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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ 

24-4-2018 

1. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

[…] Εκτός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιμέτωπη με τον ταχέως 

μεταβαλλόμενο κόσμο της παγκοσμιοποίησης. […] 

Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στον νέο αυτό κόσμο; Δεν πρέπει η Ευρώπη, 

τώρα που είναι επιτέλους ενωμένη, να αναλάβει ηγετική θέση στη νέα πλανητική τάξη, 

τη θέση μιας δύναμης που μπορεί και να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να δείξει την κατεύθυνση για τη μελλοντική πορεία 

πολλών χωρών και λαών; Η Ευρώπη, ως ήπειρος των ανθρωπιστικών αξιών, της 

Μάγκνα Κάρτα, της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων, της Γαλλικής Επανάστασης, της 

πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, η ήπειρος της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και 

πάνω από όλα της ποικιλομορφίας, έννοιας που εγκλείει τον σεβασμό των γλωσσών, 

των πολιτισμών και των παραδόσεων του άλλου. Το μοναδικό σύνορο που χαράσσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Ένωση 

είναι ανοικτή μόνο για χώρες που σέβονται ορισμένες θεμελιώδεις αξίες, όπως τις 

ελεύθερες εκλογές, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το κράτος δικαίου.  

Τώρα που ζούμε […] σε έναν παγκοσμιοποιημένο αλλά και κατακερματισμένο 

κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να επωμισθεί τις ευθύνες της, σε ό,τι αφορά τη δια- 

κυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει είναι ο ρόλος 

μιας δύναμης που δρα αποφασιστικά εναντίον κάθε βίας, κάθε τρομοκρατίας, κάθε 

φανατισμού, αλλά και η οποία δεν κλείνει τα μάτια μπροστά στην αδικία που ταλανίζει 

τον πλανήτη. Με λίγα λόγια, μια δύναμη η οποία επιθυμεί να μεταβάλει τις παγκόσμιες 

σχέσεις κατά τρόπον ώστε να αποφέρουν οφέλη όχι μόνο στις πλούσιες αλλά και στις 

φτωχότερες χώρες. Μια δύναμη που θέλει να εντάξει την παγκοσμιοποίηση σε ηθικό 

πλαίσιο, ώστε να βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Λάκεν, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακυβερνητική διάσκεψη της E.E.,  

Δεκέμβριος 2001 

1η δραστηριότητα  

α) Να αποδώσετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 80 -100 λέξεις. Ορ
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β)  Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη στον κόσμο της 

παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με το κείμενο; Διαλέξτε μία απάντηση από αυτές 

που ακολουθούν και αιτιολογήστε με συντομία την επιλογή σας.  

α.  H Ευρώπη πρέπει να κυβερνήσει τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.  

β.  H Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στη σταθεροποίηση της 

παγκοσμιοποίησης στον κόσμο. 

γ.  H Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στον νέο κόσμο 

προβάλλοντας τις ανθρωπιστικές αξίες που σημάδεψαν την ιστορία της. 

δ.  H Ευρώπη πρέπει να προβάλει αντίσταση στην παγκοσμιοποίηση 

2η δραστηριότητα 

α)  Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου; 

β)  Για ποιούς λόγους νομίζετε ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ερωτήματα στην 

δεύτερη παράγραφο; 

γ)  Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο; 

3η δραστηριότητα  

α)  Να δώσετε από μια συνώνυμη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

κατεύθυνση, σύνορο, οφέλη. 

β)  Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ενωμένη, 

ελευθερίας, δύναμη. 

3η δραστηριότητα  

Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα να παρουσιάσετε το ρόλο που πρέπει να 

αναλάβει η Ευρώπη απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια 

κοινότητα.  

2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Βάνια, το πα ιδ ί της αγέλης 

Μόλις στα τρία του χρόνια, ο Βάνια Μισούκοφ έμαθε να ζει παρέα με μια αγέλη 

αδέσποτων σκύλων, γιατί στην ουσία δεν είχε άλλη επιλογή. 

Ο τρίχρονος Βάνια εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, πλάι σε έναν κάδο 

σκουπιδιών στη μικρή πόλη Ριούτοβ, νότια της Μόσχας, όταν εκείνη διάλεξε να 

ακολουθήσει ένα φίλο της στην Πετρούπολη. Ο πατέρας του, που στα τελευταία κοινά 

τους Χριστούγεννα του δώρισε ένα όπλο, αποφυλακίστηκε μόλις πριν από λίγο καιρό.  

Ο Βάνια για τον κόσμο των ανθρώπων δεν ήταν τότε τίποτα περισσότερο από 

ένα «σκουπίδι». Η αγέλη των σκύλων όμως τον υιοθέτησε σαν κουταβάκι της, 

περιβάλλοντάς τον με τη στοργή που εμπνέει η κοινή συμμετοχή στον πιο σκληρό 

αγώνα, εκείνον της επιβίωσης. Έτσι άρχισε η «σκυλίσια ζωή» του Βάνια. Παρ’ όλα αυτά, 

ήταν ζωή σε μια οικογένεια και ζωή που κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια. Τα σκυλιά Ορ
όσ
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έφερναν στην οικογένεια ό,τι φαγώσιμο μπορούσαν να βρουν στα σκουπίδια ή να 

κλέψουν από δω κι από κει. Ο μικρούλης δε μιλούσε και κυνηγιόταν με τα σκυλιά, 

χωρίς να πολυξεχωρίζει. Γάβγιζε κι επικοινωνούσε καλά με τα υπόλοιπα μέλη της 

αγέλης. Για τους ανθρώπους, έβγαζε ακατάληπτους ήχους που δεν “άξιζαν” της 

προσοχής τους. Μέχρι που ο αστυνομικός της περιοχής εντόπισε την περίπτωσή του και 

τον μάζεψε από τους δρόμους. Ήταν ήδη 5 χρονών, όταν τον δέχτηκαν σε κάποιο 

ίδρυμα. 

Στην αρχή, φυσικά, η στάση του ήταν απολύτως αρνητική, δεδομένου πως ήταν 

ένα παιδί με τρόπους σκύλου, που δεν ήξερε τι σημαίνει να μένεις σε σπίτι, να τρως σε 

τραπέζι, να κοιμάσαι σε κρεβάτι, να πλένεσαι στο μπάνιο. Στο ορφανοτροφείο του 

Ριούτοβ επιτίθετο στο προσωπικό, γάβγιζε και αντιδρούσε άσχημα. Μόνο με τη 

βοήθεια ενός απόλυτα εξειδικευμένου ατόμου, της Τατιάνα Μπαμπανίνα, επιτεύχθηκε 

σιγά σιγά η αλλαγή νοοτροπίας του παιδιού.  

Σήμερα, τέσσερα χρόνια αφότου μπήκε σε μια ανάδοχη οικογένεια, είναι 11 

χρονών, μοιάζει με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του και ονειρεύεται, όταν μεγαλώσει, να 

γίνει καπετάνιος. Όμως, κάθε φορά που τελειώνει ένα γεύμα ο Βάνια φεύγει από την 

τραπεζαρία με τις τσέπες του γεμάτες. Η παλιά του οικογένεια έχει πάντοτε κάποια 

«κουταβάκια» υπό την προστασία της κι αυτός ξέρει ότι οι άνθρωποι δεν προσέχουν 

εύκολα τι γίνεται δίπλα τους.  

1η δραστηριότητα  

α)  Πώς κατάφερε να επιβιώσει ο Βάνια; Μπόρεσε τελικά να προσαρμοστεί στη νέα 

του ζωή; 

β)  Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Βάνια που σας 

έκαναν εντύπωση. 

2η δραστηριότητα 

α)  Να παρουσιάσετε το είδος της αφήγησης και τον αφηγητή. 

β)  Να αλλάξετε τον αφηγητή και να επιλέξετε ένα πρόσωπο της αρεσκείας σας.  

3η δραστηριότητα.  

α)  Ποιο παράδειγμα αλληλεγγύης από το κείμενο σας φαίνεται πιο εντυπωσιακό; 

4η δραστηριότητα  

Με αφορμή την αφήγηση για τον Βάνα να παρουσιάσετε το ρόλο της παιδείας στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου.  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Μη λογοτεχνικό κείμενο  

1η δραστηριότητα  

α)  Ο συγγραφέας αναφέρεται στον νέο ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο της 

παγκοσμιοποίησης. Θεωρεί ότι η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει μια ηγετική θέση που θα Ορ
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αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας στον κόσμο. Η γηραιά ήπειρος των 

ανθρωπιστικών αξιών έχει το χρέος να θέσει τον στόχο της διασφάλισης της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη 

να αναλάβει τις ευθύνες της και να δράσει εναντίον της βίας, του φανατισμού και του 

ρατσισμού. Έτσι ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αγωνιστεί για 

την δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου, που θα διασφαλίσει την ισότητα και την 

αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο.  

β)  Το γ΄αποτελεί τη σωστή απάντηση καθώς ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η 

Ευρώπη ως ήπειρος των ανθρωπιστικών αξιών οφείλει να προβάλλει την ελευθερία, 

την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των διαφόρων πολιτισμών. Το μοναδικό της όριο 

πρέπει να αποτελέσει ο ανθρωπισμός και η μετάδοση του σε όλο τον κόσμο. 

2η δραστηριότητα  

α)  Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα καθώς ο συγγραφέας 

στηρίζει τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της Ευρώπης μέσα από συγκεκριμένες 

αναφορές στην Μάγκνα Κάρτα, την πτώση του τείχους του Βερολίνου, κ. ά. Ακόμη 

αναφέρει αξίες όπως τις ελεύθερες εκλογές, κ.ά. 

β)  Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο προβληματίζεται για τον ρόλο που 

οφείλει να διαδραματίσει η Ευρώπη σε παγκόσμια κλίμακα. Με τα ερωτήματα στοχεύει 

στο να εκφράσει αυτόν τον προβληματισμό και να ευαισθητοποιήσει – επίκληση στο 

συναίσθημα του δέκτη. Έτσι κι ο δέκτης γίνεται κοινωνός του ίδιου προβληματισμού 

καθώς προσπαθεί να απαντήσει και ο ίδιος σε αυτά τα ερωτήματα. Τέλος με αυτόν τον 

τρόπο δίνεται στην παράγραφο ζωντάνια, ποικιλία και παραστατικότητα και μένει 

ζωντανό το ενδιαφέρον του δέκτη. 

γ)  Η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο επιτυγχάνεται με την 

διαρθρωτική λέξη τώρα που εκφράζει χρονική σχέση.  

3η δραστηριότητα 

α) κατεύθυνση =προορισμός, σύνορο = όριο, οφέλη = θετικά.  

β) ενωμένη #χωρισμένη, ελευθερία #υποδούλωση, δύναμη #αδυναμία.  

3η δραστηριότητα. 

Η Ευρώπη και ο Κόσμος 

Πρόλογος: Όλο και πιο συχνά αμφισβητείται ο ρόλος της Ευρώπης στην ίδια την 

κοινότητα αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν με 

σκεπτικισμό την πορεία της και την φαντάζονται χωρίς προοπτική. Όμως η Ευρώπη 

μπορεί ακόμη και σε χαλεπούς καιρούς να αναλάβει έναν νέο ρόλο και να αποτελέσει 

παράγοντα σταθερότητας και ισορροπίας. 

Κύριο Μέρος: 

 Απέναντι στα οικονομικά προβλήματα, η Ευρώπη μπορεί να αντιτάξει την 
οικονομική συνεργασία και την σταθερότητα. Ορ
όσ
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 Απέναντι στον ρατσισμό, την βία και την τρομοκρατία μπορεί να προβάλλει τις 
ανθρωπιστικές αξίες, την δημοκρατία και την δικαιοσύνη  

 Απέναντι στις καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να προκρίνει 
την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ποικιλομορφία. 

 Απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος να αντιτάξει τον σεβασμό στη 
φύση και την βιώσιμη ανάπτυξη  

 Απέναντι στον ανταγωνισμό και τις πολεμικές συγκρούσεις να προβάλλει την 
ειρήνη, την επιστήμη και την παιδεία.  

 Απέναντι στην μαζοποίηση, την ομοιομορφία και τον καταναλωτισμό να 
προβάλλει την αξία της διαφορετικότητας, της ιδιαιτερότητας και της εθνικής 
ταυτότητας. Κι όλα αυτά ως παράγοντα προόδου και όχι διαχωρισμού των 
λαών.  

Επίλογος: Η Ευρώπη μπορεί επομένως να αποτελέσει την αναγκαία και επαρκή 

συνθήκη για τη πρόοδο της οικονομίας και την εξέλιξη των γραμμάτων, των τεχνών και 

του πολιτισμού. Μπορεί να δώσει τη διάσταση όχι μόνο του πλάτους αλλά και του 

βάθους ως απαραίτητα προϋπόθεση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.  

Λογοτεχνικό κείμενο. 

1η δραστηριότητα  

α) Ο Βάνια κατάφερε να επιβιώσει και μπόρεσε να προσαρμοστεί στη ζωή των 

σκύλων. Το ένστικτο της επιβίωσης ήταν έντονο και τόσο δυνατό ώστε να του 

εξασφαλίσει την ζωή του ως «ζώου». Προσαρμόστηκε εν μέρει στη νέα του ζωή καθώς 

άρχισε να συμπεριφέρεται ως σκύλος και αυτό που κέρδισε ήταν η επιβίωση του – το 

ζήν. Η αγέλη των σκύλων τον προστάτεψε ως μέλος μιας ομάδας και ο Βάνια τους το 

ανταπόδωσε. Αυτή η προσαρμογή βέβαια δεν ήταν μόνιμη και σε λίγο θα άλλαζε. 

β)  Είναι εντυπωσιακό πώς ένα παιδί κατάφερε να επιβιώσει και να βρει την αγάπη 

και την θαλπωρή που του χρειαζόταν. Είχε έντονη θέληση για ζωή, θάρρος, 

αποφασιστικότητα και προσαρμοστικότητα. Κατάφερε να ξεπεράσει τις δυνατότητες 

του ως άνθρωπος και να προσαρμοστεί δύο φορές σε μία νέα κατάσταση. Αν και είχε 

μάθει να συμπεριφέρεται ως «σκυλί» μπόρεσε τελικά με την κατάλληλη βοήθεια να 

ενταχθεί στην νέα του ζωή και να εξελιχθεί ως άνθρωπος. Η υπομονή, η επιμονή και η 

έντονη προσπάθεια του Βάνια είχαν αποτέλεσμα.  

2η δραστηριότητα 

α)  Η αφήγηση της ιστορίας γίνεται σε γ ενικό πρόσωπο από κάποιον εξωτερικό 

παρατηρητή. Ο αφηγητής είναι έξω από την ιστορία, την παρακολουθεί και μας την 

αφηγείται- παντογνώστης αφηγητής. 

β)  Ενδεικτικά θεωρούμε ως αφηγητή τον ίδιο τον Βάνια: Μόλις στα τρία μου 

χρόνια έμαθα να ζω παρέα με μία αγέλη αδέσποτων σκύλων, γιατί στην ουσία δεν είχα 

άλλη επιλογή. Ορ
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Η μητέρα μου, με εγκατέλειψε πλάι σε έναν κάδο σκουπιδιών στη μικρή πόλη 

Ριούτοβ, νότια της Μόσχας, όταν εκείνη διάλεξε να ακολουθήσει ένα φίλο της στην 

Πετρούπολη. Ο πατέρας μου, που στα τελευταία κοινά τους Χριστούγεννα μου δώρισε 

ένα όπλο, αποφυλακίστηκε μόλις πριν από λίγο καιρό … 

3η δραστηριότητα 

Στο κείμενο παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα αλληλεγγύης. Αρχικά η 

αγέλη των ζώων που μάζεψε το παιδί, ο αστυνομικός φρόντισε το παιδί να πάει στο 

ορφανοτροφείο, το προσωπικό του ορφανοτροφείου και η οικογένεια που υιοθέτησε 

τον Βάνια έδειξαν εξαιρετική αφοσίωση. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, παράδειγμα 

φαίνεται να είναι αυτό των ζώων, καθώς δέχτηκαν ένα διαφορετικό μέλος στην ομάδα 

τους, έναν μελλοντικό εχθρό και τον περιέθαλψαν. Τα σκυλιά βοήθησαν έναν άνθρωπο 

χωρίς να έχουν εξασφαλίσει με βεβαιότητα την δικιά τους επιβίωση και χωρίς να είναι 

«εξημερωμένα». Ζούσαν στον δρόμο και χωρίς να περιμένουν καμία ανταμοιβή 

έσωσαν ένα μικρό παιδί. Η «ανθρωπιά » τους ξεπερνάει κάθε όριο και υπερβαίνει την 

«ανθρωπιά» του ανθρώπου. 

4η δραστηριότητα.  

Ο ανθρωπος αποτελεί το ανώτερο όν του ζωικού βασιλείου, καθώς διαθέτει τον 

λόγο και με την έννοια της λογικής και με την έννοια της γλώσσας. Έτσι με την 

κατάλληλη παιδεία μπορεί να εξελιχτεί και να φτάσει σε ανώτερα επιτεύγματα. Αρχικά 

η αγωγή, διαμορφώνει υγιή ηθικά κριτήρια και άξονες αναφοράς στη ζωή του 

ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το ηθικά ανώτερο. Εξευγενίζει τον 

εσωτερικό του κόσμο, φέρνοντας τον σε επαφή με τις αξίες του δίκαιου, του αγαθού 

και του καλού. Επίσης παρέχει στο άτομο ποικίλες γνώσεις, οι οποίες διευρύνουν τους 

πνευματικούς του ορίζοντες και του επιτρέπουν να κατανοήσει τον εαυτό του και τον 

κόσμο που τον περιβάλλει. Η παιδεία με τα κατάλληλα μέσα αναπτύσσει την 

ευαισθησία και την ικανότητα του νέου ατόμου να διακρίνει το ωραίο, δίνοντας 

ανώτερη ποιότητα στη ζωή του.  

Εξίσου βασικό είναι το γεγονός ότι η παιδεία αναπτύσσει τη συλλογικότητα και 

το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και προετοιμάζει τη δημιουργική ένταξη του νέου 

στις κοινωνικές διαδικασίες. Η ελευθερία σκέψης και έκφρασης καλλιεργούνται στο 

πλαίσιο της ομάδας και έτσι το άτομο μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματα του ως 

μελλοντικός πολίτης. Γίνεται επομένως φανερό ότι το άτομο ολοκληρώνεται ως 

προσωπικότητα μέσα από την συναναστροφή του με τους ομοίους του.  
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