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1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 

Κείμενο 1: Η έννοια της κοινωνίας 

   Την κοινωνία τη γνωρίζουμε εμπειρικά 
γιατί τη βιώνουμε καθημερινά. Ακόμα 
και όσοι δεν έχουμε εντρυφήσει 
θεωρητικά σε κοινωνιολογικά θέματα, 
έχουμε μια σχετική αντίληψη για το 
εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 
κοινωνία. Είναι γνωστό σε όλους ότι η 
λέξη κοινωνία χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει, κατά κανόνα, ένα ευρύ σύνολο ανθρώπων που διαβιούν σε 
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (όπως η σύγχρονη ελληνική κοινωνία). 
Καμιά φορά, στην κοινή συνείδηση παίρνει πιο αφηρημένη μορφή, όπως 
στη φράση «Η κοινωνία είναι άδικη». Επίσης, άλλοτε αναφερόμαστε στο 
ευρύ αυτό σύνολο και άλλοτε σε κάποιο μικρότερο, υποσύνολο του 
πρώτου. Π.χ. λέμε ότι «η σπαρτιατική κοινωνία ήταν από τις πιο 
συντηρητικές της αρχαίας Ελλάδας». Γνωρίζουμε ακόμη ότι μέσα στην 
κοινωνία ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένας ζων οργανισμός που ζει δίπλα 
σε άλλους ζώντες οργανισμούς, αλλά ζει μαζί με τους άλλους∙ η 
συμπεριφορά του, το είπαμε ήδη, δεν είναι ποτέ αποκλειστικά ατομική, 
αλλά διαπλέκεται με τη συμπεριφορά των άλλων. Κατ’ επέκτασιν και η 
κοινωνία δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο, ένα σύνολο αόριστων, 
ασύνδετων μεταξύ τους γεγονότων, ούτε είναι μια απλή παράταξη 
ανθρώπων∙ είναι κάτι πολύ περισσότερο από όλα αυτά. 
    Αν σκεφτούμε προσεκτικά, θα δούμε ότι και άλλες θεωρητικές 
γνώσεις έχουμε επίσης για την κοινωνία. 
    Όλοι συμφωνούμε ότι η κοινωνία έχει μια οργάνωση, δηλαδή είναι ένα 
οργανωμένο σύνολο, είναι ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται, όπως όλα 
τα συστήματα, από τη δομή και τις λειτουργίες του. Το σύστημα αυτό 
μπορεί να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των μελών του (τη διαβίωση, την 
εργασία, την αναπαραγωγή, τη μόρφωση) συνεπώς έχει μια αυτοτέλεια. 
Ταυτόχρονα έχει θεσμοθετήσει πλαίσια συμπεριφοράς, μέσα στα οποία 
τα άτομα-μέλη του και εμπειρίες αντλούν από το σύνολο αλλά και δράση 
αναπτύσσουν μέσα σε αυτό∙ και συνυπάρχουν με τα άλλα άτομα αλλά 
και συνεργάζονται με αυτά∙ συνεπώς η κοινωνία είναι πεδίο βιωμάτων 
και δημιουργίας. Επιπλέον, όλοι έχουν κοινό σύστημα επικοινωνίας 
μεταξύ τους και συμμερίζονται μια λίγο πολύ κοινή αντίληψη για τα 
βασικά θέματα της ζωής. 
    Εμβαθύνοντας σε αυτό το τελευταίο, βλέπουμε ότι τα άτομα μιας 
κοινωνίας έχουν συνείδηση του ότι ανήκουν σε ένα διακεκριμένο 
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σύνολο, ξεχωριστό σε σχέση με τα άλλα σύνολα, έχουν δηλαδή μια 
συλλογική ταυτότητα, που πολλά προσφέρει στη συνοχή του συνόλου, 
τονίζοντας μια αίσθηση ενότητας, μια αίσθηση του «εμείς» έναντι του 
«εγώ». Τέλος, είναι αισθητό το ότι η κοινωνία στην οποία ανήκουμε 
υπήρχε πριν από μας  και – καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα συνεχίσει 
να υπάρχει και μετά από μας, πράγμα που σημαίνει ότι η κοινωνία έχει 
ένα παρελθόν και μια προοπτική εξέλιξης στο μέλλον, δηλαδή έχει μια 
διάρκεια. 
    Όλα αυτά που αναφέραμε (η οργάνωση, η αυτοτέλεια, η συλλογική 
ταυτότητα, η επικοινωνία, η διάρκεια) είναι τα θεμελιακά συστατικά της 
κοινωνίας. Αν λείπει ένα από αυτά η έννοια της κοινωνίας καταργείται. 
Μπορούμε να καταλήξουμε συνεπώς σε έναν ορισμό. Κοινωνία είναι 
ένα καθολικό, αυτοτελές και οργανωμένο σύνολο επικοινωνούντων 
ανθρώπων, που έχει τη δική του ταυτότητα και συνέχεια στο χρόνο. 

 

Κείμενο 2: Το άτομο στο κοινωνικό περιβάλλον του 

    Αυτός ο υπερτονισμός του κοινωνικού 
παράγοντα απέναντι σε ό,τι είναι ατομικό και 
έμφυτο, μήπως είναι υπερβολικός; Στην 
πρωταρχική τους μορφή, τα βασικά αισθήματα 
και οι παρορμήσεις του ανθρώπου που τον 
διαφοροποιούν από τα ζώα (η αγάπη, το μίσος, 
η στοργή, η μνησικακία, το γέλιο, η φαντασία 
και όλα όσα μάθαμε να αποκαλούμε 
«ανθρώπινη φύση») δεν εμφανίζονται στην 

ανθρώπινη συμπεριφορά ανεξάρτητα από κοινωνικά, φυλετικά, 
γεωγραφικά και άλλα δεδομένα; 
    Είναι αλήθεια ότι κάποιες μορφές συμπεριφοράς είναι στη βάση τους 
κοινές για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις επιφανειακές 
διαφορές τους. Παντού και πάντα οι άνθρωποι επιζητούν την εκτίμηση, 
παντού και πάντα έχουν ανάγκη από τον έπαινο και την ανταμοιβή, 
αποστρέφονται την αδικία, φοβούνται τη γελοιοποίηση, λαμβάνουν 
υπόψιν τους, λιγότερο ή περισσότερο, την κοινή γνώμη, αγαπούν τα 
παιδιά τους, συνδέονται με τα υπάρχοντά τους. Όλοι, σε όλες τις 
κοινωνίες, θαυμάζουν τη γενναιότητα, την ομορφιά, όποια και αν είναι 
αυτή, τιμούν την αγάπη προς τους γονείς, ελκύονται από την επιτυχία ή 
και από την ικανοποίηση του συμφέροντος, ευγενούς ή ταπεινού, ενώ 
κατακρίνουν –στα λόγια ή στα έργα- τη δειλία, την ύπουλη στάση, την 
προδοσία. 
    Όμως, ακόμα και αυτά τα σχετικώς μόνιμα και καθολικά 
χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των ανθρώπων, δεν αναπτύσσονται 
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«από μόνα τους», ούτε υπάρχουν ολοκληρωμένα «εκ γενετής», αλλά 
ζυμώνονται με τα δεδομένα του κοινωνικού συνόλου. Αποκτώνται 
δηλαδή μόνο μέσα σε συνθήκες συντροφικότητας, μόνο μέσα στη 
διαπλοκή των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η 
λεγόμενη «ανθρώπινη φύση» αναπτύσσεται, εκφράζεται και 
ολοκληρώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια, 
στην ομάδα του παιχνιδιού, στους συμμαθητές και τους φίλους, στους 
συναδέλφους, που αποτελούν το κοινωνικό περιβάλλον του κάθε 
ανθρώπου και που υπάρχουν, σε ίδιες ή παρεμφερείς μορφές, σε όλες τις 
κοινωνίες. Σε συνθήκες απομόνωσης, αυτή εξασθενεί, ίσως και να 
εξαφανίζεται εντελώς. 
    Να γιατί «η ανθρώπινη φύση είναι συνυφασμένη με την ομαδική ζωή 
του ατόμου» και «το άτομο είναι ον κοινωνικό», φράσεις που έχουμε 
ακούσει από παλιά. Και γι’ αυτό οι λέξεις «κοινωνία», «κοινωνική 
ομάδα» και «άτομο» υποδηλώνουν έννοιες αξεχώριστες, που μόνο για 
συμβατικούς, πρακτικούς λόγους ξεχωρίζουμε∙ στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει το ένα χωρίς να υπάρχει και το άλλο. 
    Ας συνοψίσουμε λοιπόν την υπόθεση από την οποία ξεκινήσαμε: 
    Καμιά ανθρώπινη ενέργεια δεν είναι αμιγώς προσωπική υπόθεση 
κανενός. Σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
ανιχνεύεται μια κοινωνική διάσταση, γιατί η κοινωνία είναι πανταχού 
παρούσα. Είναι παρούσα ακόμα και σε εκείνες τις ιδιωτικές μας 
ενέργειες για τις οποίες νομίζουμε ότι ενεργούμε με απόλυτη ελευθερία 
βουλήσεως.  
                                                             Βίκα Δ. Γκιζέλη, Απλά μαθήματα Κοινωνιολογίας 

Α.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Διαβάστε το κείμενο 2 και καταγράψτε τα επιχειρήματα με τα οποία ο 
συγγραφέας δικαιολογεί την άποψη ότι «η ανθρώπινη φύση είναι 
συνυφασμένη με την ομαδική ζωή του ατόμου». 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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2. Να αναπτύξετε μία παράγραφο (80 περίπου λέξεων) με τη μέθοδο της 
αιτιολόγησης ξεκινώντας από την παρακάτω θεματική πρόταση: «Η 
κοινωνία είναι ένα καθολικό, αυτοτελές και οργανωμένο σύνολο 
επικοινωνούντων ανθρώπων». 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.α) Με βάση το κείμενο 2 να αναφέρετε ποιες κοινές αξίες αποδέχεται 
και ποιες συμπεριφορές απορρίπτει το άτομο σε κάθε κοινωνία. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

β) Υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας, αξίες ή συμπεριφορές που 
διαφοροποιούνται από κοινωνία σε κοινωνία; Να δώσετε δύο 
παραδείγματα συνηθειών, θεσμών ή εθίμων που διαφοροποιούν 
επιμέρους κοινωνίες. 

Β.Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Για καθεμιά από τις παραγράφους του δεύτερου κειμένου να δώσετε 
έναν πλαγιότιτλο ενδεικτικό του περιεχομένου της. 

α.______________________________________ 

β.______________________________________ 

γ.______________________________________ 
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δ.______________________________________ 

ε.______________________________________ 

2. Ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος της παραγράφου 2 του κειμένου 1; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Στην 3η, 4η και 5η παράγραφο του κειμένου 1 να γράψετε τις 
διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις (συνοχή) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 
σε κάθε παράγραφο αλλά και μεταξύ των παραγράφων διαπιστώνοντας 
αντίστοιχα και τη νοηματική τους αλληλουχία (συνεκτικότητα). 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

4. Στη 2η παράγραφο του κειμένου 2 να βρείτε α) τον τρόπο ανάπτυξης 
και β) τα δομικά της στοιχεία. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5.α)Στο 1ο κείμενο η συγγραφέας χρησιμοποιεί  παραγωγική ή επαγωγική 
συλλογιστική πορεία; 

  β)Στο 2ο κείμενο η συγγραφέας χρησιμοποιεί την ίδια συλλογιστική 
πορεία με το 1ο κείμενο. 

       Σωστό                                              Λάθος 

Και στις δύο περιπτώσεις να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

1ο 

κείμενο:____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2οκείμενο:__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Γ.ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΥΦΟΣ 

1. Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο 1 και γιατί; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των παρενθέσεων στα κείμενα 1 και 2. 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά: 

§ εντρυφήσει         Συνώνυμο:____________ 
§ συλλογική           Συνώνυμο:____________Αντώνυμο:__________ 
§ αυτοτέλεια           Λέξεις με α’ συνθετικό το αυτό- : 

α)___________  β)____________ γ)______________ 
§ ζυμώνονται         Κυριολεκτική απόδοση:_______________ 
§ εξασθενεί         Συνώνυμο:__________Αντώνυμο:__________ 
§ «Παντού και πάντα οι άνθρωποι επιζητούν την εκτίμηση»:           

Μετατροπή στην αντίθετη 
σύνταξη:______________________________________________
____________________________________________________ 

§ βουλήσεως            3 λέξεις με ετυμολογική συγγένεια (απλές ή 
σύνθετες): α)_____________ β)___________γ)____________          

 

Δ.ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

……Τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και 
πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον 
μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως ο καθείς, έχομεν 
να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί να τη φυλάμε κι όλοι 
μαζί, και να μη λέγει ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε 
πότε να λέγει ο καθείς «εγώ», όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή 
χαλάσει, να λέγει «εγώ». Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, 
τότε να λέμε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ». Και εις το 
εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμαν χωριόν, να 
ζήσωμεν όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ιδούνε όλοι οι 
Έλληνες ν’ αγωνίζονται διά την πατρίδα τους, διά την θρησκεία τους, να 
ιδούνε και τα παιδιά μου και να λένε: «Έχομεν αγώνες πετρικούς, έχομεν 
θυσίες», αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμίαν και 
να εργάζωνται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της 
κοινωνίας. Ότι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζωνται για τα 
κατορθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να 
καταπατούν τον νόμον και να’ χουν την επιρροή για ικανότη. 

                                                                                                Ιωάννης Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα 
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Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παραπάνω απόσπασμα να αναφέρετε: 

α) Το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

β) Την κυρίαρχη ιδέα που αναπτύσσεται 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

γ) Το κείμενο έχει συγκινησιακό τόνο. Συμφωνείτε ή όχι και γιατί; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ιωάννης Μακρυγιάννης (1797-1864): πολεμιστής, στρατηγός και ήρωας της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αγωνίστηκε με θάρρος, σύνεση και 
προνοητικότητα σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ήταν απλός άνθρωπος με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ο οποίος όμως συνέβαλε με ιδιοφυή τρόπο στην 
ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων (πολιτικών και στρατιωτικών) ειδικά σε περιόδους 
όπου ο διχασμός υπονόμευε την τύχη της Επανάστασης. Μετά το τέλος της 
Επανάστασης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματά του, τα οποία αποτελούν 
πολύτιμη ιστορική πηγή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

1. Να υποθέσετε ότι συμμετέχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ανταλλαγής μαθητών με μια χώρα του εξωτερικού. Στην κοινή 
συνάντηση των δυο αντιπροσωπιών να παρουσιάσετε σε ομιλία σας 
(έκταση έως 300 λέξεις) τα χαρακτηριστικά (πολιτικά, κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά) που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. [Με άλλα λόγια πώς θα γνωρίζατε σε 
έναν ξένο μαθητή την πατρίδα σας;] 

2. Χρησιμοποιώντας πηγές ή βιβλιογραφικό υλικό να παρουσιάσετε τη 
φυσιογνωμία μιας κοινωνίας (οπουδήποτε στον κόσμο) που αποδέχεστε ή 
απορρίπτετε. (έκταση 200 λέξεις) 

3. Με βάση την ίδια ιδέα που αναπτύσσει ο Μακρυγιάννης στα 
Απομνημονεύματά του να γράψετε ένα δικό σας κείμενο (200 περίπου 
λέξεις) που να απευθύνεται στους σύγχρονους Έλληνες. [Είναι 
αυτονόητο πως οι σκέψεις σας θα αντανακλούν τη σύγχρονη ελληνική 
και παγκόσμια πραγματικότητα]. 
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2ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Κείμενο 1: Οικογένεια και αγωγή 

    Η οικογένεια είναι το πρωτόπλασμα κάθε κοινωνικού οργανισμού. 
Μέσα σ’ αυτήν αναπτύσσεται το πιο ιερό και το πιο άγιο, το πιο βαθύ 
μυστήριο, το θαύμα της δημιουργίας. Λαός και έθνος κρατιούνται και 
αναπτύσσονται από τις γεννήτριες δυνάμεις της οικογένειας, που 
είναι το πιο ζωντανό και πιο φυσικό κέντρο της αγωγής. 
    Δίνει μορφή στο παιδί, όπως το στρείδι στο μαργαριτάρι μέσα στο 
όστρακό του. Δεν του δίνει απλώς την ύπαρξη, παρά όλες τις 
δυνατότητες, τη βοήθειά της και τις βάσεις για την όλη σωματική και 
ψυχοπνευματική ανάπτυξή του. Το βοηθά στην  πραγματοποίηση του 
προορισμού του. Του ετοιμάζει το δρόμο για μια μεγαλύτερη από την 
οικογένεια κοινότητα, την πολιτεία. Προσπαθεί να το κάνει ικανό, για να 
ανταποκριθεί στα πλατύτερα και τα υψηλότερα καθήκοντα, στην 
αποστολή και στον προορισμό του ως ανθρώπου. 
    Μέσα στην οικογενειακή κοινότητα δημιουργείται κοινή σκέψη, 
κοινός κύκλος συναισθημάτων. Δημιουργείται αυτό που λέμε πνεύμα της 
οικογένειας. Αυτό ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση, μεγαλύτερη απ’ όση 
φανταζόμαστε, στην αγωγή του παιδιού. Ασκεί άμεση υποβολή, που η 
επιρροή της ακολουθεί ως τις τελευταίες ημέρες της ζωής μας. 
    Γίνεται πηγή, από την οποία ξεκινούν όλες οι αρετές του πολίτη. 
Συνηθίζει το παιδί στην έμπρακτη προς τον πλησίον βοήθεια, στην τάξη, 
στην ακρίβεια, στην εκτέλεση του καθήκοντος. Του ξυπνά όλες τις 
αισθήσεις και του δίνει την κατεύθυνση της ζωής. 
    Η σωστή οικογένεια γνωρίζει τις μεγάλες και βασικές αρχές, που 
στηρίζουν μια πολιτεία: τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη, την αγάπη, τη 
μετριοπάθεια, το κύρος του πατέρα και το σεβασμό στη μάνα, την 
ομόνοια και τα καλά της, τον αλτρουισμό, την άδολη και ειλικρινή 
συμμετοχή στον πόνο και στη χαρά των άλλων. Την αγάπη, την 
αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα στα λογικά τους όρια. Την 

αυτοκυριαρχία σ’ όλα τα πεδία της ζωής. Την 
υπακοή, την ευγνωμοσύνη, την τιμιότητα, την 
αγάπη προς την αλήθεια, την επιμονή και την 
υπομονή. Το ήσυχο και ψύχραιμο αντίκρισμα 
γεγονότων και αντίξοων περιστάσεων, την 
πρόθυμη ανάληψη της ευθύνης κ.λ.π. 
    Γενικότερα ό,τι παραλείπει να κεντρίσει η 
οικογένεια, να ξυπνήσει και να καλλιεργήσει, 
δύσκολα θα βρει την προώθησή του στην 
ύστερη ανάπτυξη του ανθρώπου. Κι όχι μόνο σ’ 
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ό,τι αφορά το θυμικό1 μας, στην καλλιέργεια της ψυχής, αλλά ακόμη και 
στο νοητικό και καθαρώς πνευματικό πεδίο η οικογένεια θα χαράξει τις 
βασικές αρχές και κατευθύνσεις.       
                                                                                       Iωάννης  Ν. Ξηροτύρης                                                                         
 
Κείμενο 2ο: Η κρίση του θεσμού της οικογένειας 

    Η οικογένεια δεν είναι ένας ιδανικός θεσμός. Αλλά είναι, χωρίς 
αμφιβολία, μια μικρή επικράτεια, όπου το άτομο κερδίζει κάποιο 
πρόσωπο: γίνεται ο πατέρας, η μητέρα, ο αδερφός, η αδερφή, ο 
πρόγονος. Τα καθοριστικά δεδομένα, όσο ισχυρά κι αν είναι, δεν 
οδηγούν στην ολοκληρωτική εξαφάνιση του ατομικού βίου. Βέβαια, 
υπήρξαν και άλλοτε- και πολύ περισσότερο από όσο συμβαίνει κάπου 
κάπου να υπάρχουν και τώρα- τα πρόσωπα τα υποταγμένα στα άλλα 
πρόσωπα∙ η πατρική εξουσία διατηρούσε πολύ ακόμη από την αρχαία της 
δύναμη∙ η χωριάτισσα μάνα ήταν η αλευτέρωτη σκλάβα∙ τα παιδιά 

έπρεπε να υποτάσσονται χωρίς 
αντίρρηση. Και, κατά φυσική συνέπεια, 
το σπίτι γινόταν θερμοκήπιο, όπου 
άνθιζε η υποκρισία. Αυτά και άλλα 
παρόμοια έχουν απειράριθμες φορές και 
σε απειράριθμα κείμενα καταγραφεί. 
Και το ξέρουμε πια πως η 
πατροπαράδοτη δομή της οικογένειας 
πίεζε τη γυναίκα και σχημάτιζε μια 
λεόντεια εταιρεία2, όπου ο άντρας είχε 

όλα τα δικαιώματα και η γυναίκα όλες τις υποχρεώσεις. 
    Οι σιωπηλές τραγωδίες δημιουργούσαν ένα περίγυρο καταθλιπτικό για 
τα παιδιά που καρτερούσαν με ανυπομονησία να ανδρωθούν και να 
υπάρξουν αυτόνομα. Βέβαια, όλες οι οικογένειες δεν ήταν έτσι 
πλασμένες. Ήταν ανάμεσά τους και πολλές, όπου η υποταγή δεν είχε 
λόγο να υπάρχει∙ την αντικαθιστούσε η στοργή, η τρυφερότητα, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλεγγύη, η κοινή χαρά και η κοινή θλίψη. 
Δυστυχισμένοι, και για ολόκληρη τη ζωή τους ανάπηροι ψυχικά, όσο κι 
αν τους ευνοούσε η τύχη, απόμεναν όσοι δεν μπόρεσαν να χαρούν ένα 
σπίτι, έναν όμιλο δικών τους ανθρώπων∙ οι πρόωρα απορφανισμένοι, οι 
ταλαιπωρημένοι. Δεν είχαν μια κώχη3 ν’ αποθέσουν τις αναμνήσεις τους, 
ένα θάλπος4 για να ξεγεννήσει την αισιοδοξία, το θάρρος και την αντοχή∙ 
«ολίγο φως και μακρινό» που να φωτίζει και να παραμυθεί τα κατοπινά 
βήματά τους. 
    Αυτό το σπίτι, αυτή η οικογένεια, είτε έτσι είτε αλλιώς, και με τα 
ελαττώματά της τ’ αναμφισβήτητα, την ξεθεμέλιωσαν οι καιροί. 
Ουσιαστικά δεν επιζεί παρά σε μερικές αρχέγονες κοινωνικές ομάδες. 
Και στις προχωρημένες έγινε ένα στοιχείο του κατεστημένου που 
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χτυπιέται χωρίς συμπόνια. Έτσι που τώρα πια πάει να γίνει 
συνεταιρισμός, συνεργατική, συνδικάτο, ομόρρυθμη εταιρεία5 και ό,τι 
άλλο μπορεί να πει κανείς, σώμα όπου τα υλικά συμφέροντα παίζουν τον 
κυριότερο ρόλο και ο κάματος της καθημερινής ζωής το αποστεγνώνει 
από τα συναισθήματα και τα παραμύθια. Πολλά σπίτια έχουν μεταβληθεί 
σε «κέντρα διερχομένων». Οι γονείς είτε συντρίβονται και οι δυο από το 
άγχος της βιοπάλης είτε δεν αποφασίζουν, στις καταναλωτικές κοινωνίες, 
να ηλικιωθούν και να παίξουν τον αλλοτινό τους ρόλο των λαρήτων6 . Η 
επιμήκυνση του μέσου όρου του βίου επιτρέπει και στους ηλικιωμένους 
να εξακολουθούν να είναι ενεργά πρόσωπα και να σφηνώνουν την 
παρουσία τους ανάμεσα στις μεταγενέστερες γενιές. Τα παιδιά, μόλις 
νιώσουν τον εαυτό τους, δεν έχουν άλλο στόχο από την απόδραση. Και 
τον νιώθουν πρωιμότερα από κάθε άλλη φορά. Γίνονται, από μιας αρχής, 
εριστικά, σκαιά7, αυτόβουλα και, όταν το μπορούν, αυτοκυβέρνητα. 
Εκδηλώνουν τη βούλησή τους μ’ επιμονή. Σχηματίζουν ένα φευγαλέο 
κοσμοείδωλο8 και με τούτο πορεύονται. Δεν ανήκουν στο σπίτι∙ ανήκουν 
στη συντροφιά τους, στους μετέωρους φίλους της μιας στιγμής, όχι της 
κάθε στιγμής, στον έξω κόσμο –και, πριν απ’ όλα, στην ανεμελιά και  

στην απόλαυση. Άλλωστε, και το σπίτι τούς 
διώχνει. Δεν είναι η εστία∙ είναι το 
διαμέρισμα της πολυκατοικίας που δεν 
πρόκειται ποτέ να γίνει σπίτι. Στενόχωρο, 
τυπικό, άχαρο, ανίκανο ν’ απορροφήσει την 
ανθρώπινη ακτινοβολία, ανίκανο να 
δημιουργήσει ατμόσφαιρα, μεταβάλλει και 
τον άνθρωπο σε έπιπλο. 

                                                                 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Οι σκληροί καιροί 
 
 
 
1.Το σύνολο των ψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με το συναισθηματικό μέρος 
της ψυχής. 
2. Η εταιρεία της οποίας τα περισσότερα μέλη δεν μετέχουν στα κέρδη αλλά στις 
ζημιές. 
3.Κοίλωμα τοίχου για απόθεση αντικειμένων 
4.Ζεστασιά 
5.Εταιρεία στην οποία ο κάθε εταίρος ευθύνεται αλληλέγγυα και απεριόριστα, δηλ. 
με όλη την περιουσία του, για όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία. 
6.Ο γλάρος 
7. Σκαιός: τραχύς, σκληρός, στυγνός, βάναυσος, αγενής. 
8. Κοσμοαντίληψη, κοσμοθεωρία. 
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Α.ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ – ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
1.«Λαός και έθνος… φυσικό κέντρο της αγωγής»: Βασισμένοι στα 
στοιχεία του κειμένου 1 να αιτιολογήσετε τη συμβολή της οικογένειας 
στην ενίσχυση της εθνικής συνοχής. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. (Κείμενο 2) Ποια αρνητικά στοιχεία διαπιστώνει ο συγγραφέας στη 
λειτουργία της οικογένειας τόσο στην παραδοσιακή όσο και στη 
σύγχρονη μορφή της; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. «Άλλωστε και το σπίτι τους διώχνει…έπιπλο»: Να αναπτύξετε σε 80 
περίπου λέξεις το περιεχόμενο της παραπάνω φράσης του Ι. Μ. 
Παναγιωτόπουλου. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Β. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Θα μπορούσατε να διαχωρίσετε την τρίτη παράγραφο του κειμένου 2 
σε δύο ή περισσότερες παραγράφους; Με ποιο κριτήριο; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.αλλά, βέβαια, έτσι, άλλωστε: Τι δηλώνουν οι παραπάνω διαρθρωτικές 
λέξεις του κειμένου 2; 
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Να αναπτύξετε με τη μέθοδο της αναλογίας την παρακάτω φράση του 
κειμένου 1: « (Η οικογένεια) Δίνει μορφή στο παιδί, όπως το στρείδι στο 
μαργαριτάρι μέσα στο όστρακό του». 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΥΦΟΣ 

1. Ποιο από τα δύο κείμενα προσεγγίζει περισσότερο τη λογοτεχνική 
έκφραση και γιατί; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. α) Στα κείμενα 1 και 2 να προτείνετε από έναν άλλο τίτλο που να έχει 
μεταφορική λειτουργία. 
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

    β) Ποιες φράσεις/προτάσεις από το κάθε κείμενο θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και ως τίτλοι τους; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Να ετυμολογήσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου. 
Χρησιμοποιήστε το λεξικό, αν χρειαστεί.  
Π.χ. πρωτόπλασμα (πρωτο + πλάσμα < πλάσσω δηλαδή πλάθω) 
       οικογένεια (οίκος + γένος < γίγνομαι)  
(Κείμενο 1) έμπρακτη ____________________________ 
                  μετριοπάθεια __________________________ 
                  ψύχραιμο _____________________________ 
                  αποστολή _____________________________ 
 
(Κείμενο 2) υποταγμένα ___________________________ 
                   αυτόβουλα ____________________________ 

              δημιουργήσει __________________________ 
              αντίρρηση _____________________________ 
 

4. Τι πετυχαίνει με το ασύνδετο σχήμα ο συγγραφέας στην 5η παράγραφο 
του κειμένου1; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Να βρείτε από τρία συνώνυμα για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 1: 
δίνει: α)____________, β)_____________, γ)_______________ 
πεδία: α)_____________, β)_____________, γ)______________ 
βασικές: α)_____________, β)______________, γ)_____________ 
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Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

1. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης 
των νέων απέναντι στο θεσμό της οικογένειας σας θέτουν το ερώτημα: 
Πώς φαντάζεστε την κατανομή των ευθυνών σε μια μελλοντική δική σας 
οικογένεια; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 300 περίπου 
λέξεων. 

2. Σε εκδήλωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας 
συμμετέχετε ως εκπρόσωπος των συμμαθητών σας. Στην ομιλία σας 
(έκταση 300 λέξεις) να αναφερθείτε σε τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μια στενότερη και πιο εποικοδομητική 
συνεργασία οικογένειας και σχολείου. 

Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1)  Θεώνη Κοτίνη, Μπάμιες 

Σήμερα στο μεσημεριανό έχουνε μπάμιες. Δεν του αρέσανε ποτέ. 
Σκαλίζει το πιάτο ξεφλουδί-ζοντας με το πιρούνι τη σάρκα, αποκαλύπτει 
τα σπόρια γυμνά. Μέσα σαρδόνια1 οδοντοστοιχία, σαν τη γκριμάτσα της 
συνάθροισης γύρω από το τραπέζι. Σκυθρωποί, μαλωμένοι ή έτοιμοι να 
μαλώσουν σε λίγο, μάνα πατέρας παιδιά. 
    Λαδερές με φρέσκια ντομάτα, κόκκινη όπως η αιματοχυσία γύρω απ’ 
το στρωμένο τραπέζι. Πράγματι, δεσμοί αίματος. Τόσο που σου ’ρχεται 
να πάρεις το μαχαίρι του ψωμιού και να διαρ-ρήξεις όλα ετούτα τα 
δεσμά, να το βυθίσεις στην καρδιά αυτού του λάκκου που είναι γεμάτος 
γεύματα κυριακάτικα και αιτιάσεις και παράπονα και ξεχασμένες τώρα 
ήδη εκδρομές στη θά-λασσα. 
   Η μάνα του τις φτιάχνει με κοτόπουλο. Ανάμεσα στα ξεδοντιάρικα 
ούλα του λαχανικού η μυ-ρωδιά εκείνη. Σφαγμένου ζώου όπως της μάνας 
του τα μάτια, όταν για όλα μετανιώνει, σαν του πατέρα του τα μάτια, 
όταν στριμώχνεται να αρθρώσει κάποια αλήθεια. Όπως τα μάτια τα δικά 
του, όταν σηκώνει το κεφάλι από το πιάτο να απαντήσει γιατί δεν του 
αρέσει το φαΐ, τι διάβολος τον πιάνει κάθε μέρα και δεν μιλάει κι όλο 
θυμώνει και κλειδώνεται. 
   Σκαλίζει αμίλητος τις μπάμιες. Μέσα όχι δόντια μα σπυριά, πολλά 
πολλά σπυριά, όπως εκείνα που στα δώδεκα του αυλάκωναν το πρόσωπο, 
κι όποτε γύριζε να δει κατά τον κόσμο, άνθιζαν σαν ντροπή που αδέξιος 
υπήρχε. Μπάμιες όπως η γλίτσα2 της στοργής που για να σου δοθεί, 
πρέπει να καταπιείς όλο το σάλιο της υποταγής, της ενοχής που είσαι εσύ 
και δεν τους μοιάζεις, που θες αλλού να πας, να είσαι γυμνός και να 
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πεινάς δική σου πείνα. Μπάμιες, κουμπωμένος καρ-πός του θυμού που 
δεν ωριμάζει μα σαπίζει σε μαλακή γλοιώδη αυτολύπηση. 

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2018/02/11/theoni kotinimpamies 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Ποια συναισθήματα αναφύονται μέσα στην ψυχή του ήρωα; Πώς 
επιθυμεί να ξεφύγει από την προβληματική κατάσταση την οποία βιώνει; 
Πιστεύετε πως η φυγή είναι λύση; Να γράψετε ένα κείμενο 150-200 
λέξεων περίπου. 

 

2) Χένρικ Ίψεν, Το κουκλόσπιτο (απόσπασμα) 
Η Νόρα, κόρη ενός τραπεζικού, μεγάλωσε στο σπίτι του πατέρα της, ορφανή από μάνα. 
Ο πατέρας της την αντιμετωπίζει σαν να είναι μια κούκλα. Το ίδιο και ο άνδρας της, ο 
Τόρβαλντ, με τον οποίο είναι οκτώ χρόνια παντρεμένη. Για εκείνον, η Νόρα, είναι η 
διαφυγή του από τα εργασιακά του ζητήματα και η ξεκούρασή του. Για εκείνη είναι 
ένας δυναμικός σύντροφος. Κάποια στιγμή, όταν χρειαστούν χρήματα για να σωθεί η 
υγεία του, τα βρίσκει κρυφά πλαστογραφώντας την υπογραφή του πατέρα της. Δεν 
φαντάστηκε ποτέ πως η πράξη της θα μπορούσε να έχει ποινικές συνέπειες. Της ήταν 
αδύνατο να πιστέψει πως θα καταδικαζόταν, επειδή θυσιάστηκε για τον σύζυγό της. 
   Η άφιξη στην πόλη του Νιλς Κρόγκσταντ -ο οποίος εργάζεται στη Μετοχική Τράπεζα 
για τον Τόρβαλντ και από τον οποίο η Νόρα είχε δανειστεί τα χρήματα-, θα φέρει την 
ανατροπή. Στην αρχή η Νόρα δεν υποψιάζεται τίποτε. Όταν όμως αυτός της 
αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις, τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Ο Κρόγκσταντ 
της ζητεί να μεσολαβήσει στον άντρα της προκειμένου να μην τον απολύσει. Όταν η 
Νόρα δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται,τότε την απειλεί πως θα την καταγγείλει στα 
δικαστήρια για πλαστογραφία. Μάταια η Νόρα προσπαθεί να του εξηγήσει τους λόγους, 
ότι δηλαδή ο άντρας της ήταν βαριά άρρωστος και οι γιατροί της είπαν πως αν δεν 
άλλαζε κλίμα πηγαίνοντας στον Νότο, δενθα γλίτωνε. Η Νόρα για πρώτη φορά 
αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης της. Κάνει μια προσπάθεια, στη β ́πράξη,να 
πείσει τον άνδρα της να αφήσει τον Κρόγκσταντ στη θέση του, εις μάτην όμως.Όταν 
κάποια στιγμή ο Τόρβαλντ μαθαίνει το μυστικό του εκβιασμού, αμέσως βάζει την 
υπόληψη και την κοινωνική του αξιοπρέπεια πάνω από την αγάπη του για τη μητέρα 
των παιδιών του. Αντί να δείξει κατανόηση για τη θυσία που έκανε, την εξευτελίζει και 
την ταπεινώνει. Η Νόρα δεν είναι πλέον η γαλιάντρα και η καρδερινούλα του. 
Μέσα από το παραλήρημα του συζύγου της, η Νόρα αντιλαμβάνεται την αλήθεια για τον 
γάμο τους. Όταν κάποια στιγμή φτάνει ένα γράμμα, που δίνει λύση στο πρόβλημα, ο 
Τόρβαλντ ξαφνικά αλλάζει. Φωνάζει από χαρά ότι σώθηκε σχίζοντας τα πειστήρια της 
ενοχής της Νόρας. Χαρούμενος για την τύχη του επαναλαμβάνει ότι τη συγχωράει και 
της υπόσχεται να προστατεύει στο μέλλον την άμαθη κούκλα του. Όμως η Νόρα έχει 
πάρει την απόφασή της….. 
 
ΝΟΡΑ: Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου, για να γνωρίσω τον εαυτό 
μου και τον κόσμο γύρω μου. Γι’ αυτό δεν μπορώ να μείνω πια μαζί σου. 
ΧΕΛΜΕΡ: Νόρα! Νόρα! 
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ΝΟΡΑ: Και θα φύγω αμέσως. Γι’ απόψε θα με φιλοξενήσει η Κριστίνα. 
ΧΕΛΜΕΡ: Τρελάθηκες; Δεν θα το κάνεις αυτό –σου το απαγορεύω! 
ΝΟΡΑ: Είναι ανώφελο πια να μου απαγορεύεις οτιδήποτε. Θα πάρω μαζί 
μου μόνο τα πράγματα μου. Από σένα δεν θέλω τίποτα, ούτε τώρα, ούτε 
αργότερα. 
ΧΕΛΜΕΡ: Μα, αυτό είναι παρανοϊκό! 
ΝΟΡΑ: Αύριο θα φύγω για το σπίτι μου –για το πατρικό μου, εννοώ. Σ’ 
εκείνα τα μέρη θα μου είναι πιο εύκολο να βρω κάτι ν’ ασχοληθώ. 
ΧΕΛΜΕΡ: Και εθελοτυφλείς και είσαι άπειρη! 
ΝΟΡΑ: Κάποια στιγμή πρέπει κι εγώ ν’ αποκτήσω πείρα, Τόρβαλντ. 
ΧΕΛΜΕΡ: Ν’ αφήνεις το σπίτι σου, τον άντρα σου και τα παιδιά σου... 
Τι θα πει ο κόσμος! 
ΝΟΡΑ: Δεν με νοιάζει. Ξέρω μόνο πως αυτό χρειάζομαι τώρα. 
ΧΕΛΜΕΡ: Μα, είναι ντροπή! Παραμελείς το ιερότερο χρέος σου! 
ΝΟΡΑ: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το ιερότερο χρέος μου; 
ΧΕΛΜΕΡ: Εγώ πρέπει να σου το πω; Δεν είναι το χρέος απέναντι στον 
άντρα σου και στα παιδιά σου; 
ΝΟΡΑ: Έχω κι άλλο χρέος, εξίσου ιερό. 
ΧΕΛΜΕΡ: Αποκλείεται! Ποιο είν’ αυτό; 
ΝΟΡΑ: Το χρέος απέναντι στον εαυτό μου. 
ΧΕΛΜΕΡ: Πάνω απ’ όλα είσαι σύζυγος και μάνα. 
ΝΟΡΑ: Αυτά δεν τα δέχομαι πια. Πιστεύω πως πάνω απ’ όλα είμαι 
άνθρωπος, όπως εσύ... [...]  
ΧΕΛΜΕΡ: Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις πώς έχασα την αγάπη σου; 
ΝΟΡΑ: Ναι, μπορώ. Συνέβη απόψε, όταν δεν έγινε το θαύμα. Γιατί είδα 
πως δεν είσαι ο άνθρωπος που νόμιζα.[...] Δικαιολογείτε την αποχώρηση 
της Νόρας; Ή θα ήταν προτιμότερος ο συμβιβασμός για χάρη των 
παιδιών; 
ΧΕΛΜΕΡ(Λυπημένος) Ναι. Το βλέπω, το βλέπω. Άνοιξε άβυσσος 
ανάμεσά μας... Όμως, Νόρα, δεν μπορούμε αυτό το τεράστιο χάσμα να 
τογεφυρώσουμε; 
ΝΟΡΑ: Έτσι όπως έχω γίνει τώρα, δεν κάνω για γυναίκα σου. 
ΧΕΛΜΕΡ: Θα γίνω άλλος άνθρωπος... 
ΝΟΡΑ: Ίσως, άμα μείνεις χωρίς την κούκλα σου. 
ΧΕΛΜΕΡ: Μα, να σε χάσω! Να σε χάσω, Νόρα! Όχι, αυτό δεν το χωράει 
ο νους μου! 
ΝΟΡΑ(Βγαίνει από δεξιά): Να ένας λόγος παραπάνω για να 
γίνει.(Επιστρέφει με καπέλο, παλτό και μια ταξιδιωτική βαλίτσα, που την 
ακουμπάει σε μια καρέκλα δίπλα στο τραπέζι) 
ΧΕΛΜΕΡ: Τουλάχιστον, περίμενε ως το πρωί. 
ΝΟΡΑ(Φορώντας το παλτό της): Δεν μπορώ να μείνω βράδυ στο σπίτι 
ενός ξένου. 
ΧΕΛΜΕΡ: Τουλάχιστον ας ζήσουμε ‘δω, σαν αδέλφια. 
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ΝΟΡΑ(Φορώντας το καπέλο της): Ξέρεις πολύ καλά πως αυτό δεν θα 
διαρκούσε πολύ. (Τυλίγεται με το σάλι της) Αντίο, Τόρβαλντ. Δεν θέλω 
να δω τα παιδιά –ξέρω πως τα’ αφήνω σε καλύτερα χέρια. Όπως έγινα 
τώρα, είμαι ακατάλληλη γι’ αυτά. 
ΧΕΛΜΕΡ: Τουλάχιστον, μήπως κάποια μέρα... 
ΝΟΡΑ: Αυτό πώς να το ξέρω; Δεν έχω ιδέα, ούτε καν τι θ’ απογίνω! 
ΧΕΛΜΕΡ: Όμως για μένα, θα είσαι πάντα η γυναίκα μου, και τώρα και 
στο μέλλον. 
ΝΟΡΑ: Άκου, Τόρβαλντ: όταν μια γυναίκα φεύγει από το σπίτι του 
άντρα της, όπως εγώ τώρα, ο νόμος τον απαλλάσσει από κάθε 
υποχρέωση απέναντί της. Έτσι κι αλλιώς, εγώ σε απαλλάσσω. Μη 
νιώθεις δεσμευμένος απέναντί μου, όπως θέλω να μη νιώθω κι εγώ. 
Είμαστε και οι δύο απόλυτα ελεύθεροι. Να, πάρε τη βέρα και δώσε μου 
τη δική μου.[...]  
ΝΟΡΑ: Τελείωσε κι αυτό. Πάρε και τα κλειδιά σου. ....[...] ΧΕΛΜΕΡ: 
Μπορώ να σου γράφω; 
ΝΟΡΑ: Όχι... Ποτέ μην το κάνεις αυτό. 
ΧΕΛΜΕΡ: Μήπως να σου στείλω... 
ΝΟΡΑ: Τίποτα! Τίποτα. 
ΧΕΛΜΕΡ[...]Να σε βοηθήσω, αν χρειαστείς κάτι; 
ΝΟΡΑ: Όχι. Δεν δέχομαι τίποτα από ξένους.(Βγαίνει από την πόρτα του 
χολ)[...] 
ΧΕΛΜΕΡ(Σωριάζεται σε ένα κάθισμα και καλύπτει το πρόσωπο με τις 
παλάμες του): Νόρα! Νόρα! (Σηκώνεται και κοιτάζει γύρω) Ερημιά! 
Χάθηκε η παρουσία της από το σπίτι! (Σαν να συντηρεί μια ελπίδα μέσα 
του) «Το θαύμα των θαυμάτων...»(Από κάτω ακούγεται η εξώπορτα να 
κλείνει ηχηρά). 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μελετώντας το θεατρικό απόσπασμα από «Το κουκλόσπιτο» του Ίψεν να 
διερευνήσετε το χαρακτήρα της συγκεκριμένης οικογενειακής σχέσης, 
όπως αυτή προβάλλεται μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα. Να 
στηρίξετε την απάντησή σας με συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο 
(150-200 λέξεις). 
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3Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΟΡΦΩΣΗ 

Κείμενο 1: Το περιεχόμενο της μόρφωσης 

 
   Η έννοια του μορφωμένου είναι 
συνυφασμένη στην ελληνική κοινωνία με του 
παλιού «γραμματιζούμενου» που τώρα έχει 
μετεξελιχθεί σ’ εκείνη του πτυχιούχου. 
Μορφωμένος θεωρείται όποιος κατέχει 
«χαρτί» αποδεικτικό του ότι απέκτησε 
γνώσεις επίσημα, από Σχολή. Στη διάρκεια 
του 20ου αιώνα η έννοια μορφωμένος, σε 
αντιστοιχία πάντα με το «χαρτί», 
ακολούθησε ιδιαίτερα ανοδική εξελικτική 

πορεία: στις αρχές του  αιώνα μορφωμένος θεωρείτο όποιος είχε 
τελειώσει το Σχολαρχείο ή αργότερα το Δημοτικό, μέχρι τα μέσα του 
αιώνα ο κάτοχος απολυτηρίου του οκτατάξιου Γυμνασίου, από τη 
δεκαετία του ’50 και πέρα ο πτυχιούχος Πανεπιστημίου και τώρα, στο 
τέλος του αιώνα, εκείνος που έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, με 
κορυφαίο το διδακτορικό δίπλωμα. 
    Στην πορεία αυτή υπήρξαν διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ των 
πτυχιούχων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μορφωμένοι 
θεωρούνταν εκείνοι των θεωρητικών επιστημών, ενώ με συγκατάβαση 
και με δυσκολία αναγνωρίζονταν οι των τεχνικών (π.χ. Πολυτεχνείο) ή 
των εξειδικευμένων Σχολών π.χ. ΑΣΟΕΕ, Βιομηχανική, Γεωπονική. 
(Αυτή η νοοτροπία, εξασθενισμένη, εξακολουθεί και σήμερα ακόμη: 
αυτός ο λόγος ανάγκασε προ διετίας τα Α.Ε.Ι. ν’ αλλάξουν τους τίτλους 
τους και να βάλουν στην επωνυμία τους τη λέξη Πανεπιστήμιο). Σ’ όλες 
τις περιπτώσεις πάντως το «χαρτί» αποδείκνυε «του λόγου το ασφαλές» 
της μόρφωσης. 
    Όμως έτσι έχουν τα πράγματα; Η σπουδή μιας επιστήμης, αυτή μόνη, 
μπορεί να θεωρηθεί ως μόρφωση; Οι γνώσεις αυτού του είδους, που στην 
ουσία αποτελούν «εργαλεία δουλειάς» για επαγγελματική ενασχόληση, 
παρέχουν τις δυνατότητες ή τα συστατικά στοιχεία σε κάποιον για να 
προσδιορίζεται ως μορφωμένος. 
    Σε μια γενική θεώρηση του θέματος η απάντηση δεν μπορεί να είναι 
καταφατική γιατί η μόρφωση είναι κάτι περισσότερο από την – έστω σε 
υψηλό επίπεδο- επαγγελματική γνώση και μάθηση. Είναι κάτι άλλο, 
ευρύτερο, πληρέστερο. 
    Πολλές φορές έχει τύχει να συναντήσουμε άτομα που αποτελούν 
αυθεντίες στον επαγγελματικό τομέα τους. Γνωρίζουν τα πάντα σχετικά 
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με το επάγγελμα που ασκούν. Εντυπωσιάζουν με την πληρότητα των 
γνώσεων, με την ολοκληρωμένη παρουσίαση των επαγγελματικών 
θεμάτων τους. Όταν όμως σταματήσουν να διατρέχουν αυτά τα 
κατατόπια, όταν βρεθούν εκτός της «καθ’ ύλην αρμοδιότητος», τότε, η 
άγνοιά τους είναι εντυπωσιακή και η σιγή τους βασανιστική. 
    Αυτοί, λοιπόν, οι επαγγελματικά αξιόλογοι άνθρωποι που δεν μπορούν 
να κρατήσουν μια επί γενικού θέματος ή ενδιαφέροντος συζήτηση, 
μπορούν να θεωρηθούν ως μορφωμένοι; Είναι μορφωμένοι εκείνοι που 
διακρίνονται στη μονομέρεια των γνώσεων και εξαφανίζονται στην 
πολυμέρεια, όσοι θαυμάζονται στην εξειδίκευση κι απογοητεύουν στην 
ευρύτητα; 
    Προσωπικά θεωρώ ως μορφωμένο άνθρωπο εκείνον που έχει σχετική 
πληρότητα γνώσεων, για πολλά και ποικίλα θέματα. Αυτός που στην 
κοινή έκφραση αναφέρεται ως «εγκυκλοπαιδικά μορφωμένος». Νομίζω 
μάλιστα ότι η διαφοροποίηση που ανέφερα παραπάνω ότι υπήρχε (κι 
εξακολουθεί να υπάρχει σε μικρότερο βαθμό) στην κοινή συνείδηση 
μεταξύ των πτυχιούχων των θεωρητικών κλάδων κι εκείνων των 
εξειδικευμένων επιστημών, προκύπτει από το ότι οι πρώτοι διαθέτουν 
περισσότερες ποικίλες γνώσεις, μεγαλύτερο θεματολόγιο, ευρύτερο πεδίο 
ανάπτυξης κι αντίληψης ιδεών. Θεωρούνται ότι έχουν καθολικότητα 
γνώσεων, «ξέρουν περισσότερα». 
    Τα συστατικά στοιχεία της μόρφωσης. Από την εισαγωγή που 
προηγήθηκε έρχονται στην επιφάνεια μερικά ερωτήματα: 
    Πρώτο: η μόρφωση προϋποθέτει σπουδές; Πιστεύω ότι, σήμερα πια, οι 
σπουδές αποτελούν μια αναμφισβήτητη χρήσιμη «μαγιά» για τη 
μόρφωση, χωρίς όμως να θεωρούνται ως η αποκλειστική οδός προς αυτή. 
Οι σπουδές – και υπονοώ εκείνες της ανώτατης παιδείας – είναι το 
θεμέλιο για το χτίσιμο της προσωπικότητας του μορφωμένου ανθρώπου. 
Η «ειδικότητα» όμως που παρέχουν οι σπουδές, αυτή μόνη δεν επαρκεί. 
Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που ο κάθε επιστημονικός κλάδος διαχωρίζεται 
συνέχεια, όπως συμβαίνει με τα κλαδιά ενός φυτού που χρειάζεται ν’ 
αραιώσει για ν’ αναπτυχθεί αυτοδύναμα. Στην έννοια της μόρφωσης δεν 
υπάρχουν κλειστές ολότητες, σύνολα κι όρια. Υπάρχει η συνολική 
προσπάθεια για γνώση κι αυτό-ολοκλήρωση, που πολλά απαιτεί και 

πολλά προϋποθέτει. Η μόρφωση δεν είναι 
λαχάνιασμα, όπως η επιστήμη, αποτελεί 
ώριμο καταστάλαγμα. 
    Δεύτερο: η μόρφωση κρίνεται από την 
ποικιλία των γνώσεων, έστω κι 
επιφανειακών ή από τη βαθύτητά τους; Δεν 
μπορεί να υπάρξει δεύτερη γνώμη ότι η 
βαθύτητα των γνώσεων βρίσκεται σ’ ευθεία 
συνάρτηση με την πραγματική έννοια και το 
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περιεχόμενο της μόρφωσης. Στη σύγχρονη όμως εποχή (και σ’ εκείνες τις 
πιο σύγχρονες που έρχονται) η μόρφωση είναι παράλληλα συνυφασμένη 
με τον πλούτο και την ομορφιά της πολυμέρειας των γνώσεων. Ένας 
τέτοιος πολύπλευρος αποθησαυρισμός είναι ανθρώπινα αδύνατο να είναι 
και βαθύς. Ή είναι βαθύς σε λίγες περιπτώσεις ή σε λίγα θέματα. 
    Τρίτο: η μόρφωση αποτελείται μόνον από γνώσεις; Ένας παρόμοιος 
απόλυτος συνταυτισμός είναι αυθαίρετος μια και μόρφωση σημαίνει 
κυρίως πολύπλευρη καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική αλλά και 
ψυχική. Ισοστασία1 καλλιέργειας μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού 
ανθρώπου. Πύργωση της ευαισθησίας του εσωτερικού ανθρώπου. 
    Ακριβώς η έννοια του κοινωνικού ανθρώπου – που παρέχει και 
παίρνει, που ακούει και μεταδίδει, που συμμετέχει ενεργά στην εποχή 
του – αποδεικνύει ότι η μόρφωση αποτελεί σύνθεση για μια κοινωνική 
δύναμη. Η δύναμη αυτή για να μορφοποιηθεί και να εκφραστεί σωστά 
χρειάζεται πλούτο συναισθημάτων με αίσθηση συμμετοχής στην κοινή 
διαβίωση. 
    Τέταρτο: κατά συνέπεια, η έννοια της μόρφωσης δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί απόλυτα; Στη γλώσσα μας διαθέτουμε μια άλλη λέξη-

κλειδί που βοηθά στο να δοθεί η σωστή 
διάσταση του περιεχομένου της μόρφωσης: 
είναι η παιδεία. Οι Έλληνες εννόησαν τον 
πολιτισμό ακριβώς ως παιδεία, διάπλαση, 
ημέρωση. Μίλησαν για την πολιτισμοποιό 
σημασία της παιδείας και γι’ αυτό η ανάλογη 
λέξη μόρφωση προέρχεται από το μορφόω-ω 

(=παρέχω μορφή). Η παιδεία δείχνει ότι η μόρφωση αποτελείται από 
μικρές φλόγες που κατακαίουν τον άνθρωπο. Κατακαίουν χωρίς να 
καταστρέφουν∙ αντίθετα δημιουργούν: είναι μια νέα «Καιόμενη Βάτος»2. 
    Έκανα παραπάνω νύξη για το ότι η μόρφωση δεν είναι μόνον η 
συνισταμένη γνωσιολογικών στοιχείων. Περιλαμβάνει επίσης την ψυχική 
καλλιέργεια, την ηθική αρτίωση. Συμπλήρωσα μάλιστα ότι αυτό το 
δίπτυχο της πνευματικής και της ψυχικής καλλιέργειας οδηγεί στον 
κοινωνικό άνθρωπο. Ο απλός αλλά σοφός λαός μας ζητά ακόμη από το 
μορφωμένο αποδείξεις έμπρακτης τακτικής σε θέματα συμπεριφοράς, 
συναισθημάτων, εκφράσεως, ένα ανώτερο πνεύμα, έναν αέρα ευγένειας, 
μια πνοή πολιτισμού. Με άλλα λόγια μια προσωπικότητα που να λάμπει. 
                                                                                                                           Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 

 

1.Εξισορρόπηση 
2.Ο θάμνος που, κατά τη Βίβλο, είδε ο Μωυσής να καίγεται χωρίς να φλέγεται. 
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Κείμενο 2 

    Το σχολείο δεν παρέχει μόνο γνώσεις. Είναι ο προθάλαμος της ζωής. 
Μια τάξη είναι ένα κοινωνικό κύτταρο με κανόνες λειτουργίας. Το παιδί 
μαθαίνει την προσαρμογή, την πειθαρχία, την αμοιβή της δουλειάς και 
την τιμωρία της αταξίας. Αυτά συνιστούσαν την εκμάθηση της 
κοινωνικής ζωής στο μυαλό αυτών που καθιέρωσαν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 
    Ευτυχώς δεν είναι πια μόνον αυτά. Θέλουμε το σχολείο να παράγει 
ελεύθερους ανθρώπους κι όχι υποταγμένους στη μοίρα τους, θέλουμε να 
είναι ο τόπος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να 
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, να αντιδρούν στην προσβολή και 
την αδικία, να ενδιαφέρονται για τα προβλήματα του τόπου και του 
πλανήτη. Κι αυτό δεν πετυχαίνεται εισάγοντας ένα ειδικό μάθημα τύπου 
«Αγωγή του Πολίτη», αλλά διαποτίζοντας κατάλληλα όλα τα μαθήματα 
και τη συμπεριφορά του προσωπικού, παρέχοντας βοήθεια, 
κατευθύνσεις, ερεθίσματα. 

     Το σχολείο οφείλει να παρέχει 
σε όλους κοινό έρμα γνώσεων και 
ικανοτήτων, κοινό πολιτιστικό 
υπόστρωμα. Να μην περιθωριοποιεί 
τους πιο αδύναμους αλλά να τους 
βοηθάει και να ενισχύει του κάθε 
παιδιού την προσωπικότητα και τις 
κλίσεις. Και για να το πετύχει 
χρειάζεται κατάλληλο προσωπικό. 

Σε κάθε βαθμίδα, δασκάλους καλούς και κοινωνικά καταξιωμένους – όχι 
όπως σήμερα, που μεγάλο μέρος του διδακτικού σώματος κουβαλάει την 
πίκρα της αποτυχίας σε «καλύτερες» σχολές. Δασκάλους με προσφορά 
σημαντική και αμοιβές γερές. Ανώτερες των δικαστικών: γιατί, αν τίποτ’ 
άλλο δεν αλλάξει και οι δάσκαλοι γίνουν καλύτεροι, οι εγκληματίες θα 
μειωθούν – αν οι δάσκαλοι ήταν τέλειοι οι δικαστές θα’ ταν άχρηστοι. 
Και βέβαια δάσκαλοι και καθηγητές με περισσότερα εφόδια, με 
αρτιότερες και μακρύτερες σπουδές, με αυστηρές και πολλαπλές 
επιλογές, ώστε να αποφοιτούν αυτοί που πραγματικά αγαπούν το 
λειτούργημα. 
    Για να είναι ένα τέτοιο σχολείο εφικτό, χρειάζεται να απαλλαγεί το 
ταχύτερο δυνατόν από το βραχνά του εξεταστικού. Δεν αρκεί αυτό, αλλά 
είναι απαραίτητο. Το πρόβλημα της επιλογής των φοιτητών μπορεί να 
λυθεί με ένα γενικό κανόνα (ελεύθερη πρόσβαση των αποφοίτων 
λυκείου), με εξαιρέσεις για τις σχολές μεγάλης ζήτησης ή νευραλγικής 
κοινωνικής σημασίας: εκεί μπορούν να απαιτούνται κάποια επιπλέον 
προσόντα (π.χ. ικανοποιητικοί βαθμοί σε κάποια μαθήματα και, αν ο 
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αριθμός των ενδιαφερομένων παραμένει μεγάλος, να γίνονται 
εισαγωγικές εξετάσεις ένα ή δύο χρόνια μετά το λύκειο (όπως στη 
Γαλλία), ή απλώς κλήρωση (όπως στην αρχαία Αθήνα για όλα τα 
αξιώματα πλην στρατηγών), δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ 17,4 και 
17,8 είναι μη σημαντική. Ή κάποια άλλη διαδικασία, φτάνει να μπορεί να 
διεξαχθεί αδιάβλητα. 
    Για όλα τα παραπάνω, δει χρημάτων, όπως μας δείχνει το παράδειγμα 
της Φιλανδίας, ας πούμε, όπου η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Αλλά τα 
χρήματα δεν φτάνουν. Άφθονοι τρόποι υπάρχουν για να καταλήξουν τα 
λεφτά σε επιτήδειες τσέπες: αγοράζοντας μοντέρνα μηχανήματα που 
στοιβάζονται σε αποθήκες ή αλλάζοντας θρανία κάθε χρόνο, ας πούμε. 
    Χρειάζεται σχεδιασμός απορρόφησης, πολιτική βούληση που 
ξεπερνάει τη θητεία ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης. Και για να γίνει 
αυτό χρειάζεται κοινωνική πίεση ή μάλλον κοινωνική κατακραυγή. 
    Όσο δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση θα λιμνάζουμε, κι οι όποιες 
νέες ρυθμίσεις από τα πάνω θα μένουν ανενεργές χωρίς να αγγίζουν την 

ουσία. Και για να φτάσουμε εκεί δεν 
αρκούν οι γενικόλογες καταγγελίες, 
του τύπου «φταίει ο δικομματισμός», 
«φταίει η πλουτοκρατία», «φταίει η 
παπαγαλία». Χρειάζεται ένα Μέτωπο 
Παιδείας, με στόχο την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης στο σύνολό της, που 
να εξειδικεύει την καταγγελία στις 
ολέθριες λεπτομέρειες της 
εκπαιδευτικής πρακτικής και να 

αντιπροτείνει, που να αντιδρά μεν στα κυβερνητικά μέτρα, χωρίς όμως 
να περιμένει τι θα κάνει ο υπουργός για να αναπτύξει πρωτοβουλία. 
Χρειάζεται να επισημάνουμε και να πείσουμε ότι ένας μηχανικός δεν 
είναι «καλύτερος» από έναν υδραυλικό ή έναν ακορντεονίστα: αν είναι 
καλοί, είναι όλοι εξίσου αξιοσέβαστοι. Κι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι 
ποιανού το παιδί θα γίνει γιατρός, αλλά να έχουμε καλούς γιατρούς, που 
δεν παίρνουν φακελάκια, και σύστημα υγείας για όλους. 
    Κι αν όλα αυτά ακούγονται δύσκολα, ουτοπικά δεν είναι. Όχι εδώ 
τουλάχιστον, όπου γεννήθηκε ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος», όπου η παιδεία 
ήταν πάντα κεντρικό μέλημα. 
                                              Βένιος Αγγελόπουλος, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 16/10/05  

 

 

 

Εκπαιδευτικός Όμιλος: Πρόκειται για σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1910 
από λογοτέχνες, εκπαιδευτικούς και πολιτευόμενους με σκοπό την προσπάθεια 
αναμόρφωσης της ελληνικής εκπαίδευσης μέσα από  τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και την καταπολέμηση του σχολαστικισμού. Οι προσπάθειες του Ομίλου 
στηρίχτηκαν στις εργασίες του Μ. Τριανταφυλλίδη, του Α. Δελμούζου και του Δ. 
Γληνού. Το 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου συνεργάστηκε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο 
για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση όμως 
τερματίστηκε, όταν έπεσε η κυβέρνηση Βενιζέλου το 1920. Το 1927 ο Εκπαιδευτικός 
Όμιλος διασπάστηκε σε δυο τάσεις που τις εκπροσωπούσαν ο Γληνός και ο 
Δελμούζος εξαιτίας πολιτικών διχογνωμιών των μελών του. 
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Κείμενο 3 : Τι σημαίνει καλός δάσκαλος 

    Όταν μιλάμε για έναν «καλό δάσκαλο», πιθανόν έχουμε στο νου μας 
πολλά πράγματα – το δάσκαλο σαν άτομο, το τι κάνει μέσα στην τάξη, το 
πώς συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό. Μπορεί επίσης να τον 
σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή και σαν έναν αντιπρόσωπο του σχολείου 
στην κοινωνία. Ίσως να σκεφτόμαστε το βάθος της εμπειρίας του και της 
εκπαίδευσής του. Αυτό το άρθρο θα αναφερθεί στα πιο ουσιώδη 
πράγματα τα οποία έχει την αξίωση να βρει κανείς σε όλους τους καλούς 
δασκάλους, εφόσον εργάζεται με παιδιά μέσα στην τάξη. 
    Ποιες παραδεχόμαστε ως λειτουργίες μιας καλής διδασκαλίας; Αυτή η 
αντίληψη της καλής διδασκαλίας θα επηρεαστεί πάρα πολύ από την 
κουλτούρα την οποία έχουμε αποκτήσει εμείς οι ίδιοι και την οποία εμείς 
επικροτούμε. Η καλή διδασκαλία εξαρτάται από την άποψη που έχει 
κανείς για τη μόρφωση και από τις αντιλήψεις, που πάντοτε αλλάζουν, 
τις οποίες έχει καθένας για το τι αποτελεί καλή διδασκαλία. Υπάρχουν 
πολλά και ποικίλα σχέδια – όλα τους καλά. 
    Γραπτά έργα, συνεντεύξεις και έρευνες των τελευταίων πενήντα ετών 
συνθέτουν μια βάση, για να κάνει κανείς μερικές γενικευμένες προτάσεις 
σχετικά με τη λειτουργία της διδασκαλίας, προτάσεις που δε δείχνουν 
καμιά κρίση για το τι είναι καλή ή κακή διδασκαλία. Μετά τη 
συγκέντρωση των στοιχείων που έχουν σχέση μ’ αυτές τις λειτουργίες, θ’ 
ακολουθήσει αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας. 
    Εάν υποθέσουμε ότι τα δώδεκα λειτουργικά σημεία που ακολουθούν 
έχουν μεγάλη σημασία σχεδόν για την κάθε διδακτική ημέρα, τότε θα 
θέλαμε να κάνουμε παρατηρήσεις για τη διδασκαλία από τη σκοπιά 
αυτών των δώδεκα σημείων. Γύρω απ’ αυτά τα δώδεκα σημεία θα έπρεπε 
να γίνονται και οι συζητήσεις μας με τους διδάσκοντες και μ’ εκείνους 
που είναι υπεύθυνοι για τα μορφωτικά προγράμματα των διδασκόντων. 
Οι δάσκαλοι οι ίδιοι θα έβλεπαν τη δουλειά τους σε σχέση μ’ αυτά τα 
ίδια σημεία. 
    Θα ήταν βέβαια ατυχές, εάν οι διδάσκοντες έπρεπε να κριθούν από 
ορισμένους, μόνον μέσα απ’ αυτούς τους όρους. Εάν αυτά αποτελούν τα 
βασικότερα σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τότε τα στοιχεία 
που συγκεντρώνουμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν μια βάση 
για βελτίωση. Οι δάσκαλοι οι ίδιοι 
πιθανόν να χρειαστούν βοήθεια σε μια ή 
περισσότερες λειτουργίες της 
διδασκαλίας. Τα σημεία αναφέρονται όχι 
με μια αξιολογική κατάταξη, αλλά σαν 
ένα ευρύ πλαίσιο για να βρουν οι ίδιοι οι 
διδάσκοντες περισσότερα πράγματα 
σχετικά με τον εαυτό τους και τα 
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λειτουργικά σημεία της διδασκαλίας. 

1. Εξήγηση, πληροφόρηση, παρουσίαση. 
2. Πρωτοβουλίες, καθοδήγηση, επίβλεψη. 
3. Συγκρότηση σε μια ενότητα. 
4. Παροχή ασφάλειας (σιγουριάς). 
5. Λεπτομερειακή εξήγηση θέσεων, πεποιθήσεων, προβλημάτων. 
6. Διάγνωση των προβλημάτων μάθησης. 
7. Ετοιμασία υλικού για το όλο πρόγραμμα μαθημάτων. 
8. Αξιολόγηση, βαθμολογία, αναφορά (έλεγχος). 
9. Εμπλουτισμός κοινωνικών δραστηριοτήτων. 
10. Οργάνωση και τακτοποίηση της αίθουσας διδασκαλίας. 
11. Συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες. 
12. Συμμετοχή στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. 

                                                                                                                                      Louis E. Raths 

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1.Ποιες αλλαγές στον προσδιορισμό της έννοιας «μορφωμένος», κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα, διαπιστώνει ο συγγραφέας στο κείμενο 1; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.Με βάση τα στοιχεία του κειμένου 1 να δώσετε σε 60-80 περίπου 
λέξεις τον ορισμό της έννοιας «μορφωμένος άνθρωπος». 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3.Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα στηριζόμενοι στο κείμενο 2: 

 

Η προσφορά του εκπαιδευτικού θεσμού 

Γνωστικός-
πνευματικός  

τομέας 

Ηθικός-ψυχικός 

τομέας 

Κοινωνικό-πολιτικός 
τομέας 

   

   

   

   

   

 

4.Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου 
2 με την ένδειξη Σωστό – Λάθος: 

α) Ο συγγραφέας προτείνει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις 
πανεπιστημιακές σχολές. 
β) Η λύση της εκπαιδευτικής κρίσης θα επιτευχθεί αποκλειστικά με την 
αύξηση των δαπανών για την παιδεία. 
γ) Μέχρι σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρωνόταν 
στην επιτυχή πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. 
δ) Με βάση την κυρίαρχη αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας ο 
αποκλεισμός από μια πανεπιστημιακή σχολή θεωρείται κοινωνική 
αποτυχία. 
ε) Το Μέτωπο Παιδείας αφορά στους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων που πιστεύουν σε ένα δικαιότερο τρόπο αξιολόγησης των 
μαθητών. 
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Β.Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
1.α) Να διαπιστώσετε το λειτουργικό ρόλο των ερωτήσεων τόσο στην 
πορεία ανάπτυξης όσο και στη δομή του κειμένου 1.  
   β) Να αντικαταστήσετε τα αρχικά ερωτήματα στην 9η, 10η και 11η 
παράγραφο του ίδιου κειμένου με δικές σας θεματικές προτάσεις. 
α)_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

β) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________     

2. Να χωρίσετε το κείμενο 2 σε πέντε νοηματικές ενότητες και να 
γράψετε έναν τίτλο για την καθεμιά. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΎΦΟΣ 

1.α) Να συνδυάσετε τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου 3 με δύο 
επίθετα: 

Ø αντιλήψεις: ________________   ________________ 
Ø έρευνες: ________________   _________________ 
Ø βάση: ________________   _________________ 
Ø όρους: ________________   _________________ 

   
 β) Να συνδυάσετε τα παρακάτω επίθετα του κειμένου 3 με δύο 
ουσιαστικά: 

Ø ουσιώδη:______________   _______________ 
Ø ποικίλα: ______________   _______________ 
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Ø ατυχές: ______________   ________________ 
 
2. Να δικαιολογήσετε τη χρήση του α’ ενικού και α’ πληθυντικού 
προσώπου στο κείμενο 1. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 1 να βρείτε μια 
συνώνυμη: συγκατάβαση, βασανιστική, αυτοδύναμα, νύξη, αρτίωση. 
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

1. Σε ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας με θέμα «ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» συμμετέχετε ως εκπρόσωπος της 
μαθητικής κοινότητας. Στη σύντομη παρέμβασή σας (τριών περίπου 
λεπτών/ 200-300 λέξεις) να αναφέρετε τις αλλαγές στις οποίες, κατά τη 
γνώμη σας, πρέπει να προχωρήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, εθνικές και 
παγκόσμιες. 
 
2. Αξιοποιώντας τα δεδομένα του κειμένου 3 να αναφερθείτε στα 
στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα, ώστε ένας εκπαιδευτικός 
οποιασδήποτε βαθμίδας να εκπληρώνει με επιτυχία το έργο του. Να 
υποθέσετε ότι οι σκέψεις σας περιλαμβάνονται σε άρθρο που θα γράψετε 
για την εφημερίδα του σχολείου σας. (έκταση 300 λέξεις) 
 
3. Πιστεύετε ότι το γέλιο παίζει σημαντικό ρόλο για την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητας του νέου ανθρώπου; Πώς μπορεί γενικότερα να 
εξασφαλιστεί μια ευχάριστη και   δημιουργική ατμόσφαιρα στο σχολικό 
χώρο, από την οποία δε θα λείπει το γέλιο; (200 περίπου λέξεις) 
 
4.Σε μια συνέντευξη εκπαιδευτικού περιοδικού στην οποία συμμετέχετε 
απαντάτε στα ακόλουθα ερωτήματα: 
α)Πολλοί μαθητές υποστηρίζουν πως αρκετά από τα γνωστικά 
αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο είναι περιττά. Ποια είναι η 
γνώμη σου για την άποψη αυτή; (100 λέξεις) 
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β)Να αναφερθείς σε ένα σχολικό μάθημα που το θεωρείς ουσιαστικό 
εφόδιο για την κοινωνική και πνευματική σου εξέλιξη. (100 λέξεις) 
 
Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λέο Μπουσκάλια, Το σχολείο των ζώων 

“Διηγούμαι πάντα την ιστορία ενός σχολείου ζώων, μια συναρπαστική 
ιστορία που λένε οι παιδαγωγοί επί χρόνια. Πάντα γελάμε μ’ αυτή, αλλά 
ποτέ δεν κάνουμε τίποτε. 
Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα 
άλλα ζώα αποφάσισαν ν’ ανοίξουν ένα σχολείο. Κάθισαν όλοι κάτω να 
οργανώσουν το πρόγραμμα. 
Ο λαγός επέμεινε ότι στο πρόγραμμα έπρεπε να συμπεριληφθεί το 
τρέξιμο. 
Το πουλί επέμεινε για το πέταγμα.  
Το ψάρι επέμεινε για το κολύμπι.  
Ο σκίουρος επέμεινε για το κάθετο σκαρφάλωμα στα δέντρα. 
Κι όλα τα άλλα ζώα ήθελαν να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα η 
ειδικότητά τους, κι έτσι έβαλαν τα πάντα και μετά έκαναν το 
ανεπανόρθωτο σφάλμα να επιμείνουν να παρακολουθήσουν όλα τα ζώα 
όλα τα μαθήματα. 
Ο λαγός έτρεχε υπέροχα, κανείς δεν έτρεχε τόσο γρήγορα σαν το λαγό. 
Οι άλλοι όμως επέμειναν ότι ήταν απαραίτητο για τη διανοητική και 
συγκινησιακή πειθαρχία να μάθουν στο λαγό να πετάει. Επέμειναν 
λοιπόν να μάθει να πετάει και τον ανέβασαν σ’ ένα κλαδί και του είπαν: 
«Πέτα, λαγέ!» Το κακόμοιρο το ζωάκι πήδησε κι έσπασε το πόδι του και 
το κεφάλι του. Έπαθε ζημιά ο εγκέφαλός του και μετά ούτε να τρέξει 
καλά δεν μπορούσε. Έτσι αντί για Α στο τρέξιμο πήρε Γ. Πήρε κι ένα Δ 
στο πέταγμα για την καλή του προσπάθεια. Κι όλοι στην επιτροπή του 
προγράμματος ήταν ευχαριστημένοι. 
Το ίδιο έγινε και με το πουλί — πέταγε σαν τον άνεμο εδώ κι εκεί, έκανε 
τούμπες και κόλπα κι έπαιρνε Α στο πέταγμα. Οι άλλοι όμως επέμειναν 
ότι έπρεπε να μάθει να σκάβει τρύπες σαν τυφλοπόντικας. Βέβαια το 
πουλί έσπασε τελικά τα φτερά του και το ράμφος του και πολλά άλλα και 
δεν μπορούσε πια ούτε να πετάει. Όλοι όμως ευχαριστήθηκαν που του 
έβαλαν ένα Γ στο πέταγμα, και ούτω καθεξής.  
Και ξέρετε ποιος ήταν ο αριστούχος αυτού του σχολείου; 
Ένα διανοητικά καθυστερημένο χέλι γιατί μπορούσε να κάνει τα πάντα 
σχεδόν αρκετά καλά. Η κουκουβάγια αποσύρθηκε και τώρα ψηφίζει 
«όχι» σε όλα τα ψηφίσματα που έχουν να κάνουν με τα κονδύλια της 
παιδείας. 
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Όλοι το ξέρουμε πολύ καλά, πως ο τρόπος αυτός είναι λανθασμένος κι 
ωστόσο κανείς δεν κάνει ποτέ τίποτε. Μπορεί να είσαι μεγαλοφυΐα. 
Μπορεί να είσαι ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου — 
δε θα καταφέρεις να μπεις στο Πανεπιστήμιο – αν δεν περάσεις την 
τριγωνομετρία. Που θα την κάνεις τι; Δεν μπορείς να πάρεις απολυτήριο 
από το Λύκειο αν δεν περάσεις σ’ αυτό και κείνο το μάθημα! Δεν 
μπορείς να βγεις από το Δημοτικό αν δεν κάνεις αυτό ή το άλλο! Δεν έχει 
καμιά σημασία ποιος είσαι. Ρίξτε μια ματιά στη λίστα των αποτυχημένων 
μαθητών: Γουίλιαμ Φώκνερ, Τζον Φ. Κένεντυ, Τόμας Έντισον.. Δεν 
μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα στο σχολείο. Ήταν κόλαση γι’ αυτούς. 
«Δε θέλω να μάθω κάθετο σκαρφάλωμα. Ποτέ δεν πρόκειται να 
σκαρφαλώσω κάθετα σ’ ένα δέντρο. Είμαι πουλί. Μπορώ να πετάξω 
στην κορφή του δέντρου χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώσω». «Δεν 
έχει σημασία, είναι καλή πνευματική άσκηση».” 
Πραγματικά σε λυπάμαι αν διευθύνει τη ζωή σου μόνο αυτό που μπορεί 
να μετρηθεί, γιατί εμένα με κεντρίζει το απροσμέτρητο. Με κεντρίζουν 
τα όνειρα, όχι μόνο αυτό που είναι μπροστά μου. Δε δίνω δεκάρα γι’ 
αυτό που βρίσκεται μπροστά μου.  
Αυτό το βλέπω. Αν θες να περάσεις τη ζωή σου μετρώντας το, είναι 
δικαίωμά σου, εμένα όμως με ενδιαφέρει αυτό που βρίσκεται πιο έξω. 
Υπάρχουν τόσα που δε βλέπουμε, δεν πιάνουμε, δε νιώθουμε, δεν 
καταλαβαίνουμε. 
Υποθέτουμε πως η πραγματικότητα είναι αυτό το κουτί που μας βάλανε 
μέσα, κι όμως σας βεβαιώνω πως δεν είναι έτσι. Ανοίξτε την πόρτα 
κάποτε και κοιτάξτε τι υπάρχει έξω. Το όνειρο του σήμερα θα είναι η 
πραγματικότητα του αύριο. Κι όμως έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε… 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αφού ερμηνεύσετε τον αλληγορικό χαρακτήρα του κειμένου, να γράψετε 
την άποψη του συγγραφέα για τον χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 
σύγχρονη εκπαίδευση (150-200 λέξεις). 
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4Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κείμενο 1: Οικολογική νοημοσύνη 

  1.  Για χίλια και πλέον χρόνια, 
το Σερ, ένα μικρό χωριό στο 
Θιβέτ, επιμένει να διεκδικεί την 
ύπαρξή του σε πείσμα της άθλιας 
θέσης του, αφού είναι χωμένο σε 
ένα στενό χείλος μιας 
απόκρημνης πλαγιάς. Αυτό το 
μέρος του ξηρού θιβετιανού 
οροπεδίου δέχεται μόλις 3 ίντσες 
βροχόπτωση ετησίως. Όμως κάθε 
σταγόνα εντάσσεται σε ένα 

αρχαίο σύστημα ύδρευσης. Οι ετήσιες θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 
πλησιάζουν τον παγετό, και από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο ο 
υδράργυρος μπορεί να κατέβει από αυτό το όριο κατά δέκα έως είκοσι 
βαθμούς Φαρενάιτ. Τα πρόβατα της περιοχής έχουν εξαιρετικά παχύ 
μαλλί που διατηρεί θαυμάσια τη θερμότητα∙ το μαλλί που κλώθεται και 
πλέκεται στην περιοχή παράγει ρούχα και κουβέρτες που βοηθούν τους 
χωρικούς να αντέξουν τους βασανιστικούς ψυχρούς χειμώνες με 
ελάχιστη θερμότητα πέρα από καμιά φωτιά στο τζάκι. 
   2. Στα σπίτια από πέτρα και λάσπη πρέπει να κατασκευάζεται εκ νέου η 
στέγη κάθε χρόνο και το υλικό της προέρχεται από τις ιτιές που 
φυτεύονται κατά μήκος των καναλιών ύδρευσης. Όποτε κόβεται ένα 
κλαδί για τη στέγη, μπολιάζεται ένα νέο κλαδί στο δέντρο. Μια ιτιά ζει 
περίπου 400 χρόνια, και όταν μια πεθαίνει μια νέα φυτεύεται. Τα 
ανθρώπινα απορρίμματα ανακυκλώνονται ως λίπασμα για χόρτα, 
λαχανικά και αγρούς κριθαριού – πηγή του τοπικού προϊόντος, της 
τσάμπα – καθώς και για ριζώδη λαχανικά που θα αποθηκευτούν για το 
χειμώνα. 
   3.Για αιώνες ο πληθυσμός του Σερ έχει παραμείνει ο ίδιος, περίπου 300 
άνθρωποι. Ο Jonathan Rose, ένας από τους πρώτους πράσινους 
σχεδιαστές και κατασκευαστές στις ΗΠΑ και εμπνευστής του κινήματος 
για την κατασκευή οικιών που να είναι πράσινες αλλά και οικονομικά 
προσιτές, ανακαλύπτει διδακτικά παραδείγματα στους ευφυείς τρόπους 
που βρήκαν οι ιθαγενείς για να επιβιώνουν σε επικίνδυνες γωνιές όπως το 
Σερ. Όπως το θέτει ο Rose, «Αυτή είναι πραγματική βιωσιμότητα, όταν 
ένα χωριό μπορεί να επιβιώσει στο οικοσύστημά του για 1000 χρόνια». 
  4.Οι Θιβετιανοί, βέβαια, δεν είναι οι μόνοι που έχουν αξιοσημείωτη 
ικανότητα στην εξεύρεση απλών λύσεων για την τρομακτική πρόκληση 
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της επιβίωσης, και μάλιστα της θριάμβευσης, στις πλέον άθλιες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Από τον αρκτικό κύκλο μέχρι την έρημο της 
Σαχάρας, οι ιθαγενείς λαοί επιβίωσαν παντού μόνο χάρη στην κατανόηση 
και τη θαυμάσια προσαρμογή στα φυσικά συστήματα που τους 
περιβάλλουν, καθώς και στο σχεδιασμό τρόπων ζωής που συνδυάζονται 
καλύτερα με αυτά τα συστήματα. Στο Σερ υπάρχουν τρεις δυνάμεις στις  
οποίες στηρίζεται αυτό το μικροσκοπικό οχυρό για την επιβίωσή του: το 
φως του ήλιου, το νερό της βροχής και η σύνεση για την ορθή χρήση των 
φυσικών πηγών. 
  5.Ο μοντέρνος βίος μειώνει αυτές τις ικανότητες και την ανάλογη 
σύνεση∙ στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η κοινωνία έχασε την επαφή της με 
τη μοναδική ίσως ευαισθησία που είναι κρίσιμη για την επιβίωσή μας ως 
είδους. Η ρουτίνα της καθημερινής μας ζωής συνεχίζεται απολύτως 
αποσυνδεδεμένη από τις αρνητικές επιπτώσεις της στο γύρω μας κόσμο∙ 
ο συλλογικός μας νους κρύβει ρωγμές που αποσυνδέουν τις καθημερινές 
μας δραστηριότητες από τις κρίσεις που δημιουργούν οι ίδιες αυτές 
δραστηριότητες στα φυσικά συστήματα. Ωστόσο την ίδια στιγμή η 

παγκόσμια εμβέλεια της βιομηχανίας 
και του εμπορίου σημαίνει ότι οι 
επιπτώσεις του τρόπου ζωής μας 
εκτείνονται στις απώτατες γωνιές του 
πλανήτη. Το είδος μας απειλεί να 
αναλώσει και να μολύνει το φυσικό 
κόσμο σε ρυθμό που ξεπερνά κατά πολύ 
το περιθώριο αντοχής του πλανήτη μας. 

   6.Τον τύπο αυτό της σοφίας που έχει διατηρήσει εκείνο το 
μικροσκοπικό χωριό των Ιμαλαϊων ζωντανό για αιώνες τον ονομάζω 
«οικολογική νοημοσύνη», με την έννοια ότι απευθύνεται στην ικανότητά 
μας να προσαρμοζόμαστε στον οικολογικό μας χώρο. Το οικολογικό 
στοιχείο αναφέρεται σε μια κατανόηση των οργανισμών και των 
οικοσυστημάτων τους, ενώ η νοημοσύνη παρέχει τη δυνατότητα να 
μάθουμε από την εμπειρία μας και να φερθούμε αποτελεσματικά 
απέναντι στο περιβάλλον μας. Η οικολογική νοημοσύνη μας επιτρέπει να 
θέσουμε σε εφαρμογή όσα μαθαίνουμε για το πώς η ανθρώπινη 
δραστηριότητα καταπατά τα οικοσυστήματα, ούτως ώστε να κάνουμε 
λιγότερο κακό και να ξαναζήσουμε κατά τρόπο υποφερτό στη γωνιά που 
μας αναλογεί – και που πλέον είναι ο πλανήτης ολόκληρος. 
 […] 
  7.Οι σημερινές απειλές επιβάλλουν να αναπτύξουμε μια νέα 
ευαισθησία, την ικανότητα να αναγνωρίζουμε το κρυφό δίκτυο 
συνδέσεων μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και των φυσικών 
συστημάτων, καθώς και τις λεπτές περιπλοκές των διασταυρώσεών τους. 
Αυτή η εγρήγορση απέναντι σε νέες δυνατότητες οφείλει να οδηγήσει σε 
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συλλογική αφύπνιση, αλλαγή των πλέον βασικών μας διαδικασιών και 
αντιλήψεων, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει αλλαγές τόσο στο 
εμπόριο και τη βιομηχανία όσο και στις ατομικές μας δραστηριότητες και 
συμπεριφορές. 
[…] 
  8.Αντιμετωπίζουμε ένα εξελικτικό αδιέξοδο: οι τρόποι σκέψης που κατά 
το αρχαϊκό παρελθόν καθοδήγησαν την εγγενή οικολογική μας 
νοημοσύνη ήταν κατάλληλοι για τις σκληρές πραγματικότητες της 
προϊστορίας. Αρκούσε που είχαμε μια φυσική τάση να καταβροχθίσουμε 
όσα σάκχαρα και λίπη μπορούσαμε να βρούμε για να παχύνουμε ώστε να 
αντέξουμε τον επικείμενο λιμό, και επίσης αρκούσε που η οσφρητική μας 
νοημοσύνη θα διασφάλιζε την πρόκληση ναυτίας από τις τοξίνες και 
αηδίας από το χαλασμένο φαγητό, καθώς και το ότι ο συναγερμός των 
νεύρων μας θα μας έκανε να τρέξουμε για να ξεφύγουμε από τα 
αρπακτικά. Αυτή η γερά εμπεδωμένη γνώση έφερε το είδος μας στο 
κατώφλι του πολιτισμού. 
   9.Οι αιώνες που ακολούθησαν, όμως, μείωσαν τις ικανότητες των 

δισεκατομμυρίων ατόμων που ζουν με 
τα προϊόντα της σύγχρονης 
τεχνολογίας. Οι επαγγελματικές πιέσεις 
μας ωθούν να αποκτήσουμε 
υπερεξειδικευμένη γνώση, και εν 
συνεχεία να εξαρτώμεθα από άλλους 
ειδικούς για γνώσεις που δεν 
κατέχουμε. Ο καθένας μας μπορεί να 
αριστεύσει σε ένα περιορισμένο 

φάσμα, όλοι όμως στηριζόμαστε στις ικανότητες ειδικών – κτηματιών, 
μηχανικών λογισμικού, διαιτολόγων, τεχνικών- για να κάνουν τη ζωή 
μας λειτουργική. Δεν μπορούμε πια να βασιζόμαστε στην ευφυή μας 
προσαρμογή στο φυσικό μας κόσμο, ούτε στο πέρασμα της τοπικής 
σοφίας από γενιά σε γενιά που επέτρεψε σε ιθαγενείς λαούς να βρουν 
τρόπους ώστε να ζουν σε αρμονία με τη δική τους γωνιά του πλανήτη. 
                                                                                                     Daniel Goleman, Οικολογική νοημοσύνη 
 
Κείμενο 2: Οι δέκα πληγές της γης 
 
    «Οι δέκα πληγές της Γης» είναι το κέντρο γύρω από το οποίο 
αναπτύσσεται η καταπληκτική ανάλυση του «Πουέν» για την κατάσταση 
της Γης. Την κωδικοποίηση ανέλαβε ο Κλάους Τέπφερ, επικεφαλής του 
προγράμματος του Ο.Η.Ε. για το περιβάλλον. 

1. Η υποβάθμιση του εδάφους. Τονίζεται λιγότερο από το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, 
αλλά είναι καταστροφή. Μειώνεται συνεχώς η γονιμότητα των 
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καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Στην Αφρική, την Ασία και τη 
Λατινική Αμερική το έδαφος διαβρώνεται, καθώς εξαφανίζονται 
τα δάση και οι εκτάσεις καλλιεργούνται εντατικότατα. Ο αέρας και 
η βροχή εξαφανίζουν 100 τόνους γόνιμο χώμα ανά εκτάριο το 
χρόνο. Ό,τι απομένει καταστρέφεται από χημικές ουσίες. 

2. Οι κλιματολογικές αλλαγές και η ενεργειακή σπατάλη. Το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, 
με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και της θερμοκρασίας. 
Η Διάσκεψη του Ρίο απέτυχε και η Διάσκεψη του Κιότο δεν 
πέτυχε ουσιώδεις μειώσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. 

3. Η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας. Με την αύξηση 
των αστικών περιοχών, των ζωνών καλλιέργειας και της μόλυνσης 
εξαφανίζονται εκατομμύρια είδη φυτών και ζώων, που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην παρασκευή φαρμάκων και στην 
αποκατάσταση «περιβαλλοντικών τραυμάτων». 

4. Η καταστροφή των δασών. Στο παρελθόν έχασαν τα δάση τους 
οι εύκρατες χώρες. Τώρα υλοτομούνται τα τροπικά δάση και 
χάνονται οι πνεύμονες της Γης, που φιλοξενούν χιλιάδες είδη ζώων 
και φυτών, τα οποία επίσης εξαφανίζονται. 

5. Απειλές στο πόσιμο νερό. Το πόσιμο νερό αφενός μολύνεται και 
μολύνει τον πληθυσμό, κυρίως στις τρίτες χώρες, αφετέρου 
εξαντλείται. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ένα τέταρτο του κόσμου θα 
υποφέρει από χρόνια έλλειψη νερού, στις αρχές του επόμενου 
αιώνα. Το νερό δεν παρασκευάζεται. Ο άνθρωπος μπορεί και 
οφείλει να το συντηρεί και να το προστατεύει. Η έλλειψή του 
προκαλεί πολέμους. 

6. Χημική μόλυνση. Τα συνθετικά χημικά προϊόντα μολύνουν αέρα, 
νερό, γη, θάλασσα, ζώα, φυτά και ανθρώπους, περνώντας στην 
αλυσίδα διατροφής. Πλέον μολύνονται η Αρκτική και η 
Ανταρκτική. 

7. Η άναρχη αστικοποίηση. Η δημογραφική έκρηξη, κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, και η καταστροφή της υπαίθρου 
προκαλούν συγκέντρωση πληθυσμών σε αστικές περιοχές, που 
διογκώνονται χωρίς σχεδιασμό. Εκατομμύρια άνθρωποι 
συσσωρεύονται σε παραγκουπόλεις, με άθλιες συνθήκες υγιεινής. 
Πρόκειται για το νέο κακό του πολιτισμού μας. 

8. Η υπερεκμετάλλευση των θαλασσών και η μόλυνση των 
ακτών. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές των ωκεανών δεν είναι 
ανεξάντλητες. Οι θάλασσες αλιεύονται ανελέητα και πολλές φορές 
τα ψάρια μολύνονται από τα απόβλητα του πληθυσμού (βαρέα 
μέταλλα κ.λ.π.), ο οποίος μάλιστα στριμώχνεται στις ακτές. Το ένα 
τρίτο των ακτών του κόσμου (το 80% στην Ευρώπη) έχουν πληγεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
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9. Η ατμοσφαιρική μόλυνση. Οι κεντρικές θερμάνσεις, οι 
βιομηχανίες και οι μεταφορές γεμίζουν με ρύπους τον αέρα. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα υφίσταται στην ανατολική Ευρώπη. Ο 
αέρας μολύνεται και από τις όξινες βροχές, που πλέον 
εμφανίστηκαν στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. 

10. Η τρύπα του όζοντος. Παρά τη συνθήκη του Μόντρεαλ, η τρύπα 
κάθε Άνοιξη μετριέται σε 20-30% απώλειες όζοντος στην 
Αρκτική, και περισσότερο από 50% στην Ανταρκτική, λόγω της 
συνεχούς χρήσης χλωροφθορανθράκων. Αν η συνθήκη του 
Μόντρεαλ τηρηθεί αυστηρά, η τρύπα του όζοντος ίσως κλείσει το 
2050. 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι πληγές, γιατρεύονται, εφόσον οι 
αναπτυγμένες χώρες υιοθετήσουν οικονομικές και οικολογικές τεχνικές 
για την παραγωγή ενέργειας και τις προμηθεύσουν και στις 
αναπτυσσόμενες. 
                 (Από έρευνα του γαλλικού περιοδικού Le point-αναδημοσίευση στην εφημ. Ελευθεροτυπία) 
 
Κείμενο 3: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 
Η οικολογική κρίση και τα καθημερινά περιβαλλοντικά αδιέξοδα 
τροφοδοτούν την ανάγκη μιας επιστημονικά θεμελιωμένης διαδικασίας, 
που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τη 
φύση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση εισάγεται πλέον ως διαμάθημα, 
καθώς διαχέεται σε διάφορα μαθήματα και αντικείμενα, 
προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιμετωπίσει το 
περιβάλλον και τη ζωή του σε αυτό συνολικά. Σχετικά μας πληροφορεί 
το παρακάτω απόσπασμα: 
 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: 

Ø Εξετάζει το περιβάλλον στην ολότητά του, φυσικό και δομημένο, 
τεχνολογικό και κοινωνικό (οικονομικό, πολιτικό, τεχνικό, 
πολιτιστικό, ιστορικό, ηθικό, αισθητικό). 

Ø Είναι μια διαρκής διαδικασία που αρχίζει από την προσχολική 
ηλικία και συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

Ø Είναι διεπιστημονική στην προσέγγισή της και πλησιάζει το 
περιεχόμενο κάθε ξεχωριστής ειδικότητας με μια αντίληψη 
καθολικότητας. 

Ø Εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα από τοπική, εθνική, 
περιφερειακή και παγκόσμια σκοπιά. 

Ø Εστιάζει σε τρέχουσες και επίκαιρες περιβαλλοντικές καταστάσεις, 
αλλά λαμβάνει υπόψη και την ιστορική οπτική. 
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Ø Αναδεικνύει την αξία και την αναγκαιότητα της συνεργασίας σε 
επίπεδο τοπικό και παγκόσμιο, για την πρόληψη και την επίλυση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, λαμβάνει υπόψη την 
περιβαλλοντική διάσταση στα σχέδια ανάπτυξης. 

Ø Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό της διαδικασίας με την οποία θα αποκτήσουν τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες, καθώς και τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις και να δέχονται τις συνέπειες. 

Ø Συσχετίζει την περιβαλλοντική ευαισθησία, τη γνώση, τις 
ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων και διασαφήνιση αξιών 
σε κάθε ηλικία, αλλά και δίνει έμφαση στην ευαισθητοποίηση των 
ατόμων μικρής ηλικίας για το άμεσο περιβάλλον τους. 

Ø Βοηθά τους μαθητευόμενους να ανακαλύπτουν τα συμπτώματα 
και τις πραγματικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Ø Δίνει έμφαση στην πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και, επομένως, χρειάζεται η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και ικανοτήτων για την επίλυσή τους. 

Ø Χρησιμοποιεί ποικιλία μαθησιακών χώρων και μια ευρεία 
αντίληψη για την εκπαιδευτική προσέγγιση, τη διδασκαλία και τη 
μάθηση σχετικά με το περιβάλλον και από το περιβάλλον, δίνοντας 
έμφαση σε πρακτικές δραστηριότητες και σε εμπειρίες, 
αποκτημένες από πρώτο χέρι. 
 

         Απόσπασμα από τη Διεθνή Συνδιάσκεψη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της UNESCO, 1978  
     
Κείμενο 4: Τρίλιες1 

 
Στον κήπο, κάθε νύχτα, τρελαίνεται ένα αηδόνι. 
    Αυτό δεν είναι είδηση αν ο κήπος βρισκόταν σε μέρος εξοχικό. Όμως 
είναι έξι χιλιόμετρα από το Σύνταγμα, σε βορινό προάστιο. Ανάμεσα σε 
όγκους κτηρίων και μεγάλες πολυκατοικίες, ένα πουλάκι δέκα πόντων 
κάνει αντίσταση. 
    Οι τρίλιες του καταφέρνουν να διαπερνούν μπετονένιες πλάκες, διπλά 
τζάμια, συμπαγείς τοίχους. Ακούγονται πάνω από τον βρυχηθμό των 
λεωφορείων, τους αεροτενόρους των εποχούμενων ερωτιδέων, τις 
εξατμίσεις από δίτροχα μεγάλων κυβικών. Περιφρονούν τις εκατοντάδες 
βατ των πανάκριβων στερεοφωνικών, υπερβαίνουν τα κακαρίσματα της 
Ρ….. και τους κρωγμούς του Β….., αντηχούν μέσα σε πολυτελή «λίβινγκ 
ρουμ» και «πλαίη ρουμ», διεισδύουν μέσα σε «καπιτονέ» 
κρεβατοκάμαρες. 
    Πόσοι άκουσαν, πόσοι αφουγκράστηκαν αυτό το κελάηδημα; Ρωτάω 
και οι γείτονες με κοιτάνε παράξενα. «Αηδόνι; Δεν πρόσεξα…». 
«Δηλαδή πώς κάνει αυτό; Σαν καναρίνι;». 
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    Ε, για να ακούσεις αηδόνι πρέπει να ξέρεις αηδόνι. Τόσες νύχτες 
μελίζει, ακόμα και τη μέρα τραγουδάει. Αλλά ποιος καταλαβαίνει τι 
ακούει; Αν το έβρισκαν στο δρόμο τους μπορεί να το θεωρούσαν κυνήγι. 
Η Κάλας με σάλτσα στο πιάτο σας. 
    Τ’ αηδόνια δεν σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες. 
Πότε κοιμάται ένα αηδόνι; Πρεσβευτής ενός άλλου κόσμου τρυφερού 
και ευαίσθητου, με κρατάει άγρυπνο ως το ξημέρωμα. Με ταξιδεύει σε 
διαστάσεις φανταστικές, με καθηλώνει μπροστά στο μυστήριο της 
ομορφιάς και το μυστικό της δημιουργίας. Στην ησυχία της νύχτας η 
ένταση της τρίλιας του πολλαπλασιάζεται σαν να περνάει από μεγάλους 
ενισχυτές και κυριαρχεί απόλυτα στον χώρο. 
    Ποιος ηχολήπτης θα μπορούσε να δικαιώσει ένα αηδόνι; 
    Ωστόσο εγώ αισθάνομαι πως η φύση μού έκανε ένα μεγάλο δώρο. 
Γιατί νιώθω (κι ας κοροϊδεύω τον εαυτό μου) ότι για μένα τερετίζει κάθε 
νύχτα ο μικρός φτερωτός θεός. Μου φέρνει μήνυμα από άλλες όχθες, 
σκοτεινής ομορφιάς, από άλλες εποχές – νυχτερινές περιπλανήσεις σε 
δάση της νιότης μου. Και από την πρώτη ανάγνωση της «Ωδής σε ένα 
αηδόνι» του Keats: 
 
Πονά η καρδιά μου και ένα νωθρό μούδιασμα βαραίνει 
Τις αισθήσεις, σαν από κώνειο να είχα πιεί. 
 
    Πριν από χρόνια είχα γράψει για τα αηδόνια της Ελλάδας. 
Ξαναδιαβάζω το κείμενό μου και σταματάω στην τελευταία παράγραφο – 
που ισχύει σήμερα περισσότερο κι από τότε: 
    «Όμως εγώ πιστεύω ως αν κάτι θα γλυκάνει τις τελευταίες μου στιγμές 
(εκεί που ζυγίζονται όλα και ζυγίζουν λειψά) θα είναι δυο – τρία 
πράγματα που είδα- τοπία, φως- και ένα άκουσμα. Αυτό το απότομο 
ξεπέρασμα, το τρελό, το αδύνατο κι όμως πραγματικό. Αυτό το τέντωμα 
στα όρια που δείχνει πως ο κόσμος μπορεί και να έχει νόημα- 
απροσδόκητο, σαν το τίναγμα της τρίλιας στην πιο υψηλή ομορφιά». 
 
                                                      Νίκος Δήμου, «Καθημερινά- Κυριακάτικα», εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1995 
 
1.Το πολύ γρήγορο παίξιμο δύο ή περισσότερων φθόγγων στον ίδιο χρόνο, το 
κελάηδημα πουλιού. 
 
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
1.Πού οφείλεται, σύμφωνα με το συγγραφέα, η αξιοθαύμαστη επιβίωση 
του χωριού Σερ; (Κείμενο 1) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το συγγραφέα, ο άνθρωπος διατάραξε 
τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον; (Κείμενο 1) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
3.Να δώσετε έναν ορισμό της οικολογικής νοημοσύνης αξιοποιώντας τις 
παραγράφους 6-9. (Κείμενο 1) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση…συνολικά»: Να αναπτύξετε το 
περιεχόμενο της παραπάνω φράσης του κειμένου 3 με τη χρήση 
παραδείγματος. (80 περίπου λέξεις) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Β. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
1.Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους ο συγγραφέας τεκμηριώνει τις 
θέσεις του στο κείμενο 1: μύθος, γνωμικό, παράδειγμα, στατιστικά 
στοιχεία, αυθεντία, συλλογισμοί. Να δώσετε ένα παράδειγμα για κάθε 
επιλογή σας. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.Με ποια νοηματική σχέση συνδέονται οι δύο τελευταίες παράγραφοι 
του κειμένου 1; 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Γ.ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΎΦΟΣ 

1.Το τέταρτο κείμενο ανήκει στο δημοσιογραφικό είδος του 
χρονογραφήματος. Στο συγκεκριμένο κείμενο να επιβεβαιώσετε τα 
υφολογικά χαρακτηριστικά του, αφού μελετήσετε τις παρακάτω 
σημειώσεις.  
 
Το χρονογράφημα είναι είδος έντεχνου πεζού λόγου με λογοτεχνική συχνά χροιά∙ 
δημοσιεύεται σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Πρόθεσή του είναι να σχολιάσει την 
επικαιρότητα της κοινωνικής, της πολιτιστικής, της πολιτικής κτλ. ζωής. Γράφεται σε 
τόνο εύθυμο, χαριτωμένο, χιουμοριστικό, κάποτε επικριτικό, δηκτικό άλλοτε, συχνά 
ειρωνικό, παραινετικό, έμμεσα ή άμεσα διδακτικό και παιδαγωγικό. Σκοπός του 
χρονογράφου είναι να ωφελήσει την κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται: να 
υποδείξει, να συμβουλέψει, να διδάξει, να διαπαιδαγωγήσει ενδεχομένως, να 
συμβάλει στη διάπλαση της κοινωνίας – και όλα αυτά επιδιώκει να τα 
πραγματοποιήσει με τρόπο ευχάριστο αλλά και καυστικό. Το ύφος του 
παρουσιάζεται κι αυτό με πολλές παραλλαγές. Συνήθως είναι κοφτό, λιτό, ζωντανό. 
Το ύφος αυτό προτιμάει τον μικροπερίοδο λόγο, την παρατακτική σύνδεση ή το 
ασύνδετο σχήμα. Το ύφος αυτό είναι πολύ κοντά στον προφορικό λόγο. Συχνά 
παραλείπεται το ρήμα ή το όνομα. Οι δομές του προφορικού λόγου αξιοποιούνται με 
τον καλύτερο τρόπο. Η γλαφυρότητα και η λιτότητα, πάντως, αποτελούν σταθερά του 
γνωρίσματα. Πάντως δεν είναι λίγοι οι χρονογράφοι που χτίζουν τα χρονογραφήματά 
τους με λογοτεχνική χάρη. 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του 
κειμένου 2: υποβάθμιση, σπατάλη, έλλειψη, διογκώνονται, εμφανίστηκαν, 
αναπτυγμένες, ουσιώδεις, συγκέντρωση, συνεχούς, παραγωγή. 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3.Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω ονοματικά σύνολα του κειμένου 3 
σε περιόδους, ώστε να φαίνεται η σημασία τους: διαρκής διαδικασία, 
περιβαλλοντική ευαισθησία, οικολογική κρίση, κριτική σκέψη, 
εκπαιδευτική προσέγγιση.  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Δ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

1.Σε επιστολή σας που θα απευθύνεται στο Διευθυντή του σχολείου σας 
ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας,  να προσδιορίσετε 
συγκεκριμένες οικολογικές δράσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να 
καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των σύγχρονων νέων για το φυσικό 
περιβάλλον. (300 λέξεις) 

2.Να αναφερθείτε στις σημαντικότερες, κατά τη γνώμη σας, εκδηλώσεις 
υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και να προσδιορίσετε τους 
παράγοντες που ευθύνονται για την ολοένα και διογκούμενη οικολογική 
κρίση. (350-400 λέξεις) 

3.Σε ένα χρονογράφημά σας που θα δημοσιευτεί στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό του σχολείου να αναφερθείτε στην αισθητική κακοποίηση που 
παρατηρείτε στην περιοχή ή στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον, όπου 
ζείτε. (300 λέξεις) 

Ε.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Νίκος Γκάτσος,  Ο εφιάλτης της Περσεφόνης 
 
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα 
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο 
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα 
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. 
 
Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες 
ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο 
τώρα πετάνε τ’ αποτσίγαρα οι τουρίστες 
και το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο. 
 
Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία 
κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα 
τώρα καμιόνια κουβαλούν στα ναυπηγεία 
άδεια κορμιά, σιδερικά, παιδιά κι ελάσματα. 
 
Κοιμήσου, Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης 
στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. 
 
                                                            
 

 

Περσεφόνη: Κόρη της Δήμητρας και του Δία. Ο Άδης την πήρε στον κάτω κόσμο 
για την ομορφιά της όμως η θεά Δήμητρα τη ζήτησε πίσω. Ο Άδης συμφώνησε να 
ανεβαίνει η Περσεφόνη έξι μήνες στον πάνω κόσμο και να κατεβαίνει τους 
επόμενους έξι στον κάτω. Έτσι, τους μήνες που η Περσεφόνη είναι στον πάνω 
κόσμο, η θεά Δήμητρα χαιρόταν και υπήρχε καλοκαιρία. Η απαγωγή της 
Περσεφόνης από τον Άδη είναι η αλληγορία του κύκλου της ευφορίας της φύσης. 
Κατ’ άλλους έχει ανθρωπολογική διάσταση (γάμος- θάνατος, λύπη- θυμός και 
τελικά συμφιλίωση). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αφού εντοπίσετε και παρουσιάσετε  στο ποίημα τις κυρίαρχες αντιθέσεις, 
να εξηγήσετε τον ρόλο τους σε σχέση με την πρόθεση του ποιητή;  

 

 


