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Κείμενο 1 
     [1]  Η πυρηνική απειλή γίνεται με ενάργεια αντιληπτή, από την αναφορά ενός και 
μόνον αριθμού: Σε κάθε άνθρωπο της Γης αντιστοιχεί σήμερα πυρηνικό υλικό, έτοιμο 
να εκραγεί, ισοδύναμο με τρεις τουλάχιστον τόνους ΤΝΤ! Όχι τρεις σφαίρες ή, έστω, 
τρεις χειροβομβίδες· αλλά τρεις τόνοι μίας άκρως εκρηκτικής ουσίας αναλογούν σε 
κάθε παιδί, άνδρα ή γυναίκα έποικο του πλανήτη μας, σε μεγάλο βαθμό αθώων ή 
ανύποπτων για την έκταση της απειλής.  
    [2] Σε βάση οικονομική, η φρενήτις των εξοπλισμών σημαίνει για το πολεμικό 
οπλοστάσιο των εθνών ένα περίπου εκατομμύριο δολάρια ανά λεπτό της ώρας. Που, 
ανάλογα με τον πλούτο και την τεχνολογική ικανότητα του καθενός, περιλαμβάνει 
πυρηνικές βόμβες, πυραύλους τρομακτικής ακρίβειας, πυρηνικά υποβρύχια ή 
συστήματα ακτίνων λέηζερ. Δεν αποτελεί δημαγωγία αλλά απλή έκφραση λογικής ο 
αριθμός των νοσοκομείων, τα σχολεία ή έστω οι χώροι πολιτισμού, που θα ήταν 
δυνατόν να δημιουργηθούν με τα κολοσσιαία αυτά ποσά.  
    [3] Οι συνέπειες από την έκρηξη ενός πυρηνικού όπλου συνθέτουν δυστυχώς ένα 
τρομακτικό, αλλά και ευρύτατο φάσμα. Άμεσης δράσης είναι το κρουστικό κύμα που 
δημιουργείται κατά την έκρηξη. Τούτο ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από τον 
ήχο και ακολουθείται από θυελλώδεις ανέμους. Σε μια έκρηξη, για παράδειγμα, ενός 
μεγατόνου, το κρουστικό κύμα ενσπείρει τον θάνατο και την καταστροφή σε ακτίνα 
επτά, τουλάχιστον, χιλιομέτρων. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την έκρηξη 
προκαλεί εγκαύματα τρίτου βαθμού στην ίδια περίπου ακτίνα, και προσωρινή 
τύφλωση σε αποστάσεις πολλαπλάσιες. Στο σημείο της εκρήξεως, η θερμοκρασία 
είναι συγκρίσιμη με αυτήν στο εσωτερικό του Ήλιου μερικά, δηλαδή, εκατομμύρια 
βαθμοί. «Κοίταζα το τοπίο που μόλις ήταν ορατό στο λιγοστό φως της αυγής... 
Ξαφνικά και χωρίς κανέναν ήχο, οι γύρω λόφοι λούστηκαν σ' ένα εκτυφλωτικό φως, 
σαν κάποιος να είχε ανοίξει τον Ήλιο μ' έναν διακόπτη...», γράφει ο φυσικός Otto 
Frisch για την πρώτη πυρηνική δοκιμή που έγινε το 1945 στο Νέο Μεξικό. Λίγο 
αργότερα, η καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι δεν άφηνε αμφιβολία για 
το τερατόμορφο «τζίνι», που αιώνες ήταν κλειστό σ' ένα επτασφράγιστο μπουκάλι. 
Ακόμη και οι σημερινοί απόγονοι των πρώτων θυμάτων φέρουν ανεξίτηλα τα ίχνη 
από τη ραδιενέργεια που έσπειραν στο περιβάλλον οι εκρήξεις.  
   [4] Είναι γεγονός ότι οι πυρηνικές εκρήξεις δεν υπερβαίνουν απλώς κατά πολύ το 
μέγεθος των συνηθισμένων εκρήξεων που απαντώνται σ' έναν «κλασικό» πόλεμο. Η 
ραδιενέργεια που εκλύεται κατά την ίδια την έκρηξη, ή και τα κατάλοιπά της που 
διαχέονται στην ατμόσφαιρα και καταλήγουν μετά από χρόνια πάλι στη Γη, θα 
καταστήσουν μεγάλες περιοχές άχρηστες και επικίνδυνες για κάθε μορφή ζωής 
κυριολεκτικά, Κρανίου τόπους. Ας σημειωθεί, ότι το παγκόσμιο πυρηνικό οπλοστάσιο 



 

 

έχει σήμερα ισχύ ισοδύναμη με ένα εκατομμύριο βόμβες σαν τη μοιραία εκείνη που 
κατέστρεψε τη Χιροσίμα. Είναι πιθανόν, λίγο μετά τη στιγμή της εκρήξεως, τα 
ραδιενεργά σωμάτια να υπερφαλαγγίζονται, ως προς τη θανατηφόρο δράση τους, 
από το θερμικό και κρουστικό κύμα. Καθώς όμως τα σωμάτια αυτά προκαλούν 
καρκινικές καταστάσεις και αλλοιώσεις στα ίδια τα γονίδια, επί χρόνια ή και γενιές 
μετά την καταστροφή, θύματα αλλεπάλληλα θ' αποτελούν τους τραγικούς μάρτυρες 
μιας πυρηνικής εκρήξεως. Τους μάρτυρες, και κάποτε τους μόνους· διότι η βόμβα 
νετρονίων, για παράδειγμα, η αποθέωση της πολεμικής διαστροφής, προσβάλλει με 
τα ραδιενεργά νετρόνια τον ανθρώπινο οργανισμό ενώ αφήνει άθικτα τα κτίρια.  
   [5]  Στο δέος που προκαλούν παρόμοια στοιχεία, ο άνθρωπος αντιτάσσει -συχνά 
βέβαια ενδόμυχα- μια κυνική ιδιοτέλεια1. Όσο τρομακτική κι αν φαίνεται μια 
πυρηνική έκρηξη, δεν παύει να περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή- η 
Χιροσίμα χθες, ένας άλλος «χρήσιμος» στόχος αύριο. Υπολογισμοί, πράγματι, 
δείχνουν ότι, μιας μεγάλης κλίμακας πυρηνική αναμέτρηση θα έχει ως άμεσα θύματα 
περίπου το 20% «μόνον» του παγκόσμιου πληθυσμού. Κάθε έθνος ή άτομο 
μεμονωμένο έχει, συνεπώς, το αφελές δικαίωμα να ελπίζει ότι θα περιλαμβάνεται 
στο μέρος εκείνο που δε θα θιγεί.  
    [6]  Μήτε όμως αυτές οι «αισιόδοξες» απόψεις, έχουν, απ' ό,τι φαίνεται, βάση. 
Διότι η βιόσφαιρα της Γης είναι ένα ευαίσθητο και αλληλένδετο σύστημα. Μελέτες 
λοιπόν της τελευταίας δεκαετίας, παρ' όλη την αβεβαιότητα των παραγόντων που 
υπεισέρχονται, εξομοιώνουν έναν πυρηνικό πόλεμο με μια αληθινή βιβλική 
καταστροφή. Καθώς εκτεταμένες πυρκαγιές θα ακολουθήσουν τις πυρηνικές 
εκρήξεις, ο καπνός και η σκόνη δε θα επιτρέπουν τη διέλευση του ηλιακού φωτός. 
Ημίφως θα επικρατήσει στην επιφάνεια της Γης, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά 
κάτω από το μηδέν, ενώ ισχυρές ανεμοθύελλες και ραδιενεργά κατάλοιπα θα 
σαρώνουν την ατμόσφαιρα, θα μολύνουν το νερό και τις τροφές. Ο εφιάλτης αυτός, 
που ευγενικά αποκαλείται «πυρηνικός χειμώνας», θα διαρκέσει μερικούς μήνες. Η 
«άνοιξη» που θ' ακολουθήσει θα είναι άνοιξη μόνον κατ' όνομα. Διότι το στρώμα του 
όζοντος, που προστατεύει τους ζώντες οργανισμούς από τις υπεριώδεις ακτίνες του 
Ήλιου, θα έχει καταστραφεί από τις πυρηνικές εκρήξεις. Ακόμη λοιπόν κι αν κάποιου 
είδους ισορροπία αποκατασταθεί, ο πλανήτης θα εξακολουθήσει -και για όσους 
έχουν επιβιώσει!- να αποτελεί τόπο αφιλόξενο.  
    [7]  Αυταπάτες, επομένως, υποκριτικές ή καλόπιστες δεν βοηθούν. Από έναν 
πυρηνικό πόλεμο δεν κινδυνεύουν μια μεμονωμένη περιοχή ή, έστω, κάποια έθνη 
του πλανήτη μας. Ολόκληρο το ανθρώπινο είδος και ο πολιτισμός του έχει τεθεί υπό 
τη δαμόκλειο σπάθη2. 
 

Γ. Γραμματικάκης, Η κόμη της Βερενίκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
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                      2. δαμόκλειος σπάθη (μεταφορικά) : άμεση απειλή, μεγάλος κίνδυνος. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ελευθερία  

«Θα ξαναπείς την ίδια λέξη 

γυμνή 

αυτήν 

που γι’ αυτήν έζησες 

και πέθανες 



 

 

που γι’ αυτήν αναστήθηκες 

(πόσες φορές;) 

την ίδια. 

 

Έτσι όλη νύχτα 

όλες τις νύχτες 

κάτω απ’ τις πέτρες 

συλλαβή-συλλαβή 

σαν τη βρύση που στάζει 

στον ύπνο τού διψασμένου 

στάλα-στάλα 

ξανά και ξανά 

κάτω απ’ τις πέτρες 

όλες τις νύχτες 

μετρημένη στα δάχτυλα 

απλά 

όπως λες πεινάω 

όπως λες σ’ αγαπώ 

έτσι απλά 

ανασαίνοντας 

μπροστά στο παράθυρο 

ε-λευ-θε-ρί-α.» 

Γ. Ρίτσος, Ποιήματα, Τόμος  Δ΄, εκδ. Κέδρος  

 

ΘΕΜΑ Α  
Είναι βάσιμες οι ανησυχίες του συγγραφέα στο Κείμενο 1 για το μέλλον της ζωής σε 
ολόκληρο τον  πλανήτη; Να απαντήσετε σε 70 λέξεις περίπου. 
 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Το Κείμενο 1  έχει χαρακτηριστικά εκλαϊκευμένου επιστημονικού λόγου. Να 
εντοπίσετε δύο γλωσσικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για 
επιστημονικό λόγο (μονάδες 5) και δύο αντίστοιχα στοιχεία που θεμελιώνουν την  
προσπάθεια εκλαΐκευσης (μονάδες 5). Για κάθε χαρακτηριστικό να κάνετε αναφορά 
σε αντίστοιχο χωρίο. Στη συνέχεια να προτείνετε δύο γλωσσικές αλλαγές που θα 
έπρεπε να γίνουν στο κείμενο ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά δοκιμιακού 
λόγου(μονάδες 5). 

Μονάδες 15 
 
Β2.α. Να δώσετε έναν κυριολεκτικό και έναν μεταφορικό τίτλο στο κείμενο.  

                  Μονάδες  5 
 

Β2.β.  Να σχολιάσετε τη χρήση των σημείων στίξης στα παρακάτω τμήματα λόγου: 
 

• Στο δέος που προκαλούν παρόμοια στοιχεία, ο άνθρωπος αντιτάσσει -συχνά 
βέβαια ενδόμυχα- μια κυνική ιδιοτέλεια. [διπλή παύλα/παράγραφος 
5](μονάδες 2) 



 

 

• «Κοίταζα το τοπίο που μόλις ήταν ορατό στο λιγοστό φως της αυγής... 
Ξαφνικά και χωρίς κανέναν ήχο, οι γύρω λόφοι λούστηκαν σ' ένα 
εκτυφλωτικό φως, σαν κάποιος να είχε ανοίξει τον Ήλιο μ' έναν διακόπτη...» 
[εισαγωγικά/παράγραφος 3] (μονάδα 1) 

• Μήτε όμως αυτές οι «αισιόδοξες» απόψεις [εισαγωγικά/παράγραφος 6] 
(μονάδες 2) 

                      Μονάδες  5 
 

Β3.Να παρακολουθήσετε τη συλλογιστική του συγγραφέα στην προτελευταία 
παράγραφο του Κειμένου 1 καταγράφοντας αναλυτικά τα επιχειρήματα που 
αξιοποιεί και να δείξετε τι επιδιώκει με τη χρήση τους. Ενισχύει την επιδίωξή του 
αυτή με άλλα μέσα στην ίδια παράγραφο; 

        Μονάδες  15 
      

ΘΕΜΑ Γ 
Ποια χαρακτηριστικά αποδίδει το ποιητικό υποκείμενο στην έννοια της ελευθερίας; 
Να αναφερθείτε σε δύο (2) γλωσσικές επιλογές που αποτυπώνουν την οπτική του 
ποιητικού υποκειμένου απέναντί της. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή; Να δώσετε 
την απάντησή σας σε 150-200 λέξεις. 

Μονάδες  15 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Στην καθημερινότητά μας είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

μας και υπάρχουν στη ζωή μας πολλές συνθήκες με τις οποίες συμβιβαζόμαστε. Σε 

ομιλία σας (350-400 λέξεις) που θα απευθύνεται στους συμμαθητές σας, στην τελετή 

αποφοίτησης από το σχολείο, να αναφερθείτε σε δύο λόγους για τους οποίους θα 

θέλατε να παραμείνετε παιδιά και σε δύο λόγους για τους οποίους θέλετε να 

μεγαλώσετε. Πιστεύετε ότι ως ενήλικες θα είστε ελεύθεροι να κάνετε πάντα αυτό 

που θέλετε; 

Μονάδες  30 


