
ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MEd 

Γλώσσα: Λόγος & Διάλογος 

Διάλογος Δύο Γενεών 

Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία 

Αθλητισμός 

Ένδυση - Υγεία - Διατροφή 

Γέλιο 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Επάγγελμα & Εργασία 

Ανεκτικότητα & Αποκλεισμός 

Τέχνη & Κριτική 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Τράπεζα Θεμάτων (Τεύχος B’)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»





Γιάννης Ι. Πασσάς, MEd


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τράπεζα Θεμάτων (Τεύχος Β’)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»




ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας (Ν.2121/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και τις διεθνείς 
συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η κατά οποιονδήποτε 
τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή 
δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η 
εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρος του έργου.


© Γιάννης Ι. Πασσάς, Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων (Τεύχος Β’)

Πρώτη έκδοση, Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», Αθήνα 2016

Δεύτερη έκδοση, Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», Αθήνα 2017


www.neapaideia.gr 32

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΔΙΔΑΚΤΕΑ / ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ……………………………………………………………..……4


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

11………………………………………………………………………..……………………..7

12…………………………………………………………………………………………..…45

13…………………………………………………………………………………………..…71

14…………………………………………………………………………………………..…81

15…….………………………………………………………………………………….……93

16….……………………………………………………………………………………..…113

17….……………………………………………………………………………………..…123

18….……………………………………………………………………………………..…151

19….……………………………………………………………………………………..…159

20….………………………………………………………………………………………..187


www.neapaideia.gr 33

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

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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14ο Διαγώνισµα 

Μητρική Γλώσσα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στις συζητήσεις και τις ιερεµιάδες  για τα «πάθη» της Δηµοτικής ακούγεται συχνά πως η 1

γλώσσα µας όλο και «φτωχαίνει», όλο και συρρικνώνεται το λεξιλόγιό της, ενώ παράλληλα 

κατακλύζεται από πλήθος κακόζηλες  λέξεις, που εισάγονται ατελώς απ’ έξω ή κατασκευάζονται 2

ευτελώς εδώ. Πόσο βάσιµες είναι αυτές οι ανησυχίες; Και σε ποιο βαθµό απειλούν την υπόσταση 

της γλώσσας µας, όπως λέγεται πότε - πότε; Ας δούµε µια - µια τις περιπτώσεις και τις επιπτώσεις 

τους.  

 Δε «φτωχαίνει» µια γλώσσα όταν, µε το πέρασµα των χρόνων, αχρηστεύονται και χάνονται 

ορισµένοι τύποι της. Είναι αδήριτος νόµος της γλωσσικής εξέλιξης να «αποβάλλονται» όσα δεν 

υπηρετούν πια τη γλωσσική επικοινωνία, νόµος που κανένας γλωσσαµύντορας  ηνίοχος δεν µπορεί 3

να αναχαιτίσει. Τέτοιες «αβαρίες» σηµειώνονται σε όλες τις γλώσσες του κόσµου. Σ’ εµάς λ.χ. ο 

δυϊκός αριθµός εξαφανίστηκε απ’ την αλεξανδρινή εποχή και καταπόδι τον ακολούθησε η ευκτική. 

Η δοτική παραµερίστηκε στο Βυζάντιο, το απαρέµφατο χάθηκε στη µεταβυζαντινή «κοινή». 

Ωστόσο, η γλώσσα δε «φτώχυνε», εξελίχθηκε φυσιολογικά. Άλλοι τύποι, είτε πιο απλοί είτε 

περιφραστικοί, πήραν τη θέση των «χαµένων». Κι όσο κι αν θρηνολόγησαν ή θρηνολογούν ακόµα 

µερικοί για την αδόκητη απώλεια απαρεµφάτων και δυϊκών, τον τελευταίο λόγο τον έχει, παντού 

και πάντα, ο µεγάλος γλωσσικός νοµοθέτης, ο λαός. Ο Ψυχάρης το είχε σωστά διαλαλήσει: «Ένας 

άθρωπος µοναχός του δεν έχει αρκετή σοφία για ν’ αποφασίση πως εκείνος έχει δίκιο και που (πως) 

όλο το έθνος έκαµε λάθος να µιλήσει τη γλώσσα του φυσικά». 

 ιερεµιάδα, η: Θρηνητικό τραγούδι || (µτφ.) Λόγος που περιγράφει µία κατάσταση µε µελανά χρώµατα· µεµψιµοιρία, 1

θρηνολογία.

 κακόζηλος, -η, -ο: (για λόγο, λέξη κτλ.) Που µιµείται κακότεχνα ένα πρωτότυπο.2

 γλωσσαµύντορας, ο: <ειρων.> Χαρακτηρισµός υπερασπιστή της καθαρεύουσας.3
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 Αντίθετα, δεν «πλουταίνει» πάντα µια γλώσσα η εισροή ξένων λέξεων στο αίµα της. Τέτοιες 

επιδροµές γνώρισαν, φυσικά, όλες οι γλώσσες της οικουµένης (και η ελληνική έχει «δανείσει» 

άπειρες λέξεις σ’ άπειρες συναδέλφους της). Αυτός στάθηκε άλλωστε ο µοναδικός «ιµπεριαλισµός» 

µας. Τώρα αντιστράφηκαν οι όροι και το φαινόµενο της ξενικής εισβολής έχει πάρει διαστάσεις 

ιλαράς, τόσο εξαιτίας της πατρογονικής ξενοµανίας µας, όσο κι εξαιτίας των αµέτρητων ξένων 

τεχνικών κι επιστηµονικών όρων, που µπαίνουν ατελώνιστοι στη γλωσσική µας επικράτεια.  

 Η γλώσσα µας, που άντεξε σε τόσες «βάρβαρες» επιδροµές, κινδυνεύει τάχα απ’ την 

πρόσφατη «ειρηνική» εισβολή του εξ Εσπερίας  «πολιτισµού»; Ο κίνδυνος είναι ίσως σοβαρότερος 4

σήµερα και επειδή ο αριθµός των ξένων λέξεων είναι πολύ µεγαλύτερος και επειδή όχι µόνο καµιά 

αντίσταση δεν προβάλλεται στην επέλασή τους, αλλά αντίθετα τους ανοίγονται όλες οι 

κερκόπορτες απ’ τους Εφιάλτες της επιπολαιότητας, της ξενολατρείας, του σνοµπισµού, του 

κρετινισµού . Και το πράγµα γίνεται ακόµα χειρότερο, επειδή δε µας φτάνει να αρπάζουµε όποια 5

ξένη λέξη βρούµε µπροστά µας, αλλά κατασκευάζουµε ξενοειδή λεκτικά τέρατα για τα προϊόντα 

µας, θέλοντας να τους δώσουµε ευρωπαϊκό χρώµα (!) (σπορτέξ, µοµπιλέξ, ραπτέξ, ηλιθιέξ).  

 Αυτή η άκριτη, κακόγουστη, νεοπλουτίστικη εκβαρβάρωση της γλώσσας µας είναι 

πραγµατικά ολέθρια. Κι αν είχαµε λίγη έγνοια για τη γλώσσα µας, θα κάναµε αυτό που έχουν από 

καιρό κάνει οι Γάλλοι: θα συστήναµε µια επιτροπή από γλωσσολόγους κι άλλους ειδικούς, για να 

αποδώσει υπεύθυνα τους ξένους όρους στα Ελληνικά και να καθιερώσει το σωστό νόηµα και τη 

χρήση τους. Αλλά αυτά είναι για τους κουτόφραγκους . Εµείς, οπαδοί της «ελεύθερης 6

σκοποβολής», προτιµάµε να αφήνουµε την «ενηµέρωση» των Ελλήνων και τον «εξευρωπαϊσµό» 

τους στα χέρια του οποιουδήποτε αγράµµατου µεταφραστή ή δαιµόνιου «µπίζνεσµαν», που 

ασχηµονούν  ακατάσχετα, αναίσχυντα κι ανεξέλεγκτα. 7

Πλωρίτης, Μ. (1998). Πλούτη και πτωχεύσεις της γλώσσας µας. Τέχνη, γλώσσα και εξουσία.  

Αθήνα: Καστανιώτης. (διασκευή) 

 Εσπερία, η: <λόγ.> Η δυτική Ευρώπη.4

 κρετινισµός, ο: Διανοητική και σωµατική καθυστέρηση || (κατ’ επέκτ.) Ανόητος λόγος.5

 κουτόφραγκος, ο: <ειρων.> Χαρακτηρισµός δυτικοευρωπαίου ο οποίος θεωρείται αφελής σε σχέση µε τον πονηρό 6

Έλληνα.

 ασχηµονώ: Συµπεριφέροµαι µε ανάρµοστο τρόπο.7
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψεις την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για το φαινόµενο της γλωσσικής κρίσης και µε ποια 

επιχειρήµατα την υποστηρίζει; (παράγραφος 80 έως 100 λέξεων) 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να  καταγράψεις τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της γ’ παραγράφου («Αντίθετα … 

επικράτεια») του κειµένου. Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου, παραπέµποντας σε 

συγκεκριµένα χωρία του κειµένου. (µονάδες 5) 

[β] Ποιος είναι, κατά τη γνώµη σου, ο σκοπός του συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο του 

κειµένου του; Με ποιο αισθητικό µέσο τον επιτυγχάνει; (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «βάσιµες», «αναχαιτίσει», «παραµερίστηκε», «επιδροµές», «ολέθρια»: Να αντικαταστήσεις τις 

λέξεις αυτές του κειµένου µε συνώνυµές τους.  

[β] «χάνονται», «υπηρετούν», «γνώρισαν», «όρων», «χρώµα»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές 

να γράψεις µία πρόταση που να αναδεικνύει µία, διαφορετική κάθε φορά, σηµασία της.  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«Και το πράγµα γίνεται ακόµα χειρότερο, επειδή δε µας φτάνει να αρπάζουµε όποια ξένη λέξη 

βρούµε µπροστά µας, αλλά κατασκευάζουµε ξενοειδή λεκτικά τέρατα για τα προϊόντα µας, 

θέλοντας να τους δώσουµε ευρωπαϊκό χρώµα (!) (σπορτέξ, µοµπιλέξ, ραπτέξ, ηλιθιέξ)»: Στην 

πρόταση αυτή να δικαιολογήσεις τη χρήση του θαυµαστικού (µονάδες 3) και της παρένθεσης 

(µονάδες 2). 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Οι συζητήσεις περί γλωσσικής κρίσης πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια µε ρυθµό αντιστρόφως 

ανάλογο της γλωσσικής ικανότητας της νέας γενιάς, όπως αυτή απεικονίζεται σε όλες τις σχετικές 

έρευνες και κυρίως στα αποτελέσµατα του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις. Με αφορµή το γεγονός αυτό αποφασίζεις να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο 

στην εφηµερίδα του σχολείου σου (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο καταγράφεις και αξιολογείς τους 

παράγοντες που προβάλλονται ως γενεσιουργοί του φαινοµένου αυτού και προτείνεις τρόπους 

βελτίωσης της γλωσσικής αγωγής των νέων. 
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15ο Διαγώνισµα 

Γλώσσες του Κόσµου 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η σηµασία που έχει η γλωσσοµάθεια, το να έχει µάθει κανείς και να ξέρει πλάι στη δική του 

µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, και η ανάγκη να γίνει αυτό στα χρόνια προπάντων που 

ετοιµάζεται για τη ζωή είναι τόσο µεγάλη, σχεδόν αυτονόητη, ιδίως στην εποχή µας µε την τόσο 

στενή και έντονη διεθνική συγκοινωνία και επικοινωνία (ταξίδια, αεροπλάνα, ραδιόφωνα, 

κινηµατογράφοι) που δε χρειάζεται να γίνει διεξοδικός λόγος. 

 Οι λόγοι που µας σπρώχνουν στη γλωσσοµάθεια είναι πολλοί. Πρώτα πρακτικοί: 

χρειαζόµαστε την ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούµαστε µε τους αλλόγλωσσους, άµα 

ταξιδεύοµε στην πατρίδα τους ή και στον τόπο µας, ιδίως όµως για το επάγγελµα που ενδεχοµένως 

θα διαλέξουµε (λ.χ. έµπορος, υπάλληλος, δαχτυλογράφος, διπλωµάτης κτλ.). Μας χρειάζεται έπειτα 

η ξένη γλώσσα, αν ετοιµαζόµαστε για στάδιο επιστηµονικό, αφού µε αυτή, και µάλιστα µε αυτές, 

θα καταρτιστούµε αρτιότερα και θα µπορούµε να καταφύγουµε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Τέλος, µε την ξένη γλώσσα ερχόµαστε σ’ επικοινωνία, επιπόλαιη ή βαθύτερη, µε τις ξενόγλωσσες 

λογοτεχνίες και µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. 

 Αλλά η γνώση µιας ξένης γλώσσας που µαθαίνοµε δε µας αποκαλύπτει µόνο από τις άµεσες 

πηγές τους θησαυρούς της σοφίας ενός ξένου λαού, τόσο απαραίτητες για µας· αν προσέξουµε την 

ιδιοτυπία της ξένης γλώσσας και µελετήσουµε την εθνική της λογοτεχνία, µας φέρνει σ’ επαφή µε 

τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού της· µας µεταφέρει από τον ορισµένο και πάντα περιορισµένο 

ορίζοντα της µητρικής γλώσσας, που σα δική µας και γνώριµη από τη βρεφική ηλικία δε µας 

αφήνει συνήθως να πάρουµε απόσταση σε ιδίωµα διαφορετικό. Μας πάει στην ψυχολογία και στη 

νοοτροπία άλλου λαού, διαφορετική από τη δική µας. Μας ανοίγει έναν νέο κόσµο και σαν να µας 

χαρίζει µια καινούργια ψυχή· µας κάνει ακόµη, µε τη σύγκριση, να νιώσουµε καλύτερα τη δική µας 
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εθνική γλώσσα και την ιδιοτυπία του έθνους µας. Γι’ αυτό είπε ένας Γερµανός ποιητής, ο Rückert , 8

πως µε κάθε γλώσσα που µαθαίνεις παραπάνω, ελευθερώνεις µέσα σου ένα πνεύµα δεµένο ως τότε. 

Εκτός από το περιεχόµενο αυτό της ξένης γλώσσας, ας προστεθεί ακόµη και ότι µε αυτή και µε την 

προσπάθεια να την καταλαβαίνουµε, κάνει το µυαλό µας ιδιαίτερη άσκηση. 

 Αν τέτοια είναι γενικά η σηµασία της γλωσσοµάθειας, αυτή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη για 

λαό, καθώς εµείς οι Έλληνες, που είµαστε λίγοι αριθµητικά πλάι στους µεγάλους ευρωπαϊκούς, που 

ταξιδεύοµε πολύ στο εξωτερικό και σε τόπους που δεν ξέρουν τη Γλώσσα µας, που δεν έχοµε 

ακόµη φιλολογία αρκετά αναπτυγµένη και που δεν µπορούµε να καταρτιστούµε επιστηµονικά 

χωρίς ξένη γλώσσα. 

 Γνώρισα και εγώ από νωρίς σχετικά ξένες γλώσσες και φιλολογίες· ταξίδεψα και κατοίκησα 

στο εξωτερικό, όπου έκαµα και µέρος των σπουδών µου· έχω συγγράψει και µιλήσει δηµόσια σε 

ξένες γλώσσες και είχα έτσι συχνότατα ευκαιρίες να διαπιστώσω και πραχτικά τι αξίζει να κατέχει 

κανείς ξένες γλώσσες και τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα που µπορεί να µας εξασφαλίσει η γνώση 

τους. Γι’ αυτό όχι µόνο δεν έχω κατ’ αρχήν αντίρρηση, αλλά και θα συµβούλευα εκείνον που 

µπορεί και το θέλει, να καταγίνει µε µια, µε δυο ή και µε τρεις ακόµη ξένες γλώσσες. Δεν είµαι 

σύµφωνος όµως και µε κάθε προσπάθεια που γίνεται από καιρό στον τόπο µας σχετικά µε τις ξένες 

γλώσσες και δε θα µπορούσα να επιδοκιµάσω πάντα τον τρόπο και το βαθµό που γίνεται η 

προσπάθεια αυτή. Γιατί όσο απαιτητική και αν είναι η ανάγκη των ξένων γλωσσών για µικρούς 

λαούς, έχουµε από το άλλο µέρος το ζήτηµα: ως ποιο σηµείο µπορούµε να πραγµατώσουµε αυτό 

χωρίς ζηµία µας. 

Τριανταφυλλίδης, Μ. (1965). Άπαντα. Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Νεοελληνικών Σπουδών. (διασκευή)  

 Rücert, Friedrich (1788-1866): Γερµανός ποιητής που ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τις Ανατολικές γλώσσες και τη 8

µετάφραση.
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να αποδώσεις περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις, χωρίς να 

προσθέσεις δικά σου σχόλια. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για τη εκµάθηση ξένων γλωσσών ειδικά για τους Έλληνες και 

µε ποια επιχειρήµατα την υποστηρίζει; (παράγραφος 80 έως 100 λέξεων) 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Να εντοπίσεις τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται (λεκτικά και νοηµατικά) µεταξύ τους οι περίοδοι 

της τελευταίας παραγράφου του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «διεξοδικός», «επιπόλαιη», «νιώσουµε», «πλεονεκτήµατα», «επιδοκιµάσω»: Να 

αντικαταστήσεις τις λέξεις αυτές του κειµένου µε άλλες σηµασιολογικά ισοδύναµες.  

[β] «στενή», «πρακτικοί», «αλλόγλωσσους», «γνώριµη», «δηµόσια»: Να αντικαταστήσεις τις 

λέξεις αυτές του κειµένου µε άλλες σηµασιολογικά αντίθετες. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9) 

[α] «η γνώση µιας ξένης γλώσσας […] µας φέρνει σ’ επαφή µε τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού 

της»: Να εντοπίσεις το είδος της σύνταξης στην πρόταση αυτή (µονάδα 1), να δικαιολογήσεις τη 

χρήση της (µονάδες 2) και να την τρέψεις στο αντίθετο είδος (µονάδες 2). 

[β] Στην τελευταία παράγραφο («Γνώρισα και εγώ … χωρίς ζηµία µας») του κειµένου ο 

δοκιµιογράφος καραγράφει την προσωπική του εµπειρία. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώµη σου, 

έκανε αυτή την επιλογή; (µονάδες 4) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Πληροφορήθηκες από τον Τύπο την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να συνδέσει τα Κρατικά 

Πτυχία Γλωσσοµάθειας µε τα απολυτήρια του Γυµνασίου και του Λυκείου. Αποφασίζεις λοιπόν να 

αποστείλεις επιστολή (500 έως 600 λέξεις) στον υπουργό, ως εκπρόσωπος της µαθητικής 

κοινότητας του σχολείου σου, µε την οποία επικροτείς την απόφαση αυτή και προτείνεις τρόπους 

ώστε η γλωσσοµάθεια να προσφέρεται µε τρόπο αποτελεσµατικότερο από το δηµόσιο σχολείο. 
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2005 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Με ποιο τρόπο µπορεί το σωστό βιβλίο να φτάσει στο σωστό αναγνώστη; Η πιο κοινή 

απάντηση είναι: µε δυσκολία. Θα πετύχουµε ευκολότερα το συνδυασµό, αν δεν σταθούµε 

αποκλειστικά και µόνο στην αποτίµηση της αναγνωστικής λειτουργίας του παιδιού αλλά και στην 

αναγνωσιµότητα των ίδιων των κειµένων. 

 Αναγνωσιµότητα είναι η αρετή ενός βιβλίου ή οποιουδήποτε τυπωµένου κειµένου. Αυτή 

ορίζεται ως «το συνολικό άθροισµα όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία ενυπάρχουν σ’ ένα 

δεδοµένο τυπωµένο υλικό που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της ανάγνωσης». Η 

αποτελεσµατικότητα της ανάγνωσης εκφράζεται µε το πόσο κατανοείται το περιεχόµενο ενός 

βιβλίου, πόσο γρήγορα διαβάζεται και πόσο ενδιαφέρον προκαλεί. 

 Έτσι, παράγοντες όπως ο τύπος των τυπογραφικών στοιχείων και ο σχεδιασµός του βιβλίου, 

σαφώς επηρεάζουν την αναγνωσιµότητά του. Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να 

προκαλέσει το θαυµασµό, αλλά µε τον τύπο των στοιχείων της και µε άλλα χαρακτηριστικά της να 

διευκολύνει την ανάγνωση. Κατά τον ίδιο τρόπο ο σχεδιασµός του βιβλίου, η κατανοµή του 

τυπωµένου µέρους των σελίδων του, τα διαστήµατα ανάµεσα στους στίχους και τα περιθώρια 

πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο αναγνώστης να διαβάζει εύκολα, χωρίς να καταλαβαίνει πού 

οφείλεται αυτό. 

 Άλλες, ακόµη, τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως το κακής ποιότητας χαρτί, η άνιση κατανοµή 

του µελανιού και γενικά η χαµηλής στάθµης παραγωγή του βιβλίου, επηρεάζουν την 

αναγνωσιµότητά του, τη διάθεση, δηλαδή, και τα κίνητρα του αναγνώστη να το διαβάσει. Ένα 

βιβλίο µπορεί να φαντάζει µωρουδίστικο εξαιτίας του σχήµατος ή του µεγέθους των τυπογραφικών 

στοιχείων. Άλλο µπορεί να φαίνεται µη ελκυστικό λόγω του µήκους των στίχων του και της 

µονοτονίας της τυπογραφίας του κι άλλα µπορεί να φαίνονται «φτηνά» και ανάξια λόγου εξαιτίας 
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λανθασµένων επιλογών για λόγους οικονοµίας, όπως η κακή ποιότητα του χαρτιού ή ένα φτωχικό 

εξώφυλλο. 

 Άλλοι, επίσης, παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αναγνωσιµότητα, είναι γλωσσικοί: η 

έκταση και το περίπλοκο λεξιλόγιο, οι σχοινοτενείς προτάσεις, η συγκεχυµένη διαδοχή και 

διάρθρωση των παραγράφων, των κεφαλαίων και όλου γενικά του βιβλίου. 

 Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται από τη γλωσσική ικανότητα, την πνευµατικότητα και εµπειρία 

του αναγνώστη και τις σχέσεις του µε το συγγραφέα. Όπως λέει ένας συγγραφέας: η 

αναγνωσιµότητα του κειµένου είναι δυνατό να επηρεαστεί από το πόσο η εµπειρία και οι σκέψεις 

του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις εµπειρίες και τις σκέψεις του αναγνώστη. Οι παράγοντες 

αυτοί σε σχέση µε την ηλικία του αναγνώστη έχουν περιορισµένη σηµασία, ωστόσο είναι έντονα 

καθοριστικοί στο ζήτηµα αν θα συγκινηθεί ο αναγνώστης από το κείµενο ή θα το εγκαταλείψει. 

 Μολονότι η σύνδεση βιβλίου και αναγνώστη θεωρητικά είναι δυνατή, εντούτοις είναι 

περιορισµένης αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται στο κίνητρο του αναγνώστη και στην προσπάθεια που 

θα καταβάλει, όταν θελήσει να πάρει κάτι µέσα από ένα συγκεκριµένο βιβλίο ή περιοδικό. Ο 

αναγνώστης που θέλει να µάθει για τον αγαπηµένο του ποδοσφαιριστή ή για την οµάδα του, για τον 

τραγουδιστή της αρεσκείας του, ή αναζητά πληροφορίες για µια κατασκευή ή για να βελτιωθεί σε 

κάτι, θα εργαστεί µε πολύ ζήλο για να το πετύχει. Ένα κείµενο το οποίο βρίσκεται στις 

αναγνωστικές δυνατότητες ενός ατόµου µπορεί να µην είναι ελκυστικό στην ανάγνωση, αν είναι 

ανιαρό, προβλέψιµο και δείχνει ασήµαντο. 

 Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσέλκυση των αναγνωστών είναι υπόθεση 

παροχής κινήτρων. Για να εξασφαλιστούν τα αποδοτικά κίνητρα, είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε 

και τα βιβλία και τους αναγνώστες. Έτσι, θα έχουµε απαντήσει στα ερωτήµατα τι είναι κατάλληλο 

για ποιον και πώς η ανάγνωση θα αποβεί µια ευχάριστη και δηµιουργική απασχόληση. 

Τζων Σπινκ, Τα παιδιά ως αναγνώστες, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1990 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100 έως 120 

λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Σε µια παράγραφο 70 έως 80 λέξεων να διατυπώσετε την άποψή σας για το περιεχόµενο του πιο 

κάτω αποσπάσµατος: «Η αναγνωσιµότητα του κειµένου είναι δυνατό να επηρεαστεί από το πόσο η 

εµπειρία και οι σκέψεις του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις εµπειρίες και τις σκέψεις του 

αναγνώστη». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να αναφέρετε τα λεκτικά στοιχεία, µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ των πέντε 

τελευταίων παραγράφων του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  

Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε από µία δική σας πρόταση, ώστε 

να προκύπτει η σηµασία της λέξης: «αποτίµηση», «κατανοµή», «διάρθρωση», «βελτιωθεί», 

«ελκυστικό». (Οι λέξεις είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο τους). 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

«Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκαλέσει το θαυµασµό, αλλά µε τον τύπο των 

στοιχείων της και µε άλλα χαρακτηριστικά της να διευκολύνει την ανάγνωση»: Να ξαναγράψετε 

την περίοδο µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Μια εφηµερίδα έχει οργανώσει ανοικτό διάλογο µε θέµα: Η ποιότητα του σχολικού βιβλίου και η 

διάθεση των µαθητών για ανάγνωση και µελέτη. Ως εκπρόσωπος της σχολικής τάξης αναλαµβάνεις 

να απευθύνεις µέσω της εφηµερίδας µια επιστολή στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς, µε την 
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οποία θα διατυπώνεις τη γνώµη σου για την ποιότητα των σχολικών βιβλίων ως προς τη µορφή και 

το περιεχόµενό τους. Η επιστολή αυτή να περιέχει τεκµηριωµένη άποψη για τα ισχύοντα σχολικά 

εγχειρίδια και συγκεκριµένες προτάσεις για την έκδοση σχολικών βιβλίων, τα οποία θα προκαλούν 

το ουσιαστικό ενδιαφέρον των µαθητών και θα ενισχύουν τη διάθεσή τους για δηµιουργική 

ανάγνωση. (400-500 λέξεις) 
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2009 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η µεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεµο έντιµο: ∆ιαλέγεις τα 

βιβλία που θέλεις· µόνα τους εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, σε παρακινούν, κι’ άθελά τους 

ακόµα, να διαβάσεις άλλα, αντίθετα, για να µορφώσεις γνώµη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να 

επιβεβαιώσεις την προσωπική σου αυτοτέλεια, να µη γίνεις ετερόφωτος, ετεροκίνητος. Έτσι, µε το 

ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε γυµνάζουν στη διαδικασία του 

διαλόγου, όπου κανένας δεν ρητορεύει από «θέσεως ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου 

υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί καµµιά αστυνοµική δύναµη. ∆ικαίωµά 

σου να κρίνεις και τους µέγιστους, υπό προσωπική σου ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια και µόνο 

(δηλαδή µε την υψηλότερη) µπορεί κανένας να µιλάει, όπως συνηθίζεται, για «δηµοκρατία των 

Γραµµάτων». ∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο: οι άριστοι διαλάµπουν, και σε κλίµακα διεθνή. Αλλά 

δεν σε υποχρεώνει, δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κανένας τους. 

 Η αρετή τούτη γίνεται εντονότερα αισθητή σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή ισκιωµένους, 

όταν τα µαζικά µέσα επικοινωνίας µπαίνουν αυθωρεί  στην υπηρεσία του σατραπισµού . Το βιβλίο 9 10

τότε, ως ελεύθερη έκφραση ιδεών, ή απαγορεύεται -κι αυτό γίνεται τότε πανηγυρική εκδήλωση 

αδυναµίας των κρατούντων- ή αποµένει µόνο του να διασώζει την αξιοπρέπεια των συνειδήσεων. 

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας τού στήνουν πολιορκία στενή, για να το παραµερίσουν, να το 

υποκαταστήσουν. Όταν το πετυχαίνουν, αυτό πληρώνεται πανάκριβα από τον άνθρωπο, µε αντίτιµο 

το αυτεξούσιό του. ∆οκιµάστε όµως να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο ως µέσο προπαγάνδας: Αναδίνει 

αµέσως µιαν αποφορά  σ’ ακτίνα µακρύτατη, ειδοποιεί. Είναι, θα έλεγε κανένας, µαγική, 11

ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την αγνότητα του βιβλίου. 

 αυθωρεί: ευθύς, αµέσως.9

 σατραπισµός, ο: δεσποτισµός, αυταρχισµός.10

 αποφορά, η: δυσάρεστη σοµή, δυσοσµία.11
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 Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουµε πως ο πολιτισµός µας έχει παρεκκλίνει, αν δεν έχει 

πάρει ολότελα στραβό δρόµο κάτω από την επίδραση σκοτεινών εκµεταλλευτών. Μόνη ελπίδα να 

διορθωθεί η πορεία του, όσο θα είναι ακόµα καιρός, το βιβλίο. Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως 

τον κόσµο τον κυβερνάνε τα βιβλία. Σήµερα πρέπει ένας άλλος λόγος, ακόµα πιο κρίσιµος, να 

ειπωθεί: Πως ο κόσµος, αν σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο. Γιατί αυτό το γκόλφι  της ανθρωπιάς 12

έχει τη δύναµη να ξορκίζει τα δαιµόνια, να εξυγιαίνει την ατµόσφαιρα, να οπλίζει τη λυτρωτική 

φαντασία, να ξυπνάει την αυτογνωσία, ν’ ανάβει το µάτι, να στυλώνει το φρόνηµα, να ψυχώνει το 

χέρι. Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο. 

Άγγελου Τερζάκη, Ταραγµένες ψυχές, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1993, σσ. 155-156 

 γκόλφι, το: εγκόλπιο, φυλακτό.12
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90 έως 110 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 11) 

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

αποσπάσµατος του κειµένου: «µε το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεµάει τ’ άλλο, όλα µαζί σε 

γυµνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

[α] Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε 

το συγκεκριµένο τρόπο πειθούς στο κείµενο και να αιτιολογήσετε τη χρήση του. (µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου µέσα από το κείµενο που σας 

δόθηκε. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

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

«ευθύνη», «ελεύθερη», «αδυναµίας». (µονάδες 5) 

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

«ισχύος», «περιφρουρεί», «φρόνηµα». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6)  

Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και 

να µετατραπεί η καθεµιά σύνταξη στην αντίθετή της: 

[α] «γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, µε τρόπο πάντως ελέγξιµο, δεν την περιφρουρεί 

καµµιά αστυνοµική δύναµη». 

[β] «Η µάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο». 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Συχνά παρατηρείται πολλοί µαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα προαύλια των 

σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας 

εφηµερίδα να αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόµενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα 

συµβάλουν στην αρµονική συνύπαρξη του βιβλίου µε τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης και 

γνώσης (500 έως 600 λέξεις). 
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Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 H γλώσσα είναι συνυφασµένη µε την έκφραση του ανθρώπου, λειτουργία καθ’ εαυτήν 

σπουδαία στην ύπαρξή του, καθώς και µε την από αυτήν υπηρετούµενη επικοινωνία µεταξύ των 

ανθρώπων. [...] ∆εν είναι όµως η γλώσσα ο µόνος εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου. 

Εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου είναι και η άναρθρη φωνή, κάτι προγλωσσικό, είτε η εκφώνηση 

έρρυθµων ήχων, η γεννητική της µουσικής. Εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου είναι και η κάπως 

ρυθµική δόνηση του σώµατος, η γεννητική του χορού. Εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου είναι και 

η χάραξη γραφήµατος είτε η πλαστική διαµόρφωση κάποιου υλικού, απαρχές των εικαστικών 

τεχνών. 

 H γλώσσα, όµως, υπερέχει από τους άλλους αυτούς εκφραστικούς τρόπους του ανθρώπου. 

Η γλώσσα έχει το προνόµιο να εκφράζει τις επιτεύξεις της διάνοιας του ανθρώπου, απειροδύναµης 

στη δράση της προς γνώση του κόσµου και προς διεύθυνση της συµπεριφοράς του ανθρώπου και 

άρα προς συντήρηση της ζωής του. Η γλώσσα είναι κατ’ εξοχήν πρόσφορη προς επικοινωνία 

µεταξύ των ανθρώπων, άρα και προς σύµπηξη  και λειτουργία της κοινωνίας, απαραίτητης για τη 13

συντήρηση της ζωής και την υπαρξιακή προαγωγή του ανθρώπου, καθώς και για τη δηµιουργία και 

την ανάπτυξη και τη συντήρηση του πολιτισµού. Οι άλλοι εκφραστικοί τρόποι συµβάλλουν 

επικουρικά είτε συµπληρωµατικά στην ύπαρξη του ανθρώπου, στον εµπλουτισµό της κοινωνίας 

και στην ανάπτυξη του πολιτισµού. Ενώ χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει κοινωνία, ούτε πολιτισµός.[...] 

Όποια έξοχη αξία και αν έχουν τα καλλιτεχνικά έργα του Φειδίου, υπέρτερη αξία έχουν τα µε τη 

χρήση της γλώσσας υπηρετηµένα ή και διαπλασµένα κάπως φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνος. Η 

επιρροή, έστω έµµεσα, του λόγου του Πλάτωνος στην µετ’ αυτόν Ιστορία και στη σηµερινή ζωή 

της ανθρωπότητας είναι πολύ ενεργότερη και βαθύτερη από την αντίστοιχη επιρροή της τέχνης του 

Φειδίου.[...] 

 σύµπηξη, η: Στερεοποίηση, συγκρότηση.13
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 Κάθε γλώσσα είναι καθρέφτισµα της νοοτροπίας και της ηθοτροπίας των ανθρώπων του 

οικείου λαού, αλλά και στοιχείο έκδηλο της διαφοριστικής του από τους «ξένους» λαούς 

ιδιοσυστασίας του. Είναι όµως και παιδαγωγός των ανθρώπων κάθε λαού η εθνική του γλώσσα, 

καθώς µε την εκµάθηση και χρήση της η κάθε γενεά του εµβαπτίζεται κάπως στον πολιτισµό, τον 

δηµιουργηµένο από τις προηγούµενες γενεές του. Αποτελεί άρα για κάθε λαό η γλώσσα του κύριο 

πνευµατικό αγαθό του. Και είναι πρώτιστο καθήκον των συγγραφέων και των δηµοσιογράφων, ως 

υπεύθυνων για τη διαφύλαξη του εθνικού αυτού πλούτου η αδιάλειπτη µέριµνα προς ανεπιτήδευτη 

καλλιέπεια, µε ορθή χρήση των λέξεων και άψογη τήρηση των κανόνων της γραµµατικής, της 

φιλοσοφικής αυτής νοµοθεσίας της γλώσσας. Και αυτό ισχύει κατ’ εξοχήν, όταν πρόκειται για την 

υπό διάπλαση πάλι στην εποχή µας ελληνική γλώσσα, την δίκαια υµνηµένη στην αρχαία µορφή της 

από τον Gibbon, ως «µουσικώτατη και γονιµώτατη γλώσσα...» και από τον Παλαµά [...] µε στίχους 

του ποιήµατος «Ασκραίος»: «τα λόγια της ευφραίνουν / των αηδονιών τα ονείρατα και των 

περιστεριών / και τους αλαφροΐσκιωτους µαγεύουν». Εξ άλλου, την ευλαβική φροντίδα για τη 

γλώσσα παραγγέλλει ο ∆ιονύσιος Σολωµός, ο εµπνευσµένος αυτός αλαφροΐσκιωτος, µε τη δήλωσή 

του «Μήγαρις  έχω άλλο στο νου, πάρεξ  ελευθερία και γλώσσα;». 14 15

Κωνσταντίνου Ι. ∆εσποτόπουλου, Ακαδηµαϊκού, Φιλοσοφία και θεωρία του πολιτισµού, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2001, σσ. 174-182. 

 µήγαρις: Μήπως.14

 πάρεξ: Εκτός.15
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη 90 έως 110 λέξεων του κειµένου που σας δόθηκε. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 12)  

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόµενο της φράσης του ∆ιονυσίου 

Σολωµού, «Μήγαρις έχω άλλο στο νου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να εντοπίσετε στο κείµενο δύο (2) περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

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

«υπεύθυνων», «ορθή»,, «δίκαια». (µονάδες 5) 

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

«επιρροή», «καθήκον», «µέριµνα». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 7)  

[α] Να βρείτε τρία (3) παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης του λόγου από το κείµενο που σας 

δόθηκε. 

[β] Χωρίς να αλλάξετε το µέρος του λόγου των παρακάτω λέξεων ή ονοµατικών συνόλων να 

σχηµατίσετε από µία δική σας πρόταση µε τις λέξεις: παιδαγωγός, πρόσφορη, επιρροή της τέχνης, 

πνευµατικό αγαθό. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Συχνά παρατηρείται στις µέρες µας χαµηλή ποιότητα γλωσσικής έκφρασης σε ποικίλες µορφές 

επικοινωνίας, προφορικής ή γραπτής. Ως µέλος της Βουλής των Εφήβων, σε γραπτή σας εισήγηση, 

να αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόµενο και να αναφερθείτε στην ξεχωριστή σηµασία της 

γλωσσικής παιδείας για την προαγωγή του πνευµατικού πολιτισµού (500 έως 600 λέξεις). 
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2010 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η συνοµιλία  

 Ανάµεσα στ’ άλλα που έχουν χαθεί στη σύγχρονη εποχή είναι και η συνοµιλία. Χρειάζεται 

κάποια γαλήνη και µια ιδιαίτερη αγωγή νου και ψυχής για να υπάρξει ο αληθινός διάλογος, η 

προσφορά και η αντιπροσφορά. Ανήκουµε στους λαούς που έχουν µιλήσει πολύ, που και σήµερα 

ακόµη µιλούν πολύ. Ο κλασικός ελληνικός κόσµος ανύψωσε την έµφυτη ροπή των λαών της 

µεσογειακής µεσηµβρίας σε µια δύσκολη και θαυµαστή τέχνη. Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

πως πρώτος αυτός ανακάλυψε ή εφεύρε τη συνοµιλία και την επροίκισε µε τόσο περιεχόµενο, µε 

τέτοια περιωπή, ώστε τα πρότυπα που µας άφησε αποµένουν ανεπανάληπτα. Οι πλατωνικοί 

διάλογοι αποτελούν πραγµατική αποθέωση της συνοµιλίας. Φυσικά, εδώ πρόκειται για µια 

οργανωµένη και προσχεδιασµένη συνοµιλία. Ο διάλογος ξεκινάει από την απλή ανταπόκριση 

ανάµεσα σε δυο ή σε περισσότερους ανθρώπους, για να γίνει µια µορφή τέχνης. Έχει χάρη, 

κοµψότητα, ευγένεια, είναι «παιγνιώδης» και συνάµα βαθύς. Αισθάνεται κανείς ότι τον κινεί η 

µεγάλη χαρά της δηµιουργίας. Γίνεται αισθητική απόλαυση και ψυχική λύτρωση και πνευµατική 

ανάταση. 

 O λόγος όµως, τώρα, δεν είναι γι’ αυτή την καλλιτεχνική µορφή του διαλόγου, αλλά για την 

ικανότητα των ανθρώπων να συνοµιλούν. Εκείνο που έχει σήµερα χαθεί είναι η χαρά της 

συνοµιλίας. Μπορεί να εξακολουθούµε να συζητούµε, να «κουβεντιάζουµε», αλλά έχουµε ξεµάθει 

να συνοµιλούµε. Και δεν είναι µόνο που λείπουν οι ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες, όταν υπάρχουν, 

ξοδεύονται σε ασυλλόγιστες φλυαρίες. Η συνοµιλία είναι µια φυσική οργάνωση του λόγου· 

ξετυλίγεται µε κάποιο ρυθµό, µε κάποια προσοχή, χωρίς αυθάδεις διακοπές, χωρίς αποκλίσεις. 

 Η σύγχρονη «συνοµιλία» αποτελεί θρασύτατη κυριολεξία του όρου. Μιλούν όλοι µαζί και 

χωρίς ο ένας να προσέχει τον άλλον, οι αποκρίσεις δεν έχουν συνέπεια και ενότητα· ο καθένας 

ζητεί να επιβάλει τη γνώµη του µε τη δύναµη της φωνής του και όχι µε την ισχύ των επιχειρηµάτων 
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του και τη στερεότητα των απόψεών του. Έτσι, η συνοµιλία πολύ σύντοµα καταλήγει στην 

οχλαγωγία. 

 Το πνεύµα, αν δεν είναι µοναχικό και απάνθρωπο, και τούτο σπανιότατα συµβαίνει, για να 

µπορέσει να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει χρειάζεται την περιρρέουσα ατµόσφαιρά του, την 

ενθάρρυνση και τη θαλπωρή. Μια συνοµιλία, ανάµεσα σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν και 

που κατέχουν τον τρόπο να το πουν, δεν είναι µόνο µια µεγάλη αισθητική χαρά, είναι και µια 

πολύτιµη συγγυµνασία ψυχής και νου. Μέσα σε τέτοιες συγκεντρώσεις συµβαίνει πολλές φορές 

ιδέες που θα έµεναν αγέννητες να βρουν µορφή, εκφράσεις της τύχης να αποκτήσουν στερεότητα, 

ακόµη και έργα σπουδαία να κυοφορηθούν. 

 Όπως η επιστολογραφία έτσι και η συνοµιλία είναι µορφές του παρελθόντος. Ο ασθµατικός 

ρυθµός του σύγχρονου βίου και το προοδευτικό άδειασµα της ψυχής στενεύουν τα όρια της 

επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους. Και η συνοµιλία είναι ένας θαυµάσιος τρόπος 

επικοινωνίας, όταν διεξάγεται µε άδολη διάθεση, χωρίς µαταιοδοξία και χωρίς καχυποψία, όταν 

αφήνονται οι ψυχές να πλουτίσουν το λόγο µε το πολυτιµότερό τους περιεχόµενο. 

( Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος. ∆οκίµια. Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα, 1996, 

σσ. 419 - 423, ∆ιασκευή ). 
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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) 

Ο συγγραφέας υποστηρίζει: «Ανήκουµε στους λαούς που έχουν µιλήσει πολύ, που και σήµερα 

ακόµη µιλούν πολύ». Να σχολιάσετε τη θέση αυτή, σε µια παράγραφο 60 έως 70 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος του κειµένου («Η σύγχρονη “συνοµιλία” ... 

καταλήγει στην οχλαγωγία»); (µονάδες 4) 

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

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Με βάση τις παρακάτω λέξεις να γράψετε δύο οµόρριζα για την καθεµιά: «αγωγή», «ψυχής», 

«µορφή». (µονάδες 6) 

[β] Με καθεµιά από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις να σχηµατίσετε µια δική σας πρόταση (οι 

λέξεις να παραµείνουν στο µέρος του λόγου στο οποίο βρίσκονται µέσα στο κείµενο): 

«ανεπανάληπτα», «αισθητική απόλαυση», «σύγχρονου βίου», «µαταιοδοξία». (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

[α] Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασµα, µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε 

παθητική: «αυτός ανακάλυψε ή εφεύρε τη συνοµιλία». (µονάδες 3) 

[β] Στην τέταρτη παράγραφο («Το πνεύµα, αν δεν είναι µοναχικό ... έργα σπουδαία να 

κυοφορηθούν.»), να βρείτε δύο ρήµατα που χρησιµοποιούνται µεταφορικά. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Στο κείµενο που διαβάσατε, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι σήµερα απουσιάζει η συνοµιλία ως 

µορφή ουσιαστικής και απολαυστικής επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο σας (400 - 500 λέξεις), που το 
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προορίζετε για την ηλεκτρονική σελίδα (ιστοσελίδα) ή την εφηµερίδα του σχολείου σας, να 

αναφέρετε: α) βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής ενός πολιτισµένου διαλόγου και β) 

δραστηριότητες που θα µπορούσε να οργανώσει ένα σχολείο, προκειµένου να ενισχύσει την 

ικανότητα διαλόγου των µελών της σχολικής κοινότητας. 
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2013 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ο διάλογος -είτε προέρχεται από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα- ασκεί στην ψυχή του 

ακροατή έντονη παιδευτική επίδραση, όπως άλλωστε όλα τα συνταρακτικά συµβάντα. Αυτός -σε 

αντίθεση µε τον µονόλογο, που είναι πολλές φορές ανιαρός, πληκτικός και µονότονος- διακρίνεται 

για την ευλυγισία, την πολλαπλότητα, τη ζωντάνια και τις αντιθέσεις, ώστε να δίνει µια πιο αληθινή 

εικόνα του κόσµου, µε ζωηρότερα χρώµατα. Έτσι διατηρεί αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των 

ακροατών. Η κατανόηση της αλήθειας αυτής συνετέλεσε, ώστε να δίνεται κατά τη διδασκαλία 

µεγαλύτερη βαρύτητα στον διάλογο παρά στο µονόλογο. Ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, καθίσταται όλο και περισσότερο αισθητή η αναγκαιότητά του 

προς αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη µάθηση. 

 Παιδεία, κατά τον Πλάτωνα, είναι η «ολκή»  και η αγωγή των παιδιών προς τον «ορθό 16

λόγο». Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα και ευκολότερα µε τη συµµετοχή και τη συνεργασία του 

µαθητευόµενου στο παιδευτικό έργο, επειδή το ενδιαφέρον διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, οι δε 

νοητικές και ψυχικές δυνάµεις των µετεχόντων σ’ αυτόν βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση. Ο 

µαθητής, συνεπώς, δεν παραµένει παθητικός δέκτης µιας ψυχρής µετάδοσης έτοιµων γνώσεων, 

αλλά και ο ίδιος ζητάει να βρει την αλήθεια, µε το να ερευνά, να εξετάζει, να ερωτά και να ελέγχει. 

Βρίσκεται γενικά σε διαλεκτική µάχη συχνών εναλλαγών επίθεσης και άµυνας, µε αποτέλεσµα να 

σηµειώνεται πνευµατική ανύψωση και ψυχική καλλιέργεια. Με τον τρόπο αυτό, ο διάλογος αποκτά 

ένα δραµατικό στοιχείο, αφού τα δρώντα πρόσωπα δοκιµάζουν µια διαλεκτική περιπέτεια, ανάλογη 

µε εκείνη των ηρώων της τραγωδίας, η οποία συνίσταται, κατά τον Αριστοτέλη, σε µεταβολή στο 

αντίθετο των «πραττοµένων». Η περιπέτεια των προσώπων του διαλόγου έγκειται στην αµηχανία, 

στην οποία αυτά περιπίπτουν µε τον ειρωνικό Σωκρατικό έλεγχο. Έτσι η παιδεία καθίσταται µια 

τάση, που διαπερνά όλο τον ανθρώπινο βίο. 

 ολκή, η: Έλξη, τράβηγµα.16
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 Ενώ αντικείµενο της τραγωδίας είναι τα σοβαρά και τα σπουδαία, της κωµωδίας είναι τα 

γελοία. Οι µορφές αυτές του δράµατος βρίσκονται σε αντίθεση µεταξύ τους. Δεν είναι όµως 

δυνατόν να αποκτήσει κανείς πλήρη γνώση του ενός, χωρίς να γνωρίζει το άλλο. Στις αντιθετικές 

έννοιες, στις οποίες συγκαταλέγονται η τραγωδία και η κωµωδία, απαιτείται παράλληλη γνώση και 

των δύο. Από τη διαπίστωση αυτή ο Πλάτωνας συνάγει την αναγκαιότητα εκµάθησης εκείνων των 

«παιγνίων», που προκαλούν τον γέλωτα. (Το τρίτο είδος είναι το λεγόµενο σατυρικό δράµα). Τόσο 

η τραγωδία όσο και η κωµωδία έχουν διδακτικό σκοπό, αφού επιδιώκεται να δοθούν ορισµένα 

µηνύµατα. Το ένα είναι αναγκαίο συµπλήρωµα του άλλου. Συστατικά στοιχεία του δράµατος είναι 

ο διάλογος και η µίµηση. Αυτά ενυπάρχουν στο φιλοσοφικό έργο του Πλάτωνα, αφού ο ίδιος 

αποκαλεί την «πολιτεία» του, όπως είδαµε, µίµηση του άριστου βίου. Με την τραγωδία, την 

κωµωδία και το σατυρικό δράµα ολοκληρώνεται το δράµα της ζωής. Τα τρία αυτά ποιητικά είδη, τα 

οποία σε τελευταία ανάλυση γίνονται δύο, πραγµατεύονται τα σπουδαία και τα γελοία, τα σοβαρά 

και τα αστεία. Αυτά, µεταφερόµενα στην εκπαίδευση, αποκαλούνται από τον Πλάτωνα «παιδιά» 

και «παιδεία», δηλαδή παιχνίδι και σπουδή. Ο Σωκράτης διαλεγόταν παίζοντας και σπουδάζοντας. 

 Η αναγκαιότητα και η χρησιµότητα του γέλιου, κατά τη µάθηση, τεκµηριώνονται από τον 

Πλάτωνα και κατ’ άλλο τρόπο. Υποστηρίζει συγκεκριµένα ότι, επειδή οι παιδικές ψυχές δεν 

µπορούν να υποφέρουν για πολύ τη σοβαρότητα και την επιµέλεια, είναι ανάγκη να διανθίζεται το 

µάθηµα µε τραγούδια και αστεία. Αυτά δεν είναι αυτοσκοπός αλλά απλώς µέσον, προκειµένου να 

συντελεστεί η µάθηση ευκολότερα. Κάνει µάλιστα µια παροµοίωση του µαθητή µε τον ασθενή. 

Όπως, δηλαδή, προσπαθούν να δώσουν στον άρρωστο το κατάλληλο φάρµακο µε νόστιµα και 

γλυκά εδέσµατα, ενώ ό,τι δεν επιτρέπεται να πάρει (πλην όµως τα επιθυµεί) του προσφέρεται µε 

άνοστα φαγητά, έτσι και κατά τη διδασκαλία είναι απαραίτητο το γέλιο. Με τον τρόπο αυτό, τα 

παιδιά συνηθίζουν µε ορθό τρόπο να ασπάζονται και να υιοθετούν τα καλά και να αποφεύγουν τα 

κακά. Αναπόσπαστο λοιπόν στοιχείο της παιδευτικής αξίας του διαλόγου, και συνεπώς συστατικό 

της διδασκαλίας, είναι και το λεγόµενο χιούµορ του δασκάλου, το οποίο θεωρείται ακόµα και 

σήµερα αναγκαίο για επιτυχή µάθηση, ώστε αποκαλείται παιδαγωγική αρετή. Κι αυτό, γιατί η 

χαρά και η λύπη είναι πρωταρχική αίσθηση και βασικό κριτήριο ενεργειών των παιδιών. Με βάση 

αυτές, δηµιουργούνται η «αρετή» και η «κακία» στην παιδική ψυχή. Η κατάκτηση δε της αρετής 

ονοµάζεται αληθινή παιδεία. 
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Κουµάκης Γεώργιος, «Διάλογος», Η Πολιτική Φιλοσοφία Σήµερα, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία. 

Εκδόσεις Καρδαµίτσα, 1994 (Διασκευή). 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«συστατικό της διδασκαλίας είναι και το λεγόµενο χιούµορ του δασκάλου, το οποίο θεωρείται 

ακόµα και σήµερα αναγκαίο για επιτυχή µάθηση, ώστε αποκαλείται παιδαγωγική αρετή»: Με 

θεµατική περίοδο το παραπάνω απόσπασµα, να αναπτύξετε την άποψη που εκφράζεται σε αυτό, σε 

µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων συνολικά. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να βρείτε δύο διαφορετικούς τρόπους πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στη δεύτερη 

παράγραφο («Παιδεία, κατά τον Πλάτωνα, είναι ... όλο τον ανθρώπινο βίο») (µονάδες 4) και να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε µία αναφορά, για τον κάθε τρόπο, στο κείµενο (µονάδες 2). 

  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 9)  

[α] Να γράψετε δύο διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος 

του κειµένου («Η αναγκαιότητα και η χρησιµότητα του γέλιου ... ονοµάζεται αληθινή παιδεία») και 

να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αντίστοιχη αναφορά για τον καθένα στο κείµενο. (µονάδες 

4) 

[β] «Ιδιαίτερα» (1η παράγραφος), «Έτσι» (2η παράγραφος), «όµως» (3η παράγραφος), 

«επειδή» (4η παράγραφος), «δηλαδή» (4η παράγραφος): Ποια νοηµατική σχέση δηλώνουν οι 

παραπάνω διαρθρωτικές λέξεις του κειµένου; (µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10)  

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «επίδραση», 

«συµβάντα», «αδιάπτωτο», «συνεπώς», «συνάγει». (µονάδες 5) 

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

«ανιαρός», «ευκολότερα», «εγρήγορση», «επιτυχή». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Ο διάλογος θεωρείται άριστη µορφή επικοινωνίας και καθοριστική µέθοδος ορθής επίλυσης των 

προβληµάτων. Να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά µε την παραπάνω θέση και να προτείνετε 

τρόπους αξιοποίησης του διαλόγου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κείµενό σας (500 έως 600 

λέξεων) πρόκειται να δηµοσιευθεί σε περιοδικό του πολιτιστικού συλλόγου του δήµου σας. 
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2016 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Σχετικά όψιµο στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισµού -ως τυπογραφικό κατόρθωµα, ως 

ιδιόκτητο αντικείµενο- το βιβλίο αντιπροσωπεύει και µια από τις ακλόνητες δεισιδαιµονίες. Ο 

άνθρωπος του βιβλίου αυτόχρηµα  ενσαρκώνει κάτι ανώτερο, έρχεται από µια βαθύτητα που δεν 17

είναι εφικτή στον κοινό θνητό. Αυτός που διαβάζει, πιθανώς να έχει τέσσερα µάτια, αυτός που 

µελετά τις γραφές, πιθανώς να σκέπτεται µε δύο κεφάλια. 

 Άλλοτε, αυτή η άποψη είχε όντως βάση. Σε κοινωνίες όπου η γραφή (και η ανάγνωση, 

φυσικά) αποτελούσε προνόµιο πανίσχυρων µειοψηφιών, ο αστοιχείωτος κατείχε αυτόµατα µια 

κατώτερη κοινωνική βαθµίδα. Τα «γράµµατα» ήταν µυστική δύναµη, θείο δώρο, κατά συνέπεια, 

ανήκαν σε λίγους και ισχυρούς. Οι προνοµιούχοι, άτοµα των µεγάλων ευθυνών και της ραστώνης, 

δεν είχαν σχέση µε τη χειρωναξία, τον πόλεµο, τον όποιο σωµατικό µόχθο... Συνέβαινε, δηλαδή, το 

αντίθετο από αυτό που συµβαίνει σήµερα. Ο εκδηµοκρατισµός και η αθρόα κατανοµή των αγαθών 

του πνευµατικού πολιτισµού, καταργώντας τα ιερατεία, κατάργησε και τα όρια του πνευµατικού 

προβαδίσµατος. Όλα ανήκουν σε όλους. Το βιβλίο διάβηκε θριαµβευτικά το κατώφλι του πληβείου, 

ώστε κάθε κοινωνία να είναι κοινωνία πολιτών, κοινωνία εργατών και αγοραστών, όπως και 

κοινωνία αναγνωστών. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που να µην πέρασε κάποιες ώρες της ζωής 

του µε χαµηλωµένα βλέφαρα, φυλλοµετρώντας τις σελίδες κάποιου βιβλίου. 

 Ωστόσο, η τυπογραφική δαψίλεια  δεν άργησε να γεννήσει τα αντίθετα αποτελέσµατα. Το 18

ζήτηµα σήµερα δεν είναι η αγορά, η κατοχή ή η ικανότητα ανάγνωσης του βιβλίου, αλλά κάτι πολύ 

απλούστερο: ο χρόνος και η αναγκαιότητά του. Βιβλιοθήκες µε δέκα, εκατό ή χίλια βιβλία σε 

κάνουν να αναρωτιέσαι ποιος τα διαβάζει, πόσο τα θυµάται και γιατί θα πρέπει να τα θυµάται. 

Μόλις τελειώσουν µια τάξη, οι µαθητές πετούν επιδεικτικά στους δρόµους τα αναγνωσµατάρια µε 

 αυτόχρηµα: Πραγµατικά, αληθινά, όντως.17

 δαψίλεια, η: Αφθονία.18
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µεγάλη ανακούφιση. Τα κάτεργα τελείωσαν. Αλλά το φαινόµενο δεν τελειώνει εκεί. Βιβλία που 

αγαπήσαµε στα νιάτα µας, µετά από κάποιες δεκαετίες, έχουν την ίδια τύχη. Όλες οι ηλικίες 

νιώθουν τον πειρασµό να µιµηθούν τους µαθητές. Βιβλία που κάποτε είχαν το σπάνιο κύρος της 

αλήθειας, µετά από µία δεκαετία, υποβιβάζονται σε έναν άψυχο όγκο χαρτί. 

 Λείπει µήπως η καθοδήγηση, η σοφή εκλογή, η µύηση; Πιθανώς, αλλά συνάµα ισχύει και η 

άποψη ότι -όπως ο έρωτας- το βιβλίο έχει τη δική του ώρα: µιλάει µόνο σε κάποιες στιγµές, ενώ τις 

περισσότερες φορές µένει κλειδωµένο και βουβό. Όσο για τη µνήµη, την αληθινή τράπεζα των 

βιβλίων, έχει την ίδια συµπεριφορά: ξεχνάει χιλιάδες σελίδες για να συγκρατήσει µια φράση, µια 

σκηνή, ένα όποιο απόσπασµα. Οι αναγνώστες, γενικά, είναι άνθρωποι που διάβασαν µεν, αλλά 

προϊόντος του βίου λησµονούν µάλλον παρά θυµούνται. Ό,τι µοιάζει ξένο, επίκτητο, διαλύεται για 

να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιες ανθεκτικές εντυπώσεις. Το βιβλίο µένει στον βαθµό που 

συναιρείται µε τη ζωή. Έµεινε ό,τι µπόρεσε, γράφει ο Βαλερί για τα διαβάσµατά του. Κι αυτό που 

µένει είναι αναγκαστικά λίγο, όσο είναι και το πνευµατικό ανάστηµα του αναγνώστη. 

Κ. Παπαγιώργης, «Αναγνώστες» στο Υπεραστικά, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2014, σσ. 

308-310. (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (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, το περιεχόµενο των παρακάτω 

προτάσεων, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

[α] Η µελέτη απαιτεί πιο σύνθετες νοητικές λειτουργίες από την απλή ανάγνωση. 

[β] Στο παρελθόν, η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής αποτελούσε προνόµιο όλων των κοινωνικών 

τάξεων. 

[γ] Στις σύγχρονες κοινωνίες, το βιβλίο γνωρίζει µεγάλη διάδοση. 

[δ] Τα βιβλία διατηρούν διαχρονικά το κύρος της αλήθειας για όλους τους αναγνώστες. 

[ε] Οι αναγνώστες συγκρατούν στη µνήµη τους το σύνολο του περιεχοµένου των βιβλίων που 

διάβασαν. 

  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειµένου («Άλλοτε, αυτή η 

άποψη ... τις σελίδες κάποιου βιβλίου») και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο 

κείµενο. (µονάδες 4) 

[β] Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις; «Άλλοτε» (δεύτερη 

παράγραφος), «δηλαδή» (δεύτερη παράγραφος), «Ωστόσο» (τρίτη παράγραφος). (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 13) 

[α] Να γράψετε µία οµόρριζη (απλή ή σύνθετη) για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: 

«θνητό», «όντως», «σχεδόν», «πειρασµό», «λείπει», «µύηση», «µένει». (µονάδες 7) 

[β] Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την υπογραµµισµένη λέξη µε ένα 

αντώνυµό της. (µονάδες 3) 
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i) Σχετικά όψιµο στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισµού, το βιβλίο αντιπροσωπεύει και µια από τις 

ακλόνητες δεισιδαιµονίες. 

ii) Σε κοινωνίες όπου η γραφή (και η ανάγνωση, φυσικά) αποτελούσε προνόµιο πανίσχυρων 

µειοψηφιών, ο αστοιχείωτος κατείχε αυτόµατα µια κατώτερη κοινωνική βαθµίδα. 

iii) Βιβλία που κάποτε είχαν το σπάνιο κύρος της αλήθειας, µετά από µία δεκαετία, υποβιβάζονται 

σε έναν άψυχο όγκο χαρτί. 

[γ] Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την υπογραµµισµένη λέξη µε ένα 

συνώνυµό της. (µονάδες 3) 

i) Ο αστοιχείωτος κατείχε αυτόµατα µια κατώτερη κοινωνική βαθµίδα. 

ii) Όλες οι ηλικίες νιώθουν τον πειρασµό να µιµηθούν τους µαθητές. 

iii) Το βιβλίο µένει στον βαθµό που συναιρείται µε τη ζωή. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

[α] Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στο παρακάτω απόσπασµα και να την µετατρέψετε στο 

άλλο είδος: «Ο εκδηµοκρατισµός και η αθρόα κατανοµή των αγαθών του πνευµατικού πολιτισµού 

κατάργησε και τα όρια του πνευµατικού προβαδίσµατος». (µονάδες 2) 

[β] Να δώσετε, µέσα από το κείµενο, τρία (3) παραδείγµατα ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας. 

(µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε ένα άρθρο 500 έως 600 λέξεων που θα δηµοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου 

σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας σχετικά µε: α) την αξία της ανάγνωσης και της µελέτης έντυπων 

και ψηφιακών βιβλίων, και β) τους παράγοντες που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, τη σχέση του 

σύγχρονου ανθρώπου µε το βιβλίο. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 11.01. Η Γλώσσα και οι Λειτουργίες της 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας (21 Φεβρουαρίου) δηµοσιεύετε ένα κείµενο 

στην εφηµερίδα του σχολείου σας (περίπου 450 λέξεις), στο οποίο αναδεικνύετε τη σηµασία της 

προστασίας και της καλλιέργειας της µητρικής γλώσσας και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους θα 

µπορούσε να βελτιωθεί η παρεχόµενη στους νέους γλωσσική αγωγή. 

ΘΕΜΑ 11.02. Γραπτός και Προφορικός Λόγος 

Με αφορµή τη διαπίστωση πως η γλωσσική διδασκαλία και γενικότερα η ελληνική εκπαίδευση 

δίνει προτεραιότητα στον γραπτό λόγο και υποτιµά την προφορική έκφραση, δηµοσιεύετε ένα 

κείµενο στην εφηµερίδα του σχολείου σας (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο, προκειµένου να 

αναδείξετε την ισοτιµία των δύο αυτών µορφών έκφρασης, αναλύετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους και προτείνετε τρόπους βελτίωσης της γλωσσικής διδασκαλίας στο ελληνικό σχολείο. 

ΘΕΜΑ 11.03. Διάλεκτοι & Γλωσσική Ποικιλότητα 

Όλες οι γλώσσες του κόσµου, ακόµα και οι πλέον ισχυρές, βρίσκονται σήµερα σε κρίση. Ωστόσο, 

τον µεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να διατρέχουν οι τοπικές διάλεκτοι. Με αφορµή τις παρατηρήσεις 

αυτές αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ανοιχτή επιστολή ευαισθητοποίησης στον ηµερήσιο Τύπο προς 

τους πολιτικούς και πνευµατικούς ηγέτες του τόπου µας. Στην επιστολή αυτή (500 έως 600 λέξεις) 

εξηγείτε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την προστασία των διαλέκτων και προτείνετε 

τρόπους, ώστε κάτι τέτοιο να επιτευχθεί.  

ΘΕΜΑ 11.04. Γλωσσοµάθεια 

Πληροφορηθήκατε από τον Τύπο την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να εισαγάγει στο 

πρόγραµµα σπουδών του ελληνικού σχολείου τη διδασκαλία «νέων» ξένων γλωσσών. 

Αποφασίζετε, λοιπόν, να αποστείλετε επιστολή (500 έως 600 λέξεις) στον υπουργό, ως εκπρόσωποι 

της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σας, στην οποία, προκειµένου να εκφράσετε την 

επιδοκιµασία σας για την απόφαση αυτή, αναλύετε τη σηµασία της εκµάθησης ξένων γλωσσών, 
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αλλά δε διστάζετε να επισηµάνετε και τα προβλήµατα που ενδεχοµένως παρουσιαστούν από την 

άκριτη επέκταση της γλωσσοµάθειας στη χώρα µας. 

ΘΕΜΑ 11.05. Η Γλώσσα των Νέων 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον της 

ελληνικής γλώσσας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην εισήγησή του θεώρησε κύριο υπεύθυνο για 

την κρίση της Ελληνικής τους νέους και την ιδιότυπη γλώσσα που χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους 

επικοινωνία. Ζητάτε τον λόγο, για να παρέµβετε ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας, και στην 

οµιλία σας (περίπου 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων σε γραπτό λόγο) επιχειρείτε να αντικρούσετε 

τα επιχειρήµατα του Προέδρου και να υπερασπιστείτε την κοινωνιόλεκτο της νέας γενιάς. 

ΘΕΜΑ 11.06. Greeklish 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον της 

ελληνικής γλώσσας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην εισήγησή του θεώρησε κύριο παράγοντα για 

την κρίση της Ελληνικής τη χρήση των greeklish από τους νέους στη µεταξύ τους γραπτή 

επικοινωνία. Ζητάτε τον λόγο, για να παρέµβετε ως εκπρόσωποι των συµµαθητών σας, και στην 

οµιλία σας (περίπου 5 λεπτών ή 450 λέξεων σε γραπτό λόγο) επιχειρείτε να αντικρούσετε τα 

επιχειρήµατα του Προέδρου και να προτείνετε τρόπους περιορισµού της χρήσης του λατινικού 

αλφαβήτου στη γραπτή επικοινωνία. 

ΘΕΜΑ 11.07. Η Γλωσσική Κρίση 

Οι συζητήσεις περί γλωσσικής κρίσης πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια µε ρυθµό αντιστρόφως 

ανάλογο της γλωσσικής ικανότητας της νέας γενιάς, όπως αυτή απεικονίζεται σε όλες τις σχετικές 

έρευνες. Με αφορµή το γεγονός αυτό αποφασίζετε να δηµοσιεύσετε ένα κείµενο στην εφηµερίδα 

του σχολείου σας (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο καταγράφετε και αξιολογείτε τους παράγοντες 

που προβάλλονται ως γενεσιουργοί του φαινοµένου αυτούκαι προτείνετε τρόπους αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης των αρνητικών αποτελεσµάτων του. 
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ΘΕΜΑ 11.08. Γλωσσική Μεταβολή & Δανεισµός 

Ηµερήσια εφηµερίδα διοργανώνει αφιέρωµα στο µέλλον των γλωσσών. Στο πλαίσιο του 

αφιερώµατος αυτού δηµοσιεύεται ένα άρθρο στο οποίο ο συντάκτης θεωρεί τη γλωσσική 

µεταβολή, που προέρχεται από την απλούστευση και τον δανεισµό, ως κίνδυνο που απειλεί µε 

εξαφάνιση την ελληνική γλώσσα. Αποφασίζετε, λοιπόν, να του στείλετε µία επιστολή (500 έως 600 

λέξεις), µε την οποία καταθέτετε τις προσωπικές σας απόψεις για το ζήτηµα αυτό. 

ΘΕΜΑ 11.09. Διάλογος 

Η πρώτη γενική συνέλευση της µαθητικής κοινότητας του σχολείου σου κατέληξε σε αποτυχία και 

διακόπηκε εν µέσω σφοδρών αντιπαραθέσεων µεταξύ συµµαθητών. Με αφορµή λοιπόν τη νέα 

γενική συνέλευση δηµοσιεύεις άρθρο στη σχολική εφηµερίδα (500 έως 600 λέξεων), στο οποίο 

αναλύεις τη σηµασία του διαλόγου και καταγράφεις τις προϋποθέσεις, ώστε αυτός να είναι γόνιµος 

και εποικοδοµητικός. 

ΘΕΜΑ 11.10. Γλωσσική Διδασκαλία & Ελευθερία του Γραπτού Λόγου 

Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που θα δηµοσιευτεί στη σχολική ιστοσελίδα να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας σχετικά µε την ελευθερία του γραπτού λόγου µέσα στο πλαίσιο του σχολείου. 

Συγκεκριµένα, να τοποθετηθείτε στα εξής θέµατα: 1) Πόσο ελεύθερα αισθάνεται ο µαθητής, όταν 

καλείται να γράψει ένα κείµενο στο γλωσσικό, κυρίως, µάθηµα; 2) Ποιες δεσµεύσεις αντιµετωπίζει 

ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο του κειµένου; 3) Με ποιες προϋποθέσεις θα µπορούσε ο 

µαθητής, από τη µια πλευρά να εκφράζεται ελεύθερα, και από την άλλη να καλλιεργεί 

συστηµατικά, µέσα στο σχολείο την ικανότητά του στο γραπτό λόγο; 

ΘΕΜΑ 11.11. Φιλαναγνωσία 

Σύµφωνα µε όλες τις πρόσφατες έρευνες ο αριθµός των συστηµατικών αναγνωστών στη χώρα µας 

είναι εξαιρετικά χαµηλός. Με αφορµή το γεγονός αυτό αποστέλλεις µία επιστολή (500 έως 600 

λέξεις) προς τον υπουργό Παιδείας, στην οποία, επιχειρώντας να τον ευαισθητοποιήσεις σχετικά µε 

την κρισιµότητα του προβλήµατος, αναδεικνύεις τη σηµασία του διαβάσµατος για τους νέους και 

προτείνεις τρόπους ώστε να αναστραφεί η διαδικασία αποµάκρυνσής τους από αυτό. 
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ΘΕΜΑ 11.12. Λακωνικότητα 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επιδρά σε όλους τους τοµείς του ατοµικού και δηµόσιου βίου και 

αναπόφευκτα και στη γλώσσα. Μία από τις επιδράσεις αυτές αφορά την τυποποίηση και 

κωδικοποίηση της καθηµερινής επικοινωνίας. Σε άρθρο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη 

σχολική ιστοσελίδα αναλύεις τις συνέπειες της επίδρασης αυτής και τις αντιδιαστέλλεις στη 

λακωνικότητα και τα οφέλη της. 
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16ο Διαγώνισµα 

Νεότητα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ήταν η ώρα του σούρουπου. Ένα ζευγάρι, αντρόγυνο, στην ώρα του σούρουπου κι εκείνο, 

κατέβαινε τη λεωφόρο πιασµένο µπράτσο, καθώς πορεύονταν τα ζευγάρια κάποιον άλλο καιρό. Το 

βάδισµά του ήταν κανονικό και λιγάκι βαρύ, ανάλογο µε την ηλικία. Οι δυο µαζί πρέπει να 

έστριβαν τον κάβο του αιώνα. Σε µια στιγµή, ξαφνικά µέσα από το µενεξελί σύθαµπο, ξεπροβαίνει 

µπροστά τους, σ’ αντίθετη φορά, µια ανάλαφρη παρέα: κοριτσόπουλα και παιδαρέλια ανάµεσα στα 

δεκάξι και τα δεκαοχτώ τους. Γύριζαν από κάποιον εξοχικό περίπατο ή εκδροµή, γιατί κρατούσαν 

κλωνάρια, πρασινάδες, και τα κορίτσια είχαν σφιγµένα τα λιανά τους, σβέλτα πόδια σε παντελόνια. 

Οι δυο γενιές -το ζευγάρι, η διµοιρία- αντικρίστηκαν, αντιπέρασαν. 

- Είδες τα κορίτσια; είπε ο ένας. Πώς µας κοίταξαν! 

- Αυτά πρόσεξα κι εγώ, έκανε η άλλη. 

 Αυτό τους είχε ξαφνιάσει. Όχι η αντίθεση στα χρόνια, αλλά ο τρόπος που τους κοίταξαν τα 

κορίτσια µέσα στα λίγα δευτερόλεπτα ώσπου ν’ αντιπεράσουν. Ίσια στα µάτια, αδίσταχτα, 

καρφωτά. Και µε κάτι σαν ατάραχη αναµέτρηση, που τη στόµωνε αδιόρατα ένας ίσκιος δροσερής 

ειρωνείας. 

 Αναπόλησαν τότε άλλα αντικρίσµατα, σε χρόνια περασµένα, πάλι ανάµεσα σε ηλικίες που 

έρχονταν και που έφευγαν. Ήταν διαφορετικά, πολύ διαφορετικά για να τα έχουν λησµονήσει. 

Αναθυµήθηκαν µάτια χλωρά, σαν και τούτα που είχαν τώρα δα περάσει, µονάχα λιγότερο αλύγιστα, 

µπορεί και λιγότερο σκληρά. Θέλησαν να είναι δίκαιοι, όσο τους περνούσε από το χέρι. Πιάσανε να 

εξηγούν, να σχολιάζουν. «Εµείς, είπανε, κοιτάζαµε τους µεγάλους µε συστολή, σεβασµό. Τι ήταν ο 

σεβασµός; Μια ανατροφή που µας είχανε δώσει. Μέσα στα µάτια µας θάµπιζε η επίγνωση πως δεν 

ξέρουµε όσα ξέρουν εκείνοι, ένα δείλιασµα µπροστά στην υπεροχή. Αυτή η υπεροχή σήµερα 

σώζεται; Ας κάνουµε τον έλεγχό της δίχως προκατάληψη». 
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 Αυτά τα παιδιά βγαίνουν από έναν πόλεµο δίχως προηγούµενο . Έναν πόλεµο που 1

απογύµνωσε όλες τις αξίες. Χωρίς να το ξέρουµε, χωρίς να το υπολογίσουµε, χωρίς να το 

καλοσκεφτούµε, βάλαµε σ’ αυτόν την τιµή µας. Διακηρύξαµε αρχές και τις ξεγράψαµε, 

επιχειρήσαµε να διορθώσουµε τον κόσµο και τον καταντήσαµε χειρότερο από πριν. Υπάρχει εδώ 

ένα θέµα κύρους, που µονάχοι µας το κλονίσαµε. Ο σεβασµός είναι άγραφος νόµος, µια τάξη 

αναγκαία για την ισορροπία της ζωής, εξασφαλίζει την οµαλή διαδοχή, οργανώνει εσωτερικά τον 

καινούργιο κι ορµητικό φορέα της. Δεν είναι όµως προνόµιο, επιταγή δίχως αντίκρυσµα. Η 

υπεροχή δεν µπορεί να σταθεί σαν κάτι δεδοµένο. Πρέπει να έχει τα πειστήριά της πάντοτε έτοιµα, 

ακόµη κι αν δεν της τα ζητήσει ποτέ κανένας. Διαφορετικά, γίνεται αυθαιρεσία, πρόληψη, ταµπού, 

ωµό δίκαιο του συµπτωµατικά και πρόσκαιρα ισχυρότερου. Ήταν ένας καιρός, πραγµατικά, όπου ο 

σεβασµός αξιωνόταν µε το έτσι θέλω από εκείνον που τύχαινε να έχει ένα χρονικό και µόνο 

προβάδισµα. Ο κόσµος γνώρισε πρεσβύτερους ανάξιους, που απαιτούσαν το σεβασµό µόνο και 

µόνο γιατί έτσι τους συνέφερε και γιατί είχαν την εξουσία να τον επιβάλουν. Ο καιρός αυτός, ας το 

πάρουµε απόφαση, έχει περάσει. 

 Πάει ο καιρός όπου ένα επιτήδειο µηδενικό απαιτούσε το σεβασµό, επειδή κατάφερε να 

σκαρφαλώσει σε µια καθέδρα. Όλο και περισσότερο, από δω κι εµπρός, ο διδάσκων θα κρίνεται, ο 

ηγέτης θα ελέγχεται, ο γονιός θα πρέπει να δείχνεται άξιος της αποστολής του. Η αντίληψη πως 

έτσι και κατόρθωσες να «φτάσεις» δεν έχεις πια για τίποτα να γνοιαστείς ανήκει στην ιστορία. 

Ανατέλλει µια εποχή όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος θα ξέρει πως το δύσκολο δεν είναι ν’ ανέβεις, 

αλλά να σταθείς. Πως η πολιτεία σου και µόνη θα σε στηρίζει, όχι ο τίτλος. 

 Μέσα στα µάτια εµάς των παλαιότερων, που χαµηλώνονταν µπροστά στον οποιοδήποτε 

πρεσβύτερο µε συστολή, έβλεπες την ωραία νεανική σεµνότητα, αλλά έβλεπες συχνά και τη θολή 

υποκρισία και τη µωρία. Έβλεπες µια παθητική συµµόρφωση µε µια σύµβαση. Πολλές φορές τη 

φοβισµένη υποταγή σε µιαν επικρεµάµενη φοβέρα. Δε σεβόµασταν πάντα όλους εκείνους που τους 

δείχναµε σεβασµό. Και συχνά «σεβόµασταν» εκείνους που θα έπρεπε ν’ αγαπάµε, να εκτιµούµε ή 

και να θαυµάζουµε, επειδή µας έπεισαν, επειδή δείχτηκαν άξιοι της αγάπης µας ή του θαυµασµού 

µας. Αν η υποταγή εκείνη στην ανεξέλεγκτη αυθεντία δεν ήταν τόσο τυφλή, συµβατική, µπορεί και 

ο κόσµος σήµερα να µην είχε ξεστρατίσει τόσο στην ασέβεια. Η σηµερινή ανταρσία είναι, σ’ ένα 

τουλάχιστον ποσοστό της, έργο των σύγχρονων γονιών, που θέλησαν ν’ αντιδράσουν, συχνά 

 Αναφέρεται στον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο.1
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ασύνειδα, στην παλιά εκείνη τάξη πραγµάτων. Καταπιεζόµενοι της χτες, έπεσαν σ’ έναν άκριτο 

φιλελευθερισµό απέναντι στα παιδιά τους. Τ’ άφησαν ουσιαστικά ακυβέρνητα εκεί που θα ‘πρεπε 

µε κατανόηση και µε σύνεση να χαλαρώσουν τα γκέµια. 

 Audiatur et altera pars . Ο αυτοέλεγχος είναι αναγκαίος. Από εκεί και πέρα, αποµένει πάντα 2

ένα περιθώριο αρκετά πλατύ, για να κακίσουµε, δικαιολογηµένα πια, το θράσος της σηµερινής 

νεολαίας. Άλλωστε όχι όλης της νεολαίας. Μιας µερίδας της, που τυχαίνει να τη συκοφαντεί 

ολάκερη, επειδή είναι φυσικά η πιο πολυθόρυβη και προκλητική. Η άλλη αγωνίζεται βουβά, 

σκυµµένη, ν’ ανασυντάξει τον κόσµο, να βρει καινούργια, στερεά ερείσµατα στη ζωή. Ν’ αγαπήσει 

και να πιστέψει. 

 Οι θρασείς θα φύγουν. Θα τους αποβάλει µονάχο του το σώµα της αυριανής κοινωνίας, 

γιατί χρειάζεται πάντα ένας εσωτερικός νόµος, ένα ηθικό µέτρο, που να οργανώνει τη συµβίωση. Τι 

θ’ αποµείνει από το ήθος της σηµερινής νεολαίας; Μπορεί και µόνο το ξάστερο, θαρρετό τούτο 

βλέµµα των κοριτσιών που πέρασαν µέσα στο σούρουπο µε τα κλωνάρια στο χέρι. Το βλέµµα που 

ξέρει να κοιτάζει ίσια, κατάµατα, να µετράει και να ρωτάει. Ας τους ευχηθούµε όµως ακόµα κάτι: 

σαν έρθει και γι’ αυτά η ώρα να πάρουν την άλλη κατεύθυνση στη λεωφόρο, τότε που ο κόσµος 

τους θα έχει ξεπεράσει πια τη σηµερινή του επαναστατική αδιαλλαξία και ψυχρότητα, να µπορούν 

να νιώσουν την ίδια µ’ εµάς παµπάλαιη, τρυφερή αδυναµία, που κάνει τον άνθρωπο να στηρίζεται 

στον άνθρωπο και το ζευγάρι ν’ αποσύρεται µέσα στο σούρουπο σφιγµένο, µε την άχνα γύρω του 

µιας τελευταίας θαλπωρής. Ίσως τότε ανακαλύψουν µιαν ανυποψίαστη ποικιλία του σεβασµού: την 

ευλάβεια µπροστά στους κουρασµένους, αυτούς που δεν έχουν πια ψευδαισθήσεις, κλωνάρια, 

τρόπαια. 

Τερζάκης, Α. (2000). Τα παιδιά µε τα κλωνάρια. Προσανατολισµός στον αιώνα.  

Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων (διασκευή) 

 Ας ακουστεί και η άλλη πλευρά.2
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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)  

«(ο σεβασµός) Δεν είναι όµως προνόµιο, επιταγή δίχως αντίκρυσµα»: Σε µία παράγραφο 80 έως 

100 λέξεων να αναλύσεις την άποψη αυτή. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Ένα από τα χαρακτηριστικά της δοκιµιακής γλώσσας είναι η έντονη προφορικότητα. Να 

τεκµηριώσεις την άποψη αυτή µε τέσσερα παραδείγµατα από το κείµενο. (µονάδες 4) 

[β] Ένα ακόµα χαρακτηριστικό της γλώσσας του δοκιµίου είναι η αποκλίνουσα σύνταξη. Να 

τεκµηριώσεις την άποψη αυτή µε δύο παραδείγµατα από το κείµενο. (µονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «αδιόρατα», «επίγνωση», «πρεσβύτερους», «επιτήδειο», «κακίσουµε»: Οι λέξεις αυτές του 

κειµένου αρµόζουν σε ένα ακαδηµαϊκό ύφος λόγου. Να τις αντικαταστήσεις µε άλλες πιο απλές και 

καθηµερινές. (µονάδες 5) 

[β] «υπεροχή», «κύρους», «επιταγή», «αυθεντία», «αυτοέλεγχος»: Για καθεµία από τις λέξεις 

αυτές του κειµένου να γράψεις µία πρόταση που αναδεικνύει τη σηµασία της. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

Το δοκίµιο αυτό αρθρώνεται γύρω από µία αφήγηση. Να τεκµηριώσεις τη διαπίστωση αυτή και να 

αξιολογήσεις την αποτελεσµατικότητα της χρήσης της από τον δοκιµιογράφο. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Διάλογος δύο 

γενεών» ο Πρόεδρος στην εισαγωγική του οµιλία παρατήρησε πως οι σηµερινοί νέοι έχουν χάσει 

τον σεβασµό τους και δεν εκτιµούν όσα η προηγούµενη γενιά τούς προσφέρει. Ζητάς τον λόγο ως 
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εκπρόσωπος των συµµαθητών σου, για να απαντήσεις στις αιτιάσεις αυτές. Στην παρέµβασή σου 

(περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) επισηµαίνεις πως, παρά τη σαφή βελτίωση 

των συνθηκών µέσα στις οποίες µεγαλώνει η γενιά σας, δε λείπουν τα προβλήµατα, που 

δυσχεραίνουν σήµερα την οµαλή κοινωνική ένταξη των νέων και προτείνεις τρόπους µε τους 

οποίους οι προηγούµενες γενιές θα µπορούσαν να συµβάλουν ουσιαστικά στην επίλυσή τους. 
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17ο Διαγώνισµα 

Χάσµα Γενεών 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Είναι καιρός που µια µεγάλη µερίδα από τους πιο τίµιους και άξιους ανθρώπους 

αισθάνονται υπόλογοι απέναντι στους νέους. Ένα βαθύτατο «πλέγµα ενοχής» καθορίζει τη στάση 

τους και τη σκέψη τους απέναντι στη νέα γενιά µε την ορµητική αγνότητα και την επαναστατική 

ειλικρίνεια. Απέναντι στη µακάρια ικανοποίηση του «κατεστηµένου» που µυκτηρίζει  την 3

ασυδοσία και την ασέβεια των νέων, στέκονται οι άνθρωποι αυτοί µε «συντριβή και ταπεινοσύνη», 

µε την πιο σκληρή διάθεση αυτοκριτικής, έτοιµοι να υπερθεµατίσουν στα «κατηγορώ» της νέας 

γενιάς, πρόθυµοι να δικαιολογήσουν και να δικαιώσουν κάθε πράξη της, κάθε λόγο της, κάθε 

παρεκτροπή της, ακόµη και πράξεις που µπορεί να είναι εγκληµατικές. Για όλα αυτά είµαστε 

υπεύθυνοι εµείς, λένε, οι νέοι αντιδρούν, µε όποιο τρόπο µπορούν, σε µια κοινωνία που δεν τους 

πρόσφερε παρά την υποκρισία και την απάτη, τη βία και τον πόλεµο, τη θεοποίηση του άνοµου 

συµφέροντος. 

 Φοβούµαι πως και οι κατήγοροι και οι συνήγοροι των νέων αντικρίζουν µε πολλή ευκολία 

το πρόβληµα και κατορθώνουν να απαλλαγούν απ’ αυτό χωρίς µεγάλο κόπο. Είτε ρίξουµε την 

ευθύνη στους νέους είτε τους απαλλάξουµε ολότελα από κάθε ευθύνη, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: 

δεν αισθανόµαστε την ανάγκη να τους αντιµετωπίσουµε και να τους βοηθήσουµε. Όταν 

εκµηδενίσουµε τον ένα από τους δύο παράγοντες, τους νέους ή τους ώριµους, παύει να υπάρχει 

πρόβληµα συνεργασίας των δύο, συναγωνισµού ή όπως αλλιώς θέλουµε να το ονοµάσουµε. Αυτό 

σηµαίνει φυγοµαχία και αδιαφορία για τους νέους και όχι ενδιαφέρον και κατανόηση, έστω και αν 

η στάση αυτών που τους δικαιώνουν απόλυτα ξεκινά από αληθινή αγάπη προς αυτούς. 

 Πρώτα - πρώτα είναι αµφίβολο αν µπορούµε να συλλάβουµε µε πληρότητα, ακρίβεια και 

διαύγεια τη στάση των νέων, τα αιτήµατά τους και τις αντιδράσεις τους. Είµαι σχεδόν βέβαιος πως 

σ’ αυτό το σηµείο δεν µπορούν να µας βοηθήσουν ούτε οι ίδιοι οι νέοι, που αναζητούν τον κόσµο 

 µυκτηρίζω: <λόγ.> Κατηγορώ κπν ή κτ χλευάζοντας.3
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και τον εαυτό τους, όντας γεµάτοι ερωτηµατικά και απορίες. Ένα είναι βέβαιο: ο νέος άνθρωπος 

είναι έτοιµος να ριχτεί στη ζωή µε τόλµη και ειλικρίνεια, µε γενναιότητα και καθαρές προθέσεις. 

Συχνά φανταζόµαστε πως οι νέοι είναι ροµαντικοί, ονειροπαρµένοι, απροσγείωτοι. Αν δεν κάνω 

λάθος, η κρίση οφείλεται σε δική µας παρεξήγηση, σε κακή εκτίµηση των εκδηλώσεών τους. Οι 

νέοι έχουν, νοµίζω, ένα δικό τους ρεαλισµό, κάποτε ωµό και επικίνδυνο, πάντοτε όµως αδιάβρωτο 

από τις καταχθόνιες διεργασίες της κοινωνικής γεωλογίας. 

 Οδεύουν ωστόσο µε γρήγορο βηµατισµό στον δρόµο που θα τους οδηγήσει στην κοινωνία 

των «ώριµων», στον χώρο όπου ο ανθρώπινος πολιτισµός έχει δηµιουργήσει τα θαυµάσια τέρατα 

που µας συντηρούν και µας πανικοβάλλουν. Η απόλυτη άρνηση του ανθρώπινου πολιτισµού και η 

επιστροφή στη «φυσική» ζωή αποτελεί απλοϊκή, εύκολη και απραγµατοποίητη λύση. Ακόµα και οι 

«χίπυς», στην πιο ακραία περίπτωση, εγκαταλείποντας την ανθρώπινη κοινωνία έπαιρναν µαζί τους 

πολλές από τις κατακτήσεις της, περιορίζοµαι να αναφέρω µια µονάχα: την κιθάρα. Είτε το 

θέλουµε είτε όχι είµαστε υποχρεωµένοι να ζήσουµε -και θα είναι υποχρεωµένα και τα παιδιά µας 

και τα παιδιά των παιδιών µας να ζήσουν- σ’ αυτό τον κόσµο, που τον συγκροτούν και τα µηχανικά 

και τα ανθρώπινα «τέρατα», µε όλες τις αρετές και τις κακίες τους. Τίποτε δε θα κερδίσουν αυτά τα 

παιδιά από τη δική µας εµπειρία µέσα στον κόσµο, όπου θα ζήσουν; 

 Προτού δώσω εγώ την απόκριση την έχουν δώσει, τη δίνουν κάθε µέρα οι ίδιοι οι νέοι, που 

διαβάζουν άπληστα, που πηγαίνουν στο θέατρο, που παρακολουθούν οµιλίες. Τι αναζητούν στα 

βιβλία και στα θεάµατα και στα ακροάµατα οι νέοι, αν όχι την εµπειρία των παλαιότερων, που τους 

αναγνωρίζουν τη σοφία και τη γνώση της πλουσιότερης εµπειρίας; Αυτή τη γνώση µπορούν να τους 

τη µεταδώσουν όχι µονάχα οι τεχνίτες και οι σοφοί, αλλά ο καθένας από µας, ο πατέρας, ο φίλος, ο 

δάσκαλος, µε µια προϋπόθεση, καίρια και αποφασιστική: την ειλικρίνεια. Αν ανοίξουµε στα παιδιά 

την καρδιά µας και τους αποκαλύψουµε γυµνή την αλήθεια για όσα γνωρίσαµε στη ζωή, τις χαρές 

και τις πίκρες µας, τις κατακτήσεις µας και τις απογοητεύσεις µας, τα όνειρά µας και τα 

επιτεύγµατά µας, τα χτυπήµατα και τις πληγές, αλλά και τις πονηριές µας και τις ατιµίες µας, τις 

αδυναµίες και τις µικρότητες· έναν απολογισµό τίµιο και θαρραλέο, όπου χωρίς καµιά λογοκρισία 

να έχουν αναγραφεί και οι αρετές και οι κακίες µας και τα φωτεινά και τα σκοτεινά σηµεία της 

δράσης µας. 

Ανδρόνικος, Μ. (1976). Παιδεία ή Υπνοπαιδεία. Αθήνα: Ίκαρος. (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)  

Ποια είναι η άποψη του δοκιµιογράφου για τον τρόπο µε τον οποίο οι µεγαλύτεροι αντιµετωπίζουν 

τους νέους και µε ποια επιχειρήµατα τη στηρίζει; (µονάδες 80 έως 100 λέξεις) 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Είτε» (§2), «Όταν» (§2), «Πρώτα - πρώτα» (§3), «ωστόσο» (§4), «αλλά» (§5): Ποια νοηµατική 

σχέση δηλώνουν αυτές οι διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις του κειµένου; 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «υπόλογοι», «υπερθεµατίσουν», «διαύγεια», «προθέσεις», «απόκριση»: Να αντικαταστήσεις 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµή της. 

[β] «σκληρή», «άνοµου», «απόλυτα», «τόλµη», «δράσης»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψεις µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10)  

[α] Να ερµηνεύσεις τη χρήση του α’ ενικού, του α’ πληθυντικού και του γ’ προσώπου (ενικού ή 

πληθυντικού) στην γ’ παράγραφο («Πρώτα - πρώτα … κοινωνικής γεωλογίας») του κειµένου. 

(µονάδες 6) 

[β] Να δικαιολογήσεις τη χρήση των εισαγωγικών στην §1, της διπλής τελείας στην §2, του 

ερωτηµατικού στην §4 και της άνω τελείας στην §5. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Στο πλαίσιο ηµερίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Διάλογος 

Δύο Γενεών» παρουσιάζεις (εισήγηση περίπου 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων σε γραπτό λόγο) τη 
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σχέση των νέων της γενιάς σου µε τη γενιά των µεγαλύτερων και προτείνεις τρόπους βελτίωσης της 

µεταξύ τους επικοινωνίας. 
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2006 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Αν θέλουµε σήµερα να οδηγήσουµε σωστά τους νέους, πρέπει να τους µάθουµε πώς θα 

είναι υποχρεωµένοι να ζήσουν µέσα σ’ ένα εξαιρετικά κινητό σύµπαν. Οι παλιότεροι µπορεί να 

αισθανθούν την επιτάχυνση του ιστορικού γίγνεσθαι, συγκρίνοντας τα νιάτα τους µε την ωριµότητά 

τους. Οι νέοι αυτή την επιτάχυνση την αισθάνονται σαν αθεράπευτη και ασταµάτητη ανησυχία. ∆εν 

έχουν καµιά εγγύηση για το µέλλον, που το προβλέπουν γεµάτο κινδύνους. Και γι’ αυτό επιθυµούν 

ν’ αποκτήσουν χωρίς αργοπορία όσα πράγµατα θεωρούν αξιόλογα. 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 στ’ 

άλλα ο µετασχηµατισµός αυτός πρέπει να βασισθεί στην περιοδική και συχνή µετεκπαίδευση. 

Όποιος σπουδάζει µια επιστήµη είναι ανάγκη να νιώσει, πως, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα 

είναι αναγκασµένος να τη σπουδάζει παντοτεινά, ν’ ανανεώνει τις γνώσεις του, να συµπληρώνει τα 

κενά που έχει αφήσει η πρώτη του µαθητεία ή τα κενά που σχηµατίζονται στο αναµεταξύ από την 

άρση δεδοµένων, που έπαυσαν πια να ισχύουν. Έτσι θα δηµιουργηθεί ένας καινούριος τύπος 

ανθρώπου. 

 Αλλά µε ποιες αρετές πρέπει να είναι προικισµένος αυτός ο άνθρωπος; Η πρώτη αρετή του 

καινούριου ανθρώπου θα είναι η γαλήνη. Μέσα στον ταραγµένο και γεµάτο κινδύνους σύγχρονο 

κόσµο πρέπει να οπλίσουµε τα παιδιά µας µε την αυτοκυριαρχία, που τα κάνει ικανά να 

υπερνικήσουν τις δυσκολίες, να περάσουν τα εµπόδια και να µην υποδουλωθούν στην επιτάχυνση: 

και τούτο θα γίνει µε τη συνάσκηση σώµατος και ψυχής (γυµναστική και φιλοσοφία). 

 Η δεύτερη αρετή είναι η φαντασία. Σ’ ένα 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 

www.neapaideia.gr V53

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

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 τη 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 δεν 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. ∆ηλαδή προικισµένοι µε τη συνείδηση 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 ν’ 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. Κι όταν το ανθρώπινο 

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

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

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

τον µέλλοντα άνθρωπο. 

(∆ιασκευή από το δοκίµιο «Ο ρυθµός της Ιστορίας» του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Ο σύγχρονος 

άνθρωπος, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 200435 , σελ. 165-167). 
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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) 

«Το σύγχρονο τεχνικό σύµπαν απαιτεί τη 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». Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση του συγγραφέα σε µια 

παράγραφο (60 έως 80 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Με ποιον τρόπο και µε ποια µέσα πειθούς ο συγγραφέας τεκµηριώνει τις απόψεις του στην πρώτη 

παράγραφο του κειµένου; 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

«αθεράπευτη», «αξιόλογα», «πρωταρχική», «ικανότητα», «µεταµορφώνεται»: Να γράψετε από ένα 

συνώνυµο για κάθε µία από τις παραπάνω λέξεις του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5)  

«Αλλά µε ποιες αρετές ... (γυµναστική και φιλοσοφία)»: Τι πετυχαίνει ο συγγραφέας µε τη χρήση 

της ερώτησης και της παρένθεσης στην παραπάνω παράγραφο; 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Το τελευταίο τεύχος του σχολικού σας περιοδικού έχει ως θέµα τον ρόλο των νέων στο σύγχρονο 

κόσµο. Να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο να αναφέρετε τις προσδοκίες που έχει η κοινωνία σήµερα 

από τους νέους και τα εφόδια µε τα οποία οι νέοι µπορούν να ανταποκριθούν σ’ αυτές. (400 έως 

500 λέξεις). 
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2007 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όσοι έχουν να κάνουν µε σηµερινούς Νέους, όλων των ηλικιών, νοµίζω ότι είναι 

υποχρεωµένοι να µάθουν τη «γλώσσα» τους και να τους µιλούν στη «γλώσσα» τους. ∆ιαφορετικά 

θα είναι αδύνατη η συνεννόηση µαζί τους. Γιατί έχουν το δικό τους τρόπο οι Νέοι σήµερα ν’ 

αντιλαµβάνονται και να εξηγούν τα πράγµατα, τα δικά τους µέτρα να εκτιµούν τις καταστάσεις. 

Επαφή µαζί τους θα έχουµε µόνο αν µυηθούµε κι εµείς στις σηµασιολογήσεις και στις εκτιµήσεις 

τους. Τούτο δεν σηµαίνει ότι θα τις παραδεχτούµε κιόλας· σηµαίνει µόνο ότι θα είµαστε σε θέση να 

τις καταλαβαίνουµε. Και έως εκεί θα φτάσουµε εάν έχουµε πυκνές σχέσεις µαζί τους και εάν τους 

ακούµε πάντοτε µε υποµονή και συµπάθεια. 

 Αντιτείνουν µερικοί: 

— Πώς να συζητήσει κανείς µε τα σηµερινά «οργισµένα Νιάτα»; Για να συνεννοηθείς µαζί τους, 

πρέπει να υποχωρείς στις αξιώσεις τους, να τους λες διαρκώς ναι. ∆ιαφορετικά, γίνεσαι εχθρός 

τους. 

 Πόσο λίγο γνωρίζουν τον νέο άνθρωπο, εκείνον που δεν «ωρίµασε», δεν σταθεροποιήθηκε 

ακόµα, όσοι διατυπώνουν αυτή την αντίρρηση. Από το 3ο έτος της ηλικίας περίπου, όταν -όπως 

έχει παρατηρηθεί- το παιδί αντιδρά έντονα στη βούληση των «µεγάλων» και από πείσµα κάνει το 

αντίθετο απ’ ό,τι το προστάζουν, ο Νέος είναι ένα βασανιστικά αβέβαιο, διαρκώς ταλαντευόµενο 

πλάσµα που αγωνίζεται να ανακαλύψει και να παραδεχτεί τον «εαυτό» του. Μέσα στην 

ανασφάλεια που αισθάνεται και την αδυναµία του να αναµετρηθεί γενναία µε τους «µεγάλους», 

ιδρύει και ορθώνει το «εγώ» του µε την αντίδραση, µε το «όχι» σε κάθε είδος πίεσης απ’ «έξω». Η 

άρνηση λοιπόν είναι το κλίµα του, το καταφύγιο της σωτηρίας του. Με την άρνηση θέλει να 

δηλώσει ότι είναι και αυτός ένα πρόσωπο αυθυπόστατο. Το «όχι» του όµως γίνεται 

αποτελεσµατικό, όταν συναντήσει ένα άλλο «όχι»  -την απόφαση, όχι τόσο του οµήλικου όσο του 
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ισχυρότερου, του «µεγάλου», να µην υποχωρήσει γιατί κατά την κρίση του και προς το συµφέρον 

του απρόθυµου να συµµορφωθεί «µικρού» δεν πρέπει να υποχωρήσει. 

 Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι έχουν την αξίωση να τους λέµε πάντοτε 

«ναι». Απεναντίας όταν από µικροί δεν βρίσκουν πουθενά αντίσταση στις απαιτήσεις τους, επειδή 

ενστιγµατικά  αισθάνονται ότι, αγύµναστη καθώς µένει, θα αποδυναµωθεί, θα γίνει έρµαιο 4

παράλογων ορέξεων η βούλησή τους (η πιο ουσιαστική, η ενεργητική πλευρά του «εγώ» τους) 

δυσφορούν. Και δείχνουν τη δυσφορία τους µε την περιφρόνηση προς το γονιό ή το δάσκαλο που 

από αδυναµία ή αµφιβολία παραιτείται από το πρώτιστο χρέος του: να κάνει τον τρόφιµό του 

αυθύπαρκτο υποκείµενο, ισχυρό και αυτοπειθαρχούµενο. 

 Κανείς βέβαια δεν ενθουσιάζεται την ώρα που τον επικρίνουν ή αντιστέκονται στις 

επιθυµίες του· οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ν’ ακούσουν απ’ αυτόν που συµβουλεύονται όσα 

επιθυµούν, ή έχουν ήδη αποφασίσει να πράξουν. Αργά ή γρήγορα όµως (µε τα «παθήµατα» της 

απερισκεψίας και της ισχυρογνωµοσύνης τους) καταλαβαίνουν την πλάνη και αναθεωρούν τις 

εκτιµήσεις τους. Αλλά χρειάζονται στο σηµείο αυτό µερικές διευκρινίσεις. 

 Το «όχι» το δικό σου θα το τιµήσει ο Νέος περισσότερο από του άλλου το «ναι», µε δύο 

απαράβατους όρους: α. Ότι θα πεισθεί για τη σοβαρότητα και την ειλικρίνειά σου. β. Ότι του 

έδωσες (µε έµπρακτες αποδείξεις) να καταλάβει πως η αποτροπή, το «όχι» σου λέγεται προς το 

συµφέρον του. 

 Το παράπονο του Νέου είναι ότι εµείς οι «µεγάλοι» δεν µπορούµε να παραδεχτούµε πως τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι δικά του προβλήµατα, και διαρκώς τα συσχετίζουµε µε όρους 

και υποχρεώσεις που βρίσκονται έξω από τον κύκλο της προσωπικής του ζωής, ή µε τη δική µας 

θέση µέσα στην «κοινωνία». 

(Ε. Π. Παπανούτσου, Η Παιδεία. Το Μεγάλο µας Πρόβληµα, Αθήνα 1976, σσ. 35-39, ∆ιασκευή). 

 ενστιγµατικά: Ενστικτωδώς.4
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100 έως 120 

λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε το νόηµα της παρακάτω περιόδου του κειµένου σε µια παράγραφο 70 έως 90 

λέξεων: «Είναι λάθος λοιπόν να υποστηρίζεται ότι οι Νέοι έχουν την αξίωση να τους λέµε πάντοτε 

“ναι”». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Όσοι έχουν να κάνουν µε σηµερινούς Νέους ... µε υποµονή και συµπάθεια»: Να εντοπίσετε τα 

δοµικά στοιχεία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «αποδυναµωθεί», «ενεργητική», 

«δυσφορία», «αµφιβολία», «επικρίνουν». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«Και δείχνουν τη δυσφορία τους µε την περιφρόνηση στο γονιό ή στο δάσκαλο», «Αργά ή γρήγορα 

αναθεωρούν τις εκτιµήσεις τους»: Να ξαναγράψετε τις παραπάνω περιόδους µετατρέποντας την 

ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Σε µια ηµερίδα που διοργανώνεται στην περιοχή σου µε θέµα «∆ιάλογος δύο γενεών» έχεις 

προσκληθεί, για να εκθέσεις τις απόψεις σου. Στην οµιλία σου αναπτύσσεις τις θέσεις σου για τα 

αίτια έλλειψης της επικοινωνίας µεταξύ των νέων και των «µεγάλων» και προτείνεις τρόπους 

προσέγγισης των δύο µερών. (400 έως 500 λέξεις) 
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2012 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι ασυµβίβαστοι  

 Ο ασυµβίβαστος είναι µια πραγµατικότητα του καιρού µας, γιατί δεν είναι ο ένας, ο 

µοναδικός και ο µοναχικός, καθώς άλλοτε, είναι πια οι πολλοί και ιδίως αυτοί οι νέοι που έρχονται 

µε κραυγές και συχνά µε απειλητικές χειρονοµίες να µας επιπλήξουν για όσα έχουµε πράξει, για 

όσα έχουµε διασώσει και να µας στερήσουν το δικαίωµα της παρουσίας, αν το µπορέσουν. 

 Όταν µιλούµε για τους ασυµβίβαστους, έχουµε κυριότατα στο νου µας αυτούς τους νέους 

ανθρώπους. Το ασταµάτητο «όχι» τους. Έγραψα κάπου αλλού, και το πιστεύω πάντα, πως η 

Ιστορία προχωρεί µε το «όχι», δεν προχωρεί µε το «ναι». Με το «ναι» αποτελµατώνεται. Το «όχι» 

µπορεί και να έχει ατοµική προέλευση, να είναι η εξέγερση ενός προσώπου, µια αυτόβουλη 

ενέργεια. Το «ναι» σπανιότατα είναι η ολόψυχη και φωτισµένη συγκατάθεση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις προέρχεται από ραθυµία, ατολµία, αδιαφορία, ή έλλειψη εσωτερικής ανησυχίας. Το 

«ναι» πληρώνεται -και πλουσιοπάροχα κάποτε. Το «όχι» πληρώνει -και αδρότατα κάποτε. 

 Και, φυσικά, αυτή τη στιγµή δεν πρόκειται για το «όχι» του αντιρρησία, του αρνητικού 

τύπου, που είναι απαράγωγος από φυσικού του και πολεµάει κι απαρνιέται τα πάντα για να 

µπορέσει αυτόνοµα να υπάρξει, όπως συχνά συµβαίνει στην ανέλιξη της πνευµατικής ζωής, όπου 

στέρφοι και πικρόχολοι και κακόπιστοι προσπαθούν να πλάσουν ένα ατοµικό πεπρωµένο µε την 

αδιάκοπη άρνηση, καθώς τα σκυλιά που γαβγίζουν και γρούζουν, γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να 

δηλώσουν την ύπαρξή τους. Ο λόγος είναι για το φωτισµένο, συλλογισµένο, σταθερό, αµετακίνητο 

«όχι», για µια απόφαση ψυχής και πνεύµατος. 

 Η κραυγή των σύγχρονων ασυµβίβαστων, τουλάχιστον των περισσότερων -γιατί καµιά 

γενίκευση δεν είναι σωστή- είναι µια αυθόρµητη κίνηση, που δεν έχει προφτάσει να συλλογιστεί 

τον εαυτό της. Και τούτο είναι η αδυναµία της. Τα «άγουρα χρόνια» είναι όλο φλόγα. Άλλωστε, 
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εµείς οι πρεσβύτεροι αυτή τη φλόγα τη θεωρούµε προνόµιο και τη µακαρίζουµε. Και η φλόγα δε 

φωτίζει µονάχα· πυρπολεί κιόλας και κατακαίει και µεταµορφώνει σε στάχτη. 

 Οι ασυµβίβαστοι «ασεβούν» και προς την παράδοση. Την υποβάλλουν σ’ εξαντλητική 

ανάκριση, για να την αναγκάσουν να οµολογήσει την κενότητά της, όπου, φυσικά, συµβαίνει να 

είναι κενή. Κι επειδή οι καιροί µας είναι σκληροί, η αντιπαραδοσιακή επιδροµή παίρνει τη µορφή 

καταιγίδας, που τροµάζει τους απλοϊκούς και εξουθενώνει τους ανυποψίαστους χρησιµοθηρικούς. 

Αυτή η αντιπαραδοσιακή επιδροµή µοιάζει µε διάρρηξη σε καλά ασφαλισµένο χρηµατοκιβώτιο. Η 

επίδραση, εποµένως, των ασυµβίβαστων, ακόµη κι όταν δεν είναι φανερή, είναι φυσικό να έχει 

υποβάλει την παράδοση σε σκληρότατη δοκιµασία. 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Οι σκληροί καιροί, εκδόσεις των Φίλων. (Απόσπασµα σε 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 µια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το παρακάτω απόσπασµα της δεύτερης 

παραγράφου: «η Ιστορία προχωρεί µε το “όχι”, δεν προχωρεί µε το “ναι”». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου («Και, φυσικά, ... πνεύµατος»). 

(µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε τα δοµικά µέρη της τελευταίας παραγράφου. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Να βρείτε στο κείµενο που σας δόθηκε πέντε παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. 

(µονάδες 5) 

[β] Στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου («Όταν µιλούµε ... αδρότατα κάποτε») ο συγγραφέας 

χρησιµοποιεί το πρώτο πληθυντικό, το πρώτο ενικό και το τρίτο ενικό πρόσωπο. Να αιτιολογήσετε 

τη χρήση του καθενός από αυτά τα πρόσωπα. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «µοναδικός», «επιπλήξουν», 

«ραθυµία», «Άλλωστε», «µεταµορφώνει». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «απαρνιέται», «συχνά», 

«ατοµικό», «αδυναµία», «κενή». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

[α] Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, τα αίτια της νεανικής αµφισβήτησης; [β] Πιστεύετε ότι οι 

απόψεις του συγγραφέα για το ασυµβίβαστο πνεύµα των νέων επαληθεύονται στην εποχή µας; Να 
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αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά µε τα παραπάνω ερωτήµατα σε ένα άρθρο που θα δηµοσιευθεί 

στην εφηµερίδα του σχολείου σας. (500 έως 600 λέξεις). 
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Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η φιλία  

 Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχηµα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την 

εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουµένης, και 

την εγκωµίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί µε τον τρόπο του ο καθένας, αλλά όλοι µε την ίδια 

συγκίνηση. Άλλωστε, εκτός από την καταγωγή της λέξης (που είναι κατευθείαν παράγωγο του 

κύριου για την «αγάπη» ρήµατος: φιλείν), και µόνο το γεγονός ότι, για να τονίσουµε την εκτίµηση 

και την εµπιστοσύνη µας προς τα πιο οικεία µας πρόσωπα, δηλώνουµε ότι τους θεωρούµε 

«φίλους», µαρτυρεί πόσο ψηλά η κοινή συνείδηση τοποθετεί τη φιλία. 

 Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης· να έχεις, δηλαδή, καλές 

διαθέσεις απέναντι σ’ έναν άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι’ αυτόν, να επιζητείς την συντροφιά 

του και να θέλεις την ευτυχία του να είσαι εύνους προς κάποιον και αυτός εύνους προς εσένα· να 

υπάρχει ανταπόκριση, αµοιβαιότητα στα αισθήµατά σας, να τον αγαπάς και να τον τιµάς κι εκείνος, 

επίσης, να σε αγαπά και να σε τιµά. Γι’ αυτό, όσο τρυφερές κι αν είναι οι σχέσεις µας µε τα άψυχα, 

δεν λέγονται φιλία. Όταν αγαπούµε ένα άψυχο πράγµα, αυτό που αισθανόµαστε δεν είναι φιλία. 

 Μπορούµε να διακρίνουµε τρία είδη φιλικών σχέσεων, κατά τον Αριστοτέλη: «διά το 

χρήσιµον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν». Στην πρώτη περίπτωση, συνδεόµαστε µ’ έναν άνθρωπο, 

επειδή ο ένας µας είναι στον άλλο χρήσιµος (για τις υποθέσεις, τις ανάγκες, τη σταδιοδροµία, τις 

πολιτικές φιλοδοξίες µας κ.τ.λ.). Στη δεύτερη, διατηρούµε στενές σχέσεις µαζί του, επειδή µας 

προξενεί ευχαρίστηση (είναι διασκεδαστικός, έξυπνος συνοµιλητής, επιδέξιος συµπαίκτης κ.τ.λ.). 

Και στις δύο περιπτώσεις, «αγαπούµε» τον άλλο κι εκείνος µας «αγαπά» όχι για την ανθρώπινη 

ποιότητά µας, επειδή, δηλαδή, είµαι εγώ αυτός που είµαι και είναι εκείνος αυτός που είναι (κατά το 

σώµα και την ψυχή, το ήθος, το πνεύµα), αλλά επειδή κάτι άλλο περιµένουµε απ’ αυτόν και αυτός 
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από εµάς, ένα κέρδος (υλικό ή ηθικό) ή µιαν απόλαυση (την τέρψη της ευχάριστης 

συναναστροφής). 

 Του τρίτου είδους ο φιλικός δεσµός είναι η τέλεια, η ουσιαστική και ακατάλυτη φιλία. Τον 

κάνω συντροφιά, τον τιµώ, τον αγαπώ, µε κάνει συντροφιά, µε τιµά, µε αγαπά, όχι επειδή περιµένω 

απ’ αυτόν ή εκείνος περιµένει από µένα ωφέλεια (µε όλο που βέβαια και µπορώ και θα τον 

ωφελήσω, όπως και εκείνος επίσης, και µπορεί και θα µε ωφελήσει), ούτε επειδή µου είναι 

ευχάριστος και του είµαι ευχάριστος (µε όλο που πραγµατικά αισθανόµαστε ευχαρίστηση ο ένας 

κοντά στον άλλο), αλλά επειδή, όντας ο καθένας µας αυτό που είναι, µοιάζουµε ο ένας στον άλλο –

η οµοιότητά µας βρίσκεται στην ανθρώπινη αξία µας, στο υψηλό ποιόν της ανθρωπιάς µας. Η 

τέλεια, λοιπόν, φιλία είναι συνάντηση και δεσµός δύο προσώπων απάνω στον ίδιο ηθικό άξονα, 

στην ίδια αξιολογική κλίµακα. Θεµέλιο και εγγύηση της αγάπης τους είναι η «αρετή», και επειδή η 

αρετή είναι «κτήµα ες αεί» του ανθρώπου, ούτε αλλοτριώνεται, ούτε φθείρεται· οι φιλίες που 

δηµιουργούνται απάνω σ’ αυτή τη βάση είναι σταθερές και µόνιµες, αδιάλυτες. 

 Φίλος είναι ο παραστάτης και σύµµαχός µας στον τραχύ αγώνα να υπάρξουµε, να 

σηκώσουµε το βάρος της ανθρωποσύνης µας, χωρίς να συντριβούµε ή να ευτελιστούµε. Όταν σε 

µια βαρυσήµαντη καµπή του βίου µελετούµε ή επιχειρούµε κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο, 

έχουµε ανάγκη από ένα καλόγνωµο σύµβουλο και αυστηρό κριτή, για να συζητήσουµε µαζί του 

ελεύθερα και χωρίς περιστροφές το πρόβληµά µας. Ποιος µπορεί να είναι αυτός ο σύµβουλος και 

κριτής; Μπορεί το πρόσωπο τούτο να είναι άλλος εκτός από τον φίλο; 

Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σσ. 111-121, Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα, 2008 (Διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (90 έως 110 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, 

γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

[α] Ακόµα και οι τρυφερές σχέσεις µας µε τα άψυχα είναι φιλία. 

[β] Η αµοιβαιότητα των αισθηµάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση της φιλίας. 

[γ] Η φιλία δεν αποκλείει την προσδοκία οποιασδήποτε υλικής ανταµοιβής και ευχαρίστησης. 

[δ] Η τέλεια φιλία είναι εκείνη που στηρίζεται σε ηθικές αξίες. 

[ε] Σε µια δύσκολη στιγµή της ζωής µας µπορούµε να στηριχτούµε και σε άλλους συµπαραστάτες 

και συµβούλους εκτός από έναν φίλο. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειµένου «Μπορούµε να 

διακρίνουµε … (την τέρψη της ευχάριστης συναναστροφής)» και να τεκµηριώσετε την απάντησή 

σας µε αναφορές στο κείµενο. (µονάδες 4) 

[β] Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις «Άλλωστε» (1η παράγραφος), 

«δηλαδή» (2η παράγραφος), «Όταν» (2η παράγραφος), «λοιπόν» (4η παράγραφος). (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «εγκωµίασαν», 

«ευχαρίστηση», «συναναστροφής», «ακατάλυτη», «φθείρεται». 

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

«επιδέξιος», «ωφέλεια», «αξία», «αυστηρό». 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 7) 

[α] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών και της παρένθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις 

της τρίτης παραγράφου: «διά το χρήσιµον», «αγαπά», (υλικό ή ηθικό). (µονάδες 3) 

[β] Να αιτιολογήσετε τη λειτουργία του β’ ενικού ρηµατικού προσώπου στη δεύτερη παράγραφο 

και του α’ πληθυντικού στην τρίτη παράγραφο. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε οµιλία 500 έως 600 λέξεων που θα γράψετε για να εκφωνήσετε σε εκδήλωση του σχολείου σας, 

µε θέµα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, να εκθέσετε: α) τα χαρακτηριστικά της 

γνήσιας φιλίας, όπως εσείς την αντιλαµβάνεστε και β) την άποψή σας σχετικά µε τον ρόλο των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου στη δηµιουργία σχέσεων φιλίας. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 12.01. Νεότητα 

Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Διάλογος δύο 

γενεών» ο Πρόεδρος στην εισαγωγική του οµιλία παρατήρησε πως οι σηµερινοί νέοι έχουν χάσει 

τον σεβασµό τους και δεν εκτιµούν όσα η προηγούµενη γενιά προσφέρει. Ζητάς τον λόγο ως 

εκπρόσωπος των συµµαθητών σου, για να αντικρούσεις τις αιτιάσεις αυτές. Συγκεκριµένα, στην 

παρέµβασή σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) επισηµαίνεις πως, παρά τη 

σαφή βελτίωση των συνθηκών µέσα στις οποίες µεγαλώνει η γενιά σας, δε λείπουν τα εµπόδια στην 

προσπάθεια των νέων να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους. Προτείνεις λοιπόν στους 

παρευρισκόµενους τρόπους µε τους οποίους, κατά τη γνώµη σου, η γενιά των «ώριµων» θα 

µπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά τους νεότερους να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή. 

ΘΕΜΑ 12.02. Νέοι & Αµφισβήτηση 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Διάλογος 

δύο γενεών», στην οποία προσκαλείσαι να παρέµβεις ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας. 

Στην εισήγησή σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) επιχειρείς να 

αποδείξεις πως η νεανική αµφισβήτηση δε θα έπρεπε να τροµάζει την κοινωνία των µεγάλων και 

παρουσιάζεις τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η στάση αυτή των νέων θα είναι πραγµατικά 

γόνιµη και εποικοδοµητική. 

ΘΕΜΑ 12.03. Νεανικές κουλτούρες 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα «Διάλογος 

δύο γενεών», στην οποία προσκαλείσαι να παρέµβεις ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας. 

Στην εισήγησή σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) παρουσιάζεις τους 

λόγους που ωθούν τους νέους να υιοθετούν ιδιαίτερες κουλτούρες και να εντάσσονται στις 

ανάλογες πολιτιστικές υποοµάδες, καθώς και την επίδραση που ασκεί αυτή η συµπεριφορά τους 

στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον. 
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ΘΕΜΑ 12.04. Ενδοσχολική Βία 

Ολοένα και συχνότερα έρχονται στο φως της δηµοσιότητας περιστατικά ενδοσχολικής βίας που, 

πολλές φορές, συγκλονίζουν την κοινή γνώµη για το νεαρό των δραστών και για την αγριότητά 

τους. Σε κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στην εφηµερίδα του 

σχολείου σου αναδεικνύεις την αναγκαιότητα να περιοριστούν οι συµπεριφορές αυτές και 

προτείνεις τρόπους µε τους οποίους η σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία µπορούν 

να επιτύχουν τον στόχο αυτό. 

ΘΕΜΑ 12.05. Χάσµα Γενεών 

Σε µια ηµερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα 

«Διάλογος δύο γενεών» παίρνεις τον λόγο και εκθέτεις τις απόψεις σου ως εκπρόσωπος των 

συµµαθητών σου. Στην παρέµβασή σας (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) 

αναλύεις τους λόγους που διευρύνουν σήµερα τη διάσταση απόψεων και συµπεριφορών µεταξύ της 

γενιάς σας και των µεγαλύτερων και προτείνεις τρόπους προσέγγισης των δύο γενεών. 

ΘΕΜΑ 12.06. Ψηφιακό Χάσµα Γενεών 

Διάβασες το δοκίµιο του Marc Prensky «Ψηφιακοί Ιθαγενείς και Ψηφιακοί Μετανάστες», που 

παροµοίαζε τη γενιά σου µε «ιθαγενείς», που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στον ψηφιακό κόσµο, και 

τις προηγούµενες γενιές µε «µετανάστες», που µεγάλωσαν σε έναν κόσµο χωρίς υψηλή τεχνολογία, 

αλλά αναγκάζονται να ζήσουν µια πολύ διαφορετική καθηµερινή πραγµατικότητα. Αποφασίζεις 

λοιπόν να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο οποίο 

καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία στις σχέσεις 

νέων και µεγαλύτερων και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το ψηφιακό χάσµα θα µπορούσε να 

γεφυρωθεί. 

ΘΕΜΑ 12.07. Νέοι & Οικογένεια 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σας διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα το µέλλον της 

οικογένειας. Παρεµβαίνετε στη δηµόσια συζήτηση (εισήγηση 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων σε 

γραπτό λόγο), ως εκπρόσωπος των συµµαθητών σας, για να αναδείξετε τη διαχρονική σηµασία του 

οικογενειακού θεσµού στη διαπαιδαγώγηση των νέων και για να αναλύσετε τους παράγοντες που 
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τον οδηγούν σήµερα σε κρίση. Η παρέµβασή σου να κυµαίνεται σε γραπτό λόγο από 500 έως 600 

λέξεις. 

ΘΕΜΑ 12.08. Πρότυπα 

Κάθε κοινωνία έχει και προβάλλει τα δικά της πρότυπα που απευθύνονται και υιοθετούνται κυρίως 

από τη νέα γενιά. Ποια είναι τα πρότυπα της σηµερινής νεολαίας και πώς επιδρούν στους νέους; Οι 

απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα περιληφθούν σε εισήγησή σου (500 έως 600 λέξεις) σε 

ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Διάλογος δύο γενεών». 

ΘΕΜΑ 12.09. Τρίτη Ηλικία 

Το επίπεδο ανάπτυξης ενός πολιτισµού κρίνεται από τη συµπεριφορά του συνόλου της κοινωνίας 

απέναντι στα πιο αδύναµα από τα µέλη της, και ειδικά στους ηλικιωµένους. Ποια θέση κατέχουν, 

κατά τη γνώµη σου, οι ηλικιωµένοι στον σύγχρονο κόσµο; Πώς θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται από 

την οικογένεια, την πολιτεία και τον κοινωνικό τους περίγυρο; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά 

θα περιληφθούν σε άρθρο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική εφηµερίδα µε αφορµή 

τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Τρίτης Ηλικίας (1η Οκτωβρίου). 

ΘΕΜΑ 12.10. Φιλία 

Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Νέοι & Κοινωνία» 

παρουσιάζεις (εισήγηση 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) τα χαρακτηριστικά µιας 

γνήσιας φιλίας και καταγράφεις τις προσωπικές σου απόψεις για την επίδραση που ασκούν οι νέες 

τεχνολογίες στην επικοινωνία στη δηµιουργία και τη διατήρηση φιλικών δεσµών µεταξύ των νέων. 

ΘΕΜΑ 12.11. Αγάπη 

Σε ένα κείµενο πειθούς (500 έως 600 λέξεις) να αναλύσεις τη σηµασία της αγάπης σε όλες της 

µορφές της και να καταγράψεις τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε το άτοµο και ειδικά ο νέος 

να διατηρήσει ανέπαφη την προσωπικότητά του µέσα σε µία τέτοια σχέση. 
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18ο Διαγώνισµα 

Ελεύθερος Χρόνος & Ψυχαγωγία 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουµε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο. Πολλοί 

πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαµένο σε µια έκταση όλο 

ασχήµια χωρίς πράσινο· ένα κοµµατάκι από αλέες, δέντρα και πουλιά στη µέση ενός απέραντου 

δικτύου από δρόµους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι προσέχω πίσω µου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό 

του φωτάκι αναβοσβήνει και ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέµπει κύµατα ανυποµονησίας. Ο οδηγός 

περιµένει την ευκαιρία να µε προσπεράσει· παραµονεύει αυτή τη στιγµή, όπως το αρπαχτικό 

παραµονεύει ένα σπουργίτι.  

 Η Βέρα, η γυναίκα µου, µου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας άνθρωπος στους 

δρόµους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που τρέχουν γύρω µας. Είναι οι ίδιοι 

που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται κάποια γριά µπροστά στα µάτια τους στο 

δρόµο. Τι συµβαίνει και δε φοβούνται, όταν βρίσκονται στο τιµόνι;». 

 Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη µοτοσικλέτα του δεν 

µπορεί να συγκεντρωθεί παρά µόνο στην παρούσα στιγµή της πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ 

ένα κλάσµα χρόνου αποκοµµένο και από το παρελθόν και από το µέλλον. Αποσπάται από τη 

συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την 

ηλικία του, τίποτα για τη γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και 

ως εκ τούτου δε φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο µέλλον, και όποιος 

απελευθερώνεται από το µέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 

 Η ταχύτητα είναι µορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η τεχνολογική 

επανάσταση. Σε αντίθεση µε τον µοτοσικλετιστή, ο δροµέας είναι πάντοτε παρών στο σώµα του, 

αφού είναι αναγκασµένος να σκέφτεται ασταµάτητα τις φουσκάλες του, το λαχάνιασµά του. Όταν 

τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού 

του και του χρόνου της ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί την ικανότητά του για 
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ταχύτητα σε µια µηχανή. Από εκείνη τη στιγµή το σώµα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και 

παραδίδεται σε µια ταχύτητα που είναι ασώµατη, άυλη, ταχύτητα αµιγής, ταχύτητα καθαυτή, 

ταχύτητα - έκσταση.  

 Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού είναι αυτοί 

οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που χαζεύουν από µύλο σε µύλο 

και κοιµούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν µαζί µε τους χωµατόδροµους, µαζί µε τα λιβάδια και 

τα ξέφωτα, µαζί µε τη φύση; Μια τσέχικη παροιµία δίνει τον ορισµό της γλυκιάς απραξίας τους µε 

µια µεταφορά: κοιτάζουν τα παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού 

Θεού δε βαριέται, είναι ευτυχής. Στον κόσµο µας η αργία µεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως 

άλλο πράγµα. Ο άεργος είναι στερηµένος, βαριέται, αναζητάει µονίµως την κίνηση που του λείπει.  

Κούντερα, Μ. (1996). Η βραδύτητα (σσ. 7-10). Αθήνα: Εστία. (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ  

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Πού οφείλεται, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, η «έκσταση» που προκαλεί η ταχύτητα; Να γράψετε 

την απάντησή σας σε µια παράγραφο 60 έως 80 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)  

[α] Να επισηµάνετε τα δοµικά µέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου («Η 

ταχύτητα … έκσταση») του κειµένου. (µονάδες 5) 

[β] Το απόσπασµα του δοκιµίου του Μίλαν Κούντερα ξεκινά µε τη διήγηση ενός περιστατικού που 

έζησε µε τη γυναίκα του. Για ποιον λόγο, κατά τη γνώµη σας, ο συγγραφέας έκανε αυτή την 

επιλογή; (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

«διάθεση», «πηγή», «βάρος», «χαζεύουν», «φύση»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές να συντάξετε 

µία πρόταση, χρησιµοποιώντας µία διαφορετική σηµασία από αυτή που έχει στο κείµενο (µπορείτε 

να διαφοροποιήσετε τον γραµµατικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθµό, το γένος κτλ.).  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να διατυπώσει τις σκέψεις του µε τη µορφή ερωτηµάτων στην πέµπτη 

παράγραφο («Γιατί χάθηκε … λείπει») του κειµένου;  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Ο µοτοσυκλετιστής που παραδίνεται στην έκσταση της ταχύτητας γίνεται στο δοκίµιο του Μίλαν 

Κούντερα σύµβολο του ιλιγγιώδους ρυθµού ζωής που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες βιοµηχανικές 

κοινωνίες. Συνειδητοποιώντας πως η επιτάχυνση αυτή της ζωής δεν αφήνει άθικτους ούτε τους 

νέους της γενιάς σου, δηµοσιεύεις ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια εφηµερίδα, µε το 
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οποίο αναδεικνύεις το πρόβληµα και καταθέτεις τις προσωπικές σου προτάσεις, ώστε ο σηµερινός 

έφηβος να απολαύσει και αυτός την «ηδονή της βραδύτητας». 
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2011 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ένα γενικό χαρακτηριστικό της εποχής µας είναι το κυνήγι του χρόνου. Όλοι τρέχουν, 

λαχανιάζουν, αγωνιούν και πάντοτε έχουν την αίσθηση ότι δεν πρόφτασαν κάτι. Αυτή η 

παραφροσύνη του καιρού µας, που µας σπρώχνει συνεχώς πίσω από το χρόνο, µας εµπλέκει µέσα 

στη ροή του χρόνου και µας αφαιρεί τη χαρά να συνυπάρχουµε µε το χρόνο (συµβαδίζοντας και 

συνυπάρχοντας µε άνεση), εκµηδενίζει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα και ως ανθρώπινη ουσία. 

 Είναι έτσι φτιαγµένη η δοµή του δηµόσιου και ιδιωτικού µας βίου, ώστε να παγιδεύεται ο 

άνθρωπος µέσα στα αντικείµενα και στις απασχολήσεις. Λες και βάλαµε όλη την τέχνη και τη 

σοφία µας στο να συνθλίψουµε τους εαυτούς µας. Ο άδειος από τις ασχολίες χρόνος, που θα είναι 

δικός µας αποκλειστικά, είναι ή ελάχιστος ή ανύπαρκτος. ∆εν έχουµε καιρό να συναντηθούµε µε 

τον εαυτό µας, να αναδιπλωθούµε και να ταξιδέψουµε µέσα µας, να ονειροπολήσουµε ή να 

νοσταλγήσουµε, να αποχωρισθούµε απ’ όλους τους εξωτερικούς περισπασµούς, σε µια 

αποκλειστική συνάντηση µε τον εαυτό µας. 

 Έτσι ο χρόνος χάνεται ερήµην µας και ανακαλύπτουµε ξαφνικά την απουσία του ή µε 

υποµνήσεις επετείων ή µε µνήµες που αναβιώνουν απροσδόκητα ή µε συµπτώµατα βιολογικής 

καταπόνησης και ανηµποριάς. Και διαπιστώνουµε ξαφνικά πόσο εγκληµατικά αποκοπήκαµε από 

πρόσωπα και πράγµατα. Οι στιγµές που συνιστούν την ουσιαστική µας ζωή, µε την πίκρα ή τη χαρά 

που περικλείουν, φεύγουν ανυποψίαστα και χάνονται ανεκπλήρωτες. 

 ∆εν είναι µόνο η εµπλοκή µας µέσα σε µια ασθµαίνουσα εποχή και ο ρυθµός του βίου που 

µας συµπαρασύρουν στις δολιχοδροµίες  µιας πρωτοφανούς εξοντώσεως. Είναι και η παθολογία 1

του καιρού µας που συµβάλλει στην εξαθλίωσή µας. Όλοι συνθλίβουµε τον ελάχιστο χρόνο που 

µας µένει, για να κατοχυρώσουµε την επαγγελµατική και κοινωνική µας θέση. Ο ένας τρέχει στις 

δεξιώσεις, ο άλλος να εξασφαλίσει γνωριµίες, ο τρίτος στις υπηρεσίες για να «κυνηγήσει» τις 

 δολιχοδροµία, η: Αγώνας δρόµου µεγάλων αποστάσεων.1
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υποθέσεις του, ένας άλλος να δικτυωθεί σε µια οµάδα ή έναν όµιλο που θα τον στηρίξει κ.λπ. 

Επιδιώκουν οι άνθρωποι θέσεις και πάλι άλλες θέσεις και συµµετοχές σε συµβούλια και σε 

επιτροπές, επιδιώκουν γνωριµίες, που κοστίζουν χρόνο και ταπείνωση, προσπαθούν να επιβάλουν 

ένα -συχνότατα- µίζερο εαυτό, που µε άγχος βαδίζει στη φθορά. 

 Και όλα αυτά ξεκινούν (πέρα από την ανθρώπινη κενοδοξία) από µια αβεβαιότητα, από την 

ανασφάλεια του ανθρώπου. Και τρέχουν οι «τλήµονες θνητοί»  να εξασφαλίσουν εύνοιες και 2

χρήµα. Και ο χρόνος εκδικείται για το θάνατό του. Και η εκδίκηση είναι βαριά και αναπότρεπτη. 

Αριστόξενος Σκιαδάς, ∆ιαπιστώσεις, Αθήνα 1977 (∆ιασκευή). 

 ταλαίπωροι άνθρωποι2
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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 10) 

Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο 70 περίπου λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος: «Οι στιγµές που συνιστούν την ουσιαστική µας ζωή, µε την πίκρα ή τη χαρά που 

περικλείουν, φεύγουν ανυποψίαστα και χάνονται ανεκπλήρωτες». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

[α] Να σχολιάσετε την επιλογή του α’ πληθυντικού προσώπου από τον συγγραφέα. (µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε µέσα στο κείµενο τέσσερα παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. 

(µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε τη δοµή της πρώτης παραγράφου. (µονάδες 3) 

[β] Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω προτάσεις: «Η 

παραφροσύνη του καιρού µας µάς εµπλέκει µέσα στη ροή του χρόνου», «Όλοι συνθλίβουµε τον 

ελάχιστο χρόνο µας». (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «παραφροσύνη», 

«απροσδόκητα», «καταπόνησης», «επιδιώκουν», «αναπότρεπτη». (µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «γενικό», «παγιδεύεται», 

«ελάχιστος», «ανύπαρκτος», «ανεκπλήρωτες». (µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ.  (µονάδες 40) 

Σε άρθρο για τη σχολική σας εφηµερίδα να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους ο 

σύγχρονος άνθρωπος έχει περιορισµένο ελεύθερο χρόνο, καθώς και τις συνέπειες που προκαλεί 

αυτή η πραγµατικότητα στις σχέσεις του µε τους άλλους και µε τον εαυτό του. (500 έως 600 λέξεις) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 13.01. Νέοι & Ελεύθερος Χρόνος 

Στην τελευταία συνέλευση της µαθητικής σας κοινότητας καταλήξατε στο συµπέρασµα πως το 

σηµαντικότερο πιθανόν πρόβληµα των Ελλήνων µαθητών είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Το 

15µελές συµβούλιο λοιπόν αναθέτει σε σένα να συντάξεις µία επιστολή (500 έως 600 λέξεις) προς 

τον υπουργό Παιδείας, αναδεικνύεις τη σηµασία του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά και τους 

εφήβους και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το σχολείο και η κοινωνία θα µπορούσε να 

συµβάλει στην καλύτερη αξιοποίησή του από τους µαθητές. 

ΘΕΜΑ 13.02. Νέοι & Ψυχαγωγία 

Πολύ συχνά οι νέοι της γενιάς σου διαµαρτύρονται για έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Από την άλλη 

όµως φαίνεται πως, όποιον ελεύθερο χρόνο έχουν, δεν τον αξιοποιούν δηµιουργικά. Σε κείµενο που 

δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα (500 έως 600 λέξεις) ερµηνεύεις την κατάσταση αυτή και 

προτείνεις τρόπους δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου από τους νέους. 

ΘΕΜΑ 13.03. Σύγχρονος Ρυθµός Ζωής 

Η µηχανή έγινε το σύµβολο του ιλιγγιώδους ρυθµού ζωής που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 

βιοµηχανικές κοινωνίες. Συνειδητοποιώντας πως η επιτάχυνση αυτή της ζωής δεν αφήνει άθικτους 

ούτε τους νέους της γενιάς σου, δηµοσιεύεις ένα άρθρο (500 έως 600 λέξεις) σε ηµερήσια 

εφηµερίδα, µε το οποίο αναδεικνύεις το πρόβληµα και καταθέτεις τις προσωπικές σου προτάσεις, 

ώστε ο σηµερινός έφηβος να απολαύσει την ηδονή της βραδύτητας που θεωρούνταν αυτονόητη για 

τους νέους στο παρελθόν. 
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19ο Διαγώνισµα 

Αθλητισµός 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων έχει γίνει το αντικείµενο µιας ατέρµονης 

επιστηµονικής συζήτησης σχετικά µε το ποιος συνέλαβε πρώτος την ιδέα και ως προς τον ρόλο του 

Κουµπερτέν , συζήτηση που ωστόσο παραµελεί τις ποικίλες παραµέτρους και συνέπειες της 1

καινοτοµίας αυτής καθεαυτής. Γιατί οι Ολυµπιακοί Αγώνες αποτελούν ένα θεσµό όπου 

καθρεφτίζεται ο σύγχρονος κόσµος: η καθιέρωσή τους εκφράζει απολύτως τις κυρίαρχες αξίες του 

19ου αιώνα, ενώ η εξέλιξή τους συνοψίζει τους πολιτικούς, οικονοµικούς και ιδεολογικούς 

µετασχηµατισµούς του 20ου αιώνα. Το γεγονός ότι οι αναβιωµένοι Ολυµπιακοί Αγώνες είναι, σε 

αντίθεση µε το αρχαίο τους πρότυπο και τους προποµπούς τους ως το 1892, διεθνείς δίνει 

προφανώς άλλες διαστάσεις στον νέο παγκόσµιο θεσµό που θα επαναλαµβάνεται κανονικά ανά 

τετραετία.  

 Η πρώτη συνέπεια της διεθνοποίησης υπήρξε η στενή σύνδεση του αθλητισµού µε τον 

εθνικισµό. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες αποτελούν ένα επιπλέον πεδίο εθνικής αντιπαράθεσης, έστω και 

συµβολικής, όπου οι νίκες των αθλητών ταξινοµούνται µε βάση τα κράτη (έθνη) και οι 

ολυµπιονίκες αντιµετωπίζονται ως εθνικοί ήρωες. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εξάλλου που νίκες 

στα στάδια και στα γήπεδα χρησιµοποιήθηκαν αντισταθµιστικά σε αντιπαλότητες µεταξύ εθνών. 

Στο γήπεδο «µικρά» έθνη µπορούν να νικούν τα «µεγάλα» ή ένα έθνος µπορεί να ταπεινώσει τον 

«ιστορικό» του εχθρό.  

 Δεύτερη συνέπεια της διεθνοποίησης ήταν η γενίκευση του αθλητικού θεάµατος. Το 

µεγαλειώδες θέαµα των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων όλο και πιο επιτηδευµένο και 

επεξεργασµένο συνιστά επίσης µια από τις νεότερες τελετουργίες κοσµικού χαρακτήρα που 

αντικαθιστούν σε έναν βαθµό τις θρησκευτικές τελετουργίες της παραδοσιακής κοινωνίας. Το 

 Κουµπερντέν, Πιερ ντε: (1863-1937) Γάλλος συγγραφέας και παιδαγωγός. Εµπνευστής των σύγχρονων Ολυµπιακών 1

Αγώνων. Το 1894 ίδρυσε τη Διεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή µε έδρα τη Λωζάνη, της οποίας και διετέλεσε πρόεδρος µέχρι 
το 1952.
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θέαµα των Ολυµπιακών Αγώνων δεν είναι µόνο αθλητικό, αλλά περιλαµβάνει και όλες τις 

εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν ήδη από την πρώτη Ολυµπιάδα του 1896. Μέσα στον 20ο αιώνα 

όλο και πιο σηµαντική θα γίνει η αναπαραγωγή και η διάδοση του ολυµπιακού θεάµατος χάρη στην 

τηλεόραση. 

 Τρίτη συνέπεια υπήρξε η παγκόσµια αποδοχή µέσω του αθλητισµού των νεωτερικών 

αστικών αξιών (αξιοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη, υγεία). Ο αγώνας στον στίβο ή στο γήπεδο 

στηρίζεται στον «δηµοκρατικό» ανταγωνισµό µεταξύ «ίσων» και ο «άριστος» υπερέχει όχι λόγω 

κοινωνικής θέσης ή κληρονοµικού δικαιώµατος, αλλά χάρη στην προσωπική αξία και στην ατοµική 

προσπάθεια. Όπως στην καθολική ψηφοφορία όλοι οι ψηφοφόροι είναι «ίσοι», έτσι και στην 

αθλητική αναµέτρηση οι αντίπαλοι είναι «ίσοι» και δεν υπολογίζονται οι κοινωνικές διαφορές που 

προϋπάρχουν. Σε αυτές τις ηθικές αξίες, που ενυπήρχαν στα σπορ του 19ου αιώνα, στηριζόταν 

εξάλλου και η παιδαγωγική τους λειτουργία.  

 Ειδικότερα για την Ελλάδα, η αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων αποτέλεσε πραγµατική 

τοµή για την ανάπτυξη του αθλητισµού και δε θα ήταν υπερβολή να θεωρηθεί ως η αφετηρία για 

την εξάπλωση των σπορ στην ελληνική κοινωνία. Η σηµασία της Ολυµπιάδας του 1896 έγκειται 

στην επιτάχυνση διαδικασιών που είχαν ήδη ξεκινήσει τα προηγούµενα χρόνια και στη 

νοµιµοποίηση της αθλητικής πρακτικής και του αθλητικού θεάµατος µέσω ενός θεσµού µε έντονα 

ιδεολογικό χαρακτήρα.  

 Τέλος, η διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυµπιακών στην Αθήνα συνέβαλε στην 

αναβίωση της ιδέας του αρχαίου κλέους  και ενίσχυσε, στο φαντασιακό επίπεδο, τη συλλογική 2

αυτοεικόνα, τροφοδοτώντας τα αλυτρωτικά  οράµατα. Η «µικρή Ελλάς», που έφθανε µέχρι τη 3

Θεσσαλία, οργάνωσε τους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες του σύγχρονου κόσµου και ανέδειξε 

εντυπωσιακό αριθµό ολυµπιονικών. Κατοχύρωσε έτσι, στα µάτια των ξένων, το ένδοξο παρελθόν 

της. 

Κουλούρη, Χ. (2001, 30 Σεπτεµβρίου). Η διεθνοποίηση των Ολυµπιακων Αγώνων. Το Βήµα. 

 κλέος, το: <λόγ.> Η δόξα.2

 αλυτρωτικός, -ή, -ό: Που αναφέρεται σε εθνικιστικό κίνηµα που επιδιώκει την απελευθέρωση υπόδουλων οµοεθνών.3
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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)  

«Το θέαµα των Ολυµπιακών Αγώνων δεν είναι µόνο αθλητικό αλλά περιλαµβάνει και όλες τις 

εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν ήδη από την πρώτη Ολυµπιάδα του 1896»: Να γράψετε µία 

παράγραφο (80 έως 100 λέξεων) στην οποία να αναλύεται το περιεχόµενο της φράσης αυτής. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Το κείµενο διακρίνεται σε δύο επιµέρους ενότητες. Να τις εντοπίσετε, να αποδώσετε ένα τίτλο 

σε καθεµιά και να καταγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους. (µονάδες 6) 

[β] Να καταγράψετε δύο τρόπους ανάπτυξης της 4ης παραγράφου του κειµένου. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

«ατέρµονης», «καινοτοµίας», «προποµπούς», «ταξινοµούνται», «αντισταθµιστικά»: Να 

αντικαταστήσετε καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµη και µε το β’ 

συνθετικό τους να γράψετε µία νέα σύνθετη λέξη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«Ένα µεγάλο κοινό προσήλθε στο στάδιο»: Να µετακινήσετε τα λεκτικά σύνολα πάνω στον 

συνταγµατικό άξονα, ώστε να τονίζεται ο τόπος. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Στο πλαίσιο ενός project µε θέµα την Ολυµπιακή Ιδέα, δηµοσιεύετε ένα κείµενο (500 έως 600 

λέξεις) στην εφηµερίδα του σχολείου σας, στο οποίο αναδεικνύετε τη σηµασία του ολυµπιακού 

ιδεώδους στον σύγχρονο κόσµο και προτείνετε τον σχολικό αθλητισµό ως διέξοδο στα εκφυλιστικά 

φαινόµενα που παρουσιάζονται σήµερα στον χώρο του αθλητισµού. 
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2005 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Τέτοια συµπύκνωση πεθυµιάς και νοσταλγίας νιώθεις αναπνέοντας τον αγέρα τούτο του 

Ήτον . Όλοι σχεδόν οι αρχηγοί του εγγλέζικου έθνους τους τελευταίους αιώνες πέρασαν εδώ µέσα, 4

στους τοίχους τούτους και τις πρασινάδες, την παιδική κι εφηβική τους ηλικία, και τούτες οι 

κλειστές αυλές κι οι τριζοκοπούσες παµπάλαιες σκάλες και το γιασεµί τούτο που ανθίζει στις 

δοξαρωτές πόρτες θά ’µειναν σε όλη τους τη ζωή η µεγάλη τους αγιάτρευτη νοσταλγία. 

 Νιώθεις πως εδώ, στη µικρή τούτη φηµισµένη πολιτεία όπου αναθρέφεται η εγγλέζικη 

αριστοκρατία, το ελληνικό πνέµα, φωτεινό, τολµηρό κι ισορροπηµένο, συνεχίζει εξόριστο στην 

υπερβόρεια οµίχλη το εξαίσιο έργο του. 

 Περνώ ένα µικρό γιοφυράκι ποταµού, φτάνω στον ανοιχτό χώρο, όπου οι µεγάλοι µαθητές 

µε τα ουρανιά και τ’ άσπρα κασκέτα, παίζουν γκολφ. Ωραία λιγνά κορµιά, χάρη και δύναµη, 

πειθαρχηµένη ορµή, χαρά στο µάτι να βλέπει και στο νου να συλλογιέται πως µε την άσκηση τα 

κορµιά τούτα γίνουνται καλοί αγωγοί για να περνάει το πνέµα. 

 Κάποτε ένας Ανατολίτης σοφός είδε µερικούς σκοινοβάτες να πραγµατοποιούν µε τα κορµιά 

τους τις πιο επικίντυνες τόλµες· και ξέσπασε στα κλάµατα. «Γιατί κλαις;» τον ρώτησαν. «Γιατί 

συλλογιέµαι» αποκρίθηκε ο σοφός «πως αν, όπως γυµνάζουµε έτσι τα σώµατά µας, γυµνάζαµε και 

την ψυχή µας, τι θάµατα θα µπορούσαµε να κάµουµε!» 

 Εδώ όµως, στο Ήτον, ο θεατής δεν µπορεί να ξεσπάει σε κλάµατα. Γιατί µήτε 

καταπληχτικούς σκοινοβατικούς άθλους θα δει, µήτε κι η ψυχή µένει, µέσα σε τέτοια ευλύγιστα 

κορµιά, ακαλλιέργητη. Υπάρχει µέτρο, ισορροπία, παράλληλη καλλιέργεια σάρκας και νου σε 

ανθρώπινη κλίµακα. Ελληνική αρµονία. 

 Φηµισµένο κολλέγιο της Μεγάλης Βρετανίας.4
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 Τα σπορτ κι οι κλασικές σπουδές είναι στο Ήτον οι δυο παράλληλοι αδερφωµένοι δρόµοι 

της αγωγής. Όχι όµως σπορτ ατοµικά -ακόντιο, πήδηµα, δίσκος- παρά σπορτ οµαδικά: 

λεµβοδροµίες, κρίκετ, τένις, φουτµπόλ. 

 Τα οµαδικά παιχνίδια υπηρετούν µεγάλο ηθικό σκοπό: σε συνηθίζουν να υποτάξεις την 

ατοµικότητά σου σε µια γενική ενέργεια. Να µη νιώθης πως είσαι άτοµο ανεξάρτητο, παρά µέλος 

µιας οµάδας. Να υπερασπίζεσαι όχι µονάχα την ατοµική σου τιµή παρά ολόκληρη την τιµή της 

οµάδας όπου ανήκεις: σχολή, Πανεπιστήµιο, πόλη, έθνος. Έτσι, από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το 

παιχνίδι µπορεί να σε ανεβάσει στις πιο αψηλές κι αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας. 

 Στα σπορτ δε γυµνάζεις το σώµα σου µονάχα· γυµνάζεις, πάνω απ’ όλα, την ψυχή σου. «Στα 

τεραίν του Ήτον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον , κερδήθηκε η µάχη του Βατερλό.» 5

(Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας - Αγγλία, Αθήνα 1962) 

 Άγγλος στρατηγός ο οποίος έµεινε γνωστός για τη νίκη του επί του Ναπολέοντα στη µάχη του Βατερλό.5
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (70 έως 90 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Σε µια παράγραφο 70 έως 80 λέξεων να διατυπώσετε την άποψή σας για το περιεχόµενο του πιο 

κάτω αποσπάσµατος: «Στα σπορτ δε γυµνάζεις το σώµα σου µονάχα· γυµνάζεις, πάνω απ’ όλα, την 

ψυχή σου. “Στα τεραίν του Ήτον, είπε πολύ σωστά ο Ουέλιγκτον, κερδήθηκε η µάχη του 

Βατερλό”». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να επισηµάνετε τα δοµικά στοιχεία της έβδοµης παραγράφου («Τα οµαδικά παιχνίδια ... κορυφές 

της ενέργειας»). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5)  

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: «πραγµατοποιούν», 

«ευλύγιστα», «ακαλλιέργητη», «αφιλόκερδες», «γυµνάζεις». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«αριστοκρατία», «σκοινοβατικούς», «ισορροπία», «λεµβοδροµίες», «συνηθίζουν»: Από το δεύτερο 

συνθετικό των πιο πάνω λέξεων να σχηµατίσετε µια νέα σύνθετη λέξη. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Στα πυκνοκατοικηµένα αστικά κέντρα µειώνονται σταδιακά οι χώροι οµαδικής ψυχαγωγίας και 

άθλησης. Στο πολιτιστικό κέντρο του δήµου σας καλείστε, ως εκπρόσωπος των µαθητών και 

χρήστης αυτών των χώρων, να επισηµάνετε σε µια οµιλία σας 500 έως 600 λέξεων τη σηµασία του 

οµαδικού παιχνιδιού στην ψυχική και σωµατική διαµόρφωση και στη µελλοντική κοινωνικοποίηση 

των εφήβων. 
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2015 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Οι Ολυµπιακοί αγώνες αποτελούν ένα υπέροχο αθλητικό γεγονός. Η αφή της Ολυµπιακής 

φλόγας στον ιερό τόπο της Ολυµπίας, η πολυήµερη διαδροµή της σε πολλές χώρες του πλανήτη 

µας, σαν σύµβολο ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών, η φαντασµαγορική τελετή έναρξης των 

Ολυµπιακών αγώνων, η διεξαγωγή των ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων και η καταπληκτική 

τελετή λήξης τους συγκινούν και εντυπωσιάζουν όσους τα παρακολουθούν. Η αθάνατη ιδέα του 

Ολυµπισµού επιτυγχάνει, µε τον καλύτερο τρόπο, τη συναδέλφωση των λαών µέσα από την 

αγωνιστική άµιλλα των αθλητών. 

 Κρίνουµε εδώ σκόπιµο να κάνουµε µερικές σκέψεις για τη σηµασία στη ζωή των ανθρώπων 

τόσο της γυµναστικής όσο και της άθλησης, αφού αυτές εξασφαλίζουν τη σωµατική υγεία, πλάθουν 

γερά και αρµονικά το ανθρώπινο κορµί και καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί 

κάθε άθληµα, ενώ παράλληλα συµβάλλουν και στην οµαλή ψυχοπνευµατική ζωή του ανθρώπου. 

 Από την ενότητα ψυχής και σώµατος πηγάζει ένα υπέρτατο χρέος, η παράλληλη άσκηση 

του σώµατος και του πνεύµατος. Την αλήθεια αυτή είχαν αντιληφθεί πρώτοι οι πρόγονοί µας από 

τους Οµηρικούς ακόµα χρόνους. Και αργότερα, στην κλασική περίοδο του Ελληνισµού, τότε που 

το ελληνικό πνεύµα µε τους µεγάλους φιλοσόφους είχε κατακτήσει τη γνώση και τη σοφία, η 

γυµναστική του σώµατος έπαιζε πρωταρχικό ρόλο. Ο «καλός κἀγαθός» ήταν ο ιδεώδης τύπος του 

ανθρώπου, τον οποίο επεδίωκε η αγωγή των ελληνοπαίδων. 

 Αξίζει να τονιστεί η µεγάλη συµβολή της γυµναστικής και της άθλησης στη διαµόρφωση 

της προσωπικότητας του ατόµου. Πρώτο και βασικό αγαθό είναι η φυσική ανάπτυξη του σώµατος 

και η εξασφάλιση της σωµατικής υγείας. Η υγεία, χωρίς άλλο, είναι υπέρτατο αγαθό και ο 

µεγαλύτερος πλούτος. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής, χαίρεται και απολαµβάνει τη ζωή και έχει τις 

δυνάµεις για περισσότερη ανάπτυξη και δράση στον ψυχοπνευµατικό του τοµέα. Άλλωστε, η 

γυµναστική καλλιεργεί πνευµατικές και ψυχικές αρετές, όπως είναι η θέληση, το έλλογο θάρρος, η 
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αυτοπεποίθηση, η προσπάθεια, η προσοχή, η πειθαρχία, η αρµονία και η ακρίβεια, αρετές που 

πρέπει να κοσµούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Και όταν ο αγωνιζόµενος συµµετέχει σε οµαδικά 

παιχνίδια, τότε καλλιεργεί τη συνεργασία, την οµαδικότητα, την κοινωνικότητα, τον σεβασµό και 

την αναγνώριση της αντίπαλης οµάδας, την υποταγή του «εγώ» στη συνολική βούληση και 

στόχευση, αρετές απαραίτητες για την κοινωνική συµβίωση των ατόµων. 

 Η ώρα της γυµναστικής χαλαρώνει το άτοµο από το στρες της ζωής, από τις µέριµνες και τις 

φροντίδες της καθηµερινότητας, το ελευθερώνει και ανανεώνει τις δυνάµεις του για τον αγώνα της 

ζωής. Χαρακτηριστική είναι η επίδραση της γυµναστικής στους µαθητές των σχολείων, όπου, 

ένεκα της αυξηµένης κινητικότητας της νεαρής ηλικίας τους, έρχονται µε την ώρα της γυµναστικής 

να αντισταθµίσουν την καθιστική στα θρανία στάση τους που απαιτεί η διδασκαλία των άλλων 

µαθηµάτων. Το γεγονός αυτό µας κάνει να µην θεωρούµε υπερβολή το ρηθέν υπό του Rousseau 

ότι: «η σωµατική αγωγή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόµηµα 

της αγωγής». 

 Για να έχουµε, όµως, τα αγαθά αποτελέσµατα της γυµναστικής και της άθλησης, θα πρέπει 

αγωνιζόµενοι και παράγοντες να πιστεύουν και να καλλιεργούν την ευγενή άµιλλα που δηµιουργεί 

την έφεση για συνεχή υπέρβαση, η οποία, ως αγωνιστική τάση, κυριαρχεί σε όλο το ψυχοσωµατικό 

τους «είναι». Και γίνεται η τάση αυτή τρόπος ζωής. Ο καλός αθλητής που θέλει επιτυχώς να 

αγωνίζεται πρέπει να διάγει και βίο σωστό, µακριά από καταχρήσεις, ναρκωτικά και έκλυτη ζωή. Ο 

αθλητισµός, συνεπώς, εξασφαλίζει µια συνετή, µετρηµένη και ηθική ζωή στους αθλούµενους. Τον 

υγιή αθλητισµό πρέπει να περιφρουρήσουµε από τους σύγχρονους κινδύνους που τον απειλούν, 

όπως είναι ο παθιασµένος πρωταθλητισµός µε τη χρήση αναβολικών, ο άτεγκτος επαγγελµατισµός 

µε την προκλητική και αστρονοµική χρηµατική εξαγορά των ικανών αθλητών, η 

εµπορευµατοποίηση των αγώνων, ο φανατισµός και η βία στα γήπεδα από τους φανατικούς 

οπαδούς και τους χούλιγκαν και τόσα άλλα δυσµενή φαινόµενα. 

Δηµήτρης Μαρκόπουλος, Η αξία της γυµναστικής και της άθλησης, από το περιοδικό Φιλοσοφία 

και Παιδεία, τεύχος 47- 48 Αθήνα 2008 (Διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100 έως120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 έως100 λέξεων το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που 

ακολουθεί: «Η αθάνατη ιδέα του Ολυµπισµού επιτυγχάνει, µε τον καλύτερο τρόπο, τη 

συναδέλφωση των λαών µέσα από την αγωνιστική άµιλλα των αθλητών». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην έκτη παράγραφο του κειµένου («Για να έχουµε, όµως, 

τα αγαθά αποτελέσµατα της γυµναστικής … άλλα δυσµενή φαινόµενα») και να τεκµηριώσετε την 

απάντησή σας µε τις αντίστοιχες αναφορές. (µονάδες 4) 

[β] Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις; «Όταν» (το πρώτο στην 

τέταρτη παράγραφο), «Άλλωστε» (στην τέταρτη παράγραφο), «όµως» (στην έκτη παράγραφο), 

«Και» (στην έκτη παράγραφο, τέταρτη σειρά). (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 7) 

[α] Να εντοπίσετε στο κείµενο που σας δόθηκε και να καταγράψετε τρία χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. (µονάδες 3) 

[β] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: «καλός κἀγαθός», 

«η σωµατική αγωγή αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόµηµα της 

αγωγής». (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

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

κειµένου: «αφή», «αθάνατη», «παράλληλα», «συµβάλλουν», «δυσµενή». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «επιτυγχάνει», «ενότητα», 

«αργότερα», «πλούτος», «υγιής». (µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Το τελευταίο τεύχος της σχολικής σας εφηµερίδας έχει ένα αφιέρωµα στη γυµναστική και στην 

άθληση. Να γράψετε ένα άρθρο 500 έως 600 λέξεων στο οποίο να αναφέρετε: α. Ποια είναι τα 

οφέλη της γυµναστικής και της άθλησης για τον σύγχρονο άνθρωπο και β. πώς όλοι µας, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, µπορούµε να εντάξουµε τη γυµναστική και την άθληση στη ζωή µας; 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 14.01. Αθλητισµός για Όλους 

Η ιστοσελίδα του σχολείου σου διοργανώνει αφιέρωµα στους Ολυµπιακούς Αγώνες και σε σένα 

ανατίθεται να συντάξεις ένα κείµενο (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο αναλύεται η προσφορά της 

άθλησης στη ζωή µας και προτείνονται τρόπο ώστε αυτή να ενταχθεί στη ζωή των ατόµων 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

ΘΕΜΑ 14.02. Σχολικός Αθλητισµός 

Ένα από τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία είναι η 

υποβάθµιση του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής. Αποφασίζεις λοιπόν ως εκπρόσωπος της 

µαθητικής κοινότητας του σχολείου σου να συντάξεις µία επιστολή (500 έως 600 λέξεις) προς την 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, µε την οποία αναδεικνύεται η σηµασία της άθλησης στη ζωή των 

παιδιών και των εφήβων και προτείνονται τρόποι ενίσχυσης του µαθήµατος της Γυµναστικής και 

του σχολικού αθλητισµού γενικότερα. 

ΘΕΜΑ 14.03. Αθλητική Βία 

Ολοένα και συχνότερα γινόµαστε µάρτυρες κρουσµάτων βίας εξαιρετικής αγριότητας στους 

αθλητικούς χώρους. Αποφασίζεις λοιπόν να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο προβληµατισµού (500 έως 

600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο παρουσιάζεις τους λόγους που επιβάλλουν την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου και προτείνεις τρόπους για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
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20ό Διαγώνισµα 

Εφηβική Υγεία 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η σωµατική ευεξία αποτελεί µαζί µε τη ψυχική ευεξία τις δύο βασικές διαστάσεις της 

έννοιας της ποιότητας ζωής που σχετίζεται µε την υγεία. Η µέτρια σωµατική ευεξία στους Έλληνες 

µαθητές, που είναι κοντά στον µέσο όρο, αν και πιο κάτω από τις χώρες τις Δ. Ευρώπης, οφείλεται 

κυρίως στο ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν προσφέρει ούτε επαρκείς χώρους, αλλά ούτε τον 

απαραίτητο χρόνο για να µπορούν οι µαθητές να γυµνάζονται περισσότερο, όπως συµβαίνει σε 

χώρες όπως η Γερµανία και η Ισπανία. Επίσης, παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η κακή διατροφή 

και το κάπνισµα, που είναι αυξηµένα στις ηλικίες αυτές σε σχέση µε τις άλλες χώρες, επιδρούν 

αρνητικά στη σωµατική ευεξία των Ελλήνων µαθητών. 

 Η σωµατική ευεξία των Ελλήνων µαθητών επηρεάζεται επίσης κι από το γεγονός ότι σε 

µικρό ποσοστό πραγµατοποιούν στοιχειώδεις προληπτικούς ελέγχους µε αποτέλεσµα να µην 

αντιµετωπίζονται εγκαίρως συχνά προβλήµατα υγείας, όπως η υπέρταση, η σκολίωση, η 

υπερχοληστεριαιµία, τα οποία επηρεάζουν τη σωµατική µας κατάσταση. Το γεγονός αυτό 

εγκυµονεί πολλούς κινδύνους, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα, εάν δεν 

αντιµετωπιστούν εγκαίρως και σε µικρές ηλικίες, εγκαθίστανται στη συνέχεια ως χρόνια νοσήµατα 

τα οποία δε θεραπεύονται εύκολα. 

 Σε ό,τι αφορά τη ψυχική ευεξία των Ελλήνων µαθητών τα αποτελέσµατα είναι πιο 

αρνητικά. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, που έχουν να κάνουν µε 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τη µοναξιά και την ανασφάλεια, αλλά κυρίως στη µεγάλη ψυχολογική 

πίεση που ασκεί στον Έλληνα µαθητή η δαµόκλειος σπάθη των συγκεκριµένων εισαγωγικών 

εξετάσεων, πηγή µεγάλου άγχους και συχνά κατάθλιψης για τους έφηβους στη χώρα µας. 

 Επίσης, οι µαθητές της χώρας µας δηλώνουν σηµαντικά φτωχότερη ποιότητα ζωής όσον 

αφορά στην αυτονοµία τους και πολύ πιθανόν, σηµειώνουν οι ειδικοί, γι’ αυτό να παίζει ρόλο το 

υπερφορτωµένο εξωσχολικό πρόγραµµα (π.χ. φροντιστήρια) που δεν τους αφήνει ευκαιρίες να 
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δηµιουργήσουν τον δικό τους χρόνο για κοινωνικές σχέσεις και ψυχαγωγία. Παράλληλα, σε 

σύγκριση µε τους περισσότερους Ευρωπαίους συνοµηλίκους τους, οι Έλληνες έφηβοι µαθητές 

δηλώνουν φτωχότερη ποιότητα ζωής όσον αφορά στην σχέση τους µε τους γονείς τους και στις 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους. 

 Αλλά και το φύλο σχετίζεται µε την ποιότητα ζωής, µιας και τα κορίτσια δήλωσαν 

χαµηλότερη ποιότητα ζωής σε πολλές διαστάσεις της. Τα κορίτσια «αγχώνονται» πιο πολύ από τις 

περισσότερες κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά στο σώµα και την εµφάνιση τους. Ακόµη, όσον 

αφορά στα χαµηλά σκορ των κοριτσιών και στη διάσταση αυτονοµία φαίνεται ότι τα αγόρια 

εξακολουθούν να έχουν περισσότερα προνόµια από ό,τι τα κορίτσια. 

 Με βάση όλες αυτές τις διαπιστώσεις, είναι άµεση προτεραιότητα η αλλαγή του 

εξεταστικού συστήµατος, για να αρθεί η τροµερή πίεση που ασκεί σήµερα στους µαθητές και να 

µπορέσει έτσι η δευτεροβάθµια εκπαίδευση να αποκτήσει αυτονοµία και εκπαιδευτική οντότητα. 

Θα πρέπει επίσης ο τοµέας της Αγωγής Υγείας να αναβαθµιστεί στις προτεραιότητες του 

Υπουργείου Παιδείας, γιατί οι σχετικές δραστηριότητες είναι πολύ περιορισµένες και εκτός του 

αναλυτικού ωραρίου. 

Τούντας, Ι. (2008). Σε κίνδυνο η σωµατική και ψυχική υγεία των εφήβων.  

Ανακτήθηκε από http://www.neaygeia.gr/page.asp?p=683 
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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) 

Να χαρακτηρίσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν ως 

αληθές ή ψευδές, σηµειώνοντας τον προσδιορισµό «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στο αντίστοιχο 

γράµµα. 

[α] Οι Έλληνες µαθητές ασκούνται περισσότερο από τους συνοµηλίκους τους Ευρωπαίους. 

[β] Ο σηµαντικότερος από τους επιβαρυντικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας των Ελλήνων 

µαθητών είναι το εξετασιοκεντρικό εξεταστικό µας σύστηµα. 

[γ] Οι κοινωνικοί περιορισµοί υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής κυρίως των κοριτσιών στην 

Ελλάδα. 

[δ] Οι ισχυρότεροι οικογενειακοί δεσµοί στη χώρα µας προστατεύουν την ποιότητα ζωής των νέων. 

[ε] Στη χώρα µας δεν πραγµατοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι της υγείας των νέων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να εντοπίσετε το είδος και να αξιολογήσετε τον συλλογισµό της γ’ παραγράφου («Σε ό,τι αφορά … 

στη χώρα µας») του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «αυξηµένα», «στοιχειώδεις», «αυτονοµία», «αναβαθµιστεί», «περιορισµένες»: Να 

αντικαταστήσετε καθεµιά από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία αντίθετή τους.  

[β] «επαρκείς», «εγκυµονεί», «παίζει», «διαστάσεις», «προνόµια»: Για καθεµία από τις λέξεις 

αυτές να γράψετε µία συνώνυµη. 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να καταγράψετε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της γ’ παραγράφου («Σε ό,τι αφορά … στη 

χώρα µας») του κειµένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, παραπέµποντας σε συγκεκριµένα 

χωρία του κειµένου. 

[β] Να καταγράψετε πέντες όρους ειδικού λεξιλογίου στο κείµενο που διαβάσατε. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Όλες οι έρευνες που δηµοσιεύονται το τελευταίο διάστηµα αποδεικνύουν το χαµηλό επίπεδο 

σωµατικής και ψυχικής υγείας των Ελλήνων εφήβων σε σχέση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας 

επισηµαίνετε τους κίνδύνους που απειλούν την υγεία των εφήβων και προτείνετε τρόπους µε τους 

οποίους η Πολιτεία και η κοινωνία θα µπορούσαν να τους θωρακίσουν απέναντί τους. 
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21ο Διαγώνισµα 

Μόδα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η ενδυµασία αποτελείται από καθετί µε το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το 

σώµα του. Περιλαµβάνει δηλαδή τα ρούχα και τα συµπληρώµατά τους (αξεσουάρ), όπως είναι τα 

παπούτσια, οι τσάντες, τα καπέλα, τα γάντια και άλλα. Σ’ αυτήν περιλαµβάνονται επίσης τα 

κοσµήµατα, το µακιγιάζ, ακόµα και το χτένισµα. 

 Η ενδυµασία έχει πολύ µεγάλη σηµασία στη ζωή του ανθρώπου. Καταρχάς, είναι 

απαραίτητη για την υγεία, γιατί προστατεύει το σώµα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Όµως, 

συνδέεται και µε τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Καθένας δηλαδή διαλέγει τον τρόπο µε τον οποίο 

ντύνεται ανάλογα µε την προσωπικότητά του. Ακόµη, υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενδυµασίας 

και ανθρώπινης συµπεριφοράς. Γι’ αυτό, όταν κάποιος θέλει να κάνει µια σηµαντική αλλαγή στη 

ζωή του, φροντίζει να αλλάξει το ντύσιµό του προς το καλύτερο. Εκφράζει µ’ αυτόν τον τρόπο τη 

διάθεσή του για αλλαγή και βελτίωση του εαυτού του. Εξάλλου, όταν κάποιος είναι ωραία 

ντυµένος, νιώθει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που αντανακλάται στη συµπεριφορά του. 

Τέλος, τα χρώµατα που διαλέγει ο άνθρωπος για το ντύσιµό του όχι µόνο αποκαλύπτουν την 

προσωπικότητά του, αλλά επιδρούν και στη διάθεσή του. 

 Η ενδυµασία µπορεί να δηλώνει την κοινωνική τάξη ενός ανθρώπου και τον ρόλο του µέσα 

σ’ αυτήν (π.χ. οι ειδικές βασιλικές ενδυµασίες), κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα στο παρελθόν. 

Επιπλέον, φανερώνει το φύλο του ανθρώπου. Για παράδειγµα, στον δυτικό πολιτισµό το φόρεµα 

αποτελούσε το χαρακτηριστικό γυναικείο ρούχο και τα παντελόνια το αντίστοιχο αντρικό. Η 

ενδυµασία µπορεί, επίσης, να δείχνει την ηλικία, όπως συνέβαινε µε τα κοντά παντελόνια που 

παλαιότερα τα φορούσαν µόνο τα µικρά αγόρια. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα ρούχα, ιδίως οι 

στολές, φανερώνουν το επάγγελµα ενός ατόµου. Άλλες φορές, η ενδυµασία δηλώνει την εθνικότητα 

(π.χ. οι χαρακτηριστικές εθνικές ενδυµασίες), τη θρησκεία (π.χ. το µαντήλι που καλύπτει συχνά το 

πρόσωπο των µουσουλµάνων γυναικών) ή την ιδεολογία του ανθρώπου (π.χ. το ντύσιµο των χίπις). 
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 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ενδυµασίας αποτελεί η µόδα. Μόδα είναι οι αλλαγές 

στον τρόπο ντυσίµατος που χαρακτηρίζουν µια χρονική περίοδο. Oι αλλαγές τηςµόδας εξαρτώνται 

από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, από τις αισθητικές αντιλήψεις κάθε περιόδου, καθώς 

και από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σήµερα η µόδα καθορίζεται κυρίως από τις επιχειρήσεις που 

ασχολούνται µε την ενδυµασία. 

 Σε γενικές γραµµές, η ενδυµασία αποτελεί ένα είδος κώδικα επικοινωνίας. Είναι µια 

σιωπηλή γλώσσα που φανερώνει πολλά, όχι µόνο για τα άτοµα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο 

και το πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο αυτά ζουν. 

Αµπελιώτης, Αποστολόπουλος, Γεωργιτσογιάννη κ.ά., Οικιακή Οικονοµία,  

ΟΕΔΒ, 2012 (σελ. 90-91) (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψεις την περίληψη του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Ποια είναι η άποψη του συγγραφέα για τη σχέση της ενδυµασίας µε την ανθρώπινη προσωπικότητα 

και µε ποια επιχειρήµατα την αποδεικνύει; 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να εντοπίσεις το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική – επαγωγική) του 

επιχειρήµατος της β’ παραγράφου («Η ενδυµασία … στη διάθεσή του») του κειµένου. (µονάδες 5) 

[β] Να εντοπίσεις και να καταγράψεις τις συνδετικές λέξεις ή φράσεις µε τις οποίες συνδέονται 

µεταξύ τους οι περίοδοι της β’ παραγράφου («Η ενδυµασία … στη διάθεσή του») του κειµένου. 

(µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

Να συντάξεις µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων, στην οποία να χρησιµοποιήσεις τις 

υπογραµµισµένες λέξεις και φράσεις του κειµένου µε βάση τη σηµασία τους στο κείµενο: 

«εκφράζει», «ωραία ντυµένος», «νιώθει αυτοπεποίθηση», «συµπεριφορά», «διάθεση». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Κύριο χαρακτηριστικό του ακαδηµαϊκού λόγου είναι η χρήση λέξεων ή φράσεων που περιορίζουν 

τον απόλυτο χαρακτήρα των απόψεων του συγγραφέα. Να τεκµηριώσεις την άποψη αυτή, 

αντλώντας στοιχεία από την γ’ παράγραφο του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Η σχολική σου ιστοσελίδα διοργανώνει αφιέρωµα στη σύγχρονη νεότητα και τα προβλήµατά της. 

Σε σένα ανατίθεται η συγγραφή ενός κειµένου (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο παρουσιάζεται η 
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υποταγή των νέων στη µόδα ως µία από τις κύριες πηγές των προβληµάτων αυτών και προτείνονται 

τρόποι για την αποφυγή της.  
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2004 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Καθ’ όλη την περίοδο της προετοιµασίας του µαθητή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις πιο 

επίπονες και σηµαντικές των µαθητικών χρόνων, η διατροφή έχει το δικό της εξέχοντα ρόλο. Μια 

πλήρης και ισορροπηµένη διατροφή βοηθάει το µαθητή να είναι πιο υγιής και ισχυρός, για να έχει 

καλύτερη απόδοση στο διάβασµά του. 

 Έτσι, η περίοδος της προετοιµασίας απαιτεί κατάλληλο προγραµµατισµό, όχι µόνο στο 

διάβασµα αλλά και στη διατροφή του µαθητή. Το διαιτολόγιο πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 

οµάδες τροφίµων στις κατάλληλες γι’ αυτόν ποσότητες, δίνοντας έµφαση στα γαλακτοκοµικά, τα 

φρούτα και τα λαχανικά, τροφές που πολλές φορές παραλείπονται ή δεν καταναλώνονται σε 

επαρκείς ποσότητες. 

 Περικλείοντας όλες τις οµάδες τροφίµων στο καθηµερινό διαιτολόγιο, µπορούν να 

καλυφθούν όλες οι ανάγκες του µαθητή σε µακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) και 

µικροθρεπτικά συστατικά (βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία), χωρίς να απαιτούνται εξωγενή 

συµπληρώµατα. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας ή των 

ηµερών των εξετάσεων, να ακολουθείται οποιουδήποτε είδους δίαιτα αδυνατίσµατος. 

 Η ισορροπία και το µέτρο στην επιλογή των τροφίµων συµβάλλουν σηµαντικά στην 

απόδοση του µαθητή στο διάβασµα, αλλά ο ρόλος της διατροφής δεν περιορίζεται µόνο σ’ αυτούς 

τους δύο παράγοντες. Η σωστή κατανοµή των γευµάτων µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη 

διάθεση και στην αυτοσυγκέντρωση. 

 Η κατανάλωση µικρών και συχνών γευµάτων συµβάλλει στο να βρίσκεται ο µαθητής σε 

µεγαλύτερη εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του. Αντίθετα, τα µεγάλα γεύµατα 

προκαλούν υπνηλία και µειώνουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα αποµνηµόνευσης και σκέψης 

του παιδιού. Έτσι, είναι προτιµότερο να καταναλώνονται µικρότερες ποσότητες τροφίµων ανά δύο 
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- τρεις ώρες, ώστε ο µαθητής να µην αισθάνεται ούτε το αίσθηµα της πείνας (λόγω πολύωρης 

αποχής από το φαγητό) ούτε το αίσθηµα του υπερκορεσµού, που επίσης δε βοηθάει στο στόχο του. 

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ'όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας του 

µαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια του παιδιού, για 

να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του διαβάσµατος και των άλλων υποχρεώσεων της ηµέρας. 

Επιπλέον, µειώνει το αίσθηµα της πείνας κατά τις µεσηµεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την 

υπερκατανάλωση φαγητού το µεσηµέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και µείωση της 

απόδοσης του µαθητή. 

 Εξίσου σηµαντικά, για ανάλογους λόγους, είναι και τα ενδιάµεσα γεύµατα (πρόγευµα και 

απογευµατινό), καθώς µετριάζουν την πείνα και προσφέρουν επιπλέον ενέργεια κατά τις πιο 

σηµαντικές ώρες του διαβάσµατος. Ιδανικά γι’ αυτές τις ώρες είναι τα φρούτα, τα γαλακτοκοµικά 

και τα δηµητριακά. Εξάλλου, αποτελούν και µια πολύ καλή ευκαιρία για ένα τονωτικό διάλειµµα! 

 Η ηµέρα που προηγείται των εξετάσεων είναι πολύ σηµαντική για την επίδοση του µαθητή. 

Έχει να καταπολεµήσει έναν πολύ µεγάλο εχθρό, το άγχος. Όλες οι δραστηριότητες αυτής της 

ηµέρας πρέπει να είναι ευχάριστες για το παιδί, ώστε να αντιµετωπίσει το άγχος του και να αυξήσει 

την αυτοπεποίθησή του. Η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που µπορεί να βοηθήσουν 

καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Είναι προτιµότερο η προηγούµενη ηµέρα να περιλαµβάνει κάποιο οικείο, και µάλιστα 

αγαπητό στο παιδί φαγητό, που θα του αυξήσει τη διάθεση και θα του προσφέρει ευχαρίστηση. Η 

επιλογή του φαγητού είναι καλό να γίνει από τον ίδιο το µαθητή µε τη διακριτική καθοδήγηση του 

γονέα, καθώς είναι σηµαντικό να είναι µεν γευστικό, αλλά ταυτόχρονα να µην είναι ιδιαίτερα 

πικάντικο και βαρύ, ώστε να αποφευχθούν πιθανά στοµαχικά προβλήµατα. 

 Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει την τελευταία αυτή ηµέρα το διαιτολόγιο να περιλαµβάνει 

κάποιο φαγητό που προκαλεί αποστροφή στο µαθητή, ακόµα κι αν είναι «δυναµωτικό». Επιπλέον, 

πρέπει να αποφευχθεί οποιοδήποτε καινοτόµο φαγητό που δεν έχει ξαναδοκιµάσει το ίδιο το παιδί, 

καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ένα ξένο προς το παιδί τρόφιµο να του προκαλέσει δυσανεξία ή 

στοµαχικές διαταραχές, ιδιαίτερα λόγω του αυξηµένου άγχους της ηµέρας. 

 Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο δείπνο, καθώς ένα βαρύ βραδινό µπορεί να 

επηρεάσει τη χαλάρωση και την ξεκούραση του µαθητή και, κατ’ επέκταση, την απόδοσή του την 

επόµενη ηµέρα. Τέλος, µια σηµαντική διατροφική λεπτοµέρεια που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι 
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την τελευταία αυτή ηµέρα πριν από τις εξετάσεις, η κατανάλωση καφέ, και ιδιαίτερα τις βραδινές 

ώρες, θα πρέπει να αποφευχθεί. Είναι προτιµότερο ο µαθητής να αρκεστεί στο ένα φλιτζάνι 

ηµερησίως, καθώς µεγαλύτερη ποσότητα πιθανόν να του προκαλέσει εκνευρισµό, ταραχή, 

ταχυκαρδία και αϋπνία. 

(Άρθρο από τον περιοδικό τύπο διασκευασµένο) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 έως 120 

λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 8) 

Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο (60 έως 80 λέξεων) το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του 

κειµένου: «Όλες οι δραστηριότητες της ηµέρας που προηγείται των εξετάσεων, πρέπει να είναι 

ευχάριστες για το παιδί, ώστε να αντιµετωπίσει το άγχος και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη, έκτη και τελευταία παράγραφο του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

«υγιής», «ισχυρός», «εγρήγορση», «µείωση», «προηγείται»: Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά 

από τις λέξεις αυτές του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6) 

Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία / µέρη και τους τρόπους / µεθόδους ανάπτυξης της έκτης 

παραγράφου του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Στην εφηµερίδα του σχολείου σας να γράψετε ένα άρθρο (400 έως 500 λέξεων) για τις επιπτώσεις 

του σύγχρονου τρόπου διατροφής στην ψυχική και σωµατική υγεία του ανθρώπου, καθώς και για 

το κατά πόσο κρίνεται αναγκαία η επιστροφή στην παράδοση. 
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2013 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η επιθυµία του εφήβου να αποκτήσει µια επιθυµητή και αποδεκτή εικόνα για τον εαυτό του 

φαίνεται ότι είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς και καθοριστικούς παράγοντες που 

διαµορφώνουν τη συµπεριφορά του. Οι γονείς και οι δάσκαλοι, µε όσα λένε και πράττουν, 

συµβάλλουν στη δηµιουργία της αίσθησης που έχει ο έφηβος για την προσωπική του αξία. Η ίδια η 

ύπαρξη µπορεί να θεωρηθεί από τον έφηβο λιγότερο σηµαντική από τη διατήρηση µιας θετικής 

εικόνας του εαυτού του, µια και αυτή η εικόνα έχει να κάνει µε το σεβασµό και την υπερηφάνεια 

του ατόµου. Είναι φανερό πόσο οι έφηβοι στενοχωριούνται, όταν οι ενήλικες που συµπαθούν τους 

κατακρίνουν ακατάπαυστα. Κάθε απειλή της αυτοεκτίµησης είναι σαν να στρέφεται και εναντίον 

της ίδιας της ύπαρξης του ατόµου. 

 Τα παιδιά από πολύ νωρίς στη ζωή τους υιοθετούν πολύπλοκους τρόπους, τους 

«µηχανισµούς άµυνας», όπως τους ονοµάζουµε, για να αντιµετωπίσουν τις απειλές που δέχονται 

από τους σηµαντικούς για αυτά ενήλικες. Αυτοί οι µηχανισµοί συντελούν στην εξοµάλυνση του 

άγχους και των αποτυχιών και στην προστασία της ακεραιότητας του Εγώ, µε το να αυξάνουν το 

αίσθηµα της προσωπικής αξίας. Σε ένα µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούµε τους µηχανισµούς άµυνας 

ασυνείδητα. Ένας από τους βασικούς σκοπούς για τους οποίους υιοθετούµε τους µηχανισµούς 

άµυνας είναι η µείωση της έντασης και του άγχους. Το άτοµο, λοιπόν, κάνει τις επιλογές του και 

οργανώνει τη δραστηριότητά του µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µειώσει και -αν είναι δυνατόν- να 

αποφύγει το άγχος, τον πόνο ή όποια άλλη ταλαιπωρία. 

 Εκτός από τις ποικίλες αγωνίες που συνοδεύουν τη συναισθηµατική κατάσταση των 

εφήβων εξαιτίας της ίδιας της εφηβείας και των ιδιαίτερων δυσκολιών που µπορεί να εµφανιστούν 

στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των µαθητών, ένα ιδιαίτερα κυρίαρχο άγχος είναι αυτό της 

σχολικής επιτυχίας και της πορείας τους µετά το σχολείο. Ο φόβος της αποτυχίας, η ανασφάλεια 

για το τέλος της σχολικής ζωής, ο άγνωστος και απειλητικός κόσµος των ενηλίκων επιβαρύνουν τη 
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συναισθηµατική κατάσταση των παιδιών, επηρεάζοντας µε ποικίλους τρόπους και τη συµπεριφορά 

τους. Το να πετύχει ένας έφηβος στις εξετάσεις του, να έχει υψηλές επιδόσεις και να καταφέρει να 

µπει στο πανεπιστήµιο, στο πολυτεχνείο ή σε κάποια άλλη σχολή είναι σίγουρα ένα ικανοποιητικό 

γεγονός, στο βαθµό που ακολουθεί τις επιλογές και τις επιθυµίες του. Θα ήταν όµως υπερβολή να 

ισχυριστούµε ότι είναι ταυτόχρονα και η βασική προϋπόθεση µιας ευτυχισµένης ενήλικης ζωής. 

 Η σχολική αποτυχία δε συνεπάγεται απαραίτητα αποτυχία και στη ζωή. Αρκετοί «κακοί» 

µαθητές κερδίζουν αξιοπρεπώς τα προς το ζην, παντρεύονται, αποκτούν παιδιά και θεωρούν τον 

εαυτό τους ευτυχισµένο. Αντίθετα, ορισµένοι «καλοί» µαθητές καταλήγουν να έχουν µια 

δυστυχισµένη ζωή. Η παραπάνω διαπίστωση ας µην ερµηνευθεί ως υποτίµηση της σχολικής 

επιτυχίας, αλλά ως µια προσπάθεια για την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας, η οποία δεν 

οδηγεί απαραίτητα στην εγκληµατικότητα, στα ναρκωτικά ή στην ανεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

παρά τη σχολική επιτυχία, συναισθηµατικές ή κοινωνικές δυσκολίες εµποδίζουν ορισµένους να 

χρησιµοποιήσουν τα διπλώµατα ή τις γνώσεις τους. Οι άνθρωποι αναζητούν την ικανοποίηση και 

την ευχαρίστηση στη ζωή τους, ενώ προσπαθούν να αποφύγουν τον πόνο και τη δυστυχία. Η 

πραγµατικότητα της κάθε εποχής παρεµβαίνει άλλοτε διευκολύνοντας και άλλοτε εµποδίζοντας την 

προσπάθεια του ανθρώπου να είναι ευτυχής. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύπλοκες και συχνά 

επιφυλάσσουν απογοητεύσεις και οδύνη. Η επιλογή της αποµόνωσης, δηλαδή η αποµάκρυνση από 

τους άλλους, ως µια προστασία από τον πόνο που προκαλείται από τις ανθρώπινες σχέσεις, δεν 

οδηγεί παρά µόνο στην «ευτυχία» της ησυχίας. 

 Το άγχος µπροστά σε µια καινούρια εµπειρία ή αναµενόµενη αλλαγή είναι πραγµατικά 

απαραίτητο για τη συναισθηµατική και διανοητική µας ανάπτυξη. Το υπερβολικό άγχος, όµως, 

µπορεί να µας οδηγήσει σε πλήρη ανικανότητα να αντεπεξέλθουµε στη νέα κατάσταση ή στην 

υιοθέτηση αµυντικών µέτρων, τα οποία παρεµποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού µας. 

Η ικανότητα να αντιµετωπίζουµε το άγχος εξαρτάται από την εσωτερική µας σταθερότητα και από 

την ικανότητά µας να αναπτύσσουµε µια εσωτερική αίσθηση ασφάλειας. Με ποιον τρόπο; 

Αξιοποιώντας κάθε φορά τα υποστηρικτικά µέσα που διαθέτουµε σε σχέση µε τον εαυτό µας, τους 

σηµαντικούς ανθρώπους στη ζωή µας και το περιβάλλον µας. 

Ζωή Κασαπίδου - Μαρία Μαραγκίδη, Ψυχική Υγεία - Διαπροσωπικές Σχέσεις, ΥΠ.Ε.Π.Θ. - 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα 2000. (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 παρακάτω απόσπασµα της πρώτης 

παραγράφου: «Οι γονείς και οι δάσκαλοι, µε όσα λένε και πράττουν, συµβάλλουν στην δηµιουργία 

της αίσθησης που έχει ο έφηβος για την προσωπική του αξία». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς στην τέταρτη παράγραφο («Η σχολική ... ησυχίας») 

καθώς και ένα µέσο πειθούς που τον υποστηρίζει. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας. (µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε τα δοµικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου («Τα παιδιά ... ταλαιπωρία»). (µονάδες 

3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 7) 

[α] Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική - παθητική) στις παρακάτω προτάσεις της 

δεύτερης παραγράφου και να την µετατρέψετε στην αντίθετή της: «Τα παιδιά από πολύ νωρίς στη 

ζωή τους υιοθετούν πολύπλοκους τρόπους» και «Σε ένα µεγάλο βαθµό χρησιµοποιούµε τους 

µηχανισµούς άµυνας ασυνείδητα.». (µονάδες 4) 

[β] Να αιτιολογήσετε την χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: «µηχανισµούς 

άµυνας» (§2), «κακοί» µαθητές (§4), «ευτυχία» της ησυχίας (§4). (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «ακατάπαυστα», «βασική», 

«θεωρούν», «προσπάθεια», «καινούρια». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «σηµαντική», «αυξάνουν», 

«ασυνείδητα», «άγνωστος», «κερδίζουν». (µονάδες 5). 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε διαδικτυακή συνάντηση νέων από όλο τον κόσµο µε θέµα «Άγχος και Νέοι» να εκθέσετε, σε ένα 

άρθρο 500 έως 600 λέξεων, τις απόψεις σας σχετικά µε: α) τα προβλήµατα και τις συνθήκες που 

προκαλούν, κατά τη γνώµη σας, το άγχος στη σύγχρονη εποχή και β) τις προϋποθέσεις µε τις 

οποίες το άγχος θα ελέγχεται και ενδεχοµένως θα αποβαίνει δηµιουργικό. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 15.01. Εφηβική Υγεία 

Παρά τη σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειωθεί σε ζητήµατα υγείας των πολιτών στις 

αναπτυγµένες τουλάχιστον κόσµο, νέοι κίνδυνοι απειλούν την υγεία εφήβων και νέων. Σε κείµενο 

προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα αναδεικνύεις τους 

κινδύνους αυτούς και προτείνεις τρόπους για τη βελτίωση της σωµατική και ψυχικής υγείας της 

νέας γενιάς στη χώρα µας. 

ΘΕΜΑ 15.02. Άγχος 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα τα προβλήµατα 

της σηµερινής νεότητας, στην οποία προσκαλείσαι ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας. Στην 

παρέµβασή σου (περίπου 5 λεπτά ή 500 έως 600 λέξεις σε γραπτό λόγο) αναδεικνύεις του 

παράγοντες που προκαλούν άγχος στους νέους σήµερα και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους το 

άγχος αυτό θα ελέγχεται ώστε να είναι δηµιουργικό. 

ΘΕΜΑ 15.03. Εξαρτήσεις των Νέων 

Ολοένα και συχνότερα γινόµαστε µάρτυρες κρουσµάτων βίας εξαιρετικής αγριότητας στους 

αθλητικούς χώρους. Αποφασίζεις λοιπόν να δηµοσιεύσεις ένα κείµενο προβληµατισµού (500 έως 

600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο παρουσιάζεις τους λόγους που επιβάλλουν την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου και προτείνεις τρόπους για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

ΘΕΜΑ 15.04. Παιδική Παχυσαρκία 

Όλες οι έρευνες τα τελευταία χρόνια στον αναπτυγµένο κόσµο δείχνουν τη συνεχή αύξηση των 

ποσοστών παχυσαρκίας µεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Σε κείµενο που δηµοσιεύεις στη 

σχολική ιστοσελίδα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παχυσαρκίας (24 Οκτωβρίου) 

επιχειρείς την ερµηνεία του φαινοµένου και προτείνεις δράσεις για την αποτελεσµατική του 

αντιµετώπιση. 
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ΘΕΜΑ 15.05. Γρήγορο Φαγητό 

Το γρήγορο και πρόχειρο φαγητό (fast food) αναδεικνύεται στον ισχυρότερο γενεσιουργό 

παράγοντας της παιδικής και νεανικής παχυσαρκίας σε όλο τον δυτικό κόσµο. Σε κείµενο 

προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου στο 

πλαίσιο αφιερώµατος στη νεανική υγεία, επιχειρείς την ερµηνεία της διάδοσης του γρήγορου 

φαγητού στη χώρας µας και προτείνεις τρόπους περιορισµού του. 

ΘΕΜΑ 15.06. Μόδα 

Η σχολική ιστοσελίδα διοργανώνει αφιέρωµα µε θέµα «Νεανικές Μόδες», στο οποίο αποφασίζεις 

να συµµετάσχεις µε ένα κείµενο 500 έως 600 λέξεων. Στο κείµενο αυτό καταθέτεις τις προσωπικές 

σου απόψεις για την επίδραση που ασκεί η µόδα στη νέα γενιά και διερευνάς τη δυνατότητα κάθε 

νέος να δηµιουργήσει το δικό του προσωπικό στυλ. 

ΘΕΜΑ 15.07. Ένδυση 

Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα µε αφορµή αφιέρωµα µε 

θέµα «Νεανικές Μόδες», καταθέτεις τις προσωπικές σου για τη θέση του ρούχου στη ζωή των 

ατόµων και των κοινωνιών και παρουσιάζεις τη στάση της γενιάς σου απέναντι στις 

ενδυµατολογικές µόδες. 
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22ο Διαγώνισµα 

Παιδαγωγικό Χιούµορ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η αίσθηση του χιούµορ είναι επιθυµητή ιδιότητα. Το χιούµορ ως ψυχολογικός ρυθµιστής, 

όργανο δύναµης και επιρροής, µηχανισµός κοινωνικού ελέγχου, βοήθηµα διδασκαλίας και 

µάθησης, φορέας κοινωνικοποίησης και µέσο ψυχαγωγίας είναι χρήσιµος πόρος για το άτοµο και 

την κοινωνία. Ιδιαίτερη θέση κατέχει στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. 

 Στην οικογένεια συγκεκριµένα καλλιεργείται για πρώτη φορά η αίσθηση του χιούµορ του 

νέου ανθρώπου. Ο γονιός µπορεί να βοηθήσει το χιούµορ του παιδιού να γίνει λιγότερο προσωπικό 

και περισσότερο κοινωνικό. Το παιδί επιθυµεί να µοιραστεί µε κάποιον το αστείο που µόλις 

ανακάλυψε και η επιλογή του γονιού γι’ αυτό το σκοπό ενισχύει τον συναισθηµατικό τους δεσµό. Η 

αντίδραση του γονιού να αγνοήσει ή να απορρίψει την κίνηση αυτή του παιδιού ως «παιδιάστικη» 

ή ως προσβλητική για τους κοινωνικούς κανόνες ωθεί το παιδί να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στο 

παιχνίδι µε τη φαντασία ή να αποφεύγει τους άλλους όταν το κάνει. Αντίθετα, οι γονείς που παίζουν 

µε τα παιδιά τους και απολαµβάνουν τις χιουµοριστικές τους επινοήσεις ενθαρρύνουν µια θετική 

στάση απέναντι στο χιούµορ. 

 Είναι επίσης γνωστό ότι το χιούµορ παίζει σηµαντικό ρόλο στο σχολείο. Από την πλευρά 

των δασκάλων τα αστεία βοηθούν στη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων µε τους µαθητές και 

αποµονώνουν τις κοινωνικές καταστάσεις, κάνοντάς τες µοναδικές και προσωπικές. Το ότι οι 

µαθητές το εκτιµούν φαίνεται από τις µαρτυρίες τους ότι συµπαθούν του δασκάλους που, πάνω απ’ 

όλα, µπορούν και να τους ελέγξουν, αλλά και να τους «κάνουν να γελούν». Ο Stebbins προσδιόρισε 

µια λειτουργία του χιούµορ στα σχολεία την οποία ονοµάζει «κοινωνικά κωµική ανακούφιση». 

Αυτή προσφέρει µια στιγµιαία διακοπή της σοβαρότητας που χαρακτηρίζει τη µακρά συγκέντρωση 

πάνω σε µια συλλογική εργασία, µια διακοπή που διευκολύνει την ολοκλήρωση της εργασίας, 

αναζωογονώντας τους µαθητές και µειώνοντας την κούραση, η οποία, εάν αφηνόταν να αυξηθεί, θα 

απειλούσε την επίδοση και το κίνητρο. 
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 Στο σχολείο βέβαια ανθούν όλες οι µορφές του χιούµορ. Χρησιµοποιείται από τους µαθητές 

ως τρόπος διερεύνησης των διαθέσεων των νέων δασκάλων, αλλά και ως όπλο διασφάλισης των 

στόχων, όπως οι «ανατρεπτικές ειρωνείες» (τα παρατσούκλια), το «αντιπαρατιθέµενο χιούµορ» (η 

αντιπαράθεση των πλέον «ωµών» στοιχείων ενός πολιτισµού µε τον κυρίαρχο πολιτισµό) ή η 

«συµβολική επανάσταση» (η καταστροφή της περιουσίας του σχολείου ή των εµβληµάτων, όπως οι 

σχολικές στολές). Συχνά επίσης οι µαθητές αναζητούν την ευχαρίστηση στο χιούµορ και το γέλιο 

ως αντίδραση στην ανία. Η επισήµανση των σωστών µορφών χιούµορ µπορεί να βοηθήσει τη 

διδασκαλία, ενώ η µη σωστή επισήµανση µπορεί να τη ζηµιώσει σοβαρά. 

 Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τα χρόνια του σχολείου θεωρούνται οι πιο ευτυχισµένες µέρες 

της ζωής µας, γεγονός που αποδεικνύει πως το χιούµορ, ακόµα και στις φαινοµενικά επιπόλαιες 

µορφές του, είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση. 

(κείµενο από το διαδίκτυο) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις.  

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«οι µαθητές το εκτιµούν φαίνεται από τις µαρτυρίες τους ότι συµπαθούν του δασκάλους που, πάνω 

απ’ όλα, µπορούν και να τους ελέγξουν, αλλά και να τους “κάνουν να γελούν”»: Σε µία παράγραφο 

(80 έως 100 λέξεις) να αναλύσεις την άποψη αυτή.  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να καταγράψεις τους τρόπους και τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιούνται στην γ’ παράγραφο 

(«Είναι επίσης … κίνητρο») του κειµένου, δίνοντας ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «ενισχύει», «ενθαρρύνουν», «στιγµιαία», «διευκολύνει», «επιπόλαιες»: Να αντικαταστήσεις 

καθεµιά από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία αντίθετή τους.  

[β] «όργανο», «δεσµό», «επινοήσεις», «ανθούν», «επισήµανση»: Για καθεµία από τις λέξεις 

αυτές να γράψεις µία συνώνυµη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9)  

[α] Να καταγράψεις τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της δ’ παραγράφου του κειµένου. Να 

δικαιολογήσεις την απάντησή σου, παραπέµποντας σε συγκεκριµένα χωρία του κειµένου. (µονάδες 

5) 

[β] Να προσδιορίσεις τους τρόπους µε τους οποίους χρησιµοποιούνται στη β’ και γ’ παράγραφο του 

κειµένου τα εισαγωγικά. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Πρόσφατα ο διευθυντής του σχολείου σου επέπληξε έναν µαθητή, επειδή αστειευόταν κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος. Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου αναλαµβάνεις να 
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συντάξεις µία επιστολή προς τον Λυκειάρχη και τον Σύλλογο Διδασκόντων (500 έως 600 λέξεις), 

στην οποία επισηµαίνεις την αξία του γέλιου στη σχολική ζωή και προσδιορίζεις τα όριά του. 
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2004 
Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Όλοι έχουµε ανάγκη από χαλάρωση, µακριά από το άγχος της καθηµερινότητας. Είναι σε 

όλους γνωστό ότι το γέλιο και το χιούµορ βελτιώνουν τις σωµατικές, νοητικές και πνευµατικές 

λειτουργίες µας. 

 Πολύ περισσότερο από όλους, τη χαλάρωση, την ευχαρίστηση, το γέλιο τα έχει ανάγκη ο 

ασθενής, γιατί έτσι η συναισθηµατική του φόρτιση - η οποία προέρχεται από τη δυσάρεστη 

κατάσταση που βιώνει, δηλ. την απώλεια της υγείας του – µετριάζεται και η ελπίδα και η 

ανακούφιση συντροφεύουν την ψυχή του. 

 Θα λέγαµε ότι µε την ψυχαγωγία ή καλύτερα µε την απασχόληση σε κάποια ευχάριστη 

δραστηριότητα, ο ασθενής εκτονώνεται, χαλαρώνει, αποκτά µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση και ευεξία, 

ενώ γενικότερα αναπτύσσει µια θετική στάση, που βοηθάει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

του και διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ αυτού και των συνανθρώπων του. 

 Η ψυχαγωγία δεν αντικαθιστά τη θεραπευτική αγωγή, αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά. 

Εξατοµικεύεται σύµφωνα µε την ηλικία, την προσωπικότητα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες του 

ασθενούς, ενώ βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει θετική αποδοχή από τον πάσχοντα. 

 Η οµαδική απασχόληση ή η ατοµική απασχόληση αλλά δίπλα σε άλλους που έχουν ως 

αντικείµενο την ίδια δραστηριότητα, βοηθούν πολύ, έχουν πολλά πλεονεκτήµατα. 

 Η κοινωνική συναναστροφή δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν διάφορα προβλήµατα και 

ανησυχίες που βασανίζουν τον πάσχοντα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν και 

άλλα θέµατα άσχετα µε την ασθένεια. Έτσι, δηµιουργούνται φιλίες και λύνονται απορίες, ενώ 

πολλές ανησυχίες και φόβοι καταλαγιάζουν. 

 Ψυχαγωγία µέσα στο χώρο νοσηλείας του ασθενούς, σε συνεργασία µε τους επαγγελµατίες 

υγείας, µπορεί να είναι η ανάγνωση ενός βιβλίου, ενός περιοδικού, η παρακολούθηση µιας 

ευχάριστης βιντεοταινίας, µια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ένα ταξίδεµα σε ευχάριστα γεγονότα του 
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παρελθόντος, η συµµετοχή φίλων και µελών της οικογένειας σε γιορτές ή γενέθλια που τυχόν θα 

συµπέσουν µε το χρόνο της νοσηλείας, η µουσική, ένα δώρο, ένα λουλούδι, ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι. 

 Εάν η εφαρµογή όλων αυτών κριθεί αναποτελεσµατική, µπορεί να τροποποιηθεί ή και να 

σταµατήσει εντελώς η θεραπευτική αυτή αγωγή. Βέβαια, απαραίτητος είναι ένας χώρος, µια 

αίθουσα ψυχαγωγίας για να µπορεί να υπάρξει εφαρµογή των πιο πάνω. 

 Όταν ο ασθενής έχει µέτριο ή έντονο πόνο, είναι αυτονόητο ότι αυτής της µορφής οι 

ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να τον ενθαρρύνουν ψυχολογικά και να τον βοηθήσουν, δεν 

έχουν καµιά εφαρµογή. Τότε προτεραιότητα έχει η προσέγγιση στο πρόβληµα «πόνος» και η 

ανακούφισή του. 

Στο εξωτερικό έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της ψυχαγωγίας. Έχουν ιδρυθεί οργανισµοί 

που ασχολούνται αποκλειστικά µε το «θεραπευτικό χιούµορ». Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο 

«Αµερικανικός Οργανισµός Θεραπευτικού Χιούµορ» που διοργανώνει διαλέξεις, παρέχει 

πληροφορίες και στηρίζει οικονοµικά αυτήν την προσπάθεια. Οι επαγγελµατίες που εξειδικεύονται 

πάνω στο συγκεκριµένο θέµα πληθαίνουν. 

 Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να αναχαιτίσουµε τα δυσάρεστα γεγονότα που συµβαίνουν 

γύρω µας και ανατρέπουν τον κανονικό ρυθµό της ζωής µας, όµως µπορούµε να απαλύνουµε και να 

κάνουµε πιο υποφερτές και ανθρώπινες τις δύσκολες στιγµές, τις οποίες υποχρεωτικά βιώνουµε. 

 Η συµµετοχή του ασθενούς στις µεθόδους αυτές του «θεραπευτικού χιούµορ» είναι το 

πρώτο θετικό βήµα για την επανένταξη στη ζωή, για αναδιοργάνωση των στόχων και 

προτεραιοτήτων που θα θέσει σε εφαρµογή, για χρησιµοποίηση του χρόνου του µε τον πιο 

εποικοδοµητικό και αποτελεσµατικό τρόπο, για διατήρηση της πνευµατικής και ψυχικής του 

διαύγειας αλλά και της σωµατικής του ευεξίας. 

(Άρθρο από τον επαρχιακό τύπο διασκευασµένο).  
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 έως 120 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 8) 

Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο (80 έως 100 λέξεων) το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του 

κειµένου: «Είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε να αναχαιτίσουµε τα δυσάρεστα γεγονότα που 

συµβαίνουν γύρω µας και ανατρέπουν τον κανονικό ρυθµό της ζωής µας, όµως µπορούµε να 

απαλύνουµε και να κάνουµε πιο υποφερτές και ανθρώπινες τις δύσκολες στιγµές, τις οποίες 

υποχρεωτικά βιώνουµε». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 3) 

Να δώσετε έναν τίτλο στο κείµενο που σας δόθηκε. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 4) 

«ψυχαγωγία», «δηµιουργούνται»: Να σχηµατίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις χρησιµοποιώντας 

για καθεµιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

Να εντοπίσετε στο κείµενο πέντε µέσα πειθούς που έχουν ως στόχο την απόδειξη της θέσης: «Ο 

ασθενής οφείλει να συµµετέχει στις µεθόδους του “θεραπευτικού χιούµορ”». 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

∆ιαπιστώνουν σήµερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ότι το γέλιο δεν είναι πλέον µεταδοτικό: Οι 

άνθρωποι γελάνε και χαλαρώνουν όλο και λιγότερο· πολλοί ξυπνούν µε βλέµµα γεµάτο πλήξη· 

άλλοι µε ύφος κουρασµένο και δυσαρεστηµένο. Συµφωνείτε µε τις διαπιστώσεις των παραπάνω 

επιστηµόνων; Τις σκέψεις σας να καταγράψετε σ’ ένα αποδεικτικό δοκίµιο 400 έως 500 λέξεων. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 06.01. Κωµικό 

Παρά την αδιαµφισβήτητη σηµασία του γέλιου στον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο, η συχνότητα του 

γέλιου και η ποιότητα των µέσων που το προκαλούν στις µέρες µας αποτελούν αντικείµενο 

προβληµατισµού. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στην εφηµερίδα του σχολείου 

σου καταθέτεις τις προσωπικές σου θέσεις για τις απόψεις αυτές. 

ΘΕΜΑ 06.02. Παιδαγωγικό Χιούµορ 

Πρόσφατα ο διευθυντής του σχολείου σου επέπληξε έναν µαθητή, επειδή αστειευόταν κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος. Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου αναλαµβάνεις να 

συντάξεις µία επιστολή προς τον Λυκειάρχη και τον Σύλλογο Διδασκόντων (500 έως 600 λέξεις), 

στην οποία επισηµαίνεις την αξία του γέλιου στη σχολική ζωή και προσδιορίζεις τα όριά του. 
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Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
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23ο Διαγώνισµα 

Ελεύθερη Πληροφόρηση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ένας αληθινός φίλος, που πρόωρα χάθηκε, µου έλεγε κάποτε, σε πολύ κρίσιµες ώρες: 

«Λύσε µου το πρόβληµα της ελευθεροτυπίας και σου λύνω αµέσως το πρόβληµα της 

δηµοκρατίας». Άλυτο έµεινε ως σήµερα το πρόβληµα της ελευθεροτυπίας και γι’ αυτό άλυτο µένει 

και το πρόβληµα της δηµοκρατίας. 

 Πότε ο άνθρωπος µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του; Δεν αρκεί να µην 

υπάρχει µια αντίθετη ρητή απαγόρευση. Δεν αρκεί να µην επιτρέπεται και έµµεσα ακόµα να 

εµποδίζεται στην έκφραση των στοχασµών του (π.χ. µε ποικίλες υλικές ή κοινωνικές κυρώσεις). 

Δεν αρκεί να διώκεται η δόλια παρεµπόδιση της ελεύθερης έκφρασης. Πρέπει και θετικά να 

παρέχονται στον άνθρωπο όλα τα µέσα, για να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς του. Εκφράζω 

ελεύθερα τους στοχασµούς µου σηµαίνει µπορώ ελεύθερα να µεταδώσω τους στοχασµούς µου σε 

άλλους. Πρέπει γι’ αυτό να έχει ο καθένας στη διάθεση του τα αναγκαία µέσα µεταδόσεως 

στοχασµών. Και φυσικά για να υπάρξει σε µια πολιτεία, πραγµατικά θεσπισµένη, αυτή η πρώτη 

αρχή της ελευθερίας, θα έπρεπε όλοι εξίσου να διαθέτουν όλα τα υπάρχοντα µέσα µετάδοσης 

στοχασµών. 

 Αυτό όµως είναι µια ιδανική ανέφικτη κατάσταση. Αρκούµεθα να έχει ο καθένας µια 

περιορισµένη δυνατότητα να εκφράζει τους στοχασµούς του, να έχει ο καθένας στη διάθεση του 

ένα µερίδιο περιορισµένο εκφραστικών µέσων. Το περιορισµένο όµως µερίδιο του καθενός πρέπει 

να είναι προσδιορισµένο µε δικαιοσύνη· να έχει ο καθένας ό,τι πρέπει να έχει. Αλλά και η δίκαιη 

αυτή κατανοµή είναι ανέφικτη, λόγω του πλήθους των ανθρώπων που θέλουν να εκφρασθούν και 

της περιορισµένης δυναµικότητας των µέσων. Εξάλλου ούτε αριθµητικά ίση πρέπει να είναι για 

όλους, ανεξάρτητα από την παιδεία τους, ούτε πάλι η κατ’ αξίαν ίση κατανοµή είναι πρακτικά 

εφικτή. Αν µπορούσε να υπάρξει και να λειτουργήσει ο απαραίτητος για µια κατ’ αξίας κατανοµή 

ζυγός ακριβείας, θα έπαιρνε το ζύγισµα τόσο χρόνο, ώστε όλη η διαδικασία της κατανοµής να 
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καταντά µάταιη. Αλλά και η έλλειψη χρόνου καθιστά συχνά αδύνατη την έκφραση της σκέψης του 

καθενός µε τα υπάρχοντα µέσα, όσο δίκαια και αν θέτονταν κατά κάποια σειρά στη διάθεση όλων. 

Αυτόµατα λοιπόν η ελευθερία να εκφράζεις τους στοχασµούς σου έτσι, ώστε να µεταδίδεται 

αµέσως σε πλήθος ανθρώπων, είναι από τη φύση των πραγµάτων σε κάθε πολιτεία περιορισµένη. 

 Σε αυτές τις δυσκολίες από τη φύση των πραγµάτων προστίθενται οι δυσκολίες από τη 

διάρθρωση της κοινωνίας. Τα µέσα µετάδοσης βρίσκονται ή στα χέρια της πολιτικής εξουσίας ή 

στα χέρια λίγων ιδιωτών. Στην πρώτη περίπτωση η πολιτική εξουσία επιβάλλει τη δική της γνώµη, 

αφήνοντας να εκφράζονται µόνο όσοι συµφωνούν µαζί της. Και έτσι δεν υπάρχει ελευθερία. Γνώµη 

έχουν κατ’ ουσίαν µόνο οι εξουσιαστές. Στη δεύτερη περίπτωση οι λίγοι ιδιώτες ιδιοκτήτες των 

µέσων µετάδοσης ασκούν µια τυραννία παραπλήσια µε αυτήν που ασκούν στην πρώτη περίπτωση 

οι εξουσιαστές. Με µια όµως διαφορά που απαµβλύνει την τυραννία των ιδιωτών των κατεχόντων 

τα µέσα µετάδοσης. Ενώ το κράτος έχει µία γνώµη, οι κάτοχοι ιδιώτες έχουν ενδεχοµένως 

περισσότερες γνώµες, αντίθετες, αποκλίνουσες και προκαλείται έτσι ένας γόνιµος και λυτρωτικός 

διάλογος. Αλλά και αυτό το πλεονέκτηµα δεν αίρει παρά µερικώς το κακό: πρώτα, διότι σε πολλά 

θέµατα οι λίγοι αυτοί, έχοντας κοινά συµφέροντα, και δη το συµφέρον να διατηρηθεί το µονοπώλιο 

των µέσων µετάδοσης στα λίγα χέρια τους, δεν αφήνουν να διατυπωθούν αντίθετες γνώµες, και, 

δεύτερον, ο κάθε άνθρωπος δεν ευκαιρεί να παρακολουθεί αυτόν τον λυτρωτικό διάλογο. Αποκτά 

για τον κάθε απλό άνθρωπο ένα από τα όργανα, ένα από τα µέσα µετάδοσης, τέτοια επιρροή ώστε 

τα άλλα να τα αγνοεί. Και αυτή η αποκλειστική κατάκτηση του κάθε ακροατή αποτελεί φυσικά µια 

επιδίωξη του κάθε ιδιοκτήτη ενός µέσου µετάδοσης. Πάντως οι λίγοι εµπορευόµενοι τα µέσα 

µετάδοσης δεν έχουν τη δύναµη της µονολιθικότητας του κράτους και έτσι ένα µέρος ελευθερίας 

έκφρασης διασώζεται. 

 Και έτσι καταλήγουµε και εδώ, εκεί όπου καταλήγουν όλα τα προβλήµατα καλής 

λειτουργίας µιας ελεύθερης πολιτείας: στην ανάγκη να ανυψωθεί η πνευµατική στάθµη του 

αναγνωστικού κοινού. Ώσπου στα βάθη του µέλλοντος αυτό να κατορθωθεί, ο τύπος θα είναι 

ελεύθερος όχι µόνο κατά το µέτρο που το θέλουν οι κρατούντες, αλλά και κατά το µέτρο που το 

θέλουν οι κρατούµενοι… 

Τσάτσος, Κ. (1961). Προβλήµατα ελευθεροτυπίας. Ευθύνη, τ.1. 
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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)  

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείµενο, να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε το περιεχόµενο των 

προτάσεων που ακολουθούν, αποδίδοντάς τους τον χαρακτηρισµό «Σωστό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

Να δικαιολογήσετε σύντοµα την απάντησή σας. 

[α] Η ελευθεροτυπία αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµοκρατική λειτουργία των θεσµών. 

[β] Για την αδυναµία πλήρους διασφάλισης του δικαιώµατος της ελευθεροτυπίας ευθύνονται και οι 

ίδιοι οι φορείς του. 

[γ] Η ελευθεροτυπία δεν µπορεί να διασφαλιστεί ούτε όταν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ανήκουν 

σε ιδιώτες. 

[δ] Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης τους. 

[ε] Ο δοκιµιογράφος είναι αισιόδοξος για τη δυνατότητα ουσιαστικής διασφάλισης της ελευθερίας 

του τύπου. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 9)  

[α] Να καταγράψετε τη δοµή και δύο τρόπους ανάπτυξης της δ’ παραγράφου του κειµένου. Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας, παραπέµποντας σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

(µονάδες 5) 

[β] Να καταγράψετε τους τρόπους µε τους οποίους συνδέονται λεκτικά οι παράγραφοι του 

κειµένου. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «ρητή», «µάταιη», «παραπλήσια», «γόνιµος», «µέτρο»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψετε µία συνώνυµη, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που έχει στο κείµενο. 

(µονάδες 5) 
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[β] «πρόωρα», «δόλια», «πρακτικά», «απαµβλύνει», «αποκλίνουσες»: Για καθεµία από τις 

λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6)  

Να ερµηνεύσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στις φράσεις που ακολουθούν: «Ένας αληθινός 

φίλος, που πρόωρα χάθηκε, µου έλεγε κάποτε, σε πολύ κρίσιµες ώρες:» (διπλή τελεία). «Λύσε µου 

το πρόβληµα της ελευθεροτυπ ίας και σου λύνω αµέσως το πρόβληµα της 

δηµοκρατίας» (εισαγωγικά), «Πότε ο άνθρωπος µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τους στοχασµούς 

του;» (ερωτηµατικό), «(π.χ. µε ποικίλες υλικές ή κοινωνικές κυρώσεις)» (παρένθεση), «Το 

περιορισµένο όµως µερίδιο του καθενός πρέπει να είναι προσδιορισµένο µε δικαιοσύνη· να έχει ο 

καθένας ό,τι πρέπει να έχει» (άνω τελεία), αλλά και κατά το µέτρο που το θέλουν οι κρατούµενοι… 

(αποσιωπητικά).  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ελευθεροτυπίας (3η Μαΐου) δηµοσιεύεις µία ανοιχτή επιστολή 

στην εφηµερίδα του σχολείου σου (500 έως 600 λέξεις), που απευθύνεται στον πολιτικό κόσµο της 

χώρας και στην οποία αναλύεις τη σηµασία της ελευθερίας της έκφρασης των στοχασµών και της 

ελευθεροτυπίας και προτείνεις τρόπους για την ουσιαστική της διασφάλιση. 
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24ο Διαγώνισµα 

Ίντερνετ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Για πολλούς αναλυτές η εµφάνιση του Διαδικτύου εµπεριέχει την υπόσχεση της άπλετης 

πληροφόρησης και της βελτίωσης της ποιότητας του δηµόσιου διαλόγου. Σύµφωνα µε αυτήν την 

άποψη, η τεχνολογία του Διαδικτύου αφενός µείωνε το κόστος της πληροφόρησης και αφετέρου 

έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και να ασκούν αµοιβαία κριτική. 

Όλα αυτά φυσικά θα ήταν προς όφελος των δηµοκρατικών διαδικασιών και της κουλτούρας του 

πολιτικού διαλόγου, στην οποία βασίζεται η δηµοκρατία.  

 Όµως, δυστυχώς σήµερα βλέπουµε ότι αυτές οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται. Αντίθετα, 

σε µεγάλο βαθµό το Διαδίκτυο φαίνεται ότι προωθεί τον πολιτικό εξτρεµισµό και τη µονοσήµαντη 

πληροφόρηση. Σύµφωνα µε τον γνωστό πανεπιστηµιακό Cass Sunstein, αυτό το οποίο είναι 

καθοριστικό µε το Διαδίκτυο δεν είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει περισσότερη 

πληροφόρηση. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι του δίνει τη δυνατότητα να αποκλείει την 

πληροφόρηση που δεν του αρέσει. «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο µε τη νέα τεχνολογία», γράφει, 

«είναι η αυξανόµενη δύναµη των καταναλωτών να “φιλτράρουν” αυτό που βλέπουν». Ένα από τα 

πιο σηµαντικά αποτελέσµατα αυτού του φιλτραρίσµατος είναι ότι οι χρήστες εκτίθενται µόνο στην 

πληροφόρηση που τους είναι αρεστή. Σήµερα τα ιστολόγια που αναπτύσσονται ταχύτερα είναι 

εκείνα που έχουν µια µονοσήµαντη ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι αυτά ικανοποιούν τις προτιµήσεις των χρηστών τους. Επίσης, κάθε ιστολόγιο 

παραπέµπει σε άλλα που έχουν ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση.  

 Όµως, το πρόβληµα δεν είναι απλώς ότι στο Διαδίκτυο κάθε χρήστης επιλέγει την 

πληροφόρηση που ενισχύει τις δικές του προκαταλήψεις, ενώ αποφεύγει να πληροφορείται για 

οτιδήποτε άλλο. Ακόµα πιο σηµαντικό είναι το φαινόµενο, το οποίο οι ψυχολόγοι ονοµάζουν 

«οµαδική πόλωση», δηλαδή την τάση που έχουν οι άνθρωποι να υιοθετούν ακραίες απόψεις, όταν 
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συνοµιλούν µόνο µε άτοµα των ίδιων απόψεων. Το φαινόµενο της «οµαδικής πόλωσης» έχει 

τεκµηριωθεί µε πολλά πειράµατα.  

 Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν το φαινόµενο της 

οµαδικής πόλωσης. Σύµφωνα µε µια θεωρία, όταν τα άτοµα συζητούν µόνο µε άλλους που έχουν 

τις ίδιες απόψεις, ακούν νέα επιχειρήµατα υπέρ των απόψεών τους, κάτι που τους κάνει να τις 

υιοθετούν µε ακόµη µεγαλύτερο πάθος. Ακόµη, σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία, τα άτοµα 

προσπαθούν συνεχώς να ξεπεράσουν αλλήλους. Αν, λοιπόν, όλοι σε µια οµάδα συµφωνούν ότι π.χ. 

θα πρέπει να διατηρηθεί η µονιµότητα στον δηµόσιο τοµέα, σύντοµα θα εµφανιστούν και αυτοί που 

θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό.  

 Η τάση της οµαδικής πόλωσης ενισχύεται στο Διαδίκτυο και σύµφωνα µε τον Sunstein 

παίρνει τη µορφή της «κυβερνοπόλωσης». «Το Διαδίκτυο», γράφει, «λειτουργεί για πολλούς ως το 

εκτροφείο του εξτρεµισµού, επειδή ακριβώς αυτοί που συµφωνούν επικοινωνούν µεταξύ τους µε 

µεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα». Αυτό το καθιστά ένα κατ’ εξοχήν µέσο παραπληροφόρησης. 

Στον βαθµό που προσφεύγεις µόνο στις ιστοσελίδες που ενισχύουν τις προκαταλήψεις σου, δεν σε 

ενδιαφέρει αν η πληροφόρηση για τους αντιπάλους είναι σωστή ή όχι ούτε πρόκειται ποτέ να την 

ελέγξεις.  

 Τέλος, αν ισχύουν οι απόψεις του Sunstein, τότε ο ρόλος των εφηµερίδων ως φορέων της 

ποικιλοµορφίας των απόψεων που υπάρχουν στο κοινωνικό σώµα γίνεται ακόµα πιο σηµαντικός. Οι 

εφηµερίδες θα είναι ο µοναδικός χώρος, στον οποίο ο αναγνώστης θα µπορεί να βρει 

συγκεντρωµένες, τόσο τις απόψεις µε τις οποίες συµφωνεί όσο και αυτές µε τις οποίες διαφωνεί.  

Μίχας, Τ. (2009, 7 Δεκεµβρίου). Η (παρα)πληροφόρηση στο www. Ελευθεροτυπία.  

Ανακτήθηκε από http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=109516 (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να αποδώσετε περιληπτικά του περιεχόµενο του κειµένου σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

Ο Γιάννης Τριάντης προτείνει ως διέξοδο στα προβλήµατα πληροφόρησης που προκαλεί το 

διαδίκτυο την εφηµερίδα. Με ποια επιχειρήµατα στηρίζει την άποψή του αυτή; (παράγραφο 60 έως 

80 λέξεων). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10)  

[α] Να καταγράψετε τον τρόπο ανάπτυξης της ε’ παραγράφου («Η τάση … να την ελέγξεις»). Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας, κάνοντας παραποµπές σε συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

(µονάδες 5) 

[β] Ο συντάκτης του κειµένου χρησιµοποιεί ένα πλήθος ερευνών για να τεκµηριώσει τις απόψεις 

του. Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε την επιλογή του και ποια προβλήµατα ενδέχεται να 

προκαλέσει; (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «άπλετης», «επαληθεύονται», «προωθεί», «καθοριστικό», «ενισχύουν»: Να αντικαταστήσετε 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία συνώνυµή της. (µονάδες 5) 

[β] «εµπεριέχει», «αυξανόµενη», «ταχύτερα», «ενισχύει», «ακραίες»: Να αντικαταστήσετε 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου µε µία αντίθετή της. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να ερµηνεύσετε τη χρήση του β’ ρηµατικού προσώπου στην ε’ παράγραφο («Η τάση της οµαδικής 

πόλωσης … ποτέ να την ελέγξεις») του κειµένου. 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

 Στο κείµενο που διάβασατε παρουσιάζεται µία σειρά θεωριών σύµφωνα µε τις οποίες το ίντερνετ 

ενισχύει την πολιτική πόλωση και τον εξτρεµισµό. Αποφασίζετε λοιπόν να δηµοσιεύσετε ένα 

απαντητικό κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, στο οποίο 

αναδεικνύετε τη συµβολή του διαδικτύου στην κοινωνική και πολιτική ζωή των σύγχρονων 

κοινωνιών και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που 

προκαλούνται από αυτό. 
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2006 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Πολύς λόγος έχει γίνει για το νεοελληνικό πολιτισµό και πολύς µόχθος καταβλήθηκε για τη 

δηµιουργία του. Μεταφέρθηκαν πολλά υλικά για την οικοδόµησή του από τον παραδοσιακό λαϊκό, 

από το βυζαντινό, από τον ελληνοχριστιανικό, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, από το 

σύγχρονο ευρωπαϊκό. Στο τέλος, όµως, φύτρωσε ένας άλλος, που κανένας δεν τον περίµενε, γι’ 

αυτό και ακόµη δεν τον έχουµε συνειδητοποιήσει. Είναι ο πολιτισµός των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας. 

 Πολιτισµός, ως γνωστόν, είναι ένα κοινό σύστηµα αναφορών σε αξίες από όλους 

παραδεκτές. Οι αξίες αυτές συνιστούν τα µέτρα µε τα οποία κρίνονται τα επιτεύγµατα των 

ανθρώπων και εγκρίνονται ή απορρίπτονται. Ο πολιτισµός διαµορφώνει ένα πλαίσιο ζωής και 

δράσης, όπου εκεί ζουν και αναδεικνύονται οι πολιτισµένοι, εκεί αναγνωρίζονται και επικοινωνούν, 

εκεί επιζητούν ως µονάδες τη δικαίωσή τους στην ανθρώπινη κοινωνία και στον κόσµο. 

 Αυτές τις λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου σήµερα ποιος τις επιτελεί; Η καλλιτεχνική 

αγορά; Οι συγγραφείς; Τα πανεπιστήµια; Η εκκλησία; Οι παραδοσιακοί θεσµοί; Όχι, τίποτε από 

αυτά. Τις επιτελεί η δηµοσιογραφία δια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

 Ο Έγελος είχε πει έναν αξιοµνηµόνευτο λόγο. Είπε πως για το σύγχρονο άνθρωπο, η πρωινή 

προσευχή είναι η ανάγνωση της εφηµερίδας του. Η παρατήρηση είναι πολύ οξυδερκής και 

σηµαντική. Αναλογικά, θα λέγαµε ότι για τους Νεοέλληνες, στο µέγιστο ποσοστό, η τηλεόραση 

αποτελεί την καθηµερινή τους τροφή. 

 Ένας πολιτισµός διαθέτει τους δηµιουργούς και τους δέκτες των αξιών του. Στο σηµερινό 

πολιτισµό µας δηµιουργοί είναι οι δηµοσιογράφοι. Όλος ο πολιτισµός µας έχει περιοριστεί στη 

σχέση δηµοσιογράφου - αναγνώστη, ακροατή, τηλεθεατή. Εδώ παίζεται, κατά βάση, το παιχνίδι 

του πολιτισµού στις µέρες µας. 
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 Πέρα από την εγκύκλια παιδεία του, ο Νεοέλληνας δεν διαθέτει άλλη πηγή γνώσης από τον 

τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μετά το σχολείο, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας θα τον 

αναλάβουν διά βίου. Εκεί θα ικανοποιήσει όλες τις περιέργειές του και όλα τα πάθη του. Γι’ αυτό 

και εκείνα φροντίζουν να τον ικανοποιούν πλουσιοπάροχα. Οικογενειακές διαφορές και 

προβλήµατα ιδιωτικής φύσεως υπερτονίζονται στο βωµό της ακροαµατικότητας. Η ικανοποίηση, 

επίσης, του πολιτικού πάθους βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη. 

 Από την άλλη µεριά, οι «παραγωγοί των αξιών» του πολιτισµού µας δηµιουργούν το 

πλαίσιο της δηµοσιότητας, όπου προβάλλουν τις ιδέες τους και τους ανθρώπους τους µε τρόπο 

εντυπωσιακό, ενώ αφήνουν στο σκοτάδι όλους τους άλλους. Πρόκειται για βιοµηχανία ιδεών και 

προσώπων, που επενδύει στην ευπιστία του κοινού, για να εξασφαλίσει δύναµη και επιρροή. 

 Η πτώση της ποιότητας του δηµοσιογραφικού έργου στη χώρα µας συνάπτεται µε το 

σύνολο των δοµών της νεοελληνικής κοινωνίας. Για να δηµιουργηθεί ο δηµοσιογραφικός 

πολιτισµός, σηµαίνει πως ο άλλος πολιτισµός ήταν ανίσχυρος. Και ήταν ανίσχυρος, επειδή οι 

πολιτιστικές του µονάδες δεν βρήκαν την απήχηση που έπρεπε στα ευρύτερα στρώµατα. Τούτο 

µαρτυρείται και από τη σταθερά παρατηρούµενη µικρή κυκλοφορία του βιβλίου. 

 Έτσι, βρήκε κενό και φούντωσε ο δηµοσιογραφικός και τηλεοπτικός πολιτισµός. Πρόκειται 

για πολιτισµό χαµηλών αξιώσεων, όπου συχνά διαστρεβλώνονται οι αξίες και κυριαρχούν οι 

µετριότητες. Εδώ, πολλές φορές, η ρηχότητα συναγωνίζεται την κενολογία και η έλλειψη 

σοβαρότητας την ανευθυνολογία. 

 Θα µπορούσαµε, τελειώνοντας, να επισηµάνουµε ότι κάποτε τη συνείδηση της 

ανθρωπότητας τη φώτιζαν οι προφήτες, οι φιλόσοφοι, οι µεγάλοι ποιητές, οι συγγραφείς, οι 

επιστήµονες. Σήµερα, όµως, το έργο αυτό το έχουν αναλάβει, σχεδόν αποκλειστικά, τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας. Η ευθύνη βαρύνει όλους µας, πρόσωπα και θεσµούς. 

[Χρ. Μαλεβίτσης, Ο Έγκοπος Λόγος, «Οι εκδόσεις των φίλων» (∆ιασκευή)]. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 100 έως 120 

λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να αναπτύξετε το νόηµα της παρακάτω περιόδου του κειµένου σε µια παράγραφο 60 έως 80 

λέξεων: «Για να δηµιουργηθεί ο δηµοσιογραφικός πολιτισµός, σηµαίνει πως ο άλλος πολιτισµός 

ήταν ανίσχυρος». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Πολιτισµός, ως γνωστόν, είναι .. στην ανθρώπινη κοινωνία και στον κόσµο»: Ποιος είναι ο τρόπος 

ανάπτυξης της παραπάνω παραγράφου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Από το δεύτερο συνθετικό της καθεµιάς από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις: 

«ικανοποίηση», «δηµοσιογραφία», «τηλεθεατής», «επικοινωνούν», «κενολογία». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«Αυτές τις λειτουργίες του πολιτιστικού πλαισίου σήµερα ποιος τις επιτελεί;», «Εκεί θα 

ικανοποιήσει όλες τις περιέργειές του και όλα τα πάθη του»: Να ξαναγράψετε τις παραπάνω 

περιόδους µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Είναι θέµα καθηµερινής συζήτησης ότι τα δελτία ειδήσεων και τα προγράµµατα του ραδιοφώνου 

και της τηλεόρασης διαµορφώνονται, στην πλειονότητά τους, µε κριτήριο την αύξηση της 

ακροαµατικότητας – θεαµατικότητας των σταθµών. Παρακολουθώντας το σταθµό της προτίµησής 

σου διαπίστωσες ότι η σειρά προτεραιότητας, ο χρόνος διάρκειας, η συχνότητα και ο τρόπος 

παρουσίασης µιας εκποµπής εξαρτώνται όχι από το σεβασµό στον ακροατή-τηλεθεατή, αλλά από 
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το πόσο «πουλάει» µια είδηση – εκποµπή ή πόσο εντυπωσιάζει το κοινό που την παρακολουθεί. Ως 

νέος άνθρωπος µε κριτική σκέψη και ενδιαφέρον για την ποιότητα των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας παρεµβαίνεις στέλνοντας επιστολή στο ∆ιευθυντή προγράµµατος και ειδήσεων. Με 

την επιστολή αυτή παρουσιάζεις την αποστολή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σε µια 

δηµοκρατική κοινωνία και αναπτύσσεις τα κριτήρια µε τα οποία, κατά τη γνώµη σου, πρέπει να 

διαµορφώνονται τα δελτία ειδήσεων και το πρόγραµµα των εκποµπών του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης. (400 έως 500 λέξεις) 
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2009 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η τηλεόραση, στις µέρες µας, αποτελεί τον µεγαλύτερο κοινό µας τόπο. Κατά τη διάρκεια 

ενός συνηθισµένου βραδινού, τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο Έλληνες ανοίγουν την τηλεόρασή 

τους. Ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα, σε ένα µεγάλο από πλευράς θεαµατικότητας κανάλι, που 

εκπέµπεται στην ώρα αιχµής της τηλεθέασης, αν προσελκύσει λιγότερους από 200.000 τηλεθεατές 

θεωρείται αποτυχηµένο. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), και ιδιαίτερα η τηλεόραση, µε 

την ικανότητα που έχουν να µεταδίδουν και να διανέµουν σχεδόν αυτόµατα τα µηνύµατα, 

αντιπροσωπεύουν µεταβολές που πολλές φορές δεν τις αντιλαµβανόµαστε άµεσα. Γεγονός, πάντως, 

είναι ότι κάθε φορά που ένα µέσο υπερτερεί έναντι των άλλων στην ιστορία της µαζικής 

επικοινωνίας, η παρουσία του δηµιουργεί πολλές και έντονα αντικρουόµενες απόψεις γύρω από τη 

φύση του, το σκοπό και τις επιδράσεις του στο κοινωνικό σύνολο. 

 Μια σχολή ερευνητών υποστηρίζει ότι οι επιδράσεις των ΜΜΕ είναι ελάχιστες. Η 

τηλεόραση, όπως και τα άλλα ΜΜΕ, απλώς παρέχει υπηρεσίες, που είναι λίγο πολύ χρήσιµες στα 

µέλη του κοινού. Γι’ αυτούς, η τηλεόραση δεν αποτελεί το παντοδύναµο µέσο µετάδοσης 

µηνυµάτων. Αντίθετα, οι διαπροσωπικές επαφές και συζητήσεις είναι αποδοτικότεροι δίαυλοι 

πειθούς όσον αφορά στη µεταβολή των στάσεων και αντιλήψεων των ανθρώπων. Τα ΜΜΕ 

επισηµαίνουν ενδεχόµενα προβλήµατα τα οποία πρόκειται να αντιµετωπίσουν οι άνθρωποι, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν για να αποφύγουν ανεπιθύµητες καταστάσεις. 

Σύµφωνα µε µια άλλη σχολή, που έχει ιδιαίτερη απήχηση σε πολλούς πανεπιστηµιακούς κύκλους, 

η τηλεόραση έχει άµεση και καταλυτική επίδραση στη ζωή µας. Ο µέσος άνθρωπος της εποχής µας, 

επειδή η τηλεόραση είναι το κυρίαρχο µέσο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας του, την εµπιστεύεται και 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από αυτά που δείχνει και λέει, καθώς δέχεται, χωρίς ιδιαίτερη 

αµφισβήτηση, την ειδησεογραφία της, που τη θεωρεί αληθινή. Ακόµα χειρότερα, οι άνθρωποι 

χάνουν ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους παρακολουθώντας το κοινότοπο και χωρίς νόηµα 

www.neapaideia.gr U136

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

περιεχόµενό της. Ο µέσος άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα ή το κίνητρο να εκτιµήσει µε ένα 

κριτικό πνεύµα τι τελικά εισπράττει από τα τηλεοπτικά προγράµµατα και από το περιεχόµενο των 

υπόλοιπων ΜΜΕ. 

 Μια τρίτη σχολή θεωρεί ότι η τηλεόραση επιφέρει κάποιες επιδράσεις σε µερικούς τύπους 

ανθρώπων κάτω από ορισµένες συνθήκες. Τα µέλη της κοινωνίας δηµιουργούν από µόνα τους τις 

συνθήκες µέσα στις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες επίδρασης της τηλεόρασης. Με άλλα λόγια, 

η τηλεόραση από µόνη της δεν επηρεάζει. Ένα παράδειγµα: µια τηλεοπτική διαφήµιση µπορεί να 

επηρεάσει κάποιους τηλεθεατές να αγοράσουν µια οδοντόπαστα ή ένα αποσµητικό, υπενθυµίζοντάς 

τους κάποιο προσωπικό τους πρόβληµα. Αλλά αυτό το πρόβληµα το έχουν αυτοί που αποφασίζουν 

να αγοράσουν το εν λόγω προϊόν. Η διαφήµιση δε θα ήταν αποδοτική χωρίς τη δική τους ανάγκη. 

Τα ΜΜΕ έχουν περιστασιακά κάποιες σηµαντικές ή δευτερεύουσες επιδράσεις σε συγκεκριµένους 

τύπους ανθρώπων. Για παράδειγµα, τα παιδιά που είναι ζωηρά ή έχουν επιθετική διάθεση και 

εκτίθενται σε βίαια τηλεοπτικά προγράµµατα, είναι δυνατό να ενθαρρυνθούν να κάνουν το ίδιο. 

Επίσης, τα άτοµα που είναι αποµονωµένα από το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον εξαρτώνται όλο 

και περισσότερο για την ενηµέρωσή τους από τα ΜΜΕ. 

 Η θέση µας είναι ότι όλες οι µορφές επικοινωνίας µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον 

οποίο βλέπουµε τον εαυτό µας, τους γύρω µας, ακόµα και τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζουµε τις 

πράξεις µας και διαµορφώνουµε την καθηµερινή µας ζωή. Ορισµένες από τις επιρροές αυτές 

µπορούµε να τις ελέγξουµε και κάποιες άλλες είναι πέρα από τον έλεγχό µας. Ποιες είναι αυτές οι 

επιδράσεις; Aπλούστατα, εκείνες που δεν συνειδητοποιούµε και τις εκλαµβάνουµε ως δεδοµένες. 

(Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Η ∆ύναµη της Τηλεόρασης, Αθήνα 1997, διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε, σε 100 έως 120 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 12) 

«Τα ΜΜΕ επισηµαίνουν ενδεχόµενα προβλήµατα τα οποία πρόκειται να αντιµετωπίσουν οι 

άνθρωποι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν για να αποφύγουν ανεπιθύµητες 

καταστάσεις»: Σε µια παράγραφο 60 έως 70 λέξεων, να σχολιάσετε τη συγκεκριµένη άποψη 

αναφέροντας τρία (3) παραδείγµατα. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να γράψετε ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της παραγράφου: «Μια τρίτη σχολή θεωρεί ... 

εξαρτώνται όλο και περισσότερο για την ενηµέρωσή τους από τα ΜΜΕ». Να τεκµηριώσετε την 

άποψή σας, µε αναφορές στην παράγραφο. (µονάδες 4)  

[β] Να γράψετε έναν τίτλο για τη συγκεκριµένη παράγραφο. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Χωρίς να αλλάξετε το µέρος του λόγου των παρακάτω λέξεων ή ονοµατικών συνόλων, να 

σχηµατίσετε από µία δική σας πρόταση: «τηλεοπτικό πρόγραµµα», «υπηρεσίες», «κριτικό πνεύµα», 

«διαφήµιση». 

[β] Να γράψετε δύο σύνθετα για κάθε µία από τις ακόλουθες λέξεις: «θέση», «άνθρωπος», 

«χρόνου», «κοινωνίας». (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 8) 

Να ξαναγράψετε τις παρακάτω περιόδους µετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: α) 

«η παρουσία του δηµιουργεί πολλές και έντονα αντικρουόµενες απόψεις γύρω από τη φύση του». 

β) «Μια σχολή ερευνητών υποστηρίζει ότι οι επιδράσεις των ΜΜΕ είναι ελάχιστες». 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Στο κείµενο που διαβάσατε, παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για την επίδραση που ασκούν τα 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης στην κοινωνία. Σε ένα άρθρο σας, που το προορίζετε για την 

ηλεκτρονική σελίδα ή την εφηµερίδα του σχολείου σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας για τον θετικό 

και αρνητικό ρόλο του διαδικτύου, κυρίως στη ζωή των νέων ανθρώπων (400 έως 500 λέξεις). 
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2011 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Είναι δεδοµένο ότι το διαδίκτυο έφερε µια πιο ισότιµη πρόσβαση στη γνώση. Ζούµε ένα 

κύµα εκδηµοκρατισµού της γνώσης. Παλιότερα, για να δει κανείς τη βιβλιοθήκη του Κέµπριτζ, 

έπρεπε να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόµετρα. Σήµερα, µπορεί να βρει τα βιβλία της από το γραφείο του. 

Παλιότερα, έπρεπε να έχει κάποιος λεφτά για να παρακολουθήσει µαθήµατα του ΜΙΤ. Σήµερα, 

έρχονται διαδικτυακά στο σπίτι του. 

 Σ’ αυτόν τον υπαρκτό εκδηµοκρατισµό της γνώσης ορθώνονται τρεις γκρίνιες. Η µία είναι η 

άρνηση της τεχνολογίας, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που έχει η ανάπτυξή της. Ο Πολ Βιρίλιο, 

για παράδειγµα, έγραψε την «Πληροφοριακή Βόµβα». Είναι σίγουρος ότι η κοινωνία της γνώσης 

ενέχει κινδύνους, αλλά άγνωστους. ∆εν τους ξέρει, αλλά...υπάρχουν. Η δεύτερη γκρίνια έχει να 

κάνει µε τα «παιδάκια της Αφρικής». Το ακούµε για κάθε νέα τεχνολογία: «Τι να το κάνω εγώ το 

εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;». 

Το επιχείρηµα έχει εν µέρει λογική. Πραγµατικά «τι να το κάνεις το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, αν 

δεν έχεις Αλτσχάιµερ;». Αν όµως αποκτήσεις, το πρώτο που ξεχνάς είναι τα «παιδάκια της 

Αφρικής». Η τρίτη γκρίνια έχει να κάνει µε το διαβόητο «ψηφιακό χάσµα». Βέβαια, καµιά 

τεχνολογία, καµιά επιστηµονική επανάσταση δεν διαχέεται αµέσως σε όλη την υφήλιο. Ο 

Γουτεµβέργιος τύπωσε την πρώτη Βίβλο το 1455· ωστόσο στην Ελλάδα η τυπογραφία ήρθε στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Όσο για το τυπωµένο βιβλίο, ακόµη πασχίζουµε να γίνει κτήµα του 

ελληνικού λαού. Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι η επανάσταση έγινε και ακόµη προχωρεί. Εξάλλου, 

αυτοί που µιλούν για ψηφιακό χάσµα στην Αφρική πρέπει να αναλογιστούν ποιο είναι το 

τυπογραφικό χάσµα του δυτικού κόσµου µε την Αφρική. 

 Πολύ περισσότεροι άνθρωποι µπορούν να µετέχουν ισότιµα στην κοινωνία της γνώσης και 

πλέον όχι µόνον ως αναγνώστες, αλλά και ως συγγραφείς. Στον κυβερνοχώρο, οικονοµικά και 

τεχνολογικά, όλοι βρίσκονται στο ίδιο σηµείο εκκίνησης. Στο διαδίκτυο, το άρθρο ενός 
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δηµοσιογράφου είναι εξίσου προσβάσιµο µε το άρθρο ενός πιτσιρίκου. ∆ηλαδή, τα δίκτυα 

επικοινωνιών ισοπεδώνουν παλιές ιεραρχίες της βιοµηχανικής κοινωνίας και αποµένει να δούµε αν 

θα συνθέσουν νέες. Στον κυβερνοχώρο λειτουργεί καθένας σύµφωνα µε τις ανάγκες του και τις 

δυνατότητές του. Αυτό όµως δηµιουργεί έναν κατακερµατισµό της εµπειρίας που τροµάζει 

πολλούς. Η κοινότητα χρειάζεται την κοινή εµπειρία για να είναι κοινότητα. Από την άλλη, όλη 

αυτή η πληθώρα διαθέσιµων πληροφοριών µετατρέπεται σε άγχος. «Πληροφοριακό άγχος» το 

ονοµάζουν κάποιοι ψυχολόγοι: «να προλάβω να δω το ένα, να διαβάσω το άλλο, να µη χάσω το 

τρίτο, ώστε να µην είµαι εκτός θέµατος και εκτός της κοινότητας όπου ζω και λειτουργώ». Αυτό το 

άγχος είναι λογικό να υπάρχει και να µεγεθύνεται, όσο µεγαλώνει το ποσό των πληροφοριών που 

όλοι έχουµε διαθέσιµες. 

 Όλα αυτά είναι πραγµατικά, αλλά το ίδιο θα έλεγε κι ένας µοναχός του Μεσαίωνα 

βλέποντας την πληµµύρα των αιρετικών κειµένων που άρχισαν να βγαίνουν από τις τυπογραφικές 

µηχανές. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η πληροφορική επανάσταση είναι σε µετάβαση και κάθε 

επανάσταση σε µετάβαση διασπείρει σύγχυση. Το παλιό δεν έχει πεθάνει και το καινούριο δεν έχει 

γεννηθεί. 

Πάσχος Μανδραβέλης. Από τον ηµερήσιο τύπο (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

«Η κοινότητα χρειάζεται την κοινή εµπειρία για να είναι κοινότητα». Να αναπτύξετε σε µία 

παράγραφο 60 έως 80 λέξεων το περιεχόµενο της παραπάνω περιόδου. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να αναφέρετε δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου. («Σ’ αυτόν τον υπαρκτό [...] 

µε την Αφρική»). (µονάδες 4) 

[β] Να βρείτε τη δοµή της ίδιας παραγράφου. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: «Πληροφοριακή 

Βόµβα», «Τι να το κάνω εγώ το εµβόλιο για το Αλτσχάιµερ, όταν τα παιδιά της Αφρικής δεν έχουν 

ούτε ασπιρίνη για τον πυρετό;», «Πληροφοριακό άγχος». (µονάδες 3) 

[β] Να βρείτε στο κείµενο πέντε παραδείγµατα µεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «πιθανών», 

«ξεχνάς», «κατακερµατισµό», «µετατρέπεται», «διασπείρει». (µονάδες 5) 

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

«άρνηση», «σίγουρος», «προσβάσιµο», «λογικό». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Ως οµιλητής σε ηµερίδα που οργανώνει το σχολείο σου µε θέµα τη χρήση του διαδικτύου, να 

αναπτύξεις τις απόψεις σου σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της 
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γνώσης, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δηµιουργικά στο 

πλαίσιο του σχολείου. (500 έως 600 λέξεις) 
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2011 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 ∆εν έχω ακούσει πιο θλιβερή φράση από το «Έχω χρόνο και δεν έχω άνθρωπο να µιλήσω», 

δηλαδή έχω στο κινητό µου δωρεάν χρόνο οµιλίας, που πρέπει να τον εξαντλήσω. Στα µαγαζιά και 

στα λεωφορεία, µες στο ασανσέρ, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στο πεζοδρόµιο, στο καφενείο, οι 

άνθρωποι µιλούν ακατάπαυστα... και συνήθως για το τίποτα.  

 Το πρωί µιλούν κυρίως για τις δουλειές τους. Για πωλήσεις, δικογραφίες, υδραυλικά, 

φορολογικά. Όλο το βαγόνι ένα κινούµενο γραφείο. Αρκετοί δίνουν οδηγίες στους συνεργάτες 

τους, διαπραγµατεύονται, τσακώνονται, φωνασκούν, αδιαφορώντας για το ακούσιο ακροατήριό 

τους. ∆εν είναι επιβάτες αυτοί, είναι εργαζόµενοι, είτε µισθωτοί είτε αυτοαπασχολούµενοι. Και το 

δικαίωµα στην εργασία είναι ιερό. Το δικαίωµα στην επικοινωνία είναι επίσης ιερό, όπως 

τουλάχιστον προσπαθεί να µας πείσει η διαφήµιση.  

 Καθώς µεσηµεριάζει, έρχεται η ώρα των οικογενειακών και των αισθηµατικών. Το περίεργο 

είναι ότι οι κινητοί τελάληδες δεν εξωραΐζουν τις εµπειρίες τους, αλλά συχνά τις περιγράφουν µε 

µελανά χρώµατα, καθώς µιλούν για τον γιο που έµεινε στην ίδια τάξη ή τον φίλο που τους 

πούλησε.  

 Τα ριάλιτι υποχώρησαν από την τηλεόραση και κατέκλυσαν την πραγµατική ζωή. Όλοι 

συζητούν όλα, ενώπιον όλων, χωρίς φραγµούς και αναστολές. Τα σχολικά, τα µαγειρικά, τα 

προσωπικά. Μόνον που στα τηλεοπτικά ριάλιτι υπάρχει ένα είδος επιβεβληµένης συλλογικότητας. 

Στην εκτός οθόνης ζωή, ο καθένας είναι παίκτης και σκηνοθέτης του ατοµικού του ριάλιτι, στο 

οποίο δεν προβλέπεται διαδικασία ψηφοφορίας και αποχώρησης.  

 Σπάνια κάποιος που δέχεται µια κλήση σε δηµόσιο χώρο χαµηλώνει τη φωνή του, φέρνει 

την παλάµη µπροστά στα χείλη, δείχνει µια στοιχειώδη συστολή. Οι περισσότεροι τσιρίζουν, ίσως 

γιατί η τηλεόραση µας διδάσκει «να περνάς καλά» και «να είσαι ο εαυτός σου». Και το «είµαι ο 

εαυτός µου» σηµαίνει ότι είµαι ο άρχοντας του µικρού µου σύµπαντος. Είναι αυτονόητο ότι αυτός 
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ο παροξυσµός της επικοινωνίας είναι ταυτόχρονα και η ακύρωσή της. Το κλασικό αξίωµα «γράφω 

πολλά, γιατί δεν έχω χρόνο να γράψω λίγα» γίνεται «µιλάµε πολύ, γιατί δεν έχουµε τίποτα να 

πούµε». Η δηµόσια εξοµολόγηση δεν είναι δείγµα άνεσης, αλλά κοινωνικού αυτισµού. ∆εν µιλώ 

«µε» τους άλλους, αλλά «µπροστά» στους άλλους – και µιλώ για τον εαυτό µου, για τα ποικίλα 

τίποτα της καθηµερινότητάς «µου». Οι άλλοι απλώς δεν υπάρχουν, είναι απρόσωποι και αόρατοι, 

όπως οι τηλεθεατές.  

 Η τηλεόραση και η τεχνολογία συµβάλλουν στη διαµόρφωση νέων ηθών, όπως συµβάλλουν 

και οι άλλοι -και ίσως πολύ πιο καθοριστικοί- παράγοντες. Καθένας θεωρεί φυσιολογικό να 

αυτοαποκαλύπτεται και να εκπέµπει την προσωπική του ζωή σε κάθε τυχαίο δέκτη.  

 «Η κόλαση είναι οι άλλοι», είχε πει ο Σάρτρ. Ποιοι άλλοι; H κόλαση είναι ένα υπερτροφικό, 

ανασφαλές και αρπακτικό εγώ.  

Μαριάννα Τζιαντζή. Από τον ηµερήσιο τύπο (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 12) 

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 60 έως 80 λέξεων το περιεχόµενο της φράσης: «µιλάµε πολύ, 

γιατί δεν έχουµε τίποτα να πούµε».  

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6)  

Να µετατρέψετε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη στις παρακάτω φράσεις: «∆εν έχω ακούσει 

πιο θλιβερή φράση», «οι κινητοί τελάληδες δεν εξωραΐζουν τις εµπειρίες τους, αλλά συχνά τις 

περιγράφουν µε µελανά χρώµατα».  

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «ακατάπαυστα», 

«εξωραΐζουν», «ενώπιον», «συµβάλλουν», «καθοριστικοί». (µονάδες 5)  

[β] Για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις να σχηµατίσετε µία πρόταση. (µονάδες 5)  

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 7)  

[α] Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος του κειµένου («Τα ριάλιτι υποχώρησαν 

[...] ψηφοφορίας και αποχώρησης»); (µονάδες 4)  

[β] Να βρείτε στο κείµενο τρεις περιπτώσεις µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. (µονάδες 3)  

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής µας. Σε άρθρο που θα 

δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να αναπτύξετε τις απόψεις σας για: α) την υπέρµετρη 

χρήση του κινητού τηλεφώνου στην εποχή µας και β) τους τρόπους µε τους οποίους αυτή 

επηρεάζει την καθηµερινότητα των ανθρώπων. (500 έως 600 λέξεις)  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 17.01. Πληροφόρηση 

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ελευθερίας του Τύπου (3η Μαΐου) δηµοσιεύετε ένα κείµενο 

προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, στο οποίο αναδεικνύετε τη 

σηµασία της ελεύθερης πληροφόρησης στον σύγχρονο κόσµο και προτείνετε τρόπους µε τους 

οποίους οι λειτουργοί των Μέσων, αλλά και οι απλοί πολίτες θα µπορούσαν να προασπίσουν το 

δικαίωµα αυτό απέναντι σε όσους το απειλούν και το καταχρώνται. 

ΘΕΜΑ 17.02. Τηλεόραση 

Η τηλεόραση επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις συµπεριφορές των τηλεθεατών, όµως, δεν 

επιδρά σε όλους µε τον ίδιο τρόπο. Με αφορµή την παρατήρηση αυτή δηµοσιεύεις ένα κείµενο 

(500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα που περιστρέφεται γύρω από δύο θεµατικούς άξονες: 

1) Την επίδραση που ασκεί η τηλεόραση σε παιδιά και εφήβους. 2) Τους τρόπους µε τους οποίους 

θα µπορούσαν να προστατευτούν οι νέοι από την αρνητική επίδραση της τηλεόρασης. 

ΘΕΜΑ 17.03. Ίντερνετ 

Κατά γενική οµολογία το ίντερνετ αποτελεί µία πραγµατική επανάσταση, τα αποτελέσµατα της 

οποίας απλώνονται σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δράσης. Σε κείµενο που δηµοσιεύετε στην 

εφηµερίδα του σχολείου σας (500 έως 600 λέξεις) στο πλαίσιο αφιερώµατος µε θέµα «Νέοι & 

Τεχνολογία», καταγράφετε τα αποτελέσµατα αυτά και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους οι νέοι 

θα µπορούσαν να προφυλαχθούν από τις αρνητικές του επιδράσεις. 

ΘΕΜΑ 17.04. Κοινωνικά Δίκτυα & Διαπροσωπικές Σχέσεις 

Σε κείµενο που αναρτάτε στο προσωπικό σας blog (500 έως 600 λέξεις) καταγράφετε τις απόψεις 

σας για την επίδραση που ασκούν τα κοινωνικά δίκτυα και το ίντερνετ στις διαπροσωπικές σχέσεις 

των εφήβων της γενιάς σας. 
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ΘΕΜΑ 17.05. Κοινωνικά Δίκτυα & Ιδιωτικός Βίος 

Η τεράστια διάδοση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook και το Twitter, 

ειδικά στους κόλπους της νεολαίας, µετέβαλε ριζικά τη σχέση του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα διερευνάς 

τους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους σήµερα να διαµοιράζουν τα προσωπικά τους δεδοµένα 

στα κοινωνικά δίκτυα και καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για τα αποτελέσµατα αυτής της 

συµπεριφοράς. 

ΘΕΜΑ 17.06. ΜΜΕ & Ιδεολογία 

Τα πρότυπα που προβάλλουν τα σύγχρονα ΜΜΕ δέχονται σφοδρή κριτική για την ποιότητά τους. 

Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στο προσωπικό σας ιστολόγιο παρουσιάζετε τα 

πρότυπα αυτά, αλλά και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα µπορούσαν τα ΜΜΕ να 

επιτελέσουν ένα γνήσια παιδαγωγικό ρόλο, ειδικά σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά. 

ΘΕΜΑ 17.07. Κόµικς & Εκπαίδευση 

Το τελευταίο διάστηµα ο καθηγητής του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας χρησιµοποιεί 

συχνά γελοιογραφίες και κόµικς ως εκπαιδευτικό µέσο και ζητά από εσάς ένα κείµενο (500 έως 600 

λέξεις), στο οποίο θα εκφράζετε την προσωπική σας εκτίµηση για την αποτελεσµατικότητά του. 

ΘΕΜΑ 17.08. Σχολικά Μέσα Ενηµέρωσης 

Το 15µελές συµβούλιο του σχολείου σου αποφασίζει να δηµιουργήσει µία διαχειριζόµενη από τους 

ίδιους τους µαθητές ιστοσελίδα και σε σένα αναθέτει να συντάξεις ένα ενηµερωτικό κείµενο (400 

έως 500 λέξεις) που θα µοιραστεί στους συµµαθητές και θα εξηγεί τη σκοπιµότητα της απόφασης 

αυτής. 

ΘΕΜΑ 17.09. Κινητά Τηλέφωνα 

Το Υπουργείο Παιδείας µε αφορµή την έναρξη της σχολικής χρονιάς απέστειλε εκ νέου εγκύκλιο 

στα σχολεία της χώρας, µε την οποία υπενθυµίζει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων 

σε όλους τους σχολικούς χώρους. Αναλαµβάνεις λοιπόν να συντάξεις µία επιστολή (500 έως 600 

λέξεις) προς τον υπουργό, µε την οποία επιχειρηµατολογείς εναντίον της απόφασης αυτής. 
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ΘΕΜΑ 17.10. ΜΜΕ & Προπαγάνδα 

Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας χρησιµοποιούνται συχνά τόσο από 

ολοκληρωτικά καθεστώτα όσο και στο πλαίσιο δηµοκρατικών κοινωνιών ως µέσα προπαγάνδας. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα 

παρουσιάζεις φαινόµενα που επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή και αναδεικνύεις την 

αναγκαιότητα συγκρότησης και εφαρµογής ενός ισχυρού κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας 

για την αποτροπή παρόµοιες χρήσεις των ΜΜΕ. 

ΘΕΜΑ 17.11. ΜΜΕ & Γραπτός Λόγος 

Η τεράστια διάδοση των ΜΜΕ και ειδικά του ίντερνετ µετέβαλε τη σχέση των ατόµων µε τον 

γραπτό λόγο, την εφηµερίδα και το βιβλίο. Σε κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που 

δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα παρουσιάζεις τους παράγοντες που συνέβαλαν στη µεταβολή 

αυτή και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να αποκατασταθεί η σχέση των ατόµων 

µε το διάβασµα στον κόσµο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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18η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Επάγγελµα & Εργασία 
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ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

25ο Διαγώνισµα 

Επάγγελµα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ο άνθρωπος µπαίνει στο επάγγελµα όπως σε µια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια 

να βγει, όσο µακρά ζωή και αν ζήσει. Αλλά και το επάγγελµα µπαίνει µέσα στον άνθρωπο, τον 

κυριεύει και αυτή η υπόταξη διαρκεί όσο περίπου και η ζωή του. Το επάγγελµα σχηµατίζει τον 

άνθρωπο, τον φτιάχνει. Δε θα είναι υπερβολή, εάν ειπούµε ότι το επάγγελµα διαµορφώνει όχι µόνο 

την εξωτερική εµφάνιση του ανθρώπου, αλλά και τον (σωµατικό και διανοητικό) τύπο του, τη 

«δοµή» του. Ο τρόπος που βλέπει, µιλεί, χειρονοµεί, περπατά, διασκεδάζει κτλ. είναι βαθιά 

επηρεασµένος από το επάγγελµα που ασκεί. Στο ντύσιµο, στο χτένισµα, στους µορφασµούς, στη 

γλώσσα κτλ. είναι αποτυπωµένη η επαγγελµατική µας απασχόληση και σήµερα ακόµη όπου, στους 

άνδρες τουλάχιστον, ο συρµός έχει επιβάλει µιαν αφόρητη µονοτονία στο κεφάλαιο της εξωτερικής 

περιβολής και των τρόπων της συµπεριφοράς. 

 Από το ντύσιµο, την κουβέντα και το φέρσιµο µπορείτε χωρίς µεγάλη δυσκολία να 

µαντέψετε ποια είναι η επαγγελµατική απασχόληση του συνοµιλητή σας. Ο στρατηγός, και όταν 

ακόµη δεν φορεί τη στολή του, σας δηλώνει µε τον τρόπο που στέκεται ή περπατά ότι είναι 

στρατιωτικός. Ο γιατρός, ο καθηγητής, ο ναυτικός, ο κληρικός, ο τεχνίτης τείνουν εξαιτίας του 

επαγγέλµατός τους προς ορισµένο τύπο µε ειδικά χαρακτηριστικά στην εµφάνιση και στην 

έκφρασή τους. Γι’ αυτό, εάν καµιά φορά µας συστήσουν κάποιον που τον βλέποµε σχολαστικό 

στους τρόπους, άκαµπτο στις κινήσεις του, ντυµένο πολύ διακριτικά και µας ειπούν ότι είναι λ.χ. 

επαγγελµατίας αθλητής, ξαφνιαζόµαστε. Κάτι το ασυµβίβαστο, το αντιφατικό αισθανόµαστε ότι 

υπάρχει ανάµεσα στη µορφή και στο επάγγελµά του. Η καθηµερινή πείρα δε µας έχει συνηθίσει σε 

τέτοια απρόοπτα...  

 Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελµα φτιάχνει και τον εσωτερικό µας κόσµο, επηρεάζει 

τον τρόπο µε τον οποίο παρατηρούµε, κρίνοµε, αποτιµούµε τα πράγµατα. Και όταν καµιά φορά 

λέγοµε: «έτσι θα µπορούσε να µιλήσει µονάχα ένας γιατρός», δεν αδικούµε τον γιατρό, αλλά 
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αναγνωρίζοµε στον τρόπο της σκέψης του ανθρώπου που µας µιλεί µιαν ορισµένη επαγγελµατική 

νοοτροπία. Αποτυπώνει λοιπόν το επάγγελµα απάνω µας τη σφραγίδα του. Τα ασυµβίβαστα 

παρουσιάζονται σχεδόν κατά κανόνα µόνο στις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν έχει µπει καλά 

στο επάγγελµά του ή το επάγγελµα δεν έχει καλά εγκατασταθεί µέσα του.  

 Δυστυχώς, δε διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελµα που θα ασκήσει σύµφωνα µε τις 

κλίσεις ή τις ικανότητές του. Συχνά, συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορµήσεις, πιέσεις, 

φαντασιώσεις) µας υποχρεώνουν να ασκήσοµε ένα επάγγελµα που δεν µας ταιριάζει. Αν συµβεί 

όµως να ευνοηθεί κανείς µε την ελευθερία της εκλογής, τότε βλέποµε πόσο καλά του πάει το 

επάγγελµα που ασκεί και πόσο καλά ταιριάζει κι αυτός στο επάγγελµα που διάλεξε. 

Παπανούτσος, Ε.Π. (2008). Πρακτική φιλοσοφία. Αθήνα: Νόηση. (διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25)  

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 80 έως 100 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10)  

«Δυστυχώς, δε διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελµα που θα ασκήσει σύµφωνα µε τις κλίσεις ή τις 

ικανότητές του»: Σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων να αναλύσετε την άποψη αυτή. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Να αποδώσετε έναν τίτλο στο κείµενο που διαβάσατε, αλλά και σε καθεµία από τις παραγράφους 

του. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

«σφαίρα», «τύπο», «κεφάλαιο», «σφραγίδα», «κλίσεις»: Για καθεµία από τις λέξεις αυτές του 

κειµένου να γράψετε δύο προτάσεις που να αναδεικνύουν δύο διαφορετικές σηµασίες τους. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να καταγράψετε τη δοµή και τους τρόπους οργάνωσης της τρίτης παραγράφου του κειµένου. 

[β] Κύριο χαρακτηριστικό του ακαδηµαϊκού λόγου είναι η ευρεία χρήση της υπόταξης. Να 

επιβεβαιώσετε τη θέση αυτή, αντλώντας δύο παραδείγµατα από το κείµενο. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Σε ένα κείµενο που «ανεβάζετε» στην ιστοσελίδα του σχολείου σας (500 έως 600 λέξεις) µε 

αφορµή αφιέρωµα στον Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό αναλύετε τα αποτελέσµατα που 

έχει η ορθή ή µη επιλογή επαγγέλµατος. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 18.01. Επάγγελµα 

Η ιστοσελίδα του σχολείου διοργανώνει αφιέρωµα µε θέµα «Νέοι & Επάγγελµα». Αποφασίζεις 

λοιπόν ένα κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο περιγράφεις τις συνθήκες που 

επικρατούν σήµερα στην αγορά εργασίας και επισηµαίνεις τη σηµασία της ορθής ή µη επιλογής 

επαγγέλµατος. 

ΘΕΜΑ 18.02. Επιλογή Επαγγέλµατος 

Στο πλαίσιο του µαθήµατος του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ο καθηγητής 

αναθέτει σε σένα να παρουσιάσεις στους συµµαθητές σου (εισήγηση 5 λεπτών ή 500 έως 600 

λέξεων σε γραπτό λόγο) τα κριτήρια που θα έπρεπε να λάβει υπόψη του ένας νέος, πριν επιλέξει το 

επάγγελµα που θα ασκήσει, και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν σε αυτή την τόσο σηµαντική 

του επιλογή. 

ΘΕΜΑ 18.03. Ανεργία 

Ο προσανατολισµός του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος µετέτρεψε την ανεργία από 

εξαίρεση σε κανόνα της κοινωνικής ζωής. Σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις), που ανεβάζεις 

ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας στη σχολική ιστοσελίδα και απευθύνεις στον πολιτικό 

κόσµο της χώρας, παρουσιάζεις τους λόγους που επιβάλλουν την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

ανεργίας (ειδικά σε ό,τι αφορά του νέους) και προτείνεις δράσεις µε τις οποίες η µάστιγα αυτή θα 

µπορούσε να περιοριστεί. 

ΘΕΜΑ 18.04. Εργασία & Κοινωνικός Αποκλεισµός 

Ορισµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα ΑµΕΑ, οι εργαζόµενοι µετά 

την ηλικία των 50 ετών κ.ά., είναι περισσότερο ευάλωτες απέναντι στον εφιάλτη της ανεργίας. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου 

µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (10η Δεκεµβρίου) αναδεικνύεις την 

ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών στην εργασία σε όλους τους πολίτες και προτείνεις τρόπους µε 

τους οποίους κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί. 
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ΘΕΜΑ 18.05. Αλλοτρίωση της Εργασίας 

Παρ’ ότι η εργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της ατοµικής ολοκλήρωσης, 

αλλά και της κοινωνικής προκοπής, στον σύγχρονο κόσµο έχει µετατραπεί σε πηγή δυστυχίας για 

τον εργαζόµενο και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Σε κείµενο (500 έως 600 λέξεις) που 

συντάσσεις στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας του τµήµατός σου µε θέµα «Νέοι & Εργασία», 

ερµηνεύεις το φαινόµενο αυτό και προτείνεις τρόπους για να ξαναβρεί η εργασία τον αρχικό της 

προορισµό. 

ΘΕΜΑ 18.06. Νέες Μορφές Απασχόλησης 

Η ρευστότητα στην αγορά εργασίας είχε, µεταξύ άλλων, ως αποτέλεσµα την ελαστικοποίηση της 

εργασίας και την ανάπτυξη νέων µορφών απασχόλησης. Σε κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 

λέξεις) που δηµοσιεύεις στην εφηµερίδα του σχολείου στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, καταγράφεις τα αποτελέσµατα αυτής της εξέλιξης και παρουσιάζει τους 

τρόπους µε τους οποίους η νέα γενιά θα µπορούσε να εφοδιαστεί κατάλληλα ώστε να αντεπεξέλθει 

στις απαιτήσεις που εγείρει η σύγχρονη αγορά εργασίας. 

ΘΕΜΑ 18.07. Εξειδίκευση & Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα τις 

επαγγελµατικές προοπτικές της νέας γενιάς, στην οποία συµµετέχεις ως εκπρόσωπος της σχολικής 

σου κοινότητας. Στην εισήγησή σου (περίπου 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων σε γραπτό λόγο) 

παρουσιάζεις τη σηµασία της εξειδίκευσης και του επαγγελµατικού προσανατολισµού στην 

επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων και προσδιορίζεις την ευθύνη του κράτους και των 

υπόλοιπων κοινωνικών φορέων για την παροχή τους στη νέα γενιά. 

ΘΕΜΑ 18.08. Χειρωνακτική & Πνευµατική Εργασία 

Σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου σου µε θέµα «Νέοι & Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση» ο Πρόεδρος τόνισε πως η είσοδος σε µία πανεπιστηµιακή σχολή αποτελεί µονόδροµο 

για µια «αξιοπρεπή» επαγγελµατική σταδιοδροµία. Ζητάς τον λόγο για να παρέµβεις ως 

εκπρόσωπος των συµµαθητών σου και στην οµιλία σου (περίπου 5 λεπτών ή 500 έως 600 λέξεων 

σε γραπτό λόγο) επιχειρηµατολογείς υπέρ της ισοτιµίας της χειρωνακτικής και πνευµατικής 
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εργασίας και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους η εκπαίδευση θα µπορούσε να συµβάλει στην, 

όσο το δυνατόν ορθολογικότερη, σύνδεση των νέων µε τη αγορά εργασίας. 

ΘΕΜΑ 18.09. Εργασιακή µετανάστευση 

Η οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη «διαρροή» ενός πολύ 

µεγάλου αριθµού νέων εργαζοµένων και ειδικά επιστηµόνων σε χώρες του εξωτερικού. Σε άρθρο 

προβληµατισµού, (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα στο πλαίσιο της 

Εβδοµάδας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του σχολείου σου, καταθέτεις τις προσωπικές σου 

απόψεις για τα αποτελέσµατα της «διαρροής» αυτής και προτείνεις τρόπους ώστε να αναστραφεί η 

πορεία αυτή. 
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26ο Διαγώνισµα 

Ανθρώπινα Δικαιώµατα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πεντηκοστή επέτειος 

της Οικουµενικής Διακήρυξης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου γιορτάστηκε σε όλο τον κόσµο µε 

µια σειρά εκδηλώσεων όπου συµµετείχαν πολιτικοί ηγέτες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, 

διακρατικών και µη κυβερνητικών οργανισµών. Οι επετειακές αναφορές στην Οικουµενική 

Διακήρυξη όµως δεν πρέπει να µας κάνουν να ξεχνούµε ότι, παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο που 

έχει σηµειωθεί, ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παραµένει ζητούµενο και όχι οριστική 

κατάκτηση: τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν µαζικές παραβιάσεις µερικών από τα 

θεµελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πολλά µέρη του πλανήτη µας. 

 Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων αποτελεί ο σεβασµός ορισµένων βασικών αρχών. Η πρώτη θεµελιώδης αρχή είναι η 

οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταπατούνται µε 

πρόφαση το σεβασµό των εθνικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων. Η 

δεύτερη είναι ο αδιαίρετος χαρακτήρας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τόσο τα ατοµικά όσο και 

τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται στον ίδιο 

βαθµό, διότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων καθεµιάς από τις κατηγορίες αυτές αποτελεί 

προϋπόθεση της άσκησης των δικαιωµάτων της άλλης. Τρίτη βασική αρχή είναι η κοινωνική 

ευθύνη του φορέα των δικαιωµάτων, που έχει και καθήκοντα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

 Στις διακρατικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν µια ολοένα και σηµαντικότερη 

θέση. Κράτη που παραβιάζουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες των πολιτών τους και δεν αναπτύσσουν 

τους δηµοκρατικούς θεσµούς αποµονώνονται από τη διεθνή κοινότητα και δε γίνονται δεκτά σε 

διεθνείς οργανισµούς, ενώ περιορίζονται οι δυνατότητες οικονοµικής τους ενίσχυσης. Εξάλλου 

µάχες δίνονται και κερδίζονται για την κατάργηση της ασυλίας και της ατιµωρησίας των υπαιτίων 

για δολοφονίες, βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
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 Στον αγώνα για την προάσπιση των θεµελιωδών ελευθεριών η Ελλάδα επιδιώκει να 

διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει γίνει 

σηµαντική παράµετρος της εξωτερικής πολιτικής µας. Η χώρα µας έχει προχωρήσει στην υπογραφή 

και την επικύρωση διεθνών συµβάσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εξάλλου σε 

ορισµένους κρίσιµους τοµείς, όπου η Ελλάδα υπολείπονταν του ευρωπαϊκού µέσου όρου, έχουν 

σηµειωθεί θετικά βήµατα. Αναφέρουµε, για παράδειγµα, την αναγνώριση των δικαιωµάτων των 

αντιρρησιών συνείδησης και τη σηµαντική βελτίωση της µεταχείρισης προσώπων που ανήκουν σε 

θρησκευτικές µειονότητες. Έχουν επίσης εισαχθεί και στη χώρα µας θεσµοί µε µακρά παράδοση 

στο εξωτερικό, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα 

και η Επιτροπή για τη Βιοηθική. 

 Επίσης διευρύνονται τα δικαιώµατα των αιτούντων άσυλο και καταβάλλεται προσπάθεια, 

ώστε να διασφαλισθεί η συµµετοχή των µεταναστών στην οικονοµική ζωή της χώρας µέσω της 

χορήγησης της «πράσινης κάρτας». Ταυτόχρονα, διευρύνονται οι δίαυλοι επικοινωνίας µε τις µη 

κυβερνητικές οργανώσεις µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων για την 

κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα µας.  

 Θα αποτελούσε βεβαίως εθελοτυφλία ο ισχυρισµός ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων στη χώρα µας είναι ιδανική. Είµαστε όµως αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε µε 

ευαισθησία και ευρύτητα πνεύµατος τα προβλήµατα των τσιγγάνων, των ξένων που φιλοξενούνται 

στη χώρα µας, διάφορων κοινωνικών οµάδων µε ιδιαιτερότητες κτλ. Διότι η εξύψωση του επιπέδου 

προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου αποτελεί θεµελιώδη δέσµευση και υποχρέωση µιας 

αληθινά δηµοκρατικής πολιτείας. 

Κρανιδιώτης, Γ. (1998, 20ή Δεκεµβρίου). Η Ελλάδα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Το Βήµα. 
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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 πρώτη θεµελιώδης αρχή είναι η οικουµενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία δεν 

επιτρέπεται να καταπατούνται µε πρόφαση το σεβασµό των εθνικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών 

και άλλων ιδιαιτεροτήτων»: Σε µία παράγραφο (80 έως 100 λέξεων) να αντικρούσετε τον 

ισχυρισµό αυτό. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Να καταγράψετε τους τρόπους πειθούς που χρησιµοποιούνται από τον αρθρογράφο στην τελευταία 

παράγραφο του κειµένου του. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας, παραπέµποντας σε 

συγκεκριµένα χωρία της παραγράφου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «πρόφαση», «αδιαίρετος», «αποµονώνονται», «υπαιτίων», «υπολείπονταν»: Να 

αντικαταστήσετε τις λέξεις αυτές µε άλλες που να µην αλλοιώνουν το περιεχόµενο των φράσεων 

στις οποίες ανήκουν.  

[β] «µαζικές», «θεµελιώδης», «περιορίζονται», «κατάργηση», «πρωταγωνιστικό»: Για καθεµία 

από τις λέξεις αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 9)  

[α] Να ερµηνεύσετε σύντοµα τις έννοιες: «πράσινη κάρτα», «µη κυβερνητικές οργανώσεις» 

«αντιρρησίες συνείδησης», «διεθνής κοινότητα», «Συνήγορος του Πολίτη».  

[β] Το κείµενο του Γιάννου Κρανιδιώτη χωρίζεται σε δύο επιµέρους νοηµατικές ενότητες. Να τις 

οριοθετήσετε και να αποδώσετε σε καθεµία έναν τίτλο ενδεικτικό του περιεχοµένου της. 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν, µετά από πολλούς αγώνες και θυσίες, αναγνωριστεί µε διεθνείς 

συµβάσεις και προστατεύονται πλέον από οργανισµούς και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Παρ’ όλα 

αυτά, στις µέρες µας συνεχίζουν να παραβιάζονται σε πολλά µέρη του κόσµου και µε διάφορους 

τρόπους. Ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί και γιατί κρίνεται επιτακτική η προάσπιση των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά θα περιληφθούν σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 

600 λέξεων) που δηµοσιεύετε σε ηµερήσια εφηµερίδα και απευθύνεται στον πολιτικό κόσµο της 

χώρας. 
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27ο Διαγώνισµα 

Μεταναστευτικό πρόβληµα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η κοινωνία του νεοελληνικού κράτους, µέχρι πριν από µία δεκαετία περίπου, ήταν µια 

κοινωνία ανεκτική στους ξένους, αποδεχόταν το διαφορετικό που εξέφραζαν και όσοι από αυτούς 

ενσωµατώνονταν µπορούσαν να διακριθούν σε όλες τις βαθµίδες της -ίσως µε κάποιες µεγαλύτερες 

δυσκολίες απ’ ό,τι ο γηγενής Έλληνας- ανάλογα µε τις ικανότητές τους. Όλα αυτά διαταράχθηκαν 

µετά το 1989, όταν, µετά την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων των γειτονικών 

χωρών, κύµατα οικονοµικών προσφύγων κατέκλυσαν τη χώρα, αναζητώντας τρόπους επιβίωσης. 

 Αυτό συνέβη διότι δεν υπήρξε από την πολιτεία η ετοιµότητα χάραξης στρατηγικής για 

αντιµετώπιση του φαινοµένου χωρίς να έχουµε ως επακόλουθο κοινωνικές παρενέργειες. Σωστή 

αντιµετώπιση θα ήταν η φύλαξη των συνόρων και η προσφορά βοήθειας στις χώρες από όπου 

προέρχονταν αυτοί οι οικονοµικοί πρόσφυγες και η βελτίωση των συνθηκών ζωής τους εκεί. 

Ταυτόχρονα, θα έπρεπε να γίνει καταγραφή των αναγκών για ξένους εργαζοµένους στη χώρα µας 

και η παροχή βίζας εισδοχής στη χώρα µας µόνο σε αυτούς, µε ταυτόχρονη θέσπιση νοµοθετικού 

πλαισίου που θα εξασφάλιζε για τον οικονοµικό πρόσφυγα την καταβολή της νόµιµης αµοιβής και 

την ασφαλιστική του κάλυψη.  

 Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά µε αποτέλεσµα να έχουµε εισδοχή εκατοντάδων 

χιλιάδων οικονοµικών προσφύγων, οι οποίοι πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης των εργοδοτών, ζουν 

εξαθλιωµένοι και διαπράττουν αδικήµατα, πολλές φορές για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

Το αποτέλεσµα ήταν στη συνείδηση του µέσου Έλληνα πολίτη να αρχίσει µια «δαιµονοποίηση» 

των ξένων· να αρχίσουν δηλαδή οι Έλληνες πολίτες να βλέπουν τους οικονοµικούς πρόσφυγες ως 

υπεύθυνους για την ανεργία, για την εγκληµατικότητα κτλ. Σε αυτή τη δαιµονοποίηση συνέβαλαν 

και τα ΜΜΕ, τα οποία συνήθως αντιµετωπίζουν τον οικονοµικό πρόσφυγα ή µετανάστη ως 

αντικείµενο και όχι ως άτοµο µε προσωπικότητα. Παράλληλα, η επίσηµη πολιτεία έχει µέγιστο 

βαθµό ευθύνης σ’ αυτή τη «δαιµονοποίηση», γιατί, αντί να χαράξει σωστή µεταναστευτική 
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πολιτική, προέβαινε σε επιχειρήσεις «σκούπα» κατά των λαθροµεταναστών και προχωρούσε σε 

οµαδικές απελάσεις. 

 Τα φαινόµενα αυτά θα ενταθούν στο µέλλον, αν δεν υπάρξει αντιµετώπιση µε συνδυασµό 

µέτρων µεταναστευτικής πολιτικής µε προοπτική. Παράλληλα, το επίσηµο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα πρέπει να υιοθετεί τη διαπολιτισµική αγωγή και τα ΜΜΕ να µη δαιµονοποιούν τους 

ξένους, να προσωποποιούν την παραβατικότητά τους και να παρουσιάζουν και τις όποιες θετικές 

πλευρές της παρουσίας τους. 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η χώρα µας ως πολιτισµένη και ευνοµούµενη θα πρέπει 

να αντιµετωπίζει τους ξένους που ζουν εδώ, µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζει και τους Έλληνες 

πολίτες, τηρώντας, τυπολατρικά θα έλεγα, τις αρχές των διεθνών συµβάσεων που εγγυώνται τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Αισιοδοξώ ότι η ελληνική κοινωνία πάντα θα διαπνέεται από την 

πατροπαράδοτη φιλοξενία, πάντα θα κατανοεί και θα αποδέχεται το διαφορετικό και πάντα θα έχει 

οικουµενικότητα και ανοιχτούς ορίζοντες, ενώ αξιοποιώντας τις συγκυρίες θα επιτύχει τη 

µεγέθυνση της εµβέλειας του Ελληνισµού που οφείλει να λειτουργεί στα ταραγµένα Βαλκάνια ως 

παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. 

Γαρουφάς, Δ. (2001, 24 Ιουλίου). Η παρουσία των ξένων στην ελληνική κοινωνία. Ελευθεροτυπία. 
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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) 

«Σε αυτή τη δαιµονοποίηση συνέβαλαν και τα ΜΜΕ, τα οποία συνήθως αντιµετωπίζουν τον 

οικονοµικό πρόσφυγα ή µετανάστη ως αντικείµενο και όχι ως άτοµο µε προσωπικότητα»: Να 

αναλύσετε την άποψη αυτή σε µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 4) 

Να αποδώσετε στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο του κειµένου έναν τίτλο ουδέτερο κι έναν 

αποδοκιµαστικό. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10)  

[α] «γηγενής», «εισδοχής», «ενταθούν», «διαπνέεται», «εµβέλειας»: Να γράψετε ένα συνώνυµο για 

καθεµία από τις λέξεις αυτές του κειµένου. 

[β] «Σωστή», «βελτίωση», «συνήθως», «µέγιστο», «µεγέθυνση»: Για καθεµία από τις λέξεις 

αυτές του κειµένου να γράψετε µία αντίθετη. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 11) 

[α] Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας χρησιµοποιεί το α’ ρηµατικό πρόσωπο. 

Για ποιο λόγο, κατά τη γνώµη σας, έκανε αυτή την επιλογή; 

[β] Να καταγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους (νοηµατικά και λεκτικά) οι 

περίοδοι της γ’ παραγράφου του κειµένου. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Αποστέλλετε, µε αφορµή το άρθρο του, επιστολή (500 έως 600 λέξεις) στο Δηµήτρη Γαρουφά, 

στην οποία καταγράφετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες αλλά και οι χώρες που 

τους υποδέχονται και προτείνετε τρόπους για την εξάλειψη των προβληµάτων αυτών. 

www.neapaideia.gr S166

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2003 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στον 21ο αιώνα συνεχίζουν να υπάρχουν όχι µόνο εκατοµµύρια παιδιά ενός κατώτερου 

Θεού, αλλά και χιλιάδες παιδιά κανενός Θεού. Παιδιά - σκλάβοι, που πουλιούνται από τις 

οικογένειές τους για ένα πεντοχίλιαρο στους δουλέµπορους, οι οποίοι τα µεταπωλούν στα 

σκλαβοπάζαρα της ∆υτικής Αφρικής προς 500€ το ένα! 

 Κατάντησε η ανθρώπινη ζωή να είναι φτηνότερη από εκείνη του ζώου. Στο κάτω της 

γραφής ένα πανάκριβο σκυλί ράτσας, όταν πουληθεί, εξασφαλίζει περιποίηση και τροφή άρχοντα. 

Ένα σκλαβάκι του πεντοχίλιαρου θα ζήσει, αν τελικά ζήσει, σκυλίσια ζωή δουλεύοντας στις φυτείες 

ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως υπηρέτης σε σπίτια. 

 Μήπως η λεγόµενη πολιτισµένη ανθρωπότητα µε τους διεθνείς οργανισµούς της δεν 

γνωρίζει ότι υπάρχουν σκλαβοπάζαρα παιδιών; Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, όπου όλος ο 

πλανήτης είναι ένα σπίτι και µάλιστα υπό άγρυπνη δορυφορική παρακολούθηση, είναι υποκρισία 

και ντροπή να µένουν αδιάφοροι οι εµφανιζόµενοι ως σερίφηδες της παγκόσµιας τάξης. 

 Είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι εµπόρευµα. Είναι γνωστή η µισθωτή δουλεία 

και η σκληρότητά της στις αναπτυγµένες και υπό ανάπτυξη οικονοµίες της λεγόµενης ελεύθερης 

αγοράς. Αφελώς πιστεύαµε ότι είχε καταργηθεί η άµισθη δουλεία ή ότι είχε περιοριστεί στο 

ελάχιστο στις µέρες µας. 

 Και όµως την εκτεταµένη ύπαρξη του δουλεµπορίου παιδιών έρχεται να επιβεβαιώσει η 

είδηση, ότι ένα υπό νιγηριανή σηµαία πλοίο µε περίπου 250 σκλαβάκια περιπλανάται στις 

θάλασσες της ∆υτικής Αφρικής ψάχνοντας να αγκυροβολήσει σ’ ένα ασφαλές σκλαβοπάζαρο, για 

να ξεπουλήσει ο καπετάνιος την ανθρώπινη πραµάτεια του. 

 Κατήγγειλε η UNICEF ότι το δουλεµπορικό απέπλευσε πριν από λίγες µέρες από την 

Γκαµπόν και η κυβέρνηση του Μπανίν µε έκκλησή της προς τον ΟΗΕ και τη ∆ύση ζητάει βοήθεια 
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για να το εντοπίσει. ∆ύο εβδοµάδες περιπλανάται το δουλεµπορικό στις θάλασσες, τα παιδιά-

σκλάβοι κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα και δίψα και η βοήθεια δεν έρχεται. 

 Εάν το πλοίο - φάντασµα µετέφερε «τροµοκράτες» θα έσπευδαν επί τόπου αεροπλανοφόρα, 

οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι θα το είχαν εντοπίσει και ο «εχθρός» θα είχε εξουδετερωθεί µέσα σε 

λίγες ώρες. 

 ∆εν κινδυνεύουν, όµως, τα συµφέροντα των ισχυρών, αλλά η ζωή 250 παιδιών της Αφρικής. 

Ευτελής η αξία τους, αλλά η παγκόσµια ντροπή και η αναλγησία τεράστια, γι’ αυτό και δεν 

ξεπλένεται µε τίποτε. 

(Από τον Ηµερήσιο Τύπο) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας σχόλια,  

σε 70 έως 90 λέξεις. 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 5) 

Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα αρίθµησης της 

πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, σύµφωνα µε το νόηµα του κειµένου. 

[α] Ένα από τα εµπορεύµατα είναι και η ανθρώπινη ύπαρξη. 

[β] Η φράση «σκυλίσια ζωή» που αναφέρεται στο κείµενο αφορά τον άνθρωπο. 

[γ] Στον αιώνα µας έχει καταργηθεί η άµισθη δουλεία. 

[δ] Η λεγόµενη «πολιτισµένη ανθρωπότητα» αγνοεί ότι υπάρχουν σκλαβοπάζαρα παιδιών. 

[ε] Η άγρυπνη δορυφορική παρακολούθηση των ανθρώπων αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της 

παγκοσµιοποίησης. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να επιλέξετε πέντε παραγράφους, να γράψετε στο τετράδιό σας την αρχή και το τέλος της 

καθεµιάς και να δώσετε για καθεµιά από ένα πλαγιότιτλο. (µονάδες 5) 

[β] Να εντοπίσετε ένα γεγονός και ένα σχόλιο στο κείµενο, να τα µεταφέρετε στο τετράδιό σας και 

να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, του ενός ως γεγονότος και του άλλου ως σχολίου. (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

«έκκληση», «περιπλανάται», «υποκρισία», «άγρυπνη», «διεθνείς»: Χρησιµοποιώντας καθεµιά από 

τις παραπάνω λέξεις να γράψετε από µια δική σας πρόταση, ώστε να φαίνεται η σηµασία της λέξης. 

(Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο). 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

[α] Να µετατρέψετε τη σύνταξη της παρακάτω περιόδου από ενεργητική σε παθητική: «Εάν το 

πλοίο-φάντασµα µετέφερε τροµοκράτες, οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι θα το είχαν εντοπίσει µέσα 

σε λίγες ώρες». (µονάδες 2) 

[β] Να εντοπίσετε τρεις αντιθετικούς τρόπους σύνδεσης (αντιθέσεις) στο κείµενο που σας δόθηκε 

και να γράψετε τα αντιτιθέµενα µέρη. (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50)  

Ο αρθρογράφος του κειµένου που σας δόθηκε, µε αφορµή ένα περιστατικό δουλεµπορίας παιδιών, 

περιγράφει µια πτυχή της νοσηρής σύγχρονης πραγµατικότητας της λεγόµενης «πολιτισµένης 

ανθρωπότητας». Με βάση την πραγµατικότητα αυτή, να επισηµάνετε και να αναπτύξετε σε 

400-500 λέξεις τους λόγους για τους οποίους ο σηµερινός άνθρωπος παραµένει αδρανής και 

αδιάφορος µπροστά σ' αυτό το φαινόµενο και να προτείνετε τρόπους αντιµετώπισής του. Οι 

απόψεις σας πρόκειται να δηµοσιευθούν ως άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου σας. 
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2006 
Ηµερήσια Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ὁ φανατισµὸς εἶναι ἀπέραντη δύναµη µὲ διπλὸ πρόσωπο: εὐεργετικὴ καὶ καταλυτική. Εἶναι 

δύσκολο νὰ τὸν ἀπορρίψει κανεὶς χωρὶς συζήτηση. Ἂν συµβαίνει συχνὰ νὰ τὸν καταριούµαστε, 

εἶναι γιατὶ γνωρίσαµε σχεδὸν µονάχα τὴν καταλυτική του ἱκανότητα. Τὸν εὐεργετικὸ φανατισµὸ 

τὸν εἴδαµε σὰν κάτι διαφορετικό: προσήλωση σ’ ἕνα χρέος ἢ σ’ ἕνα ὑψηλότατο ἰδανικό. Καὶ δὲν 

τὸν ὀνοµάσαµε τότε «φανατισµό». ∆ὲν µποροῦµε, ὡστόσο, ἂν σωστὰ κρίνουµε, νὰ παραµερίσουµε 

τὶς ἀγαθὲς πλευρὲς τοῦ φανατισµοῦ: τὸ πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὸ πάθος γιὰ τὴν ἔρευνα, τὸ πάθος 

γιὰ τὴν παιδεία, τὸ πάθος γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀνθρώπινες κορυφώσεις ποὺ δηµιούργησαν ἥρωες καὶ 

µάρτυρες, τὴν πινακοθήκη ποὺ καταυγάζει µὲ τὸ φῶς τῶν προσωπικοτήτων της καὶ δικαιώνει 

συνάµα τὴν ἀνθρώπινη Ἱστορία. 

 Ἡ συνηθισµένη, ὡστόσο, µορφὴ τοῦ φανατισµοῦ εἶναι ἀληθινὰ ἀποκρουστική. Ὁ 

φανατικός, σ’ ὅλες τὶς ἐποχές, εἶναι στενοκέφαλος καὶ στενόκαρδος. Τὸ ὀπτικό του πεδίο εἶναι 

περιορισµένο καὶ τὸ πείσµα του ἀκατανίκητο. Ἀγνοεῖ τοὺς συµβιβασµούς, ἀλλ’ ἀγνοεῖ καὶ τὶς 

καλόπιστες κ’ εὐγενικὲς παραχωρήσεις. Φρουρὸς συχνὰ ἑνὸς δόγµατος ποὺ ὑποστηρίζει τὶς 

ἐξοχότερες ἀρετές, ὅσο προχωρεῖ τὶς χάνει ὁ ἴδιος. Γίνεται ἀπάνθρωπος, ὠµός, σκαιός, 

ἀποθηριώνεται, γιὰ νὰ ἐξανθρωπίσει τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ φανατισµὸς δηµιουργεῖ καταστάσεις 

βρασµοῦ. Ἀλλὰ βρασµοῦ ἀπὸ ἐµπάθεια, µίσος, ἀκόµη κ’ ἐγκληµατικὴ διάθεση. Ἂς θυµηθοῦµε τὰ 

ὁλοκαυτώµατα κατὰ τὸ Μεσαίωνα καὶ τὴν Ἀναγέννηση. Θηρία καὶ ὄχι ἄνθρωποι τὰ 

ἐπραγµατοποίησαν. 

 Ἔπειτα καὶ τοῦτο: ὁ φανατισµὸς εἶναι µιὰ παραγωγικὴ ἐπένδυση τῶν καιροσκόπων, τῶν 

µηχανορράφων καὶ τῶν ἐκµεταλλευτῶν τῆς ἀνθρώπινης καλοπιστίας ἢ καὶ ἀφέλειας· ἀφέλειας ποὺ 

φτάνει συχνὰ ἴσαµε τὰ σύνορα τῆς ἠλιθιότητος. Νοµίζω, πώς, ὅταν µιλοῦµε γιὰ ἐνάρετο φανατισµό, 

θὰ πρέπει νὰ ἐννοοῦµε τὸ φανατισµὸ τῶν ταπεινῶν ἡρώων τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀρετῆς καὶ ὄχι τὸ 

φανατισµὸ τῶν πληθῶν. Τὰ πλήθη, ὅταν φανατίζονται ἀπὸ τοὺς ἐπιδέξιους σκηνοθέτες τῶν ἱερῶν 
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πολέµων ἢ τῶν «ἐπικῶν» ἐξορµήσεων, εἶναι πάντα ἑτερόφωτα, ἄβουλα καὶ καταστροφικά. [...] Οἱ 

φανατικοὶ ὅποιας µορφῆς εἶναι οἱ µεγάλοι ἐγκληµατίες ποὺ ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο ἀπάνω στὴ γὴς καὶ 

σπίλωσαν ἀνεξίτηλα τὸ νόηµα τοῦ ἀνθρώπου. 

 Τὸ ὑπόβαθρο τοῦ φανατισµοῦ εἶναι ἡ αὐθεντία. Αὐτὸ σηµαίνει πὼς µέσα στὴ συνείδηση τοῦ 

φανατικοῦ εἶναι ἀνάγκη ἀκόµη καὶ ν’ ἀχνογράφεται µιὰ πίστη. Ἢ µιὰ ἀφοσίωση. Φανατικὸς δὲν 

εἶναι µόνο ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει ἀράγιστα καὶ ἀνεπανόρθωτα. Συνηθέστατα γιὰ µιὰ ὁλόκληρη ζωή. 

Ἀλλὰ κ’ ἐκεῖνος ποὺ ἀφοσιώνεται σ’ ἕνα πρόσωπο ἢ σ’ ἕνα θεσµὸ ἢ σὲ µιὰ κατάσταση ὄχι ἀπὸ 

πίστη ἤ, γιὰ νὰ εἴµαστε περισσότερο µέσα στὴν ἀλήθεια, λιγότερο ἀπὸ πίστη καὶ περισσότερο ἀπὸ 

ἀγάπη. [...] Ὁ φανατικὸς φίλαθλος, ἂς ποῦµε, µπορεῖ καὶ ν’ ἀρρωστήσει ἢ καὶ νὰ πεθάνει γιὰ τὴν 

ὁµάδα του· ὄχι πάντα γιατὶ πιστεύει πὼςἡ ὁµάδα του εἶναι ἡ ἀξιότερη· ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἡ ὁµάδα τοῦ 

τόπου του ἢ καὶ ἡ ὁµάδα τῶν φίλων του ἢ καὶ ἡ ἀρχαία ὁµάδα ἡ δική του ἢ καί, χωρὶς φανερὴ 

αἰτία, ἀπὸ µιὰ µυστικὴ ἀνεξήγητη ἕλξη. Ἡ ἀγάπη, ὁ θαυµασµός, ἡ ἀφοσίωση, ἡ στοργὴ γεννοῦν 

φανατισµοὺς σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀδιασάφητους, ἀναβρυσµένους ἀπὸ µυστικὲς πηγές, ποὺ 

δύσκολα µποροῦν νὰ τοὺς ἑρµηνεύσουν καὶ νὰ τοὺς δικαιολογήσουν οἱ ἀµύητοι. Ἔτσι γίνεται 

φανερὸ τὸ ποσοστὸ τῆς τύφλωσης ποὺ ὑπάρχει µέσα στὸ φανατισµὸ καὶ ὁ περιορισµένος ἀριθµὸς 

τῶν πλευρῶν του ποὺ εἶναι ἀληθινὰ γόνιµες καὶ ὠφέλιµες. Κ’ ἔτσι ἐπίσης γίνεται φανερὸ γιατὶ ὁ 

ἀφανάτιστος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας πολύτιµος παράγοντας εὐθυκρισίας, καλῆς πίστης, νηφαλιότητας 

καὶ σωφροσύνης – δηλαδὴ ὁ ἁρµοδιότερος κριτὴς σὲ κάθε περίπτωση, ὁ ἰδανικὸς ἑλλανοδίκης, 

µορφὴ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἐκτίµηση καὶ τὸ σεβασµό. 

(Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Οι σκληροί καιροί. Η τραγωδία του εικοστού αιώνα, ένατη έκδοση, Οι 

Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1993, σσ. 89-92.) 
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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 70 έως 90 λέξεις το περιεχόµενο του επόµενου αποσπάσµατος από το κείµενο: 

«ὁ ἀφανάτιστος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας πολύτιµος παράγοντας εὐθυκρισίας, καλῆς πίστης, 

νηφαλιότητας καὶ σωφροσύνης». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

«Ἡ συνηθισµένη, ὡστόσο, µορφὴ τοῦ φανατισµοῦ [...] ἀκόµη κ’ ἐγκληµατικὴ διάθεση». Με ποια 

συλλογιστική πορεία (παραγωγική–επαγωγική) αναπτύσσεται το συγκεκριµένο απόσπασµα του 

κειµένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Να σχηµατίσετε πρόταση µε καθεµιά από τις επόµενες λέξεις, στο γραµµατικό τύπο που αυτές 

βρίσκονται µέσα στο κείµενο: «καταλυτική», «ἐξανθρωπίσει», «µηχανορράφων», «ἀνεξίτηλα», 

«εὐθυκρισίας». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

«στενόκαρδος», «ἀποθηριώνεται», «καιροσκόπων», «ἑτερόφωτα», «ἑλλανοδίκης»: Να σχηµατίσετε 

µια νέα σύνθετη λέξη, που να έχει ως α’ συνθετικό της το β’ συνθετικό των πιο πάνω λέξεων. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Με αφορµή τα συχνά κρούσµατα βίας που προκαλούνται σε διάφορες περιοχές από 

αλληλοσυµπλεκόµενους οπαδούς ποδοσφαιρικών οµάδων, το πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου σας 

οργανώνει εκδήλωση για τις επιπτώσεις του φανατισµού των ατόµων στην καθηµερινότητά τους. 

Σε µια δεκάλεπτη οµιλία σας, να επισηµάνετε τις αρνητικές όψεις του φανατισµού στην κοινωνική 

ζωή και να προτείνετε τρόπους για την αντιµετώπισή τους (500 έως 600 λέξεις). 
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2007 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όµως δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος της 

ζωής. Ανήκουµε στον κόσµο, αλλά αυτός ο κόσµος δεν µας ανήκει, δεν είναι κτήµα µας. Είµαστε οι 

διαχειριστές της ζωής και όχι οι ιδιοκτήτες της. ∆εν είµαστε δούλοι του κόσµου, ούτε όµως γίναµε 

κι αφεντικά του. Απλώς παραµένουµε οικονόµοι της ζωής. 

 Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουµε την κρίση του ανθρωπισµού στον 

νεώτερο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Ο αναγεννησιακός ανθρωπισµός πρόβαλε τον άνθρωπο ως το 

επίκεντρο της πραγµατικότητας και κατέφυγε στα ανθρωπιστικά γράµµατα, προκειµένου να 

καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος (homo humanis). Αγαθή κι επαινετή η πρόθεση του 

ανθρωπισµού, όπως επίσης αγλαοί αποδείχθηκαν οι καρποί του µέσα στον επακολουθήσαντα 

διαφωτισµό µε την καθιέρωση των δικαιωµάτων του ανθρώπου που υπόσχονται την ελευθερία ως 

εγγύηση της ανθρωπιάς του ανθρώπου. 

Το αναπόφευκτο ατόπηµα του ανθρωπισµού είναι η διολίσθησή του στον ατοµικισµό. Ο 

Humanismus (ανθρωπισµός, ουµανισµός) κατάντησε Individualismus (ατοµικισµός). Λέµε 

άνθρωπος και εννοούµε άτοµο. Μιλούµε για τον πολίτη και έχουµε στον νου τον ιδιώτη. 

Αναφερόµαστε στον εαυτό µας και εξυπονοούµε το εγώ µας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να λησµονούµε 

τον άλλο που συνυπάρχει µαζί µας και το όλον µέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ µας µαζί µε 

καθένα άλλο του. Οι λογοτέχνες προφήτευαν από τον προπερασµένο αιώνα ήδη: «Όλοι στον αιώνα 

µας χώρισαν και γίνανε µονάδες, ο καθένας αποτραβιέται στη µοναξιά του, ο καθένας 

αποµακρύνεται απ’ τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει ν’ απωθεί τους 

οµοίους του και ν’ απωθείται απ’ αυτούς» (Ντοστογιέφσκι). 

 Για να υπερβεί ο ανθρωπισµός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε µια µόνο σωτήρια 

πρωτοβουλία: να αποποιηθεί τον ατοµικισµό. Για να µιλήσουµε µε την γλώσσα των ποιητών µας: 

«Το καίριο στη ζωή αυτή κείται πέραν του ατόµου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς 
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ως άτοµο -κι όλα συνωµοτούν στην εποχή µας γι’ αυτό- αδυνατεί να το υπερβεί» (Ελύτης). Ο 

ανθρωπισµός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί έτσι όπως κατάντησε, δηλαδή σαν ατοµικισµός. 

Απαιτείται ο ανθρωπισµός και περιττεύει ο ατοµικισµός. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών µας 

να περάσουµε από την εξατοµίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισµό του ατόµου. Με δυο λόγια, 

πρέπει να απελευθερώσουµε τον ανθρωπισµό από τον ατοµικισµό. Όταν ο άνθρωπος 

αυτοπεριορίζεται στο άτοµο, τότε αυτοχειριάζεται υπαρξιακά. Ο ατοµικισµός είναι το καρκίνωµα 

του ανθρωπισµού. 

 Ο ορίζοντας για την αποδέσµευση του ανθρωπισµού από τον ατοµικισµό είναι ο 

κοινωνισµός. Ο ανθρωπισµός χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο άνθρωπος να αντιληφθεί 

την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν αυθύπαρκτη µονάδα αποκοµµένη από το 

περιβάλλον της, όπως δυστυχώς συµβαίνει µε το άτοµο. [...] Με µια απλή φράση: ο άνθρωπος δεν 

υπάρχει απλώς, αλλά συνυπάρχει κυρίως. 

 Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Ο ανθρώπινος άνθρωπος 

δεν είναι ατοµικός αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί ύπαρξη αλλά συνύπαρξη. 

 Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου6 ανάµεσα στην Σκύλλα της εξατοµίκευσης και στην 

Χάρυβδη της µαζοποίησης είναι η κοινωνικοποίηση του ανθρωπισµού. Χωρίς να διακινδυνεύουµε 

κανενός είδους προφητεία και δίχως να καταφεύγουµε σε ιστορικοφιλοσοφικές µαντείες, 

πιστεύουµε ότι ο κοινωνισµός του ανθρωπισµού είναι η επιταγή των καιρών µας. 

(Μάριος Μπέγζος, «Ο κοινωνισµός του ανθρωπισµού», Ευθύνη, τεύχος 420, ∆εκέµβριος 2006, σελ. 

647-648). 
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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 10) 

Να αναπτύξετε σε 70 έως 90 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου αποσπάσµατος από το κείµενο: 

«Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5) 

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς, εκτός των άλλων, και την επίκληση στην αυθεντία. 

Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσηµο ύφος λόγου. Να αποδώσετε µε ύφος 

πιο ανεπίσηµο και οικείο τις υπογραµµισµένες λέξεις: «να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος», 

«ατόπηµα», «να υπερβεί την κρίση», «να αποποιηθεί τον ατοµικισµό», «επιταγή των καιρών». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συχνά στο κείµενό του α’ πληθυντικό πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε 

την επιλογή του αυτή. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Σε µια εποχή µε µεγάλο έλλειµµα ανθρωπιάς έχει σηµασία να οργανώνονται εκδηλώσεις που 

βοηθούν όσους συνανθρώπους µας το έχουν ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφηµερίδα του 

σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να 

αναφερθείτε στη συµβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής συνείδησης, ιδιαίτερα 

των νέων (500 έως 600 λέξεις). 
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2015 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η «ανθρωπιά» είναι µια λέξη του καιρού µας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόµισµα που 

κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συµβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ µεγάλη. Και µε 

την «ανθρωπιά» εννοούµε, φυσικά, τη συµπόνια, τη συµµετοχή, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο 

πάθος του γείτονα. Και όχι µόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε χρησιµοποιούσαν τον 

όρο «ανθρωπισµός». Έλεγαν: «αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής» και µε τούτο εσήµαιναν µια 

προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει το καλό. Ο Ντυνάν, για παράδειγµα, ο 

ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα µπορούσε να 

ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτοµό του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από 

διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν πολέµω και εν ειρήνη». 

 Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος µε σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται µε 

ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόµη και χωρίς τη θεµιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, 

επιθυµία της υστεροφηµίας, υπήρξε, για πολλούς αιώνες, ένα θαυµάσιο ιδανικό, που οι 

προγενέστεροι το επρόβαλλαν στους µεταγενέστερους. Ακόµη τότε η «ανθρωπιά», µολονότι δεν 

έπαυε να είναι κοινή απαίτηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η υψηλή 

παρουσία, όπου µόνο µερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτάσουν. Και ακόµη, µια 

καθηµερινή άσκηση που ο καθένας την επιθυµούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την αυτονόητο 

χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται ότι θα µπορούσε και διαφορετικά να την αξιοποιήσει. 

 Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήµερα δεν είναι χωρίς 

ιδιαίτερη σηµασία. Δείχνει πως η οικουµενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την ταλαιπωρία του 

ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο. 

 Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί 

τροµακτικές διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν το 

σχήµα του µπουκαλιού τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και µε τους όρους το ίδιο συµβαίνει. 

www.neapaideia.gr S177

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

Αλλάζουν νόηµα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους µεταχειρίζεται κανείς και κατά 

τον σκοπό που επιδιώκει χρησιµοποιώντας τους. Έτσι, µπορούµε να µιλούµε όλοι για ανθρωπιά, 

αλλά να εννοούµε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγµα ο καθένας. 

 Έπειτα, ένας όρος, µια λέξη, µια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόµα µας, σιγά σιγά 

φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούµαι πως ίσια ίσια αυτό έχει συµβεί µε 

την ανθρωπιά. Αρκεί µια µατιά ολόγυρά µας, για να το νιώσουµε καλύτερα τούτο. Η καθηµερινή 

ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι ένας χειµώνας χωρίς 

αλκυονίδες. Η «καληµέρα», αυτό το χαρούµενο άνοιγµα παραθύρου προς τον αίθριο ουρανό, 

µεταβάλλεται σιγά σιγά σε µορφασµό. Η ανθρώπινη λαιµαργία, η δίψα της ευζωίας δεν αφήνει 

τόπο για ευγενικά αισθήµατα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήµατα θεωρούνται ξεπερασµένα. 

 Λησµονούµε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν είναι 

µόνο γνώση. Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσµος, στην 

τελείωσή του, που ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη µισαλλοδοξία, την καταφρόνηση 

του άλλου ανθρώπου· είναι επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση και πολλή κατανόηση. 

Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. Δεν βρίσκεται στραµµένη προς ένα µονάχα σηµείο του 

ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος δεν µπορεί παρά να είναι, σε κάθε περίσταση, 

ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελµα, δεν είναι όργανο αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι 

απάρνηση. Πρέπει πολλά ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και 

παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί µορφή αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ 

ευκολότερο να γίνεις «µέγας ανήρ» παρά να γίνεις «µεγάλος άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεµάτη 

παραδείγµατα µεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους «ανθρώπους» να παρουσιάσει. 

I.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος. Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η έκδοση 

(Διασκευή). 

www.neapaideia.gr S178

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (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 100 έως 120 λέξεων το περιεχόµενο του αποσπάσµατος που 

ακολουθεί: «Η ανθρώπινη λαιµαργία, η δίψα της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήµατα. 

Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήµατα θεωρούνται ξεπερασµένα». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο του κειµένου («Η “ανθρωπιά” ... “εν 

πολέµω και εν ειρήνη”») και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 6) 

[β] Ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις: «έτσι» (στην τέταρτη παράγραφο), 

«ωστόσο» (στην έκτη παράγραφο). (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «αναλίσκεται», 

«οικουµενική», «διαστρεβλώσεις», «ολωσδιόλου», «ευζωίας». (µονάδες 5) 

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

«συµµετοχή», «αυτοακυρώνεται», «γνώση», «αδιάκοπης». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

[α] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις: «αυτός είναι 

µεγάλος ανθρωπιστής» (στην πρώτη παράγραφο) «Ερυθρού Σταυρού» (στην πρώτη παράγραφο). 

(µονάδες 2) 

[β] Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία. (µονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε άρθρο σας, που θα δηµοσιευτεί σε τοπική εφηµερίδα, να αναφερθείτε σε φαινόµενα που 

αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς στην εποχή µας, αλλά και σε δραστηριότητες, ατοµικές και 

συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισµό αυτού του ελλείµµατος (500 έως 600 λέξεις). 
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Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια (επαναληπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Κύριοι εκπρόσωποι των φορέων του αναπηρικού κινήµατος και κύριοι εκπρόσωποι των 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

 Όταν µου ζητήθηκε να παρουσιάσω στη διηµερίδα αυτήν το θέµα των ατόµων µε αναπηρία 

σε σχέση µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σκέφτηκα µε ποιον τρόπο θα µπορούσα να το αναδείξω 

καλύτερα, αλλά και πώς θα µπορούσα να πείσω µε επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα 

µεγαλύτερης δηµόσιας προβολής των ζητηµάτων που αφορούν τον χώρο των ατόµων µε αναπηρία. 

Γιατί δεν βρίσκουν µέχρι σήµερα την προβολή που τους χρειάζεται αλλά και τους αναλογεί; 

 Το βέβαιο είναι ότι τα άτοµα µε αναπηρία δεν αποτελούν µια αµελητέα πληθυσµιακή 

κατηγορία, ώστε κατ’ εξαίρεση να πέφτουν πάνω τους τα φώτα της δηµοσιότητας. Αν, όπως είχε πει 

ο Andy Warhal, σε κάθε άνθρωπο αντιστοιχούν δεκαπέντε λεπτά δηµοσιότητας στη ζωή του, τότε 

το βέβαιο είναι ότι κάθε µέρα για αρκετές ώρες τα φώτα της δηµοσιότητας θα έπεφταν πάνω σε ένα 

άτοµο µε αναπηρίες. 

 Αυτός ο ιδιότυπος περιορισµός ή αποκλεισµός από τη δηµόσια προβολή έχει σίγουρα να 

κάνει και µε τον τρόπο που λειτουργούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Συνδέεται µε το ευρύτερο 

πρόβληµα, τη µεγάλη αυτή συζήτηση που αφορά τον ρόλο και την ευθύνη τους στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν καλύπτουν τα ίδια την αναγκαιότητα ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης της κοινωνίας. Η ενηµέρωση είναι απλώς το µέσο για µια σειρά από λειτουργίες 

που επιτελούν και µπορούν να επιτελέσουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Λειτουργίες που άλλες φορές 

είναι περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο εµφανείς. 

 Η αλήθεια είναι ότι η αναπηρία εθεωρείτο πάντοτε συνώνυµο της αδυναµίας και της 

πλήρους ανικανότητας. Στην πράξη, αντιµετωπίζουµε κάποιον ανάπηρο σαν να είναι ολικά 

ανάπηρος, ασχέτως αν η ανεπάρκειά του σχετίζεται µε συγκεκριµένες λειτουργίες που δεν 

µπορούσε να πραγµατοποιήσει. Και αυτή η φιλεύσπλαχνη απαξίωσή του από τον κοινωνικό 
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περίγυρο είναι ό,τι χειρότερο για τον ίδιο τον ανάπηρο. Γιατί έτσι ο ανάπηρος αισθάνεται άχρηστος 

και ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από τον κόσµο της εργασίας, από τον κόσµο της διασκέδασης, της 

συµµετοχής στην κοινωνική ζωή. Θεωρούµε ότι η ανθρωπιστική στάση µας απέναντί του είναι να 

τον λυπηθούµε, παρά το ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσµα είναι να λυπηθεί 

και ο ίδιος τον εαυτό του, να θυµατοποιηθεί, να στιγµατιστεί και να αισθάνεται ότι πρέπει να 

αποσυρθεί. Δυστυχώς, µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν έχει αλλάξει σηµαντικά αυτή η 

αντιµετώπιση. Αν θυµηθούµε το πώς προβάλλονται τα θέµατα των αναπήρων από τις ειδήσεις και 

τις εφηµερίδες, θα αντιληφθούµε το πώς αναπαράγονται και τα φαινόµενα περιθωριοποίησης και 

στιγµατισµού. 

 Τους παρουσιάζουν σαν να ζουν για να ξεπεράσουν το πρόβληµα που έχουν. Σαφώς και 

απασχολεί τα άτοµα µε αναπηρία πώς θα αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της αναπηρίας τους, αλλά 

να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί, παιδιά ή µεγαλύτεροι, παίζουν, γελούν, ερωτεύονται, είναι 

φυσιολογικοί άνθρωποι. Περισσότερο φυσιολογικοί από τα µοντέλα των διαφηµίσεων. Και είναι 

περισσότερο φυσιολογικοί γιατί είναι πολύ περισσότεροι αριθµητικά από τα υγιέστατα µοντέλα, 

είναι πιο φυσιολογικό το ενδεχόµενο ένας άνθρωπος να αποκτήσει κάποια αναπηρία στη ζωή του, 

παρά να πετύχει ταυτόχρονα στον έρωτα, στο επάγγελµα και στην κοινωνική του ζωή, όπως 

δείχνουν οι διαφηµίσεις. 

 Για να τους εντάξουµε, λοιπόν, ή να τους επανεντάξουµε στην κοινωνική και οικονοµική 

ζωή, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τους εντάξουµε ισότιµα στην εικόνα που έχουµε για τους 

ανθρώπους, όχι να τους αντιµετωπίζουµε ως ένα διαφορετικό κόσµο που ζει παράλληλα µε τον δικό 

µας. Αυτό νοµίζω ότι είναι και η πιο σηµαντική ευθύνη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και δεν 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πράξουν, να εντάξουν δηλαδή στα προγράµµατά τους ανθρώπους µε 

αναπηρία που συµβιώνουν αρµονικά µε τους άλλους ανθρώπους. 

Ευχαριστώ. 

Ι. Δεσποτοπούλου, Άτοµα µε αναπηρία και Μ.Μ.Ε., Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας - Γενική 

Γραµµατεία Ενηµέρωσης, Αθήνα 2006, σσ. 96-102 (διασκευή). 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασµένη, σύµφωνα πάντα µε το κείµενο. 

[α] Θα έπρεπε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να προβάλλουν περισσότερο τα προβλήµατα των 

αναπήρων. 

[β] Πρέπει να σεβόµαστε τους ανάπηρους ανθρώπους, επειδή έχουν ίσες δυνατότητες µε τους 

υπολοίπους. 

[γ] Ο οίκτος προς τους αναπήρους ωθεί στην περιθωριοποίηση και τον στιγµατισµό τους. 

[δ] Το φυσιολογικό δεν ταυτίζεται µε το πρότυπο. 

[ε] Θα έπρεπε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να δείχνουν ανάπηρους ανθρώπους να συνυπάρχουν µε 

τους υπολοίπους. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου («Η αλήθεια είναι ... φαινόµενα 

περιθωριοποίησης και στιγµατισµού») του κειµένου (µονάδες 2) και να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας (µονάδες 3). 

[β] Να βρείτε το είδος του κειµένου που σας δίνεται (µονάδες 2) και να καταγράψετε τρία 

διαφορετικά γνωρίσµατά του που να τεκµηριώνουν την απάντησή σας (µονάδες 3). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] Να γράψετε µία οµόρριζη λέξη για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «κύριοι», 

«σχέση», «πείσω», «αµελητέα», «πλήρους». (µονάδες 5) 

[β] Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας την υπογραµµισµένη λέξη µε ένα 

αντώνυµό της και κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές: «Τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν µιαν 
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αµελητέα πληθυσµιακή κατηγορία», «Ο ανάπηρος αισθάνεται ότι θα πρέπει να αποσυρθεί από τον 

κόσµο της συµµετοχής στην κοινωνική ζωή». (µονάδες 2) 

[γ] Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις, αντικαθιστώντας τη λέξη µε το έντονο µαύρο χρώµα 

µε ένα συνώνυµό της: «Ο ιδιότυπος περιορισµός των αναπήρων από τη δηµόσια προβολή έχει να 

κάνει µε τον τρόπο που λειτουργούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης», «Δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει 

σηµαντικά η αντιµετώπιση των αναπήρων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης», «Η ενηµέρωση 

είναι µία από τις λειτουργίες τις οποίες επιτελούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας». (µονάδες 3) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Στις υπογραµµισµένες προτάσεις του αποσπάσµατος που σας δίνεται, να µετατρέψετε την παθητική 

σύνταξη σε ενεργητική: «Αν θυµηθούµε το πώς προβάλλονται τα θέµατα των αναπήρων από τις 

ειδήσεις και τις εφηµερίδες, θα αντιληφθούµε το πώς αναπαράγονται και τα φαινόµενα 

περιθωριοποίησης και στιγµατισµού». (µονάδες 2) Γιατί η συντάκτρια του κειµένου προτίµησε την 

παθητική σύνταξη; (µονάδα 1) Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο νόηµα µετά τη µετατροπή της 

παθητικής σύνταξης σε ενεργητική; (µονάδες 2) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Με αφορµή τη βράβευση συµµαθητή σας µε αναπηρία ο οποίος αρίστευσε, να συντάξετε άρθρο 

500 έως 600 λέξεων που θα δηµοσιευτεί σε τοπική εφηµερίδα, εκθέτοντας τις απόψεις σας σχετικά 

µε τα παρακάτω: α) Ποια εικόνα και ποια στερεότυπα έχουν διαµορφωθεί στην ελληνική κοινωνία 

όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρία; β) Για ποιους λόγους τέτοια άτοµα µπορούν µε τη στάση ζωής 

τους να αποτελέσουν πρότυπο για όλους µας; 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 19.01. Ανθρώπινα Δικαιώµατα 

Επτά σχεδόν δεκαετίες µετά την ψήφιση της Οικουµενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων (1948) τα δικαιώµατα αυτά συνεχίζουν να παραβιάζονται σε πολλές περιοχές του 

πλανήτη µας και µε διάφορους τρόπους. Σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις 

σε ηµερήσια εφηµερίδα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (10η 

Δεκεµβρίου) και απευθύνεις στους ηγέτες του κόσµου παρουσιάζεις φαινόµενα παραβίασης 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προτείνεις τρόπους για την ουσιαστική τους διασφάλιση. 

ΘΕΜΑ 19.02. Ανθρωπιά 

Η ανθρωπότητα ζει στον αστερισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και στις 

δυτικές κοινωνίες, παρατηρούνται φαινόµενα έλλειψης ανθρωπιάς. Σε κείµενο προβληµατισµού 

(500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα παρουσιάζει τα φαινόµενα αυτά και 

προτείνεις τρόπους µε τους οποίους η παιδεία θα µπορούσε να τα περιορίσει. 

ΘΕΜΑ 19.03. Ρατσισµός 

Παρά τη διακηρυγµένη πίστη της ανθρωπότητας στα ανθρώπινα δικαιώµατα ο ρατσισµός, στη 

φυλετική και κοινωνική εκδοχή του, βρίσκεται σε έξαρση παγκόσµια. Σε κείµενο προβληµατισµού 

(500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύεις στη σχολική εφηµερίδα επιχειρείς την ερµηνεία του 

φαινοµένου και προτείνεις τρόπους µε τους οποίους οι σύγχρονες δηµοκρατίες θα µπορούσαν να το 

περιορίσουν. 

ΘΕΜΑ 19.04. Το Προσφυγικό Πρόβληµα 

Το προσφυγικό και µεταναστευτικό πρόβληµα οξύνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά η διεθνής 

κοινότητα δε φαίνεται να µπορεί να το ελέγξει αποτελεσµατικά. Σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 600 

λέξεις) που δηµοσιεύεις ως εκπρόσωπος της µαθητικής σου κοινότητας στη σχολική ιστοσελίδα και 

απευθύνεις στους πολιτικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεις τους λόγους που 

επιβάλλουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες 

www.neapaideia.gr S185

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

και οι µετανάστες, αφετέρου οι χώρες υποδοχής και προτείνεις τρόπους αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισής του. 

ΘΕΜΑ 19.05. Φανατισµός & Μισαλλοδοξία 

Πολλοί πιστεύουν πως το µίσος προς το διαφορετικό βρίσκεται στη φύση του ανθρώπου και, 

εποµένως, µπορεί µόνο να ελεγχθεί, αλλά όχι και να εξαλειφθεί. Σε ένα αποδεικτικό δοκίµιο (500 

έως 600 λέξεις) καταθέτεις τις προσωπικές σου απόψεις για το θέµα και προτείνεις τρόπους 

ανάπτυξης της ανεκτικότητας ειδικά στη νέα γενιά. 

ΘΕΜΑ 19.06. Ισότητα των Φύλων 

Παρά τη σηµαντική βελτίωση που έχει σηµειωθεί στη θέση της γυναίκας ειδικά στις αναπτυγµένες 

κοινωνίες, ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων εξακολουθούν να εµφανίζονται. Σε άρθρο (500 έως 

600 λέξεις), που δηµοσιεύεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σου µε αφορµή την Ηµέρα της 

Γυναίκας (8η Μαρτίου), παρουσιάζεις τις ανισότητες αυτές και προτείνεις τρόπους για την 

ουσιαστική εξίσωση των δύο φύλων. 

ΘΕΜΑ 19.07. Κοινωνικός Αποκλεισµός 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όρισε το 2010 ως »Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού». Χρόνια αργότερα τα φαινόµενα αυτά βρίσκονται σε 

έξαρση, όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε ανοιχτή επιστολή (500 έως 

600 λέξεις), που δηµοσιεύεις στη σχολική ιστοσελίδα και απευθύνεις στους ηγέτες της ΕΕ, 

παρουσιάζεις φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού στην ήπειρό µας και προτείνεις δράσεις σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τον περιορισµό τους. 

ΘΕΜΑ 19.08. Προκαταλήψεις & Στερεότυπα 

Παρ’ ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως κοινωνίες γνώσης, στερεότυπα και 

προκαταλήψεις συνεχίζουν να κυριαρχούν στον ατοµικό και δηµόσιο βίο. Σε αποδεικτικό δοκίµιο 

(500 έως 600 λέξεις) παρουσιάζεις τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισµό τους και προτείνεις 

τρόπους ώστε κάτι τέτοιο να επιτευχθεί. 
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28ο Διαγώνισµα 

Τέχνη & Εκπαίδευση 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

	 Τέχνη είναι η αποκάλυψη και έκφραση του ωραίου. Από τον ορισµό, εποµένως, προκύπτει 

πως πρωταρχικός σκοπός της τέχνης είναι να υπηρετεί το κάλλος, την οµορφιά, «υπακούοντας» 

στις αισθητικές επιταγές. Έχει µάλιστα λεχθεί ότι, όσο περισσότερο αποµακρύνεται η τέχνη από 

τον σκοπό αυτό και υποτάσσεται σε άλλους δευτερογενείς, τόσο περισσότερο νοθεύεται, τόσο 

µικρότερη αξία έχει. Πώς µπορεί, λοιπόν, η τέχνη να διδάσκει και να µορφώνει, χωρίς να πάψει να 

είναι τέχνη; Ή, µε άλλα λόγια, είναι δυνατό να έχει ένα έργο τέχνης αξία, αν υποτάσσει την 

καλλιτεχνική του αυτοτέλεια στην παιδαγωγική σκοπιµότητα; 

 Το διδακτικό περιεχόµενο της τέχνης και η µετάδοσή του διαφέρει από αυτό της επιστήµης. 

Η επιστήµη µάς βοηθά να κατανοήσουµε τα φυσικά και κοινωνικά φαινόµενα, να γνωρίσουµε την 

αιτιώδη σχέση τους, να τα αναγάγουµε σε έννοιες, να τις οργανώσουµε µε τη βοήθεια της λογικής 

και να δώσουµε στο συγκεκριµένο ισχύ νόµου. Η τέχνη, αντίθετα, συλλαµβάνει το ατοµικό, το 

στιγµιαίο, το µοναδικό και το ανεπανάληπτο και το µετουσιώνει σε έργο, όπου το 

αποκρυστάλλωµα της στιγµής, η αναπαράστασή της, γίνεται δεσµός της ατοµικής µε την καθολική 

εµπειρία και σύµβολο αιώνιο. 

 Από αυτό ακριβώς το σηµείο ξεκινά η µορφωτική επίδραση της τέχνης. Το έργο τέχνης 

συλλαµβάνει την ενότητα του «πάντα» µέσα στο «τώρα» και µονάχα έτσι µπορεί να σταθεί και να 

επιζήσει. Αλλιώς, αν σταθεί µονάχα στη συγκεκριµένη στιγµή, όπως τη συλλαµβάνει η εµπειρία, θα 

σβήσει µόλις περάσει η επικαιρότητα. Αυτή, λοιπόν, η αναγωγή σχετικά µε τον χρόνο ανοίγει 

ανάλογους ορίζοντες που µας λυτρώνουν από την κατάθλιψη του πεπερασµένου ατοµικού εαυτού 

µας. 

 Με την τέχνη, πάλι, εκφράζονται ψυχικές καταστάσεις που, παρά τον στενό ατοµικό, 

προσωπικό χαρακτήρα, αντιπροσωπεύουν βασικά ανθρώπινα συναισθήµατα. Γι’ αυτό η ευαισθησία 

και η φωνή ενός ανθρώπου – του καλλιτέχνη – όσο κι αν είναι παράξενη, ιδιότυπη και ίσως κάπως 
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έξω από το κοινό έδαφος, δεν παύει µε όλα τούτα να είναι η ανθρώπινη φωνή, η δική µας και όλων 

των ανθρώπων. Συχνά κάτω από την πιο οξεία προσωπική απόκλιση διακρίνεται πολύ καθαρή και 

έντονη η κοινή φύση και µοίρα. 

 Η αίσθηση του ωραίου συνοδεύεται και από αισθήµατα αγαλλίασης και συγκίνησης. Με τα 

συναισθήµατα αυτά εξευγενίζεται ο συναισθηµατικός κόσµος του ανθρώπου και, γενικότερα, 

καλλιεργείται η προσωπικότητά του. Η έκσταση, που προκαλεί η µέθεξη  µε την «ποιητική» 1

πραγµατικότητα που δηµιουργεί η έµπνευση του καλλιτέχνη, δε συνοδεύεται µόνο από 

συναισθήµατα που εξαγνίζουν την ψυχή του, αλλά και από προβληµατισµούς για τη ζωή και τις 

αξίες της. Έτσι, η ψυχαγωγία που προσφέρει η τέχνη, λυτρώνει, καθαίρει  τον άνθρωπο και τον 2

κάνει καλύτερο. 

 Τέλος, για να έχουµε ολοκληρωµένη αντίληψη για τη µορφωτική αξία της τέχνης, πρέπει να 

αναφέρουµε πως η αισθητική αγωγή καλλιεργεί τα αισθητικά κριτήρια του ανθρώπου και τον κάνει 

καλαίσθητο. Αναπτύσσει τη φαντασία και την παρατηρητικότητά του, τον διδάσκει να εκτιµά την 

τάξη, τον ρυθµό, την αρµονία και τη συµµετρία, να αναγνωρίζει την αξία της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και να τη σέβεται. Και το µάθηµα αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αν λάβουµε υπόψη µας 

την ακαταστασία και τη σύγχυση που επικρατεί στην εποχή µας. 

 Η παιδεία µας, λοιπόν, έχει δώσει ιδιαίτερη σηµασία στη διανοητική καλλιέργεια και 

σωστά, γιατί εκεί βλέπει την κορυφή της προσωπικότητας. Ωστόσο, κανείς πάλι δεν µπορεί να 

αρνηθεί ότι η κορυφή αυτή χρειάζεται να στέκει επάνω σε µια πλούσια και αρµονικά οργανωµένη 

βάση, αλλιώς η διανοητική και πνευµατική ζωή µπορεί να καταντήσει ανεδαφική , αν δεν έχει ρίζες 3

µέσα σε µια ανάλογη συναισθηµατική και βουλητική ολοκλήρωση που προσφέρει, µεταξύ άλλων, 

η τέχνη. 

Παπανούτσος, Ε.Π. (1966). Επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αθήνα: Ίκαρος. 

 µέθεξη, η: (φιλοσ.} Η ψυχική συµµετοχή.1

 καθαίρω: Εξαγνίζω.2

 ανεδαφικός, -ή, -ό: που δε βασίζεται στην πραγµατικότητα.3
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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 διανοητική και πνευµατική ζωή µπορεί να καταντήσει ανεδαφική, αν δεν έχει ρίζες µέσα σε µια 

ανάλογη συναισθηµατική και βουλητική ολοκλήρωση που προσφέρει, µεταξύ άλλων, η τέχνη»: Σε 

µία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων να αναλύσετε την άποψη αυτή. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 6) 

Να προσδιορίσετε τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή των παραγράφων του 

κειµένου. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] «επιταγές», «νοθεύεται», «µετουσιώνει», «δεσµός»: Να αντικαταστήσετε καθεµία από τις 

λέξεις αυτές µε µία συνώνυµή της. (µονάδες 4) 

[β] «αποκάλυψη», «πεπερασµένου», «απόκλιση», «εκτιµά»: Να αντικαταστήσετε καθεµία από 

τις λέξεις αυτές µε µία αντίθετή της. (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 11) 

[α] Να ερµηνεύσετε τη χρήση των ερωτηµάτων που υπάρχουν στο τέλος του προλόγου. (µονάδες 

4) 

[β] Να καταγράψετε τη δοµή και τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η β’ παράγραφος του 

κειµένου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, παραπέµποντας σε συγκεκριµένα χωρία της 

παραγράφου. (µονάδες 7) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40)  

Διαπιστώσατε πως οι Τέχνες δεν έχουν τη θέση που τους αρµόζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Αποφασίζετε λοιπόν να αποστείλετε µία επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας (500 έως 

www.neapaideia.gr T190

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

600 λέξεις), στην οποία επιχειρηµατολογείτε υπέρ της ένταξης µαθηµάτων τέχνης στο αναλυτικό 

πρόγραµµα της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και προτείνετε τρόπους ώστε αυτό 

να γίνει µε τρόπο περισσότερο αποτελεσµατικό. 
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2001 
Ηµερήσια Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ρόλος των διανοούµενψν στην εποχή µας 

 Για να απαντήσει κανείς στο ερώτηµα, ποιος είναι ο ρόλος των διανοουµένων της εποχής 

µας, πρέπει να έχει διευκρινίσει τι εννοεί µε τον όρο «διανοούµενος». 

 Συνήθως προϋποθέτουµε ότι ένας διανοούµενος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος 

µορφωµένος. Όµως κάθε µορφωµένος δεν είναι και διανοούµενος. Από τον διανοούµενο δεν 

περιµένει κανείς απλώς να έχει πλούσιες γνώσεις, να είναι καλλιεργηµένος ή να κατέχει µια 

ειδικότητα. Γιατί ο διανοούµενος είναι, όπως δηλώνει και η λέξη, ένας άνθρωπος, που διανοείται κι 

αυτό σηµαίνει, ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν δέχεται τα πράγµατα, όπως του προσφέρονται, 

αλλά τα περνά µέσ’ από τη δοκιµασία της δικής του διάνοιας -είναι µε άλλα λόγια ένα πνεύµα 

κριτικό όχι µόνο σε ό,τι αφορά τους άλλους αλλά και σ' ό,τι αφορά τον εαυτό του. 

 Η κριτική στάση του διανοούµενου τον συνδέει µε την διαµαρτυρία. Επειδή ασκώντας 

κριτική δεν συµβιβάζεται µε τα καθιερωµένα, ο διανοούµενος επαναστατεί και διαµαρτύρεται. Το 

καθιερωµένο σε όλους τους τοµείς µοιάζει να είναι ένα σύστηµα προσαρµογής δοσµένο από πριν, 

που λειτουργεί σαν ένας µηχανισµός. Ο διανοούµενος στη δεδοµένη περίπτωση αντιπροσωπεύει το 

πρόσωπο, που αντιστέκεται στον µηχανισµό των θεσµών. Η διαµαρτυρία του είναι µια στάση 

αρνήσεως, όµως αποτελεί προϋπόθεση για µια θετική αντιµετώπιση, γιατί αίρει την παθητική 

αδιαφορία, µε την οποία οι µάζες δέχονται τα πράγµατα. 

 Η κριτική στάση εξ άλλου προβαίνει µέσ’ από µιαν απόσταση. Σε µιαν εποχή σαν τη δική 

µας, που ο άνθρωπος δεν έχει σχεδόν άλλη εκλογή παρά µόνον ανάµεσα στο πνεύµα της 

συλλογικής συµπεριφοράς ή της αποµόνωσης, το να πάρει κανείς απόσταση από τα πράγµατα είναι 

δύσκολο: γιατί απόσταση αφ’ ενός σηµαίνει διάσταση προς την παθητική προσαρµογή, αφ' ετέρου 

όµως δεν σηµαίνει και ρήξη µε την πραγµατικότητα. 
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 Ο διανοούµενος έχει την δύναµη να αποσπάται από τα πράγµατα -τις πολιτικές θέσεις, τις 

καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες, τα αξιώµατα της συµβατικής ηθικής, τους κοινωνικούς θεσµούς και τα 

λογής συνθήµατα, όχι για να µείνει έξω από την πρακτική ζωή αλλά για να αναµετρηθεί µαζί της. 

 Η θέση του διανοούµενου µοιάζει κατά πολύ µ’ εκείνη του Σωκράτη. Ξεχωρίζοντας από 

τους πολλούς δεν είναι ένας επαΐων, δεν είναι ο ειδικός µιας τέχνης, αλλά αυτός, που ανοίγεται 

προς το όλον κινδυνεύοντας όµως να χαθεί µέσα στην αοριστία. Για να µη χαθεί µέσα στην 

αοριστία -την ανεύθυνη θεωρητικολογία- ο διανοούµενος σήµερα χρειάζεται πάνω απ' όλα µιαν 

υπεύθυνη περισυλλογή. Ο διασκορπισµός της εποχής µας δεν εµφανίζεται µόνο µέσα στην αύξουσα 

εξειδίκευση, αλλά και µέσα στην καταναλωτική συνείδηση του σηµερινού ανθρώπου στη σχέση 

του µε τα αγαθά, που του προσφέρονται στον τοµέα της διαβιώσεως ή της ψυχαγωγίας. 

 Για την περισυλλογή του αυτή, που είναι διπλή, δηλ. αφορά τα γύρω του και τον εαυτό του, 

ο διανοούµενος της εποχής µας έχει λοιπόν να παλαίψει σκληρά. Η περισυλλογή του δεν είναι µια 

ασκητική φυγή, είναι µια υπεύθυνη περισυλλογή, που κατορθώνει να ξεπεράσει την επικαιρότητα 

και να προσδώσει στη στιγµή το βάθος της µνήµης και του σχεδιασµού. Τον διανοούµενον, αν είναι 

ζωντανός πνευµατικός άνθρωπος, δεν τον ενδιαφέρει τόσο το παρελθόν και το µέλλον όσο το 

παρόν. Το παρόν είναι αυτό, µέσα στο οποίο δοκιµάζεται. 

(Κώστα Π. Μιχαηλίδη, Οικείωση και Αλλοτρίωση, διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Για την προετοιµασία µιας οµαδικής εργασίας στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, διάβασες 

το παραπάνω κείµενο. Να γράψεις µια περίληψη του κειµένου αυτού, µε την οποία θα ενηµερώσεις 

τα άλλα µέλη της οµάδας σου για το περιεχόµενό του (80 έως 100 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 5) 

Να αναπτύξετε σε 60 έως 80 λέξεις το νόηµα του παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «Ο 

διασκορπισµός της εποχής µας δεν εµφανίζεται µόνο µέσα στην αύξουσα εξειδίκευση, αλλά και 

µέσα στην καταναλωτική συνείδηση του σηµερινού ανθρώπου στη σχέση του µε τα αγαθά, που του 

προσφέρονται στον τοµέα της διαβιώσεως ή της ψυχαγωγίας». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 5)  

«Συνήθως προϋποθέτουµε ... ή της ψυχαγωγίας»: Για κάθε παράγραφο του αποσπάσµατος αυτού να 

γράψετε έναν πλαγιότιτλο. 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 6) 

Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις µε τη σηµασία που έχουν στο 

κείµενο: «περισυλλογή», «συµβιβάζεται», «αοριστία», «διαµαρτυρία», «ενδιαφέρει», «διάνοιας». 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 4) 

«ψυχαγωγία», «τεχνοτροπίες»: Να σχηµατίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις χρησιµοποιώντας για 

καθεµιά από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω 

ΘΕΜΑ Β5. (µονάδες 5) 

«όµως», «ή», «γιατί», «αλλά» (το πρώτο του κειµένου), «µε άλλα λόγια»: Ποια νοηµατική σχέση 

εκφράζει η χρήση καθεµιάς από τις παραπάνω λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου; 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σας δίνεται η ευκαιρία, µε αφορµή µια πολιτιστική εκδήλωση του σχολείου σας, να συναντήσετε 

έναν διανοούµενο. Ποιες σκέψεις σας θα του εκθέτατε σχετικά µε το πώς πρέπει να συµβάλλει 

στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που απασχολούν σήµερα τη νεολαία; (Να καταγράψετε τις 

σκέψεις σας αυτές σ’ ένα δοκίµιο πειθούς 500 έως 600 λέξεων, το οποίο θα του επιδώσετε κατά τη 

συνάντησή σας.) 
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2003 
Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται τα τελευταία χρόνια από τους 

διάφορους ∆ήµους ή φορείς της Τοπικής Aυτοδιοίκησης δηµιουργεί σκέψεις και προκαλεί 

ερωτήµατα, όπως: µε τις δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιείται ουσιαστική πολιτιστική 

αποκέντρωση; το τίµηµα που καταβάλλεται βρίσκει το προσδοκώµενο αντίκρισµα στο πολιτιστικό 

αποτέλεσµα; 

 Η πολιτιστική φιλοσοφία µπορεί να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς άξονες που επιβάλλεται 

να αναπτύσσονται ταυτόχρονα: ο πρώτος άξονας αφορά στη δηµιουργία πολιτιστικής υποδοµής µε 

οδηγό το όραµα µιας νέας, ουσιαστικής πολιτιστικής κατάστασης και µε στόχο όχι τόσο το 

σηµερινό αποτέλεσµα όσο το µελλοντικό προσδοκώµενο. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην 

προσφορά υψηλών πολιτιστικών ερεθισµάτων, που θα αποβλέπουν όχι µόνο στην ψυχαγωγία, αλλά 

ταυτόχρονα θα επενεργούν στην ευεργετική δηµιουργική διαδικασία σκέψης και στην ανάπτυξη 

ανάλογου προβληµατισµού. 

 Ο άξονας της πολιτιστικής υποδοµής ασφαλώς έχει µεγάλη σηµασία, γιατί δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για βαθύτερη, διαρκέστερη και ποιοτικά αξιολογότερη πολιτιστική κατάσταση. Η 

πολιτιστική υποδοµή δεν στοχεύει να ψυχαγωγήσει έτσι απλά και αβασάνιστα τον άνθρωπο, αλλά 

επιδιώκει να του διοχετεύσει ευαισθησίες, ώστε να αποζητήσει την αλήθεια που εκπέµπει η Τέχνη. 

 Οι πολιτιστικοί φορείς, επιδιώκοντας τη δηµιουργία πολιτιστικής υποδοµής, απευθύνονται 

στο ευρύ κοινό, µέσα από το οποίο θα ξεπηδήσουν εκείνα τα άτοµα που θα πάρουν τα µηνύµατα, 

θα ευαισθητοποιηθούν και θα ανακαλύψουν καινούργιους ορίζοντες και νέες εκφράσεις που θα 

δίνουν ένα διαφορετικό νόηµα στη ζωή τους. 

 Αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής και, εποµένως, από την άποψη αυτή, η πολιτιστική 

υποδοµή αποκτά µια διαχρονική διάσταση, όπου πάνω στο σήµερα οικοδοµείται το αύριο σε µια 

προοπτική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να φθάσει κάποτε στο «ιδεώδες». Γιατί µέσα από αυτήν τη 
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διαδικασία επιδιώκεται το ενδιαφέρον, αναζητείται το πρωτότυπο, δηµιουργείται η βάσιµη αλλά 

και συσσωρευτικά αυξανόµενη απαίτηση από το άτοµο για «ό,τι πνευµατικότερο» στον κόσµο. 

 Ο δυναµικός αυτός χαρακτήρας της πολιτιστικής υποδοµής δηµιουργεί αναπόφευκτα 

µεγάλες δυσκολίες στο πρακτικό επίπεδο. Γιατί ο κάθε πολιτιστικός φορέας που επιφορτίζεται µε 

το έργο της δηµιουργίας της πολιτιστικής υποδοµής πρέπει να αποσυνδέσει την προσπάθειά του 

αυτήν από άµεσα και ορατά αποτελέσµατα, και τα πρόσωπα (οι υπεύθυνοι) να αποδεχθούν µια 

πραγµατικότητα, ότι δηλαδή τους καρπούς της προσπάθειάς τους πιθανόν να τους γευθούν άλλοι, 

ύστερα από χρόνια. 

 Στο µεγαλύτερό τους ποσοστό οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από τους 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επικεντρώνονται στο δεύτερο άξονα, της ψυχαγωγίας, όπου τα 

αποτελέσµατα κρίνονται κατά κανόνα ποσοτικά − ανάλογα µε το ποσοστό προσέλευσης των 

δηµοτών στις εκδηλώσεις − και η επιτυχία αντανακλάται στη µαζικότητα που µπορούν να 

εξασφαλίσουν. Αποσκοπούν, δηλαδή, στο εφήµερο και στη δηµιουργία εντυπώσεων, χωρίς να 

βάζουν µακροπρόθεσµους στόχους και µακρόπνοες προοπτικές. 

 Από τους τοµείς, πάντως, της πολιτιστικής υποδοµής που πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθούν, 

ενδεικτικά αναφέρουµε: τη δηµιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, τη µελέτη - έρευνα της 

κοινωνικής φυσιογνωµίας της περιοχής, την εκδοτική δραστηριότητα, τη δηµιουργία και λειτουργία 

εργαστηρίων για µουσική, θέατρο, χορό, κινηµατογράφο και άλλα. 

 Τα ανωτέρω δίνουν το πνεύµα µε το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί η πολιτιστική υποδοµή 

µε δύο επιπλέον στοιχεία: να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στους νέους, γιατί σ’ αυτούς η υποδοµή 

έχει άµεσα αποτελέσµατα και να επικεντρωθεί η προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, 

χωρίς όµως αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’ αυτό. 

(Κ. Κασιµάτη, Περιπλάνηση στην Επικαιρότητα, διασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α. (µονάδες 25) 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου, χωρίς δικά σας σχόλια (100 έως 120 

λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 6) 

Να σχολιάσετε σε µία παράγραφο 10-12 σειρών την άποψη ότι για την πολιτιστική υποδοµή είναι 

βασικό «να επικεντρωθεί η προσοχή των δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, χωρίς όµως 

αναγκαστικά να περιοριστεί µόνο σ’ αυτό». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 8) 

Να δώσετε πλαγιότιτλους στις τέσσερις πρώτες παραγράφους του κειµένου («Η πληθώρα ... ζωή 

τους»). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 5) 

Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε από µια δική σας πρόταση ώστε να 

φαίνεται η σηµασία της: «αποκέντρωση», «υποδοµή», «επιδιώκεται», «βάσιµη», «αναπόφευκτα». 

Οι λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους. 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 6)  

Με ποιες µεθόδους αναπτύσσει η αρθρογράφος τις θέσεις της στην έκτη («Ο δυναµικός ... χρόνια») 

και στην όγδοη («Από τους τοµείς ... και άλλα») παράγραφο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

µε αναφορές στις συγκεκριµένες παραγράφους. 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 50) 

Παίρνοντας αφορµή από το κείµενο που διαβάσατε, να γράψετε ένα δικό σας άρθρο για το 

περιοδικό του σχολείου σας, όπου: α. θα αναφέρεστε στις γενικές αρχές που πρέπει να 

χαρακτηρίζουν ένα σχολικό πολιτιστικό πρόγραµµα και β. θα προτείνετε τους τρόπους µε τους 
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οποίους το σχολείο µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής υποδοµής της τοπικής 

κοινωνίας σας. (400 έως 500 λέξεις) 
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2012 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Πανανθρώπινο µήνυµα τέχνης 

 Κάθε πολιτισµός έχει τα όρια και το στίγµα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα 

ωστόσο στην ιστορία του κόσµου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα σηµαδεύει την 

καταγωγή µιας τέχνης µε πανανθρώπινο µήνυµα και µε διαστάσεις παγκόσµιες, θα έλεγα σχεδόν 

εξωχρονικές. Πρώτη έκφραση της αποστασιοποίησης του ανθρώπου από την αναγκαιότητα της 

φύσης, χάρη στη µεταµόρφωση της ύλης σε πνεύµα, το ελληνικό πλαστικό κατόρθωµα δηλώνει την 

επίµονη και έλλογη προσπάθεια του καλλιτέχνη να δαµάσει το πάθος και τη µοίρα µε τα έργα του 

νου και της καρδιάς, αυτά που φέρνουν τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στο Θεό, αυτά που τον 

οδηγούν δίπλα στο συνάνθρωπο. 

 Αποκρυστάλλωµα µιας ορθής και όρθιας σκέψης, το αρχαίο άγαλµα (µεµονωµένο ή ως 

αναπόσπαστο µέρος αρχιτεκτονικού συµπλέγµατος) καθαγιάζει και αγλαΐζει  τους χώρους της 4

πόλης. Σήµα ανάτασης ψυχικής και ορόσηµο πανάρχαιας µνήµης, θυµίζει στους πολίτες την 

αµέριστη ευθύνη τους για τη συνοχή της κοινωνικής οµάδας και ορθώνεται εγγυητής της ιστορικής 

αλληλεγγύης του συνόλου. ∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και 

ισορροπηµένης πολιτείας, έτσι όπως την ονειρευόταν η νεογέννητη δηµοκρατία και έτσι όπως την 

ορίζει η πλατιά ειρηνευτική κίνηση του θεϊκού βραχίονα στο αέτωµα του ολυµπιακού ναού. Κίνηση 

που αναδεικνύει τον Απόλλωνα ρυθµιστή στη διαµάχη του ανθρώπου µε το ζώο, µε το µυθικό 

Κένταυρο, στην Ολυµπία, και οργανωτή της ζωής µέσα στο φως του λόγου. Το πέρασµα από το 

µύθο στο λόγο έγινε, χάρη στην τέχνη, άγαλµα, θέαµα και θεωρία. 

 Το πέρασµα από το ζώο, την άγρια φύση και τους αγρούς, στο δοµηµένο άστυ και στην 

οργανωµένη πόλη, ας πούµε τη θεϊκή µετάβαση από την κυνηγέτιδα Άρτεµι στην πολιάδα Αθηνά, 

δηλώνει µε κάθε της µορφή και σε κάθε της βήµα η αρχαία ελληνική τέχνη, πρώτη αυτή εγρήγορση 

 αγλαΐζω: Λαµπρύνω4

www.neapaideia.gr T200

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

του ανθρώπου στον κόσµο του ελεύθερου πνεύµατος. Αυτό ίσως είναι το συνοπτικό µέγιστο 

µάθηµα του αρχαιοελληνικού βιώµατος, των ανθρώπων που πρώτοι σµίλευσαν στο ξύλο, στην 

πέτρα και στο µάρµαρο, τη µορφή της εσωτερικής ενατένισης, συνδυασµένη µε την ιδεατή 

πληρότητα της φυσικής οµορφιάς. Μαρτυρεί για τα λεγόµενά µου το αινιγµατώδες χαµόγελο του 

αρχαϊκού κούρου και η ανείπωτη έκπληξη στο βλέµµα της κόρης µέσα στην πολύπτυχη φορεσιά 

της. 

 Ιδού η απαρχή της προσπάθειας για γνώση και για αυτογνωσία, ιδού το πρώτο 

ερωτηµατικό, το για πάντα αναπάντητο, ιδού η αυγή του µυστηρίου που οδήγησε τον άνθρωπο να 

γίνει πλάστης αθάνατου έργου, δηµιουργός δηλαδή θεών. ∆άµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν 

ανακαλύψει τον τέλειο άνθρωπο. Το συντροφικό συναπάντηµα του ανθρώπου µε τους θεούς 

διδάσκει η αρχαία αισθητική, στην προσπάθειά της να αιχµαλωτίσει την τέλεια µορφή την πάντα 

µετέωρη και πάντα τεταµένη προς µια ιδεατή πληρότητα, προς ένα αέναο γίγνεσθαι. Να γιατί η 

αρχαία τέχνη θα µένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή: είναι η τέχνη πυξίδα και 

σταθερός προσανατολισµός, αυτή που δεν γνώρισε αµηχανίες και αγνοεί τα αδιέξοδα, γι’ αυτό και 

εµπνέει κάθε αναγέννηση, γι’ αυτό και µένει η βάση κάθε πνευµατικής παλιννόστησης προς το 

ουσιώδες, δηλαδή τη δηµιουργία ελευθερίας. 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Πολιτισµός και Ελληνισµός Προσεγγίσεις, Αθήνα 2007 (∆ιασκευή) 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ A. (µονάδες 25) 

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

ΘΕΜΑ Β1. (µονάδες 10) 

«Η αρχαία τέχνη θα µένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή»: Να αναπτύξετε το 

περιεχόµενο της φράσης σε µία παράγραφο (70 έως 90 λέξεις). 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 10) 

[α] Να βρείτε τους δύο τρόπους πειθούς που χρησιµοποιεί η συγγραφέας στην τελευταία 

παράγραφο και να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε µία αναφορά για κάθε τρόπο (µονάδες 6). 

[β] Να εντοπίσετε στο κείµενο τέσσερις λέξεις ή φράσεις µε µεταφορική σηµασία (µονάδες 4). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 10) 

[α] «επίτευγµα», «δαµάσει», «µετάβαση», «πληρότητα», «ουσιώδες»: Να γράψετε από ένα 

συνώνυµο για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις (µονάδες 5). 

[β] «έλλογη», «κοντά», «συνοπτικό», «φυσικής», «αιχµαλωτίσει»: Να γράψετε από ένα αντώνυµο 

για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις (µονάδες 5). 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 5) 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στις παρακάτω φράσεις και να τις µετατρέψετε στο 

αντίθετο είδος: «∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και ισορροπηµένης 

πολιτείας» (µονάδες 2), «∆άµασε η ελληνική τέχνη το ζώο πριν ανακαλύψει τον τέλειο 

άνθρωπο» (µονάδες 3). 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε ηµερίδα του δήµου σου µε θέµα «Τέχνη και Ζωή» συµµετέχεις ως εκπρόσωπος του σχολείου 

σου µε εισήγηση 500 έως 600 λέξεων. Στην εισήγηση αυτή αναφέρεσαι στην προσφορά της Τέχνης 
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στους νέους σήµερα, καθώς και στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί το σχολείο να συµβάλλει 

στην ουσιαστική επαφή τους µε αυτήν. 

www.neapaideia.gr T203

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2012 
Ηµερήσια & Εσπερινά Λύκεια (επαναηπτικές) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Το συναίσθηµα της τιµής αποτελεί ένα από τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων και της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς γενικότερα, και ίσως το σπουδαιότερο, αφού η τιµή, η υπόληψη, το 

φιλότιµο, η αξιοπρέπεια γίνονται η αιτία και το κίνητρο που υπαγορεύει στον άνθρωπο το 

πρακτέον. Το συναίσθηµα αυτό της τιµής, είτε αφορά στο άτοµο είτε στο λαό, αποβαίνει ο 

ρυθµιστής της συµπεριφοράς του και το βασικό αίτιο της τύχης του. Μάλιστα η υστεροφηµία, σε 

ό,τι αφορά στα ιδεώδη και στα ιδανικά, εξαρτάται από το βαθµό λειτουργίας της υπόληψης και του 

φιλότιµου. Αυτήν την αξιοπρέπεια πρόβαλαν ιδιαίτερα οι τραγικοί ποιητές, και µάλιστα σε όλες τις 

εκφράσεις της, γιατί είχαν συλλάβει ότι το συναίσθηµα της τιµής, µόνο όταν κινείται στο µέτρο, 

αποφέρει θετικά αποτελέσµατα· αντίθετα, όταν παρουσιάζεται ως παρέκκλιση -και παρέκκλιση 

είναι ο εγωισµός, η έπαρση, η οίηση- οδηγεί κατευθείαν τον φορέα του στην ύβρη, µε όλες τις 

αναπόφευκτες συνέπειες. 

 Η τραγική ποίηση εστιάζει τη δράση των προσώπων της στο συναίσθηµα της τιµής, στο 

οποίο και αποδίδει ανεξέλεγκτη δύναµη, δεδοµένου ότι αυτό, ανάλογα προς τη φύση του 

πρωταγωνιστή, µετεξελίσσεται και παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές, αλλά πάντα ως επιταγή 

εκπλήρωσης υψηλού χρέους· έτσι και οι τρεις τραγικοί ποιητές στάθηκαν στη θέση ότι η 

µεγαλοσύνη του ανθρώπου είναι συνυφασµένη µε την υπέρβαση της µοίρας του και ότι στο δρόµο 

της σύγκρουσής του µε το αδυσώπητο πεπρωµένο ο άνθρωπος, έστω και αν απολέσει τα πάντα, 

εκτός από ένα, την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του, µπορεί να καταξιωθεί στη συνείδησή του και στην 

κοινωνία. 

 Ο πρωταγωνιστής στην τραγωδία, µε τον αγώνα, που του υποβάλλει η αξιοπρέπεια, δείχνει 

το βαθµό της ελευθερίας του και ταυτόχρονα στέλνει το µήνυµα στον άνθρωπο, έξω από χρόνο και 

τόπο, ότι στον τραγικό κόσµο µια µόνο δυνατότητα έχει ο ήρωας... Να γίνει παρανάλωµα της 

φλόγας του. Τι δικαίωση µπορεί να υπάρχει σε αυτό; H αξιοπρέπεια. Αν από τη ζωή των προσώπων 
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της δραµατικής ποίησης απουσίαζε το συναίσθηµα της τιµής, είναι βέβαιο ότι θα έλειπε από αυτά η 

µεγαλοπρέπεια, που τα διακρίνει και τα χαρακτηρίζει. 

 Το συναίσθηµα της τιµής, όπως παρουσιάζεται στην τραγική ποίηση, στη σύγχρονη εποχή 

εξετάζεται ως αυτοσυναίσθηµα και από τους ειδικούς προσµετράται η παιδευτική του διάσταση. Οι 

αναφορές και οι εργασίες, που έχουν γίνει σχετικά µε την αξία του αυτοσυναισθήµατος, 

συγκλίνουν στη θέση ότι αυτό αποτελεί µέτρο κρίσης της προόδου και της επίδοσης του µαθητή. 

Πολλοί ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνιολόγοι και άλλοι ειδικοί τονίζουν τη σπουδαιότητά του και 

επισηµαίνουν ότι αποτελεί µια σηµαντική προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας και 

της συµπεριφοράς του ατόµου. 

 Το ενδιαφέρον για το συναίσθηµα της τιµής δε δηµιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Ο 

άνθρωπος, από τότε που άρχισε η ιστορία, αναγνώρισε τη µη σωµατική διάσταση της ύπαρξής του 

και επεδίωξε να κατανοήσει τις αιτίες της συµπεριφοράς του. Οι θέσεις των σύγχρονων 

επιστηµόνων δικαιώνουν τους τραγικούς που κατέστησαν την τιµή µοχλό κύριο που ρυθµίζει τη 

συµπεριφορά του ανθρώπου και σηµατοδοτεί την απόφαση για τις µεγάλες πράξεις. Ιδιαίτερα στη 

σχολική επίδοση η αυτοαντίληψη παίζει καθοριστικό ρόλο, δεδοµένου ότι, όταν ο νέος διατίθεται 

θετικά απέναντι στον εαυτό του, είναι φυσικό να έχει καλή διάθεση για έπαινο και αναγνώριση 

µέσω της επιτυχίας και της επίδοσης γενικότερα. 

∆ηµ. Ιω. Κουκουλοµµάτης, Το συναίσθηµα της τιµής στην τραγική ποίηση και η παιδευτική του 

διάσταση, Αθήνα 1993 (∆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 µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων την πρόταση: «το συναίσθηµα της τιµής, 

µόνο όταν κινείται στο µέτρο, αποφέρει θετικά αποτελέσµατα». 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου («Το συναίσθηµα της τιµής ... 

αναπόφευκτες») του κειµένου. (µονάδες 3) 

[β] Να βρείτε δύο τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος και να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές στο κείµενο (µονάδες 4). 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Να δικαιολογήσετε τη χρήση των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων, που υπογραµµίζονται στο 

κείµενο: «και µάλιστα» (§1), «Αν» (§3), «όπως» (§4), «Ιδιαίτερα» (§5) (µονάδες 4). 

[β] Να αιτιολογήσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στις φράσεις που ακολουθούν: την άνω τελεία 

στη φράση «αποφέρει θετικά αποτελέσµατα·» (§1) | τις δύο παύλες στη φράση «―και παρέκκλιση 

είναι ο εγωισµός, η έπαρση, η οίηση―» (§1) | τα αποσιωπητικά στη φράση «ότι στον τραγικό 

κόσµο µια µόνο δυνατότητα έχει ο ήρωας...» (§3) | το ερωτηµατικό στη φράση «Τι δικαίωση µπορεί 

να υπάρχει σε αυτό;» (§3) (µονάδες 4). 

ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να χρησιµοποιήσετε καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις σε αντίστοιχες προτάσεις, ώστε να 

φαίνεται η σηµασία της: «αποβαίνει», «έπαρση», «αναπόφευκτες», «αδυσώπητο», «ταυτόχρονα». 

(µονάδες 5) 

[β] Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παραπάνω λέξεις. (µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Σε ένα άρθρο για την εφηµερίδα του σχολείου σας να αναπτύξετε µε επιχειρήµατα για ποιους 

λόγους αξίζει να καλλιεργείται στους νέους το συναίσθηµα της τιµής και πώς η επαφή των νέων µε 

την τραγική ποίηση µπορεί να ενισχύσει το συναίσθηµα αυτό (500 έως 600 λέξεις). 

www.neapaideia.gr T207

http://www.neapaideia.gr


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

2016 
Οµογενείς 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Με τα χρόνια, άρχισα να συνηθίζω στην ιδέα ότι ο κόσµος δεν θα αλλάξει ποτέ ή, 

τουλάχιστον, δεν θα αλλάξει µέσω της λογοτεχνίας. Ταυτόχρονα, δυσκολευόµουν όλο και 

περισσότερο να φανταστώ έναν κόσµο χωρίς τη λογοτεχνία, χωρίς τη δηµιουργική φαντασία 

κάποιων που µε έσωζε από την αφόρητη πλήξη της καθηµερινότητας. 

 Λέµε συχνά ότι η αφήγηση είναι µια ανάγκη τόσο φυσική όσο και η αναπνοή, και το 

εννοούµε. Η αφήγηση γεννήθηκε µε το ανθρώπινο είδος. Οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες από τα 

προϊστορικά χρόνια και κάποιες από αυτές, µε πρώτα τα Οµηρικά Έπη, συνεχίζουµε να τις έχουµε 

στην καρδιά µας. Στον πυρήνα κάθε αφήγησης υπάρχει ένας µύθος αλλά όχι µόνο: υπάρχουν 

χαρακτήρες που προεκτείνουν τα σύνορα της δικής µας ύπαρξης. Ταυτιζόµαστε µαζί τους, είναι οι 

µικροί µας «ήρωες», όντα φανταστικά αλλά πέρα για πέρα οικεία. Μεγαλώνουµε µαζί τους και 

κάθε τόσο προσθέτουµε κι άλλους µέσα από τις αναγνώσεις µας, εµπλουτίζοντας τη ζωή µας µε 

καινούργιους «φίλους». 

 Στο τέλος, δεν µπορούµε να φανταστούµε έναν κόσµο χωρίς τον Οδυσσέα, την Αντιγόνη, 

τον Βασιλιά Ληρ, τους αδελφούς Καραµαζόφ ή την Άννα Καρένινα. Οι πρωταγωνιστές των µικρών 

και µεγάλων αφηγήσεων καταλήγουν να είναι ένα είδος οικογένειας για µας – οικεία πρόσωπα που 

αποκτούν σταθερή θέση στη ζωή µας. 

 Αναρωτιέται, βέβαια, κανείς τι κερδίζουµε από την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου. 

Ζητούµε από τους συγγραφείς να µας συναρπάσουν µε τις ιστορίες τους, αλλά καλά θα κάνουν να 

µείνουν στην ικανότητά τους να αφηγούνται και ας αφήσουν σε εµάς το δικαίωµα να εξάγουµε 

συµπεράσµατα. 

 Ποια είναι, λοιπόν, η χρησιµότητα της λογοτεχνίας, αν αυτή δεν µεταφέρει µηνύµατα και 

πρακτικές συµβουλές στους αναγνώστες της; Η απάντηση βρίσκεται στο βασικό εργαλείο της που 

δεν είναι άλλο από τη γλώσσα. Όργανο επικοινωνίας και έκφρασης, η γλώσσα αποτελεί 
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πιστοποιητικό της ανθρώπινης νοηµοσύνης. Είναι στην ουσία το διαβατήριο για την κοινωνική µας 

ζωή, το ρούχο που φοράµε. Κι όπως συµβαίνει πάντοτε µε την ένδυση, το γούστο παίζει τον 

πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό που συνήθως υποτιµούµε στη σχέση µας µε τη λογοτεχνία είναι το ζήτηµα 

της αισθητικής. Κι είναι παράξενο, αν σκεφτούµε πως στην εποχή µας όλοι απευθύνονται στην 

αισθητική µας, προκειµένου να κερδίσουν την καταναλωτική µας εύνοια. Καλαίσθητα 

καταστήµατα, καλαίσθητα προϊόντα, καλαίσθητες ρεκλάµες. Έχουµε εξορίσει την κακογουστιά από 

τη ζωή µας όχι και από τη λογοτεχνία. 

 Συχνά, άκουγα ορισµένους στον κύκλο µου να λένε πως η λογοτεχνία φαντάζει σήµερα 

ανεπίκαιρη, σαν πιστόλι µε άσφαιρα που δεν βρίσκει στόχο, και χαµογελούσα. Είχα βεβαιωθεί πια: 

Αυτός ο κόσµος ο αφυδατωµένος από ιδέες, ο στερηµένος από κάθε είδους έµπνευση, µε τις 

εύθραυστες δηµοκρατίες των οικονοµικών κολοσσών και των χρηµατιστηρίων, µε τις κοινωνίες 

των καταναλωτών και των συναισθηµατικά αναλφάβητων, χρειάζεται όσο τίποτε άλλο την αύρα 

της λογοτεχνικής δηµιουργίας. Στον ίδιο βαθµό, ίσως, που έχει ανάγκη τα δάση, τις καθαρές 

θάλασσες και το φυσικό περιβάλλον. 

Δηµήτρης Στεφανάκης, Πώς η λογοτεχνία σού αλλάζει τη ζωή, Εκδόσεις Ψυχογιός, 2016. 

(Απόσπασµα σε 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 στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

[α] Με τον µύθο και τους χαρακτήρες που υπάρχουν στην αφήγηση προεκτείνονται τα σύνορα της 

ύπαρξής µας. 

[β] Οι πρωταγωνιστές των λογοτεχνικών βιβλίων γίνονται σχεδόν µέλη της οικογένειάς µας. 

[γ] Η λογοτεχνία µεταφέρει πρακτικές συµβουλές στους αναγνώστες της. 

[δ] Η καλαισθησία δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. 

[ε] Ο καταναλωτισµός αποµακρύνει τον άνθρωπο από τη λογοτεχνία. 

ΘΕΜΑ Β2. (µονάδες 7) 

[α] Να βρείτε τα δοµικά µέρη της δεύτερης παραγράφου («Λέµε συχνά … καινούργιους 

«φίλους»”) του κειµένου. (µονάδες 3) 

[β] Ποια νοηµατική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις; «ταυτόχρονα» (§1), 

«βέβαια» (§4), «λοιπόν» (§5), «ίσως» (§6.) (µονάδες 4) 

ΘΕΜΑ Β3. (µονάδες 8) 

[α] Να βρείτε στο κείµενο που σας δόθηκε και να καταγράψετε πέντε χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της γλώσσας. (µονάδες 5) 

[β] Τι θέλει να πετύχει ο συγγραφέας µε τη χρήση της ερώτησης στην αρχή της πέµπτης 

παραγράφου («Ποια είναι, λοιπόν, η χρησιµότητα της λογοτεχνίας, αν αυτή δεν µεταφέρει 

µηνύµατα και πρακτικές συµβουλές στους αναγνώστες της;») του κειµένου; (µονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Β4. (µονάδες 10) 

[α] Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: «αφηγούνται», 

«καταλήγουν», «χρησιµότητα», «βασικό», «ρούχο». (µονάδες 5) 

[β] Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: «συχνά», «συνεχίζουµε», 

«κερδίσουν», «καλαίσθητα», «ανεπίκαιρη». (µονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Γ. (µονάδες 40) 

Η Τέχνη και ειδικότερα η Λογοτεχνία συµβάλλουν στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Παρ’ όλα 

αυτά, σήµερα, οι νέοι όλο και περισσότερο αποµακρύνονται τόσο από την Τέχνη όσο και από τη 

Λογοτεχνία. 1) Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι παρατηρείται αυτό το φαινόµενο; 2) Πώς, κατά τη 

γνώµη σας, η ενασχόληση ενός νέου µε τη Λογοτεχνία µπορεί να επηρεάσει τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητάς του; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά µε τα παραπάνω σε ένα άρθρο, το 

οποίο θα δηµοσιευθεί στην ηλεκτρονική εφηµερίδα του σχολείου σας. (500 έως 600 λέξεις) 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΘΕΜΑ 20.01. Τέχνη 

Παρά την τεράστια διάδοση των τεχνών στη διάρκεια του 20ού αιώνα, ίσως και εξαιτίας της, 

εκφυλιστικά φαινόµενα παρουσιάζονται και περιορίζουν την απήχησή της στις µεγάλες µάζες. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που δηµοσιεύετε στην ιστοσελίδα του σχολείου σας 

µε αφορµή το καλλιτεχνικό τριήµερο που διοργανώνει το 15µελές συµβούλιο και ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων επισηµαίνετε τα φαινόµενα αυτά και καταθέτετε τις προσωπικές σας απόψεις για τον 

ρόλο των τεχνών στον σύγχρονο κόσµο. 

ΘΕΜΑ 20.02. Τέχνη & Εκπαίδευση 

Σε µια πρόσφατη συζήτηση κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της µαθητικής σας 

κοινότητας διαπιστώσατε πως οι τέχνες δεν κατέχουν τη θέση που τους αρµόζει στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Σας ανατίθετε λοιπόν να συντάξετε µία επιστολή προς τον υπουργό 

Παιδείας (400 έως 500 λέξεις) ως εκπρόσωπος των συµµαθητών σας, στην οποία προσπαθείτε να 

τον πείσετε για την αναγκαιότητα ανάταξης της κατάστασης αυτής, προτείνοντας και τρόπους µε 

τους οποίους αυτή θα µπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσµατικά. 

ΘΕΜΑ 20.03. Κριτική 

Η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο βίο. Σε 

κείµενο προβληµατισµού (500 έως 600 λέξεις) που ανεβάζετε στο προσωπικό σας ιστολόγιο, 

παρουσιάζετε τα οφέλη της και τις προϋποθέσεις ώστε αυτή να είναι γόνιµη και εποικοδοµητική. 

ΘΕΜΑ 20.04. Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 

Η αξιολόγηση των µαθητών αποτελεί ένα από τα πιο επίµαχα ζητήµατα της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη χώρα µας. Συµµετέχοντας ως εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας του σχολείου 

σας στο Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, που πραγµατοποιείται το τελευταία διάστηµα, 

συντάσσετε και αποστέλλετε υπόµνηµα (500 έως 600 λέξεις) µε τις θέσεις σας σχετικά µε την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης των µαθητών και προτείνετε τρόπους µε τους οποίους αυτή θα 

µπορούσε να καταστεί πραγµατικά αποτελεσµατική. 
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ΘΕΜΑ 20.05. Διανόηση 

Με αφορµή την επίσκεψη ενός πνευµατικού ανθρώπου στο σχολείο σας, προετοιµάζετε µία 

επιστολή (500 έως 600 λέξεις) εκ µέρους της µαθητικής σας κοινότητας, την οποία θα του 

επιδώσετε κατά τη συνάντησή σας, στην οποία προσδιορίζετε τον ρόλο της διανόησης στον 

σύγχρονο κόσµο και ερµηνεύετε τους λόγους που οδηγούν στην αδυναµία επιτέλεσής του. 

ΘΕΜΑ 20.06. Αυτοκριτική & Αυτογνωσία 

Σε δοκίµιο (500 έως 600 λέξεις) που αναρτάτε στο προσωπικό σας ιστολόγιο παρουσιάζετε τη 

σηµασία της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας στη ζωή των ανθρώπων και ειδικά των νέων και 

ερµηνεύετε τους λόγους που την καθιστούν τόσο δύσκολη στην εποχή µας. 

ΘΕΜΑ 20.07. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Το σχολείο σας διοργανώνει ένα πολιτιστικό τριήµερο. Σε σας ανατίθετε να αναρτήσετε ένα 

κείµενο (500 έως 600 λέξεις) στη σχολική ιστοσελίδα, µε το οποίο δικαιολογείτε την απόφαση του 

15µελούς συµβουλίου να πραγµατοποιήσει την εκδήλωση αυτή και καταγράφετε τις προϋποθέσεις 

κάτω από τις οποίες παρόµοιες εκδηλώσεις θα µπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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