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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

[1] Τιμούμε σήμερα, 20 Νοεμβρίου, την Παγκόσμια Μέρα Δικαιωμάτων του 

Παιδιού. Η υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού αποτελεί το ορόσημο μιας νέας εποχής, η οποία θεμελιώνεται σε 

μια ριζοσπαστική θεώρηση του παιδιού ως ολοκληρωμένης ανθρώπινης 

ύπαρξης, μοναδικής, ανεπανάληπτης, ξεχωριστής προσωπικότητας, με εγγενή 

αξιοπρέπεια και δικαιώματα, εγκαθιδρύοντας για πρώτη φορά, με διεθνή 

νόμο, την απευθείας σχέση μεταξύ παιδιού και Κράτους. 

[2] Όμως, η απόλαυση των δικαιωμάτων του παιδιού, είναι κάτι περισσότερο 

από διακηρύξεις. Είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας 

σεβασμού των παιδιών και η ενσωμάτωση αυτής της νοοτροπίας στις 

καθημερινές μας πρακτικές και στον τρόπο σκέψης όλων μας. Η ποιότητα μιας 

δημοκρατικής κοινωνίας αξιολογείται με γνώμονα τον βαθμό που αυτή 

διασφαλίζει και προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών της και, 

ιδιαίτερα, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Επομένως, ο σεβασμός 

στην εγγενή αξιοπρέπεια και τα αναφαίρετα δικαιώματα του παιδιού, συνιστά 

τον δείκτη του ανθρωποκεντρικού βάθους και της ευαισθησίας μιας 

κοινωνίας. 

[3] Την στιγμή που ολόκληρη η ανθρωπότητα προσπαθεί να προσαρμοστεί 

στις ιδιάζουσες και πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η παγκόσμια 

υγειονομική κρίση, δημιουργείται μια νέα πρόκληση: Με ποιον τρόπο η 

πολιτεία θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικαιώματα του παιδιού μέσα σε 

μια ραγδαίως εξελισσόμενη κατάσταση και στο πλαίσιο των αυστηρών 

περιοριστικών μέτρων ανά το παγκόσμιο. Αναμφίβολα, οι τρόποι 

αντιμετώπισης της επιδημικής έξαρσης επηρεάζουν μαζικώς τα παιδιά, αλλά 

ταυτόχρονα, επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των πλέον ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού. 



 

 

[4] Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτρόπων για το Παιδί, θέσαμε ως ύψιστη 

προτεραιότητα να εγγυηθούμε ότι, όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα 

κατάλληλο επίπεδο ζωής και ότι, εφαρμόζονται τέτοιες ρυθμίσεις που να 

κατοχυρώνουν τόσο την ασφάλεια, όσο και την ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών. Έχουν γίνει ποικίλες παρεμβάσεις στους τομείς της 

υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής πρόνοιας, ώστε 

να μετριαστεί ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων στην ποιότητα ζωής των 

παιδιών. Έχουν καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες ώστε, να εφαρμοστούν 

μέτρα στήριξης των οικογενειών και να ενισχυθούν οι οικογενειακοί δεσμοί. 

Έχουν γίνει παρεμβάσεις ώστε, το αδιαπραγμάτευτο αγαθό της εκπαίδευσης 

να μπορέσει να γίνει, σε συστηματική βάση, προσβάσιμο και κατάλληλο για 

όλα τα παιδιά. Παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες για παροχή διαδικτυακής 

εκπαίδευσης, έχει γίνει παράλληλα αντιληπτό ότι  δεν πρέπει να 

επιβαρύνονται οι οικογένειες με επιπλέον πίεση και άγχος για τη 

διεκπεραίωση αυτού του στόχου. […] 

[5] Η ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας δεν εξαντλείται στην εφαρμογή 

διορθωτικών μέτρων. Επεκτείνεται στην υποχρέωσή της για ανάπτυξη 

προληπτικών πολιτικών που να αναχαιτίζουν τις δυσμενείς διακρίσεις και τις 

προκαταλήψεις εν τη γενέσει τους. Το Κράτος έχει ευθύνη και νομική 

υποχρέωση να εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις, τα οποία μπορούν να 

διαμορφώσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή στη 

διαφορετικότητα και με έφεση στην κοινωνική αλληλεγγύη. 

[6] Κάθε παιδί, ιδιαίτερα στις μέρες μας, έχει ανάγκη την υπεράσπιση της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του, μέσα από την αλληλεγγύη και τον σεβασμό. 

Αυτό είναι και το διαχρονικό μήνυμα που μας δίδαξε ο μεγάλος παιδαγωγός 

Γιάνους Κόρτσακ, ο οποίος υπερασπίστηκε τον σεβασμό προς τα παιδιά ακόμη 

και στις πιο ακραίες συνθήκες: έναν σεβασμό που προϋποθέτει τη διεκδίκηση 

μιας ανθρωπότητας χωρίς βία, τη διεκδίκηση της αξιοπρέπειας και της 

αλληλεγγύης, τη διεκδίκηση του δικαιώματος του παιδιού στην έκφραση και 

στη συμμετοχή. 

[7] Ιδίως στις μέρες μας, που τόσα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές 

προκλήσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, λόγω της κρίσης, της 

παγκόσμιας απειλής και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην 

προσπάθεια να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ο 

σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού χαρακτηρίζεται από μια 

ιδιαίτερη δυναμική. Μια δυναμική που επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό με τις 

εκάστοτε κοινωνικές πραγματικότητες, παρά τον γρήγορο και ασύλληπτο 

ρυθμό της εξέλιξης. Οι πολιτικές που εδράζονται στα δικαιώματα του παιδιού, 



 

 

δεν μπορεί παρά να είναι εκσυγχρονισμένες πολιτικές, προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες των παιδιών του σήμερα και στις ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής 

μας. Επομένως, τα δικαιώματα των παιδιών μάς υποχρεώνουν να 

ανανεώνουμε και να αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές στις εκάστοτε 

απαιτήσεις των καιρών, αλλά συνάμα και να λειτουργούν ως μοχλός 

κοινωνικής αλλαγής.[…] 

[8] Ας διαμορφώσουμε λοιπόν το μέλλον μαζί με τα παιδιά, με βάση τις δικές 

τους προσδοκίες και οράματα. Ας εργαστούμε σκληρά, σε αυτές τις δύσκολες 

συνθήκες, με την ανάλογη ευαισθησία και ας επενδύσουμε σε προγράμματα 

που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και θα αμβλύνουν τις κοινωνικές 

ανισότητες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Αγαπητά μου παιδιά, 

[9] Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας δημιουργεί νομική υποχρέωση και 

ευθύνη στο Κράτος, ώστε να μεριμνήσει για τις ανάγκες σας. Με σεβασμό προς 

το κάθε παιδί, θα είμαστε συνοδοιπόροι στον αγώνα σας. Οφείλουμε σε σας 

ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε. 
 
Ομιλία, της Επιτρόπου του Ανεξάρτητου Εθνικού Οργανισμού Δικαιωμάτων 
του Παιδιού – Κύπρος 20-11-2020, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Η Ομιλία αναρτήθηκε  ως μήνυμα στο διαδίκτυο  
[στην αντίστοιχη  ιστοσελίδα www.childcom.org.cy]   
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Το τραγούδι της μαμάς 
Η Φατίμα κοιμόταν ήσυχα στο κρεβάτι της στο Σύλλογο, όταν ένιωσε ένα 

χάδι και νόμιζε ότι ήταν στην καλύβα τους και τη χάιδευε ο μπαμπάς της. 
Μόλις άνοιξε τα μάτια, συνειδητοποίησε ότι ήταν η παιδαγωγός της ομάδας 
της αυτή που τη χάιδευε. «Μόλις ετοιμαστείς έλα κάτω γιατί πρέπει να 
αποφασίσουμε ποιος θα πάει στην εκπομπή.» Στο μυαλό της ήρθαν εικόνες 
από εκείνη την ημέρα. Την ημέρα που άλλαξε η ζωή της. 

 
Ήταν στο κρεβάτι και μόλις είχε ξυπνήσει από το χάδι του μπαμπά της. Η μαμά 

της, όπως κάθε πρωί, της τραγουδούσε. Ξαφνικά ακούστηκε μια χειροβομβίδα να 

σκάει δίπλα στην καλύβα τους. Οι εχθροί είχαν επιτεθεί στο χωριό τους. Δεν ήταν 

ξένοι. Ήταν από τον ίδιο λαό. Σε λίγο μπήκαν μέσα στην καλύβα και τους έσυραν έξω. 

Εκείνη έκλαιγε και είχε γαντζωθεί στο πόδι του μπαμπά της. Την τράβηξαν και τον 

πήραν μαζί με όλους τους άντρες του χωριού. Δεν τους ξαναείδαν ποτέ. Τα παιδιά και 

τις γυναίκες τα συγκέντρωσαν σε έναν λόφο να βλέπουν το χωριό τους να καίγεται. Η 

μαμά την είχε στην αγκαλιά της και της τραγουδούσε για να την ηρεμήσει. Έπρεπε να 

φύγουν μακριά. Αυτό άλλωστε ήθελαν και οι εχθροί. 

 



 

 

 
[…]«Η Φατίμα που τραγουδά υπέροχα», είπε η παιδαγωγός. «Ναι! Τρία 

παιδιά είναι μια χαρά. Τραγούδα μας Φατίμα να σε ακούσουμε!»  
Η Φατίμα θυμήθηκε πως η μαμά τής είχε πει το ίδιο για να καταφέρει να 

τη βάλει στο καΐκι. 
 
Είχαν περπατήσει ατέλειωτες μέρες, γεμάτες κούραση, πείνα, κακουχίες 

για να φτάσουν στο λιμάνι. Ένα ατέλειωτο καραβάνι ανθρώπων διωγμένων 
από τον τόπο τους. Εκεί τους περίμενε ένα σάπιο ψαροκάικο να τους ταξιδέψει 
στην ελπίδα. Όπως το είδαν όρμησαν όλοι για να μπουν. Ο καπετάνιος άρχισε 
να πυροβολεί. Θα έμπαιναν όσοι είχαν χρήματα να δώσουν. Η μαμά της είχε 
λίγα. Δεν έφταναν ούτε για ένα άτομο. Μόλις το καΐκι γέμισε ασφυκτικά και 
ετοιμαζόταν να ξεκινήσει η μαμά πήρε αγκαλιά τη Φατίμα και της είπε: 
«Τραγούδα να σε ακούσουν». Όπως η Φατίμα ξεκίνησε να τραγουδά το 
τραγούδι που της έλεγε η μαμά της, όλοι γύρισαν και την κοίταξαν. Η μαμά 
πλησίασε και την έδωσε σε μια άγνωστη γυναίκα που στεκόταν στην κουπαστή. 
Ο καπετάνιος πήγε να αντιδράσει και να πετάξει τη μικρή στη θάλασσα, αλλά 
η μαμά τού έβαλε στο χέρι όσα χρήματα είχε. Δε χρειάστηκε να παρακαλέσει 
πολύ. 

[…]«Φτάσαμε! Εδώ είναι το στούντιο.» Τα τρία παιδιά κοιτούσαν 
απορημένα. Μπήκαν σε ένα χώρο σαν τεράστια αποθήκη με καλώδια. Η 
αρχισυντάκτρια τους οδήγησε σε ένα γραφείο. Στο διπλανό είδαν τη Μάγγι 
Πεσταόλα να μιλά στο τηλέφωνο.  

«Λοιπόν εσείς θα πείτε ένα δυο περιστατικά από τη ζωή σας στα οποία να 
φαίνεται ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας» είπε στα άλλα δυο παιδιά.  

«Κι εγώ;» ρώτησε η Φατίμα.  
«Εσύ θα μας τραγουδήσεις πρώτα, θα γίνει διάλειμμα για διαφημίσεις, και 

μετά θα σε ρωτήσει η Μάγγι να της πεις όλη την ιστορία σου. Αναλυτικά από 
το πώς έφυγες από την πατρίδα σου μέχρι σήμερα.»  

«Μα είχατε πει ότι δε θα μιλήσουμε! Απλώς θα καθόμαστε δίπλα στον 
Πρόεδρο.»  

«Άλλαξαν τα σχέδια. Το τρέιλερ ευαισθητοποίησε το κοινό κι ανέβασε τη 
θεαματικότητα.»  

«Πρέπει κι εσείς παιδάκια να περάσετε για λίγη πούδρα από το μακιγιάζ.»   
Μόλις το άκουσε η Φατίμα ήθελε να φύγει τρέχοντας. Το είχε ξανακάνει. 
 
Όταν γύρισε μια μέρα από τα φανάρια κι έδωσε τα χρήματα, ο άνθρωπος 

που την έστελνε να ζητιανεύσει, μόλις τα μέτρησε κοκκίνισε και τη ρώτησε γιατί 
ήταν τόσο λίγα. Της έψαξε τις τσέπες του παλτού και εκεί βρήκε τα 
γλειφιτζούρια. Τα γλειφιτζούρια που είχε αγοράσει για όλα τα παιδιά της 
αποθήκης.  

«Ξόδεψες τα λεφτά μου σε γλειφιτζούρια;» ούρλιαξε και άρχισε να τη 
χτυπά. Το πρώτο χαστούκι θυμάται μόνο η Φατίμα. Ήταν τόσο δυνατός ο πόνος 
που λιποθύμησε. Εκείνος δε σταμάτησε να τη χτυπά και να την κλοτσά, για να 
μην το ξανακάνει ούτε εκείνη, ούτε κανένα άλλο παιδί. Για δυο μέρες έμεινε 



 

 

ξαπλωμένη στη γωνιά της. Ακίνητη. Πονούσε κι έκλαιγε. Την τρίτη μέρα τη 
σήκωσε και της είπε να πάει για δουλειά. Όμως από τα χτυπήματα είχε 
μώλωπες. Έφερε τότε πούδρα και της έβαζε όπου το δέρμα είχε μαυρίλα.  
 

[…]«Δε θέλω πούδρα.»  
«Καλά αγάπη μου. Σε όλους βάζουμε.»  
«Όχι σ’ εμένα.» 

[…]Τη Φατίμα την πλησίασε ο σκηνοθέτης. «Έμαθα ότι τραγουδάς 
υπέροχα. Για να μαζέψουμε λεφτά για το Σύλλογο θα ξεκινήσουμε με το 
τραγούδι σου. Εντάξει, ε; Μόλις σου κάνω σήμα θα δεις στο μόνιτορ το 
πρόσωπό σου. Θα περιμένεις να ξεκινήσει να τρέχει από κάτω η κορδέλα που 
θα γράφει τον λογαριασμό στον οποίο μπορούν να βάλουν οι τηλεθεατές 
χρήματα. Μόλις τη δεις αρχίζεις το τραγούδι.»  

 […]Αφού της έβαλαν το μικρόφωνο, ο σκηνοθέτης φώναξε: «Τρία, δύο, 
πάμε.»  

Μια κάμερα στράφηκε προς τη Φατίμα η οποία είδε στο μόνιτορ τον εαυτό 
της. Ο σκηνοθέτης και η αρχισυντάκτρια της έκανα νοήματα να ξεκινήσει να 
τραγουδά.  

Η κορδέλα περνούσε ξανά και ξανά. Εκείνη βουβή. Αναρωτιόταν ποια η 
διαφορά από τότε που την έβαζαν να τραγουδά στα μαγαζιά.  

Η Μάγγι με αμηχανία περίμενε να της πουν τι να κάνει. Τότε ακούστηκε η 
φωνή της Φατίμα:  

«Θα τραγουδάω το τραγούδι της μαμάς μου, όποτε θέλω εγώ. Είναι 
δικαίωμά μου! Τα δικαιώματα δεν είναι λέξεις σε χαρτιά. Είναι όροι 
καθημερινής ζωής. Όχι τώρα! Όχι εδώ!» και πετώντας το μικρόφωνο βγήκε από 
το στούντιο κι άρχισε να τρέχει νιώθοντας πως πετάει, σαν να ήταν ένα 
πούπουλο που ταξίδευε με τον αέρα. Σα να μην είχε βάρος το σώμα της. 
Έτρεχε. Έτρεχε. Έτρεχε. 

 
Απόσπασμα από το διήγημα του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Το τραγούδι της 
μαμάς, από τον συλλογικό τόμο, Έχω πάντα δικαίωμα, εκδ. Έναστρον 
ΘΕΜΑ Α 

Να  γράψετε την περίληψη των τριών πρώτων παραγράφων της Ομιλίας,  σε 

70 λέξεις περίπου, ενημερώνοντας τους συμμαθητές σας για το περιεχόμενό 

τους. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Η Ομιλία της Επιτρόπου αναφέρεται στα δικαιώματα των παιδιών. Το 

θέμα  μάς επιτρέπει να τη  χαρακτηρίσουμε πολιτικό λόγο. Να αιτιολογήσετε 

αυτή τη θέση (μονάδες 3) με βάση το υλικό που παρέχει η πέμπτη 

παράγραφος. Να κάνετε μία αναφορά σε αντίστοιχο χωρίο της 

παραγράφου.(μονάδες 2) 

                                                           Μονάδες 5 



 

 

β. Να εντοπίσετε δύο χαρακτηριστικά της γλώσσας του πολιτικού λόγου στην 

τέταρτη παράγραφο του  Κειμένου 1, κάνοντας μία αναφορά για το καθένα σε 

αντίστοιχο χωρίο (μονάδες 5) και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη σας τις 

τεχνικές πειθούς που  ακολουθεί η ομιλήτρια  στην έκτη  και έβδομη 

παράγραφο να δείξετε ότι σκοπός της είναι η ενημέρωση και ο 

προβληματισμός του Κοινού της.( μονάδες 5)  

Μονάδες 10 

Β2. Να σχολιάσετε τα χαρακτηριστικά των ρηματικών τύπων της όγδοης 

παραγράφου   αιτιολογώντας τις  επιλογές της ομιλήτριας (μονάδες 5) και να 

εξηγήσετε την εναλλαγή των ρηματικών προσώπων στην ένατη 

παράγραφο.(μονάδες 5) 

Μονάδες 10 

Β3.α. Να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη (ενεργητική /παθητική) στο απόσπασμα 

λόγου που ακολουθεί και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.(μονάδες 4) Γιατί 

επιλέγει αυτή τη σύνταξη η ομιλήτρια;(μονάδες 3) 

• Η ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας δεν εξαντλείται στην εφαρμογή 

διορθωτικών μέτρων. Επεκτείνεται στην υποχρέωσή της για ανάπτυξη 

προληπτικών πολιτικών που να αναχαιτίζουν τις δυσμενείς διακρίσεις 

και τις προκαταλήψεις εν τη γενέσει τους. 

Μονάδες 7 

 

β. Να σχολιάσετε τη χρήση της χρονικής βαθμίδας και της  έγκλισης   σε καθένα 

από τους ρηματικούς τύπους με έντονη γραφή στο απόσπασμα που 

ακολουθεί: 

 

• Το Κράτος έχει ευθύνη και νομική υποχρέωση να εφαρμόζει προγράμματα 

και δράσεις, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς 

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Με βάση το απόσπασμα του διηγήματος στο  Κείμενο 2 να σκιαγραφήσετε την 

προσωπικότητα της μικρής Φατίμα α. αξιοποιώντας δύο  κειμενικούς δείκτες 

και β. σχολιάζοντας τη χρήση των αναδρομικών αφηγήσεων. Να γράψετε το 

ερμηνευτικό σας σχόλιο σχετικά με τον τρόπο αντίδρασής της. (150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το σχολείο 

σας οργανώνει εκδήλωση για τα παιδιά – πρόσφυγες.  Ως Πρόεδρος του 

Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του σχολείου σας καταγράφετε τα 

συναισθήματά σας για τα παιδιά που βιώνουν το δράμα της προσφυγιάς και 

αναφέρεστε σε δύο τρόπους με τους οποίους θεωρείτε ότι μπορεί να 

επιτευχθεί η ομαλή ένταξή τους στη νέα τους  κοινωνία. (Η ομιλία σας να έχει 

έκταση 350 - 400 λέξεων) 

Μονάδες 30 

 

  



 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

                                                                                                    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 
 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η «νόσος» της επιτυχίας 
      Η ανάγκη, η επιθυμία να πετυχαίνει ο άνθρωπος τους στόχους του, να νιώθει 
επιτυχημένος μέσα στην κοινωνική ομάδα, είναι φυσική, γενετική θα ‘λεγα, ανάγκη 
του ανθρώπου, που θεμελιώνεται πάνω στο «τραύμα της γέννησης» ή το «σύνδρομο 
της μειονεξίας» κατά τον Άντλερ.1 Με την επιτυχία, από τα παιδικά κιόλας χρόνια, 
θεμελιώνεται η εμπιστοσύνη προς εαυτόν, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή 
του. Μέσα από την ποιοτική και ποσοτική αναλογία της σχέσης Επιτυχία-Αποτυχία, 
οργανώνεται ένα καλά δομημένο και συνεκτικό «Εγώ» ή αντίθετα ένα ευάλωτο και 
εύθραυστο ψυχικό όργανο, που στην πρώτη δυσκολία κλονίζεται και καταρρέει. 
      Όταν η ανάγκη της επιτυχίας υπηρετείται με φυσικούς όρους και τρόπους, 
κινητοποιεί γόνιμα τις δυνάμεις μας και συμβάλλει στην ατομική και ομαδική 
πρόοδο, μέσα σε ένα κλίμα «φυσικής άμιλλας», που όχι μόνο δεν είναι βλαπτική 
αλλά είναι αναγκαία για κάθε εξέλιξη. Ο φόβος της αποτυχίας είναι οικουμενικό 
ανθρώπινο χαρακτηριστικό (όσο πιο ανεπτυγμένη η κοινωνία, τόσο πιο έντονος) και 
λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας μπροστά στο σύμπλεγμα κατωτερότητας, την 
ανυπόφορη εκείνη αίσθηση ότι υστερούμε έναντι των άλλων, κοινωνικά, 
πνευματικά, ερωτικά, εμφανισιακά, οικονομικά κτλ. Ίσως γύρω από αυτό τον 
πρωτογενή φόβο, και εξαιτίας αυτού, οργανώνει και διαπλάθει ο άνθρωπος όλη του 
την προσωπικότητα. Είναι θεμελιακό συστατικό για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς 
του. Αν δηλαδή το άτομο είναι συμφιλιωμένο με τον εαυτό του και το περιβάλλον 
του ή αντίθετα είναι γεμάτο ανασφάλειες και νευρωτικές προσεγγίσεις. 
      Όταν το πλαίσιο της δράσης είναι ανθρώπινο, η επιτυχία δεν γίνεται αυτοσκοπός, 
δεν δημιουργεί οίηση.2 Και η αποτυχία γίνεται αποδεκτή, αποδεικνύεται χρήσιμη. Αν 
πρέπει να υπάρχει «το δικαίωμα στην οκνηρία», όπως λέει ο Λαφάργκ, έτσι νομίζω 
θα έπρεπε να υπάρχει και «το δικαίωμα στην αποτυχία». Αυτό το δικαίωμα μάς 
συμφιλιώνει με τους φόβους και τις αδυναμίες μας. Μας επιτρέπει να αποδεχόμαστε 
τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς ρετουσαρίσματα και 
απονενοημένες3 εξιδανικεύσεις. Μας χαλαρώνει· μας εξοικειώνει με τους άλλους στο 
ότι και εκείνοι είναι το ίδιο φοβισμένοι και τρωτοί. Και παρ’ όλες τις «επιτυχίες» και 
την έπαρσή τους, στο βάθος ξέρουν την αλήθεια: τι τραύματα και τι ματαιώσεις 
κρύβουν. 
    Το δικαίωμα στην αποτυχία μάς απαλλάσσει από τον διαρκή και μάταιο 
ανταγωνισμό. Από το αίσθημα ότι διαρκώς μας απειλούν, ότι μας αφήνουν πίσω. Οι 
ανατολικοί φιλόσοφοι θα απαντούσαν ως εξής –φαντάζομαι– στο ερώτημα 
«αποτυχία ή επιτυχία»: Αυτός που μένει ανεπηρέαστος στη χασούρα είναι 
πραγματικά σημαντικός. Αυτός που απολαμβάνει την επιτυχία και την αποτυχία του 
το ίδιο είναι ο Αληθινός Αυτοκράτορας. Αυτά, οι φιλόσοφοι. Αλλά εμείς; Μας το λέει 
ο μεγάλος Καβάφης: «Υπεροψίαν και μέθην θα είχε ο Δαρείος». Εννοώντας βέβαια 
πως ο βάρβαρος Πέρσης βασιλιάς Δαρείος είναι ο αιώνας μας. Και καθένας από μας 
ένας μικρός Δαρείος.  

Μανώλης Πρατικάκης, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 26/6/2001 (διασκευή) 
 

1.Άλφρεντ Άντλερ (1870-1937): Αυστριακός ιατρός και ψυχολόγος, ιδρυτής της 
σχολής της ατομικής ψυχολογίας. 

https://www.e-keimena.net/archives/1630
https://www.e-keimena.net/archives/1630#easy-footnote-bottom-1-1630
https://www.e-keimena.net/archives/1630#easy-footnote-bottom-2-1630
https://www.e-keimena.net/archives/1630#easy-footnote-bottom-3-1630


 

 

2.οίηση: αλαζονεία.  
3.απονενοημένος: απελπισμένος. 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 
 

 
 

Πηγή : naomilaws.com 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Γράμμα της Αττικής Άνοιξης 
Όταν ξεκινάμε βέβαιοι για την αποτυχία 
συλλογιζόμαστε τι μας κάνει να πέφτουμε 
κι ύστερα τι μας φέρνει ν’ ανθίζουμε αυτό το πέσιμο;  
Πριν ξεκινήσουμε την τελευταία φορά, λέγαμε: 
πώς θα ξοδέψεις τέτοιο δρόμο μ’ ένα ρόδο στην καρδιά σου; 
 - έχοντας την αντοχή μόνο στη θύμηση περασμένων;- 
Υπάρχει πάντα κάτι, λέω τώρα, 
ύστερ’ από τόσες αποτυχίες 
μια ανακωχή μ’ ανθισμένο χαμόγελο: 
Το πρώτο χελιδόνι στον κάμπο που ακόμη δεν ξύπνησε, 
-μια γλάστρα θυμάμαι που είδα εγώ πρώτος τον ανθό της· 
φώναξα μεθυσμένος: το πρώτο ρόδο! και μέσα μου 
γαλήνεψε όλ’ η φουρτούνα… 

 
                                                                               Δ. Αντωνίου 

πηγή: Λίνος Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, βιβλίο όγδοο, εκδ. Δωδώνη 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α   
Να αποδώσετε με λίγα λόγια (60 -80 λέξεις) το περιεχόμενο των τριών πρώτων 
παραγράφων του κειμένου 1, χωρίς δικά σας σχόλια.  



 

 

 
Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1ο 
Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό( αν είναι σωστή) ή Λάθος ( αν είναι 
λανθασμένη) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας με στοιχεία από το Κείμενο 1: 
α) Η επιτυχία βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και σεβασμό.  
β) Η επιτυχία υπό προϋποθέσεις συμβάλλει στην ατομική και ομαδική πρόοδο. 
γ) Ο άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του μέσα από τον φόβο της 
αποτυχίας. 
δ) Σε ένα ανθρώπινο σχέδιο δράσης η αποτυχία είναι αποδεκτή. 
ε) Η αποτυχία προφυλάσσει τον άνθρωπο από τον φθοροποιό ανταγωνισμό. 

Μονάδες 15 
 

Ερώτημα 2ο 
Ποιος είναι ο ισχυρισμός του συγγραφέα στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 
(Όταν το πλαίσιο …  κρύβουν.) και πώς τον αποδεικνύει; Θεωρείτε ότι επιτυγχάνει τον 
σκοπό του; 

Μονάδες 10 
 
Ερώτημα 3ο 
α) Ο αρθρογράφος στο Κείμενο 1 εναλλάσσει το γ΄ πρόσωπο με το α΄ πληθυντικό. 
Πώς εξηγείτε  την επιλογή  του αυτή και πώς  εκτιμάτε ότι επηρεάζει το ύφος του 
κειμένου; 

Μονάδες 8 
 

β) Ποιο είναι το μήνυμα που προβάλλει το σκίτσο στο Κείμενο 2; Να απαντήσετε σε 
μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Αξιοποιώντας τρεις τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες του Κειμένου 3, να 
παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής αντιμετωπίζει την αποτυχία . Εσείς 
πώς διαχειρίζεστε την αποτυχία; Να απαντήσετε  σε κείμενο 150-200 λέξεων  

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Δ 
Διαβάσατε ένα άρθρο για την αποτυχία, όπου η κυρίαρχη θέση του συντάκτη του 
ήταν ότι το αντίδοτο της αποτυχίας είναι ο προγραμματισμός. Ως μαθητής/μαθήτρια 
της  Γ’ Λυκείου  παρουσιάζετε σε  ομιλία 300- 350  λέξεων, που  απευθύνετε   στους  
συμμαθητές  σας, τις  απόψεις  σας  σχετικά  με  την  αναγκαιότητα και  τις  
προϋποθέσεις του  προγραμματισμού  στη μαθητική  σας  ζωή. 

   Μονάδες 30 
 


