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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΑ : ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ I. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) : Αδούλωτη  ψυχή …..και σημερινός άνθρωπος! 

 

Για όλους εμάς που οραματιζόμαστε μιαν ανθρωπότητα που θα ζει και θα 

εξελίσσεται πολιτιστικά με βάση αξίες, που θα  έχει ως υπόδειγμα την αρετή και το 

λόγο, την αρμονία της ψυχής και του σώματος, το μέτρο και τη λογική, έρχονται στιγμές  

που η αμφιβολία μάς προκαλεί αισθήματα αβεβαιότητας και μας κάνει απαισιόδοξους. 

Πώς, αλήθεια, μπορεί να πεισθεί ο  σύγχρονος άνθρωπος  να απεμπολήσει όλες αυτές 

τις καθιερωμένες πια σήμερα «αρχές», που άλλοι σκόπιμα και συνειδητά  τού τις 

επέβαλαν, και να ζητήσει τη λύση των προβλημάτων του στις αξίες ενός πολιτισμού 

που τού είναι πια ξένος; Ποια  διαδικασία θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί και ποιο είναι το 

χρέος του σημερινού σκεπτόμενου ανθρώπου προς την κατεύθυνση αυτή; Δυστυχώς, 

στην πράξη, σήμερα στην εποχή της μισαλλοδοξίας και των κάθε προέλευσης «-ισμών», 

της δογματικής μονομέρειας και της εξουσιαστικής ασυδοσίας, δεν είναι εύκολη η 

καταπολέμηση όλης αυτής της οργανωμένης αντίδρασης, που θέλει τον άνθρωπο 

δέσμιο των σκοτεινών και ανελεύθερων κοινωνικών και πολιτικών θεωριών και 

συστημάτων. 

Ωστόσο, όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η απαγκίστρωση απ’ όλα αυτά. Όσο 

ποτέ άλλοτε ο κίνδυνος από τις  ολοκληρωτικές περιπτύξεις είναι μεγάλος και 

επιβάλλεται να ληφθούν δραστικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, προς την 

ανθρώπινη ελευθερία, την ελευθερία σκέψης, έκφρασης, ψυχής.[...] Η κραταίωση όμως 

της ελευθερίας και του πολιτισμού των ελευθεριών αποτελεί και το όπλο για την 

αντιμετώπισή των προβλημάτων του ανθρώπου. Τούτο δεν είναι κενή ρήση, αλλά 

διαπίστωση που πηγάζει από τη στάθμιση της υφής τους. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, παρατηρείται ένα φαινόμενο που αντιφάσκει με τον 

αξεπέραστο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σήμερα οι άνθρωποι πλουτίζουν και ευημερούν 

από την αγοραπωλησία ανθρώπινων συνειδήσεων, από τη χρησιμοποίηση των «άλλων» 

για δικούς τους σκοπούς ή για δική τους ευχαρίστηση... Η καπηλεία των ιδεών, η 

νόθευση των ιδανικών, ο  

αποπροσανατολισμός των στόχων και των επιδιώξεων οδηγούν ευθέως σε μιαν 

ισοπέδωση και μαζοποίηση, που εξυπηρετεί μόνο τους ποικιλώνυμους κρατούντες. Οι 

αρχαίοι Έλληνες, στις μικρές αλλά ανθρώπινες πόλεις τους, στις ευτυχισμένες  εποχές 

της ακμής τους, είχαν επιτύχει ακριβώς το αντίθετο. Είχαν ανεβάσει το επίπεδο όλων 

των συμπολιτών τους. Ο κάθε Έλληνας πολίτης της κλασικής εποχής είχε τη δική του 
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θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο, είχε το δικό του πρόσωπο και άκουγε στο δικό του 

όνομα. Δεν ήταν ούτε  ανώνυμος ούτε αμέτοχος ούτε εκινείτο μόνιμα στο περιθώριο των 

αποφάσεων. 

Η ελευθερία αυτή, που επαγγελλόμεθα, είναι έννοια αναφαίρετη και  μεστή από 

νοήματα και μηνύματα και όχι άδειο ηχείο κραυγαλέων συνθημάτων. Άλλωστε 

συνδέεται στενά με ιδέες και αλήθειες που εδώ, σ’ εμάς σήμερα, σπάνια ακούγονται και 

ελάχιστοι τις επιθυμούν πραγματικά. Συνδέεται η έννοια της ελευθερίας, κυρίως, με την 

επιταγή της ελευθερίας του στοχασμού, των κινήσεων, των επιλογών, του τρόπου ζωής 

και θέσης των ανθρωπίνων. Για το λόγο αυτό απαιτείται να ενισχυθεί η ελευθερία ως 

κοινωνική πράξη με απόλυτο σεβασμό των συγκεκριμένων της εκδηλώσεων, δηλαδή 

της πολυφωνίας, του σεβασμού των διαφωνούντων, της απoφυγής του φανατισμού, του 

δογματισμού και της συνθηκολόγησης προς τα παράλογα πάθη του σωβινισμού που 

υπονομεύουν τον καλόπιστο και απροκάλυπτο διάλογο και την ψύχραιμη στάθμιση των 

προβλημάτων και αποτελούν κάκιστο σύμβουλο. 

Ας αφήσουμε λοιπόν ελεύθερο τον άνθρωπο ως άτομο να βρει μόνος του τις 

λύσεις στα προβλήματά του. Ας αφήσουμε ελεύθερο το πνεύμα του να διαμορφώσει ένα 

δικό του τρόπο ανάπτυξης. Ας τον αφήσουμε να ζήσει όπως θέλει και όπως του 

ταιριάζει καλύτερα. Ας τον αφήσουμε προπαντός ελεύθερο να ονειρευτεί και να 

δημιουργήσει, να πλάσει δικούς του κόσμους, να τραγουδήσει και να συνδέσει εικόνες 

ομορφιάς που ν’ αντικαθρεφτίζουν τους μύχιους πόθους του και να ικανοποιούν τις 

βαθύτερες ανάγκες του για έκφραση και δημιουργικότητα. Ας δώσουμε χώρο στη ζωή 

μας για το παιχνίδι, τη φαντασία, τη φαινομενικά άσκοπη πολυπραγμοσύνη, που 

ομορφαίνει όμως και δίνει νόημα στην ύπαρξη. Ας πάψουμε να  μετράμε και να 

υπολογίζουμε τα πάντα. Το υλικό κέρδος δεν πρέπει να γίνει το μοναδικό μέλημα της 

ζωής μας και αυτό που θα την κρίνει... 

Μ’ άλλα λόγια, θέλουμε βαθιές θεσμικές αλλαγές και ριζικές τομές και 

τροποποιήσεις. Θέλουμε αλλαγές τέτοιες, που να οδηγήσουν τον άνθρωπο, με τη 

βοήθεια μιας σωστής παιδείας, σε μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό του, τη φύση 

τους  συνανθρώπους του. Άλλωστε η αδούλωτη ψυχή προϋποθέτει ελεύθερη επιλογή, 

αβίαστη υιοθέτηση αρχών, σεβασμό, πάνω απ’ όλα, στις αιώνιες και αναλλοίωτες αξίες 

και τα ιδανικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Όχι αλόγιστες καταπιέσεις, δεσμεύσεις, 

συμβάσεις, συνθήκες – όρους, αλλά όχι και απόλυτη ασυδοσία. Κάποιο όριο, κάποιο 

φρένο, ένα χαλινάρι σε όλα. Μόνο που το «όριο» αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από το 

εσωτερικό του ανθρώπου και να γίνεται ελεύθερα αποδεχτό από τον ίδιο. Μπορούμε να 

φτιάξουμε ένα νέο δικό μας πολιτισμό, όπου όλοι θα σέβονται το δικαίωμα του άλλου 

να είναι ελεύθερος, να ζει και να σκέπτεται ελεύθερα μέσα σε συνθήκες ανοχής και 

κατανόησης. 

 Αθ. Κιτσάκης,  Κοινωνικά ∆οκίμια, Προσεγγίσεις σε σύγχρονα προβλήματα 

 

 

 

KEIMENO ΙΙ. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ )  

 

1. «Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο» 

2. «Κανείς δεν μπορεί να με πειράξει χωρίς την άδειά μου» 
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3. «Ο αδύναμος δεν μπορεί ποτέ να συγχωρήσει. Η συγχώρεση είναι το χαρακτηριστικό 

του ισχυρού» 

4. «Δεν θέλω να προβλέπω το μέλλον. Είμαι αφοσιωμένος στην παρούσα στιγμή. Ο Θεός 

δεν μου έδωσε τον έλεγχο της επόμενης στιγμής, αλλά αυτής» 

5. «Δεν είναι συνετό να είσαι σίγουρος για την σοφία κάποιου. Είναι υγιές να 

υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι και οι ισχυρότεροι μπορεί να αποδυναμωθούν και οι 

σοφότεροι μπορεί να σφάλλουν» 

6. «Μία ουγκιά πρακτικής αξίζει περισσότερο από τόνους κηρύγματος» 

7. «Πρώτα θα σε αγνοήσουν, μετά θα γελάσουν με σένα, μετά θα σε πολεμήσουν, και 

τότε κέρδισες» 

8. «Βλέπω μόνο τις αρετές των ανθρώπων. Αφού δεν είμαι αλάθητος, δεν θα αναλύσω 

τα λάθη των άλλων» 

9. «Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις, 

βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους. 

10. «Η συνεχής ανάπτυξη είναι ο νόμος της ζωής. Αυτός που προσπαθεί να διατηρήσει 

τα δόγματά του για να φαίνεται συνεπής στους άλλους, οδηγεί τον εαυτό του σε λάθος 

δρόμο» 

 

          Μαχάτμα Γκάντι 

 
 

  

KEIMENO III.(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ) : Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι 

  

 ΄΄Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι΄΄, ένα από τα σημαντικότερα 

διαχρονικά τραγούδια στην Ελληνική Μουσική Σκηνή, καρπός της συνεργασίας του 

τραγουδοποιού Διονύση Τσακνή και της στιχουργού Μαριανίνας Κριεζή που 

κυκλοφόρησε το 1996!.... 

….Κι αντί να ψάχνω το κουκί και το ρεβύθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, 

φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι γιατί χανόμαστε!! 
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Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι 

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια και σανίδια 

έναν συνοικισμό αυτόνομο 

Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια 

και στον υπόνομο 

 

Κι εσυ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι 

στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε 

Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι 

γιατί χανόμαστε 

 

Μες το δικό σου παραμύθι ξαναβρές το 

το ξεχασμένο μονοπάτι σου 

Και ξαναχάσ' το, ξαναβρές τo, ξαναπές το 

το τραγουδάκι σου 

 

Ξελεύθερώνω την ωραία πεταλούδα 

από τη σφραγισμένη γυάλα της 

Να σου δανείσει τα φτερά της τα βελούδα 

και τα μεγάλα της 

Κι αντί να ψάχνεις τριαντάφυλλα στα στήθη 

αυτών που χάμω τα πετάξανε 

Φτιάξε καρδιά μου 

το δικό σου παραμύθι 

αλλιώς τη βάψαμε 

 

Φτιάχνω απόψε με κουρέλια και σανίδια 

έναν συνοικισμό αυτόνομο 

Αυτούς που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια 

και στον υπόνομο 

  

Γιατί να ψάχνω το κουκί και το ρεβύθι 

στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε 

Φτιάχνω μαζί σας το δικό μας παραμύθι 

γιατί χανόμαστε 

  

Μες το δικό σου παραμύθι ξαναβρέστο 

το ξεχασμένο μονοπάτι σου 

Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο 

το τραγουδάκι σου… 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.Να αποδώσετε περιληπτικά τις παραγράφους ( δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη) 

του κειμένου Ι. (80 – 90 λέξεις). 

       Μονάδες 15 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β 1. i. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους ακόλουθους ισχυρισμούς που 

αναφέρονται στα Κείμενα I. και II.: και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με χωρία 

στο κείμενο. 

α.« ... Η καπηλεία των ιδεών, η νόθευση των ιδανικών, ο  αποπροσανατολισμός των 

στόχων και των επιδιώξεων δεν  οδηγούν απαραίτητα σε ισοπέδωση και μαζοποίηση». ( 

Κείμενο I.) 

β. «…απαιτείται να ενισχυθεί η ελευθερία ως κοινωνική πράξη με απόλυτο σεβασμό 

των συγκεκριμένων της εκδηλώσεων, δηλαδή της πολυφωνίας, του σεβασμού των 

διαφωνούντων, της απoφυγής του φανατισμού, του δογματισμού και της 

συνθηκολόγησης προς τα παράλογα πάθη του σωβινισμού που υπονομεύουν τον 

καλόπιστο και απροκάλυπτο διάλογο και την ψύχραιμη στάθμιση των προβλημάτων 

και αποτελούν κάκιστο σύμβουλο. ». (Κείμενο I.) 

γ. «Μία ουγκιά κηρύγματος αξίζει λιγότερο από τόνους πρακτικής» (Κείμενο II.) 

δ. «Δε βλέπω μόνο τις αρετές των ανθρώπων… .θα αναλύσω  και τα λάθη των άλλων» 

(Κείμενο II.) 

ε.«.. το «όριο» αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από το εσωτερικό του ανθρώπου και να 

γίνεται ελεύθερα αποδεχτό από τον ίδιο.». (  Κείμενο I.) 

         Μονάδες 10 

ii. Ο συγγραφέας του κειμένου  II. προτρέπει να υπάρχει συνειδητός έλεγχος της 

ελεύθερης βούλησης (80-100 λέξεις). Αναλύσατε την πρόθεσή του. 

Μονάδες 5 

 

 

 

Β2. i. Στόχος του τίτλου του Κειμένου I. είναι να αποδώσει με τρόπο πυκνό, σύντομο κι 

εύστοχο το νόημα του και παράλληλα να προϊδεάσει τον αναγνώστη για ό,τι ακολουθεί, 

κεντρίζοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του. Πιστεύετε πως ο τίτλος του κειμένου 

εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη λειτουργία; Αφού τον σχολιάσετε βασιζόμενοι  σε ό,τι τον 

στοιχειοθετεί (γλώσσα, ύφος, οπτική, συντακτικά-γραμματικά στοιχεία, σημεία στίξης), 

τον θεωρείτε επικοινωνιακά αποτελεσματικό και γιατί;  

ii. Ποιος είναι ο ισχυρισμός που επιχειρεί να αποδείξει ο συντάκτης στην τρίτη  

παράγραφο του κειμένου II., ποια τα δεδομένα και ποιες οι εγγυήσεις κατά την 

επιχειρηματολογία Tulmin; 

iii. Β2. i. α. Ποιο είναι το θέμα της εικόνας; 

 β. Με ποιον τρόπο μεθοδεύεται η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του δέκτη; 
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γ. Πώς φαίνεται ο τρόπος οργάνωσης και διάταξης των στοιχείων, η οπτική γωνία, το 

φανερό και λανθάνον νόημα, και οι ταυτότητες που αναπαράγονται; Απαντήσατε  τα 

παραπάνω σε μία παράγραφο 120λέξεων. 

iv. Σε ποιο συγκεκριμένο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο Ι.; Ποια [κειμενικά] 

χαρακτηριστικά του σάς οδηγούν σε αυτήν τη διαπίστωση;  

v. Για ποιον λόγο χρησιμοποιεί ερωτήματα o συντάκτης στην πρώτη παράγραφο του 

κειμένου I.; 

                                                                                                                                Μονάδες 15 

 

 

Β3. i «Μ’ άλλα λόγια, θέλουμε βαθιές θεσμικές αλλαγές και ριζικές τομές και 

τροποποιήσεις. Θέλουμε αλλαγές τέτοιες, που να οδηγήσουν τον άνθρωπο, με τη 

βοήθεια μιας σωστής παιδείας, σε μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό του, τη φύση 

τους  συνανθρώπους του. Άλλωστε η αδούλωτη ψυχή προϋποθέτει ελεύθερη επιλογή, 

αβίαστη υιοθέτηση αρχών, σεβασμό, πάνω απ’ όλα, στις αιώνιες και αναλλοίωτες αξίες 

και τα ιδανικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Όχι αλόγιστες καταπιέσεις, δεσμεύσεις, 

συμβάσεις, συνθήκες – όρους, αλλά όχι και απόλυτη ασυδοσία. Κάποιο όριο, κάποιο 

φρένο, ένα χαλινάρι σε όλα. Μόνο που το «όριο» αυτό θα πρέπει να ξεκινάει από το 

εσωτερικό του ανθρώπου και να γίνεται ελεύθερα αποδεχτό από τον ίδιο. Μπορούμε να 

φτιάξουμε ένα νέο δικό μας πολιτισμό, όπου όλοι θα σέβονται το δικαίωμα του άλλου 

να είναι ελεύθερος, να ζει και να σκέπτεται ελεύθερα μέσα σε συνθήκες ανοχής και 

κατανόησης. » Να γράψετε στο τετράδιό σας το παρόν χωρίο του κειμένου I. 

αντικαθιστώντας κάθε υπογραμμισμένη λέξη με μία συνώνυμή της, ώστε το ύφος 

να γίνει λιγότερο δοκιμιακό και περισσότερο καθημερινό και απλό,  χωρίς να 

αλλοιώνεται το νόημα του αποσπάσματος.  

ιι. Αναπτύξατε μία παράγραφο 70 λέξεων με τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις 

του κειμένου I. 

        Μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Διαβάζοντας τους στίχους του τραγουδιού Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου 

παραμύθι του Διονύση Τσακνή  (κείμενο III.),  ποιο θεματικό κέντρο   αντιλαμβάνεσθε; 

Εντοπίσατε  τέσσερις κειμενικούς δείκτες (έναν περιεχομένου και τρεις μορφής που το 

υπηρετούν.) Θεωρείτε ότι η σημερινή πραγματικότητα σκιαγραφείται από το παρόν 

θεματικό κέντρο;(150-200 λέξεις) 

          Μονάδες 15 

  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.Μέσω της  υπέρβασης πλήθους δεσμεύσεων, που επιβάλλονται στον άνθρωπο από 

γενετικές, ιστορικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες, η ελευθερία καταλήγει να 

επιτυγχάνεται μέσα από την κινητοποίηση της ηθικής βούλησης που επιτρέπει τη 

δυνατότητα επιλογής και αντίστασης. Σήμερα  παρά το γεγονός ότι η ελευθερία είναι σε 

μεγάλο βαθμό νομικά και συνταγματικά κατοχυρωμένη και η  ελευθερία της έκφρασης 
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αποτελεί ένα από τα αναφαίρετα δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολύ σημαντικοί παράγοντες - κίνδυνοι που την απειλούν και την 

περιχαρακώνουν κατάφωρα. Σε ένα κείμενο σας – δοκίμιο πειθούς,(350 – 400 λέξεις) να 

αναφέρετε ποια είναι η σημασία της ελευθερίας της έκφρασης (ελευθερίας 

έκφρασης του στοχασμού, των συναισθημάτων, των κινήσεων, των επιλογών, του 

τρόπου ζωής και θέσης των ανθρωπίνων),  στον σύγχρονο κόσμο και ποιοι είναι οι 

παράγοντες που την απειλούν και  καθιστούν τον άνθρωπο δέσμιο με έντονη την 

απειλή απώλειας της ψυχής του στερώντας συγχρόνως βάσεις για την ανάπτυξη ενός 

ελεύθερου πολίτη με υγιή, άρτια, ισχυρή  προσωπικότητα -  ατομική και κοινωνική 

συνείδηση.                                                                                                       Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


