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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΣΤΑ ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

14-1-2023 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

           Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ως πλαίσιο αναφοράς για τον άνθρωπο 

[1]   Η πρόοδος της επιστήμης και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή 

μας σε συνδυασμό με την αποτίμηση των πάντων σχεδόν αποκλειστικά με 

οικονομικά κριτήρια, δημιουργούν συνολικά ένα νέο πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα της 

καθημερινής ζωής. Ο νέος κόσμος που μας περιβάλλει κυριαρχείται από την 

υπερπαραγωγή των υλικών αγαθών και την υπερβολική κατανάλωση, την έκρηξη της 

τεχνολογίας και της  πληροφορίας καθώς και της διαδικτυακής επικοινωνίας. Μέσα 

σε αυτό το ανοιχτό και παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον 

δημιουργούνται νέες συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους και όλες οι 

ανθρώπινες κοινωνίες μετασχηματίζονται σταδιακά σε πολυπολιτισμικές. Ο 

κοινωνικός αποκλεισμός δεν  γίνεται πλέον με βάση το φύλο, την καταγωγή ή άλλου 

είδους γνωρίσματα και προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά κυρίως με βάση το 

μορφωτικό επίπεδο. 

[2]  Ζώντας ήδη στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία επιφέρει 

εκτεταμένες αλλαγές και αναπροσαρμογές σε όλους τους τομείς της ατομικής, της 

οικογενειακής και της κοινωνικής ζωής, οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με 

ραγδαίους ρυθμούς. Ο παραδοσιακός τρόπος ζωής και μαζί με αυτόν πολλές 

παραδοσιακές και πατροπαράδοτες αξίες που τον στήριζαν και τον τροφοδοτούσαν 

για δεκαετίες ολόκληρες, φαίνεται ήδη να είναι μια πολύ μακρινή ανάμνηση 

ιδιαίτερα στις επονομαζόμενες δυτικού τύπου κοινωνίες. 

[3] Σε αυτά όμως τα νέα, ανεξερεύνητα αλλά και γεμάτα προκλήσεις μονοπάτια της 

ανθρώπινης ιστορίας, η αρχαία ελληνική σκέψη και η φιλοσοφία εξακολουθεί να 

δίνει το στίγμα της αληθινής ζωής με κέντρο τον άνθρωπο. Με αφετηρία αυτές τις 

αξίες, θα πρέπει όλοι - ως άτομα και ως κοινωνίες - να προσανατολιζόμαστε στη ζωή 
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μας. Ο φιλόσοφος Πρωταγόρας (450 π.Χ.) για παράδειγμα, θέτοντας τις βάσεις της 

ανθρώπινης διανόησης και του πολιτισμού με κέντρο τον άνθρωπο, είχε πει ότι 

περισσότερο από οτιδήποτε υλικό αγαθό ή αξία οποιουδήποτε περιουσιακού 

στοιχείου σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια. «Πάντων χρημάτων 

μέτρον έστιν άνθρωπος» υποστήριξε,  ότι δηλαδή όλων των αξιών μέτρο είναι ο 

άνθρωπος. Ένα πράγμα γίνεται «χρήμα» και αποκτά αξία, όταν κάποιος άνθρωπος 

αρχίζει να το χρησιμοποιεί. 

[4] Επομένως, όλες οι αξίες και οι ποσότητες υλικών αγαθών και οι νέες τεχνολογίες, 

οι οποίες διαρκώς επινοούνται, παράγονται και δημιουργούνται στο πλαίσιο του 

τεχνολογικού μας πολιτισμού, δεν έχουν καμία πραγματική αξία μέχρι οι άνθρωποι 

να αποκτήσουν μαζικά και καθολικά πρόσβαση σε αυτές και να τις χρησιμοποιήσουν 

για τους δικούς τους σκοπούς και ανάγκες. 

[5] Έπειτα από 24 ολόκληρους αιώνες ανθρώπινης ιστορίας, κατά τη διάρκεια των 

οποίων η αξία του ανθρώπου πολύ συχνά αμφισβητήθηκε ή καταρρακώθηκε κι όταν 

η ανθρωπότητα εξήλθε λαβωμένη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων το 1948, η οποία μεταξύ άλλων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

καταπάτηση και η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε 

τομέα, οδηγεί σε βιαιότητες ξένες προς την ανθρώπινη υπόσταση. Για το λόγο αυτό 

κάθε κράτος πρέπει να έχει ένα επικαιροποιημένο ένα σχέδιο δράσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ανδρέας Χ. Ζεργιώτης, Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση (συλλογικός τόμος), 

εκδ. Gutenberg 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Αφίσα του Ανεξάρτητου Εθνικού  Οργανισμού των  Δικαιωμάτων του Παιδιού 
[Κύπρος] 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 Ο ΤΖΑΚ ΚΑΙ Η ΦΑΣΟΛΙΑ 

Είχα μια ευτυχισμένη  

παιδική ηλικία. 

Παίζαμε διάφορα παιχνίδια. 

Το παιχνίδι της σιωπής με τη μαμά  

όταν κλειδωμένη στη ντουλάπα  

με μελανιές σ’ όλο το κορμί 

παρίστανε την πεθαμένη,  

κυνηγητό πάνω στη στέγη  

όταν γύριζε πιωμένος ο πατέρας,  

τυφλόμυγα με τους πλασιέ 

που μου έκλειναν τα μάτια με μαντίλι. 

Το παιχνίδι της πείνας 

όταν τρώγαμε τη σούπα με τα ανύπαρκτα γογγύλια. 

Μια μέρα στη σκοτεινή αποθήκη  

ένας άγνωστος μου πρόσφερε φασόλι.  

Ποτέ δεν φύτρωσε απ’ αυτό μια φασολιά. 

Ούτε είδα ποτέ χήνες χρυσές  

μόνο  κουάκερ με μουχλιασμένο γάλα. 

Με λένε Τζακ. 

Είμαι ο γίγαντας που δεν μεγάλωσε ποτέ. 

Χλόη Κουτσουμπέλη,  Η γυμνή μοναξιά του ποιητή Όμικρον, εκδ. Πόλις 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α  

Να παρουσιάσετε στην τάξη σας το περιεχόμενο των τριών πρώτων παραγράφων του 

Κειμένου 1 σε 70 λέξεις περίπου. 

Μονάδες 20 

ΘΕΜΑ Β  

Ερώτημα 1 

α. Στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας αξιοποιεί 

συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο. Αφού εντοπίσετε δύο εκφράσεις  που 

αποδίδουν  συναισθηματική φόρτιση (μονάδες 4) να αιτιολογήσετε αυτή την επιλογή 

του (μονάδες 3).  

Μονάδες 7 

β. Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1  ο συγγραφέας αναφέρεται στον φιλόσοφο 

Πρωταγόρα. Να αξιολογήσετε την αναφορά αυτή συνδέοντάς την με την 

επικοινωνιακή πρόθεση του συγγραφέα. 

Μονάδες 8 

Ερώτημα 2  

Στην κοινωνική διαφήμιση του Κειμένου 2 να εντοπίσετε τον πομπό, τον δέκτη, τον 

επικοινωνιακό κώδικα, τον σκοπό και να σχολιάσετε το μήνυμα λόγου που συνοδεύει 

την εικόνα. 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 3  

Να διαβάσετε προσεκτικά την πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 και να εντοπίσετε: 

• τη χρονική βαθμίδα των ρηματικών τύπων ( μονάδες 3) 

• τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων [παρατακτική/υποτακτική/ ασύνδετο 

σχήμα] στη δεύτερη περίοδο της παραγράφου( Ο νέος κόσμος…) ( μονάδες 4) 

• τη σύνταξη [ενεργητική /παθητική] στην πρώτη περίοδο της παραγράφου (Η 

πρόοδος της επιστήμης…) ( μονάδες 3) 

          αιτιολογώντας την επιλογή του κάθε φαινομένου από τον συγγραφέα. 

                                                                  Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ  

Ποιο θέμα προσεγγίζει το ποιητικό υποκείμενο; Να αξιοποιήσετε τρία (3) εκφραστικά 

μέσα με τα οποία αποδίδεται. Ποιες σκέψεις και ποια  συναισθήματα σας γεννά; (150 

-200 λέξεις). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ  

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 

Νοεμβρίου. Με αυτή την αφορμή, το σχολείο σας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα 

«Ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί». Στην προφορική σας εισήγηση, ως 

εκπρόσωπος των μαθητών του σχολείου,  αναφέρεστε στους τρόπους προστασίας 

της παιδικότητας, αφού πρώτα παρουσιάσετε τρία σημαντικά, κατά τη γνώμη σας, 

δικαιώματα του παιδιού. (350 - 400 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 


