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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ I.(ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

Ελληνικότητα και Ελληνισμός... Θεματοφύλακες  και Φαροφύλακες τούτης της 

Γης… 

- […]…ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, είναι έννοιες νοηματοδοτημένες  από 

τη διαχρονία τους. Ακονισμένες από την αέναη δοκιμασία τους,  σφυρηλατημένες σε μια 

αδιάλειπτη , διαφωτιστική, οικουμενική διασπορά τους, βιώνονται  λαμπρά σε βιωμένη 

πνευματικότητα, σε μοναδική αναζήτηση   στο άνοιγμα του πνεύματος, στην ευρυχωρία   

της ψυχής. Η επικράτησή τους έναντι όλων των δοκιμασιών και του χρόνου  είναι και η 

τελική, ανεξίτηλη  σφραγίδα τους στην Ιστορία της Ευρώπης , στην Ιστορία της 

Ανθρωπότητας. Εκλαμβάνονται ποικιλοτρόπως, μα το σημείο αναφοράς τους, η 

αφετηρία και η κατάληξή τους συμπίπτουν στην Αλήθεια: το μεγαλύτερο μέρος απ’ 

όλα τα μεγάλα ιδεώδη του Οικουμενικού Πολιτισμού (από την Επιστήμη ως το 

Ολυμπιακό Ιδεώδες) έχουν τη σφραγίδα της Ελληνικότητας, του  Ελληνισμού. 

Για τον Γιώργο Σεφέρη, η «ελληνικότητα» είναι μια έννοια αφηρημένη, 

τεχνητή…  αντ’ αυτής, εισάγει   την εναλλακτική και ιστορικά πιο βάσιμη έννοια του 

«ελληνισμού». Σε αντίθεση με την «ελληνικότητα», το περιεχόμενο του όρου, 

«ελληνισμός» έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια στο μακρύ πέρασμα του χρόνου: δηλώνει 

το σύνολο του ελληνικού λαού, είτε σε συγκεκριμένη περίοδο, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ιστορίας του. Κατ’ επέκταση, δηλώνει ευρύτερα τον ελληνικό πολιτισμό, ή την 

παιδεία του λαού αυτού· πάντοτε, ωστόσο, η έννοια «ελληνισμός» δηλώνει το συλλογικό 

όλον και ουδέποτε μια αφηρημένη ιδιότητα. Μ’ αυτή την πολιτισμική έννοια, ο 

ελληνισμός, όπως υπενθυμίζει ο Γιώργος στους αναγνώστες του, είχε εξαπλωθεί σε όλο 

τον τότε γνωστό κόσμο, μέσα από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Κι η 

απέραντη τούτη διασπορά ήτανε φυσικό να έχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο ελληνισμός 

δουλεύτηκε, πλάστηκε, ζωoγoνήθηκε από ιδιοσυγκρασίες άλλοτε ελληνικές και άλλοτε 

όχι, ως την εποχή της Αναγέννησης- κι από την εποχή εκείνη [...] από ιδιοσυγκρασίες 

διόλου ελληνικές και που έδρασαν έξω από τις ελληνικές χώρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

μετά την Αναγέννηση ο πολιτισμός της Δυτικής Ευρώπης ιδιοποιήθηκε τον ελληνισμό 

και τον μετέτρεψε σε «ευρωπαϊκό ελληνισμό». 

 Το πολιτιστικό μας απόθεμα είναι ζηλευτό. Ο αρχαίος πλούτος, η ιστορία και η 

γλώσσα μας είναι μνημεία πανανθρώπινα που εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε 

όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα στην ιστορική της διαδρομή έχει δώσει απαντήσεις σε όλα τα 

μεγάλα ζητήματα της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα, ως ιδέα μας έδωσε πνοή να περάσουμε 

τους κάβους διακοσίων ετών και η Ελλάδα ως ιδέα θα μας κρατήσει ζωντανούς ως έθνος 

στα πέρατα των αιώνων. Η Ελληνική γη και θάλασσα, το Ελληνικό Φως, ο Ήλιος μας, ο 

Έλληνας, η Παιδεία του μιλούν με το  Λόγο, την Ποίηση, το Δράμα, την Επιστήμη, την 
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Αρχιτεκτονική, τη Γεωμετρία, τη Φιλοσοφία, τη Δημοκρατία... Σε αυτήν την Ευλογία θα 

πρέπει να στυλώσουμε το βλέμμα μας ,για να διαδώσουμε το μήνυμα του ελληνισμού 

στον σύγχρονο κόσμο. 

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σα να σβήνει και ένα κομμάτι 

από το μέλλον…… Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί …. Σ΄αυτόν τον κόσμο 

που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους …ας 

αναζητήσουμε τον Άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται… »,θα πει ο Νομπελίστας 

ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης αγωνιζόμενος να αναστηλώσει ό, τι μπορούσε από τον 

κόσμο της Ρωμιοσύνης. «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου 

απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 

ξαναφτιάχνεις …..  », «Δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι στο μάκρος εικοσιπέντε 

αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω ούτε ένας, που να μην έγραψε 

ποίηση στην ελληνική γλώσσα.», θα πει ο Νομπελίστας ποιητής μας Ο. Ελύτης, 

«Ετούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. 

»…εύγλωττα θα αναφωνήσει ο Γιάννης Ρίτσος…… 

Το Ελληνικό στοιχείο δεν είναι ούτε το αίμα, ούτε το χρώμα, ούτε το όνομα, ούτε η 

καταγωγή, αλλά η Συνείδηση της Κοινής Παιδείας, δηλαδή η πίστη στις Ελληνικές 

Αξίες ... Το νόημα της Ελληνικής Παιδείας είναι οι μεγάλες αξίες: της Ελευθερίας, της 

Αλήθειας, της Ομορφιάς, του Μέτρου και της Αρμονίας, του Καλού, της Δικαιοσύνης, 

της Ηθικής... Η πίστη και η συνείδηση αυτών των αξιών πλάθει και διαμορφώνει το 

βαθύτερο νόημα . Αν τα παραπάνω συνιστούν την εσωτερική συνείδηση του Έλληνα το 

σήμα κατατεθέν του, είναι κυρίως: η Ελληνική Γλώσσα (ως ιδιαίτερο στοιχείο που δεν 

υπάρχει σε κανέναν άλλο λαό της γης), η Ελληνική Ιστορία (δηλαδή η Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, που λαμπρύνεται από σελίδες κατορθωμάτων αλλά και σκιάζεται 

από τραγωδίες και καταστροφές), η Εθνική μας Παράδοση (ως σύνολο ρυθμών και 

ηθών, που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και το βασικό τρόπο ζωής μας), ο  Χριστιανισμός  

(ως η απόλυτη πηγή έξαρση της Αγάπης). 

Ο Λόγος του Θεού, αιώνες τώρα θεριεύει το χέρι του Έλληνα με την Αγάπη να 

είναι ο σκοπός και όχι η αφετηρία. Με τη θέαση της Χάρης του Θεού ως μια προσωπική 

ελεύθερη ετερότητα, φωτιζόμαστε να μην  επιδιώκουμε απλώς μια μεταποίηση της 

συμπεριφοράς, αλλά να στοχεύουμε στη μεταμόρφωση της ζωής , στον απεγκλωβισμό 

μας  από την ατομική αυτάρκεια της πτώσης. Φωτιζόμαστε να αναγνωρίζουμε την 

ατομική ανθρώπινη ανεπάρκεια, την ανάγκη απαγκίστρωσης από την ψυχολογική και 

βιολογική εγωκεντρικότητα, την άρνηση κάθε εγωπαθητικής ικανοποίησης της 

αξιομισθίας, των ατομικών επιτευγμάτων, την αποσύνδεση του ήθους από πρότυπα 

αυθεντιών , κοινωνικών συμβάσεων, ιδιοτέλειας και υστεροβουλίας. Καθοδηγούμαστε 

στην πραγμάτωση ύπαρξης και ζωής ελεύθερα, αγαπητικά και κυρίως πληρωματικά.  

Αυτός είναι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ!, λοιπόν, ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑΣ!, ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ! Το εργαστήρι του σφυρηλατεί άρτιες 

προσωπικότητες  που διάγουν μέσω της ‘’Παιδείας ‘’ το δρόμο προς το ‘’Φιλοσοφείν’’, 

το δρόμο προς την επίγνωση της εσωτερικότητας, ‘’της Αλήθειας’’ του ατόμου. Αυτός ο 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ευχή και προσευχή όλων μας -  ας καταφέρει και σήμερα μέσα στον 

κυκεώνα της ρηχότητας, του ‘’φαίνεσθαι’’ και της ρευστότητας , να χαλιναγωγήσει τα 

ανθρώπινα πάθη , να γαλουχήσει τους Αυριανούς Πολίτες με ανθρωποκεντρικές 

μέριμνες… χαράσσοντας και μόνο, ευοίωνη  προοπτική για την ανθρώπινη ύπαρξη……. 

                                                                   ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ  Στοχαστικό Δοκίμιο   
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ΠΗΓΕΣ 

Ρόντρικ Μπήτον, Γιώργος Σεφέρης, Περιμένοντας τον Άγγελο, βιογραφία 

Γιώργος Θεοτοκάς, «Πνευματική πορεία» 

Δημήτρης Νάτσης «Χειμασμός» 

Σταύρος Θεοφανίδης ,« Η Ελληνικότητα» 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙI. (ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) 

 […] 

Ο ελληνισμός  αποδείχτηκε αγωνιστικός, δείγμα αντρειοσύνης. Mέσα του 

έλαμψε η ελευθερία ως απόλυτο και μη ανταλλάξιμο περιεχόμενο ζωής με τη σφραγίδα 

του κλασσικού Ανθρωπισμού, και του Χριστιανισμού. Η Παράδοσή μας, η 

Χριστιανοσύνη μας είναι το θησαυροφυλάκιο που κλείνουν μέσα τους και φυλάγουν στο 

χρόνο την αθάνατη ψυχή μας, την αθάνατη καρδιά μας. Με αυτήν ζούμε, κινούμαστε, 

υπάρχουμε. Αυτή έκανε τον τυφλό Όμηρο να δείξει στους ανθρώπους τη μυστική 

ομορφιά του κόσμου. Αυτή έκανε τον Αισχύλο, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Ηρόδοτο, τον 

Θουκυδίδη να μιλούν σε όλους και αυτός ο λόγος βάσταξε αιώνες και ακούγεται σε όλα 

τα πέρατα τούτης της γης μέχρι σήμερα. Αυτή έκανε τον Κολοκοτρώνη να φορά την 

περικεφαλαία σαν αρχαίος έλληνας και να πολεμά χαμογελώντας, τον Ρήγα να βγάζει 

φωτιά από το στήθος του σαν τον αρχαίο Πίνδαρο, τον Νικηταρά, το Διάκο, τον 

Ανδρούτσο, τον Τζαβέλλα να κλαίνε πάνω στα αρχαία λιθάρια, πολεμώντας 

αντρειωμένα και να ποθούν να πεθάνουν για το βασανισμένο και τιμημένο χώμα που 

κληρονόμησαν. […] 

Διακόσια χρόνια πριν, η ενσυναίσθηση του κλασικού πνεύματος, των αξιών του 

Ελληνισμού  και της Χριστιανοσύνης   έβαζε  φωτιά  στην καρδιά και τα μυαλά των 

ευρωπαίων. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες μόλις είχαν εξεγερθεί και η φιλελεύθερη 

επανάσταση ενέπνεε όλη την Ευρώπη. Διακόσια χρόνια μετά έχουμε πετύχει πολλά. 

Από μια μικρή και φτωχή χώρα στην περιφέρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

γίναμε μια ισχυρή χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Δημοκρατικούς 

θεσμούς και παρά την τελευταία οικονομική κρίση, με ένα υψηλό επίπεδο ζωής. Αυτό 

που έδωσε στην ελληνική επανάσταση παγκόσμια διάσταση εκείνη την εποχή ήταν το 

γεγονός πως η Ελλάδα και οι αξίες που πρεσβεύει είναι πάντα επίκαιρες για την 

ανθρωπότητα. Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η Ισονομία, ενώ σήμερα μπορεί να τις 

θεωρούμε έννοιες δεδομένες, είναι ακόμα το ζητούμενο για πολλές χώρες  του 

κόσμου. Ο Ελληνισμός ζει, αλλάζει ολοένα σύσταση και μορφή. Ανανεώνεται, 

αναπροσαρμόζεται σε καινούριες περιστάσεις, αφομοιώνει καινούριες επιδράσεις, 

ανακαλύπτει δρόμους που δεν περίμενες, φτιάνει έργα πρωτότυπα, διαμορφώνει 

αντιπροσωπευτικούς τύπους αλλιώτικους από κείνους που ήξερε. Ο μόνος κανόνας της 

ελληνικότητας ίσως είναι τούτος: ελληνικό είναι κάθε έργο που βγαίνει με ειλικρίνεια 

από τη ζωή, την καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους μας. 

 […] 

 Σήμερα, ζούμε καιρούς δύσκολους και ακόμα δυσκολότερους με την πανδημική 

κρίση. Η ζωονόσος του κορωνοϊού (COVID-19),ως αόρατος εχθρός από τον Δεκέμβριο 

του 2019 

ισοπεδώνει την υφήλιο ανελέητα, σκορπίζει όλεθρο αδυσώπητα με χιλιάδες  
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ανθρώπινες ψυχές να φεύγουν. Ενώ τείνει ακόμα περισσότερο σε μεγάλη ζύμωση 

Αγωνίας και Αγώνα, σε μετασχηματισμούς και ανασχηματισμούς κοινωνικούς, 

οικονομικούς, εθνικούς συμπλησιασμούς, γενική δυσπιστία, ξεθώριασμα των 

παραδοσιακών σχέσεων, σύγχυση του ηθικοπνευματικού και του υλικού, του χρήσιμου 

και του ωφελιμιστικού και την εμφάνιση νέων δυναμικών τάσεων. Μέσα σε αυτό τον 

κόσμο μας, λοιπόν που συνεχώς αναμοχλεύεται, έχουμε χρέος, να κρατήσουμε την 

εθνική μας ταυτότητα, την εθνική μας αυτοσυνειδησία, την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ , ΑΛΩΒΗΤΗ. Όχι γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είμαστε 

μοναδικοί στον κόσμο, αλλά, γιατί έχουμε την υποχρέωση και το δικαίωμα να 

μείνουμε Αυτοί που Είμαστε …Να μείνουμε Έλληνες. 

Οφείλουμε, λοιπόν,  να  υπηρετούμε τις αξίες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της 

Ηθικής Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης, του Χριστιανισμού. 

Οφείλουμε να προασπιστούμε αξίες που ενέπνευσαν την Ελληνική Επανάσταση  και 

εξακολουθούν να αποτελούν ανάγκη και αιτούμενο των σύγχρονων κοινωνιών. 

Οφείλουμε  να μείνουμε Έλληνες υπηρετώντας το Έθνος μας, τον Πολιτισμό μας 

και όλη την Ανθρωπότητα. ... υπηρετώντας την Ιδέα του 1821, που πραγμάτωσε 

αυτό το μικρό έθνος των τσοπάνηδων, των ψαράδων, των γεωργών και των 

αγωγιατών, αυτό το έθνος που καλούμαστε να συνεχίζουμε Εμείς, σήμερα, ο 

Ελληνισμός της Ελλάδας, ο Ελληνισμός της Διασποράς, ο Κόσμος όλος που 

επικαλούμαστε ως ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ…….“ 

….ΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΣ  ΣΤΑ ΝΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ……” 

      ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ  Στοχαστικό Δοκίμιο 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ III ( ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ) -Ο. Ελύτης, «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ» (απόσπασμα) 

Η Ελλάδα όπως την «ονειρεύτηκε» ο Ελύτης…… 

«ΚΑΤΟΙΚΗΣΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ που ‘βγαινε από την άλλη, την 

πραγματική, όπως τ’όνειρο από τα γεγονότα της ζωής μου. 

Την είπα κι αυτήν Ελλάδα και τη χάραξα πάνω στο χαρτί 

να τηνε βλέπω. 

Τόσο λίγη έμοιαζε΄ τόσο άπιαστη. 

Περνώντας ο καιρός όλο και τη δοκίμαζα: με κάτι ξαφνικούς 

σεισμούς, κάτι παλιές καθαρόαιμες θύελλες. 

Άλλαζα θέση τ’ Ακοίμιστα και την Ερημική ν’ αξιωθώ να φκιάνω λόφους καστανούς, 

Μοναστηράκια, κρήνες. 

Ως κι ένα περιβόλι ολόκληρο έβγαλα γιομάτο εσπεριδοειδή που μύριζαν Ηράκλειτο κι 

Αρχίλοχο. 

Μά ‘ταν η ευωδία τόση που φοβήθηκα. 

Κι έπιασα σιγά-σιγά να δένω λόγια σαν διαμαντικά να την 

καλύψω τη χώρα που αγαπούσα. 

Μην και κανείς ιδεί το κάλλος. 

Ή κι υποψιαστεί πως ίσως δεν υπάρχει» 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

   ΘΕΜΑ Α 

Α1. Βάσει της συντάκτριας του κειμένου I. η Συνείδηση της Κοινής Παιδείας, της 

Ελληνικής Παιδείας εστιάζει σε βασικά γνωρίσματα που αντικαθρεφτίζουν την 

εσωτερικότητα του Έλληνα, αλλά  και σηματοδοτούν τον Ελληνισμό. Ποια είναι αυτά; 

(90 – 100 λέξεις). 

      Μονάδες 15 

  ΘΕΜΑ Β 

Β1.i.Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους ακόλουθους ισχυρισμούς που 

αναφέρονται στο Κείμενα I. και το Κείμενo II.και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

με χωρία των κειμένων. 

α. ….η έννοια «ελληνισμός» δηλώνει το συλλογικό όλον και ουδέποτε μια συγκεκριμένη 

ιδιότητα. Κείμενο I.) 

β. Η Ελληνική γη και θάλασσα, το Ελληνικό Φως, ο Ήλιος μας, ο Έλληνας, η Παιδεία 

του μιλούν με το  Λόγο, την Ποίηση, το Δράμα, την Επιστήμη, την Αρχιτεκτονική, τη 

Γεωμετρία, τη Φιλοσοφία, τη Δημοκρατία... Σε αυτήν την Ευλογία θα πρέπει να 

στυλώσουμε το βλέμμα μας ,για να διαδώσουμε το μήνυμα του ελληνισμού στον 

σύγχρονο κόσμο. (Κείμενο I.) 

γ. Το Ελληνικό στοιχείο δεν είναι ούτε το αίμα, ούτε το χρώμα, ούτε το όνομα, ούτε η 

καταγωγή, αλλά η Συνείδηση της Κοινής Παιδείας, δηλαδή η πίστη στις Ελληνικές 

Αξίες ...  (Κείμενο I.) 

δ. Αυτό που έδωσε στην ελληνική επανάσταση παγκόσμια διάσταση εκείνη την εποχή 

ήταν το γεγονός πως η Ελλάδα και οι αξίες που πρεσβεύει είναι πάντα επίκαιρες για 

την ανθρωπότητα (Κείμενο II.) 

ε. Ο μόνος κανόνας της ελληνικότητας ίσως είναι τούτος: ελληνικό είναι κάθε έργο που 

βγαίνει με ειλικρίνεια από τη ζωή, την καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους 

μας. (Κείμενo II.)  

       Μονάδες 15 

 

 Β2. i. Να αποδώσετε το νόημα του αποσπάσματος tου κειμένου  I. σε μία παράγραφο 

(80-90 λέξεις): «Αυτός είναι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΌΣ!, λοιπόν, ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑΣ!, 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ! Το εργαστήρι του σφυρηλατεί άρτιες 

προσωπικότητες  που διάγουν μέσω της ‘’Παιδείας ‘’ το δρόμο προς το ‘’Φιλοσοφείν’’, 

το δρόμο προς την επίγνωση της εσωτερικότητας, ‘’της Αλήθειας’’ του ατόμου. …….» 

Μονάδες 6 
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 ii. α. Πώς οργανώνει τις σκέψεις της η συντάκτρια στην δεύτερη  παράγραφο του 

κειμένου ΙI. 

(αναφέρατε τεκμηριωμένα τον κυρίαρχο τρόπο). Ποιο είναι το επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα – η πρόθεσή της ; 

β. Στόχος του τίτλου ενός κειμένου 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. Αφού αναφέρετε επιγραμματικά τα 

δομικά συστατικά του, να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου I. βασιζόμενοι σε δύο 

από αυτά( τη λειτουργία της γλώσσας και το κυρίαρχο σημείο στίξης). Θεωρείτε ότι 

είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικός βάσει αυτών των δομικών συστατικών -  

στοιχείων του – γλωσσικών επιλογών και γιατί; 

γ. Βάσει ποιων γλωσσικών – εκφραστικών – σημειωτικών  - λεξικογραμματικών 

επιλογών τείνει να ευαισθητοποιήσει – να προβληματίσει  η συντάκτρια στην 

τέταρτη παράγραφο του κειμένου ΙI.; Τεκμηριώσατε άρτια την απάντησή σας 

επιλέγοντας ως γλωσσικές επιλογές , το ρηματικό πληθυντικό πρόσωπο και  την 

υποτακτική έγκλιση κάνοντας και αντίστοιχες παραπομπές.  

Μονάδες 9 

 

Β3.i. «Διακόσια χρόνια πριν, η ενσυναίσθηση του κλασικού πνεύματος, των αξιών του 

Ελληνισμού  και της Χριστιανοσύνης   έβαζε  φωτιά  στην καρδιά και τα μυαλά των 

ευρωπαίων. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες μόλις είχαν εξεγερθεί και η φιλελεύθερη 

επανάσταση ενέπνεε όλη την Ευρώπη. Διακόσια χρόνια μετά έχουμε πετύχει πολλά. 

Από μια μικρή και φτωχή χώρα στην περιφέρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

γίναμε μια ισχυρή χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Δημοκρατικούς 

θεσμούς και παρά την τελευταία οικονομική κρίση, με ένα υψηλό επίπεδο ζωής. Αυτό 

που έδωσε στην ελληνική επανάσταση παγκόσμια διάσταση εκείνη την εποχή ήταν το 

γεγονός πως η Ελλάδα και οι αξίες που πρεσβεύει είναι πάντα επίκαιρες για την 

ανθρωπότητα. Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η Ισονομία, ενώ σήμερα μπορεί να τις 

θεωρούμε έννοιες δεδομένες, είναι ακόμα το ζητούμενο για πολλές χώρες  του 

κόσμου. Ο Ελληνισμός ζει, αλλάζει ολοένα σύσταση και μορφή. Ανανεώνεται, 

αναπροσαρμόζεται σε καινούριες περιστάσεις, αφομοιώνει καινούριες επιδράσεις, 

ανακαλύπτει δρόμους που δεν περίμενες, φτιάνει έργα πρωτότυπα, διαμορφώνει 

αντιπροσωπευτικούς τύπους αλλιώτικους από κείνους που ήξερε. Ο μόνος κανόνας της 

ελληνικότητας ίσως είναι τούτος: ελληνικό είναι κάθε έργο που βγαίνει με ειλικρίνεια 

από τη ζωή, την καρδιά και τη σκέψη των ανθρώπων του έθνους μας....» Να γράψετε στο 

τετράδιό σας το παρόν χωρίο του κειμένου. Αντικαταστήσατε 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.  

                                                                                                                            Μονάδες 10 

   ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στο κείμενο III., ποιο θεματικό κέντρο   αντιλαμβάνεσθε; Ποια Ελλάδα 

«ονειρεύτηκε» ο Ελύτης; Εντοπίσατε  τρεις κειμενικούς δείκτες (το συγκείμενο σε 

αυτούς του περιεχομένου) και δύο κειμενικούς δείκτες μορφής που το υπηρετούν (το 

α΄ενικό ρηματικό πρόσωπο και το σχήμα λόγου της μεταφοράς .) Θεωρείτε   ότι η 

Ελλάδα  της σημερινής πραγματικότητας αγγίζει το «όνειρο» του ποιητή;(150-200 

λέξεις) 

        Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Δ 

 Δ1. Η Ιδεατή Ελλάδα συγκεντρώνει μέσα της την έννοια του ελεύθερου ανθρώπου, της 

ελεύθερης έκφρασης των σκέψεων και των αισθημάτων, το σεβασμό της ανθρωπότητας 

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, την αρχή της κοινωνικής ελευθερίας και της 

δημοκρατίας στη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών. Σε αυτή τη σύλληψη του 

κοινωνικού κόσμου με επίκεντρο το άτομο εδρεύει η ουσία του ελληνισμού ως ιδέα. Ο 

Ελληνισμός ζει, αλλάζει ολοένα σύσταση και μορφή. Ανανεώνεται, αναπροσαρμόζεται 

σε καινούριες περιστάσεις, αφομοιώνει καινούριες επιδράσεις, ανακαλύπτει δρόμους 

που δεν περίμενες, φτιάνει έργα πρωτότυπα, διαμορφώνει αντιπροσωπευτικούς τύπους 

αλλιώτικους από κείνους που ήξερε. Ωστόσο, ο μόνος κανόνας του, ίσως είναι τούτος: 

ελληνικό είναι κάθε έργο που βγαίνει με ειλικρίνεια από τη ζωή, την καρδιά και τη 

σκέψη των ανθρώπων του έθνους μας.  

Βασιζόμενοι στα κείμενα αναφοράς απευθύνετε εισήγηση στη Βουλή των 

Εφήβων, στην οποία παρουσιάζετε τα οφέλη που προκύπτουν από την υγιή σχέση του 

νέου ατόμου με το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας, την παράδοση και ευρύτερα την 

πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, αλλά και τους τρόπους βάσει των οποίων το 

σχολείο δύναται να συνδράμει στην προώθηση της προσέγγισης και κυρίως της 

ενδυνάμωσης της αγάπης του νέου ανθρώπου για τον Ελληνισμό ως ιστορική 

πραγματικότητα και ως ιδέα. [350-400 λέξεις ] 

     Μονάδες 30 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ …(πανελλήνιες εξετάσεις 2021)  

….όντας Μικροί, αλλά Μεγάλοι ΗΡΩΕΣ…. βιώνοντας την Πανδημία του Αιώνα μας,  

2020 - 2021… με Περίσσεια ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ……, όντας Συναγωνιστές, 

Συνοδοιπόροι, Συμπαραστάτες, Συνεπνευστές μου ΠΑΝΤΑ……ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ 

ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ….. 

΄΄ ….σάς ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ! , έναν προς έναν μέσα από την Καρδιά μου…. 

….να είστε  ΠΑΝΤΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ! 

‘’Κ Α Λ Ο   Δ ΡΟ ΜΟ…. με Υγεία, Χαμόγελο, Πίστη, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ με ό,τι 

καταπιάνεστε……. 

…..ΠΑΝΤΑ ΕΥΛΟΓΙΕΣ !!!!’’ 

 

 

Η Γένεσις, Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστί 

Στον τρίτο ύμνο της Γενέσεως, από όπου και το απόσπασμα που ακολουθεί, 

ο ποιητής υμνεί τη δημιουργία των νησιών και της θάλασσας. Oι περιγραφές 

παραπέμπουν σε εικόνες του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου, το οποίο δοξολογείται 

συχνά στην ποίηση του Oδυσσέα Ελύτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη και 

κατάγεται από τη Λέσβο. 

Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα 

Και είδα και θαύμασα 
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Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και ομοίωσή μου: 

Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή 

και γαλήνιοι αμφορείς 

και λοξές δελφινιών ράχες 

η Ίος η Σίκινος η Σέριφος η Μήλος 

«Κάθε λέξη κι από 'να χελιδόνι 

για να σου φέρνει την άνοιξη μέσα στο θέρος» είπε 

Και πολλά τα λιόδεντρα 

που να κρησάρουν στα χέρια τους το φως 

κι ελαφρό ν' απλώνεται στον ύπνο σου 

και πολλά τα τζιτζίκια 

που να μην τα νιώθεις 

όπως δε νιώθεις το σφυγμό στο χέρι σου 

αλλά λίγο το νερό 

για να το 'χεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του 

και το δέντρο μονάχο του 

χωρίς κοπάδι 

για να το κάνεις φίλο σου 

και να γνωρίζεις τ' ακριβό του τ' όνομα φτενό στα πόδια σου το χώμα 

για να μην έχεις πού ν' απλώσεις ρίζα 

και να τραβάς του βάθους ολοένα 

και πλατύς επάνου ο ουρανός 

για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη. 

ΑΥΤOΣ 

ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας! 

 

Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστί, Ίκαρος 

Το Άξιον Εστί - Δοξαστικόν - 1964       

   

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως και η πρώτη 

χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου 

η αλκή μες στο ζωο που οδηγεί τον ήλιο 

το φυτό που κελάηδησε και βγήκε η μέρα 

 

Η στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα 

ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος 
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οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες 

η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος 

 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ που ιερουργούνε 

που σηκώνουν το πέλαγος σαν Θεοτόκο 

που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια 

που σφυρίζουν στα όρη κι έρχονται 

 

Οι αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας 

οι δρομείς που διάνυσαν τα ουράνια μίλια 

οι Ερμήδες με το μυτερό σκιάδι 

και του μαύρου καπνού το κηρύκειο 

 

Ο Μαϊστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής 

ο Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος 

η Τραμουντάνα, η Όστρια 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το ξύλινο τραπέζι 

το κρασί το ξανθό με την κηλίδα του ήλιου 

του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι 

στη γωνιά το φυλλόδεντρο που εφημερεύει 

 

Οι λιθιές και τα κύματα χέρι με χέρι 

μια πατούσα που σύναξε σοφία στην άμμο 

ένας τζίτζικας που έπεισε χιλιάδες άλλους 

η συνείδηση πάμφωτη σαν καλοκαίρι. 

 

ΤΑ ΝΗΣΙΑ με το μίνιο και με το φούμο 

τα νησιά με το σπόνδυλο καποιανού Δία 

τα νησιά με τους έρημους ταρσανάδες 

τα νησιά με τα πόσιμα γαλάζια ηφαίστεια 

 

Στο μελτέμι τα ορτσάροντας με κόντρα φλόκο 

Στο γαρμπή τ’ αρμενίζοντας πόντζα λαμπάντα 

έως όλο το μάκρος τους τ’ αφρισμένα 

με λιτρίδια μαβιά και με ηλιοτρόπια 

 

 

Η Σίφνος, η Αμοργός, η Αλόννησος 

η Θάσος, η Ιθάκη, η Σαντορίνη 

η Κως, η Ίος, η Σίκινος 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ στο πέτρινο πεζούλι 

αντίκρυ του πελάγους η Μυρτώ να στέκει 

σαν ωραίο οκτώ ή σαν κανάτι 

με την ψάθα του ήλιου στο ένα χέρι 
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Το πορώδες και άσπρο μεσημέρι 

ένα πούπουλο ύπνου που ανεβαίνει 

το σβησμένο χρυσάφι μες στους πυλώνες 

και το κόκκινο άλογο που δραπετεύει 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ εορτάζοντας τη μνήμη 

των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης 

ένα θαύμα να καίει στους ουρανούς τ’ αλώνια 

ιερείς και πουλιά να τραγουδούν το χαίρε : 

 

ΧΑΙΡΕ η Καιομένη και χαίρε η Χλωρή 

Χαίρε η Αμεταμέλητη με το πρωραίο σπαθί 

 

Χαίρε η που πατείς και τα σημάδια σβήνονται 

Χαίρε η που ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται 

 

Χαίρε του παραδείσου των βυθών η Αγρία 

Χαίρε της ερημίας των νήσων η Αγία 

 

Χαίρε η Ονειροτόκος χαίρε η Πελαγινή 

Χαίρε η Αγκυροφόρος και η Πενταστέρινη 

 

Χαίρε με τα λυτά μαλλιά η χρυσίζοντας τον άνεμο 

Χαίρε με την ωραία λαλιά η δαμάζοντας τον δαίμονα 

 

Χαίρε που καταρτίζεις τα Μηναία των κήπων 

Χαίρε που αρμόζεις τη ζωνη του Οφιούχου 

 

Χαίρε η ακριβοσπάθιστη και σεμνή 

Χαίρε η προφητικιά και δαιδαλική 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χώμα που ανεβάζει 

μιάν οσμή κεραυνού σαν από θειάφι 

του βουνού ο πυθμένας όπου θάλλουν 

οι νεκροί άνθη της αύριον 

 

Μιας νυχτός Ιουνίου η νηνεμία 

γιασεμιά και φουστάνια στο περιβόλι 

το ζωάκι των άστρων που ανεβαίνει 

της χαράς η στιγμή λίγο πριν κλάψει 

 

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ η πόα της ουτοπίας 

τα κορίτσια οι παραπλανημένες Πλειάδες 

τα κορίτσια τ’ Αγγεία των Μυστηρίων 

τα γεμάτα ως πάνω και τ’ απύθμενα 

 

Τα στυφά στο σκοτάδι και όμως θαύμα 
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τα γραμμένα στο φως και όμως μαυρίλα 

τα στραμμένα επάνω τους όπως οι φάροι 

τα ηλιόβόρα και τα σεληνοβάμονα 

 

Η Ερση, η Μυρτω, η Μαρινα 

η Ελενη, η Ρωξανη, η Φωτεινη 

η Αννα, η Αλεξανδρα, η Κυνθια 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το αναίτιο δάκρυ 

ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια 

των παιδιών που κρατιούνται χέρι χέρι 

των παιδιών που κοιτάζουνται και δε μιλιούνται 

Των ερώτων το τραύλισμα πάνω στα βράχια 

ένας φάρος που εκτόνωσεν αιώνων θλίψη 

το τριζόνι το επίμονο καθώς η τύψη 

και το μάλλινο έρημο μέσα στ’ αγιάζι 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το χέρι που επιστρέφει 

από φόνο φριχτόν και τώρα ξέρει 

ποιος αλήθεια ο κόσμος που υπερέχει 

ποιό το "νυν" και ποιο το "αιέν" του κόσμου : 

 

ΝΥΝ το αγρίμι της μυρτιάς Νυν η κραυγή του Μάη 

ΑΙΕΝ η άκρα συνείδηση Αιέν η πλησιφάη 

Νυν νυν η παραίσθηση και του ύπνου η μιμική 

Αιέν αιέν ο λόγος και Τρόπις η αστρική 

Νυν των λεπιδόπτερων το νέφος το κινούμενο 

Αιέν των μυστηρίων το φως το περιιπτάμενο 

Νυν το περίβλημα της Γης και η Εξουσία 

Αιέν η βρωση της Ψυχής και η Πεμπτουσία 

Νυν της Σελήνης το μελάγχρωμα το ανίατο 

Αιέν το χρυσοκύανο του Γαλαξία σελάγισμα 

Νυν των λαών το αμάλγαμα και ο μαύρος Αριθμός 

Αιέν της Δίκης το άγαλμα και ο Μέγας Οφθαλμός 

Νυν η ταπείνωση των Θεών 

Νυν η σποδός του Ανθρώπου 

Νυν Νυν το μηδέν 

και ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ !  

 

Στίχοι:  Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική:  Μίκης Θεοδωράκη 

Τραγούδι: 

1.Γρηγόρης Μπιθικώτσης & Θόδωρος Δημήτριεφ   

2.Γιώργος Νταλάρας & Ανδρέας Κουλουμπής  
 

 


