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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ’ ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΥΡΑΗ - ΕΚΘΕΗ  

ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: (3) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
       ύμφωνα  με  τον  ελληνικό  μύθο,  ο  πρώτοσ  ανιδιοτελήσ εθελοντόσ όταν  ο  
Προμηθϋασ, ο τιτϊνασ  που  ϋκλεψε  τη  φωτιϊ  από  τουσ  θεούσ  και την  ϋδωςε  ςτουσ  
ανθρώπουσ  και  μαζύ,  τουσ  χϊριςε  τη  γνώςη  και  τισ τϋχνεσ.  [...] 
       Ο  μύθοσ  ςυμβολύζει,  ότι  η  θεμελιακό  πηγό  τησ  γνώςησ  οφεύλεται  ςτον εθελοντιςμό  
και  ςτην  ανιδιοτϋλεια.   [...] Ο εθελοντιςμόσ  εύναι    ποικιλόμορφοσ  και  διαχρονικόσ. Δεν  
εύναι  μόνο  μια  πρϊξη  φιλανθρωπύασ  και  αλληλεγγύησ  ςε  εκδηλώςεισ ϋκτακτησ  ανϊγκησ,  
αλλϊ  παρϊγει  και  διαδύδει  διαρκό  αγαθϊ  ςτον πολιτιςμό,  ςτο  περιβϊλλον  και  ςτην  
κοινωνικό  μϋριμνα.  

      Ένα  πρόγραμμα  εθελοντιςμού ,  ςε  περύοδο  οικονομικόσ κρύςησ,  θα   μπορούςε  να  
προωθήςει  τισ    αρχϋσ  του  αντικαταναλωτιςμού, τησ  κοινωνικόσ  ςυνοχόσ,  τησ  
αυτοοργϊνωςησ,  τησ  κοινωνικόσ αλληλεγγύησ,  τησ  επαναχρηςιμοπούηςησ,  τησ  προςταςύασ  
του περιβϊλλοντοσ  και  τησ  πολιτιςτικόσ  κληρονομιϊσ. 

      Πρώτα  όμωσ  θα    πρϋπει  να  ξεπερϊςουμε  ϋνα  ςυγκεκριμϋνο  τύπο κοινωνικόσ  
οργϊνωςησ  (που  ςυνδϋθηκε  με  την  αφθονύα  των προςφερόμενων  αγαθών  ςε  όλα  τα  
κοινωνικϊ  ςτρώματα)  και  ονομϊςτηκε   καταναλωτικό  κοινωνύα,  κι  ύςτερα  να  
ςτραφούμε  ςε  ϋνα  ϊλλο  μοντϋλο ζωόσ.  

      Σο  να  περϊςεισ  από  τον  ατομικιςμό  ςτη  ςυλλογικότητα  δεν  εύναι  το ευκολότερο  
πρϊγμα.  Η  υπερκαταναλωτική  ςυμπεριφορά  λειτούργηςε ςαν  ςύμβολο  κοινωνικήσ  
θέςησ,  αντικαθιςτώντασ  την  εργαςία  και  το μορφωτικό  επίπεδο  που  ήταν  το  
βαςικό  ςτοιχείο  κοινωνικήσ  ύπαρξησ  και αποδοχήσ  του  ανθρώπου. 

       Δεν  φροντύςαμε  όςο  θα  ϋπρεπε    να  μϊθουμε    ςτα  παιδιϊ ότι υπϊρχει κι ϊλλοσ τρόποσ 
να υπϊρχεισ ϋξω από την κατοχό πραγμϊτων. [...] 

       Γι αυτό  εύναι ανϊγκη   να τα μυόςουμε ςτη  χαρϊ  τησ  προςφορϊσ  του εθελοντιςμού  και  
τησ  κοινωνικόσ  αλληλεγγύησ,  να  τα  προετοιμϊςουμε ϋτςι  ώςτε  να  μπορούν  να  
βελτιώςουν  τη  ζωό  και  την  καθημερινότητα τόςο  των  ςυνανθρώπων τουσ  όςο  και  τη  
δικό  τουσ.                                                                                                                                 

       Ξεκινώντασ  από  το  χώρο   του  ςχολεύου  τουσ,  τη  γειτονιϊ  τουσ, να   μπορούν  να 
δώςουν  λύςεισ  όχι  μόνο  ςε  κοινωνικϊ  θϋματα  αλλϊ  και  ςε περιβαλλοντικϊ προβλόματα 
και θϋματα πολιτιςμού. 

        ε μια ιδιαύτερα κρύςιμη περύοδο που η Ελληνικό κοινωνύα πλόττεται από τη φτώχεια 
και την αναςφάλεια, καλούμαςτε να  ενιςχύςουμε τα αντανακλαςτικϊ τουσ, όςον αφορϊ την 
περιφρούρηςη των κοινωνικών αγαθών.  
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       Σα κοινωνικϊ αγαθϊ εύναι αυτϊ που ςυγχρόνωσ αποτελούν τισ αξύεσ εκεύνεσ που 
καθιςτούν τον καθϋνα από μασ ϊνθρωπο, όπωσ η αλληλεγγύη, η επιείκεια ςτον αδύνατο, η 
ανοχό ςτο διαφορετικό, η γενναιοδωρύα, η ευμένεια, η καλοςύνη, η αυτενέργεια.  

         Με ςύμμαχο την αγρύπνια τησ ςκϋψησ, ςε πεύςμα όλων των καιρών ςε πεύςμα όλων των 
καταςτϊςεων, θα τουσ μϊθουμε να διεκδικούν την ελπύδα. Οφεύλουμε να δώςουμε διϋξοδο 
ςτο αδιϋξοδο που δημιουργόςαμε οι κοινωνύεσ των ενηλύκων.   
                  

         Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, 5ο Γυμνάςιο Λαμίασ Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμεσ δράςεισ 
για μαθητέσ και εκπαιδευτικούσ».    

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Α. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου ςε 100-120 λϋξεισ.  
Μονάδεσ 25 

Β1. 《Η  υπερκαταναλωτική  ςυμπεριφορά λειτούργηςε ςαν  ςύμβολο  κοινωνικήσ  

θέςησ,  αντικαθιςτώντασ  την  εργαςία  και  το μορφωτικό  επίπεδο  που  ήταν  το  

βαςικό  ςτοιχείο  κοινωνικήσ  ύπαρξησ  και αποδοχήσ  του  ανθρώπου.》 .Να 

αναπτυχθεύ η φρϊςη του κειμϋνου  ςε μια παρϊγραφο 70-90 λϋξεων . 
Μονάδεσ 10 

Β2. α) Να δικαιολογόςετε τη χρόςη του β’ ενικού προςώπου ςτο απόςπαςμα: “Σο  να  
περάςεισ  από  τον  ατομικιςμό  ςτη  ςυλλογικότητα  δεν  είναι  το ευκολότερο  
πράγμα” και του α’  πληθυντικού ςτο απόςπαςμα: ‘Οφείλουμε να δώςουμε διέξοδο ςτο 
αδιέξοδο που δημιουργήςαμε οι κοινωνίεσ των ενηλίκων.” 

Μονάδεσ 2 

β) Ποιον τρόπο ανϊπτυξησ αναγνωρύζετε ςτην πϋμπτη παρϊγραφο του κειμϋνου (Σο να 
περάςεισ … αποδοχήσ του ανθρώπου. ); Να δικαιολογόςετε την απϊντηςη ςασ. 

Μονάδεσ 4 

γ)  την ϋβδομη παρϊγραφο του κειμϋνου (“Γι αυτό είναι ανάγκη … όςο και τη δική 
τουσ.”) αναλύεται ϋνασ ςυλλογιςμόσ. Να βρεύτε το εύδοσ του ωσ προσ τη ςυλλογιςτικό πορεύα 
και το εύδοσ των προκειμϋνων προτϊςεων. Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 

Μονάδεσ 4 

Β3. Ποιον/ποιουσ τρόπουσ πειθούσ διακρύνετε ςτην τελευταύα παρϊγραφο του κειμϋνου. Να 
δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 

Μονάδεσ  5 

Β4. α) Να γρϊψετε τα ςυνώνυμα των λϋξεων: ανιδιοτελήσ, προωθήςει, αλληλεγγύησ, 
φτώχεια, ενιςχύςουμε. 

Μονάδεσ 5 

β) Να γρϊψετε τα αντώνυμα των παρακϊτω λϋξεων: αναςφάλεια  επιείκεια, διαφορετικό, 
ευμένεια, αυτενέργεια. 

Μονάδεσ 5 

Γ. ε ϊρθρο που πρόκειται να δημοςιευτεύ ςτο ηλεκτρονικό περιοδικό του ςχολεύου  ςασ 
προςπαθεύτε να παρακινόςετε τουσ ςυμμαθητϋσ  ςασ να αναλϊβουν εθελοντικό δρϊςη.  
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Γι αυτό υπογραμμύζετε την αξύα των εθελοντικών προςπαθειών και αναλύετε το ρόλο του 
ςχολεύου ςτην καλλιϋργεια του εθελοντιςμού. (500-600 λϋξεισ )  

Μονάδεσ 40 

 

ΟΔΗΓΙΕ (ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ) 

1 το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη, 
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο. 
2 Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ 
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό 
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα. 
3 Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα. 
4 Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό. 
5 Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 
6 Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
7 Φρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 

ΕΤΦΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ! 

 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 
ΣΕΛΟ 3Η ΕΛΙΔΑ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


