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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ 

23-4-2019 

Μη Λογοτεχνικό κείμενο 

Ποτέ, πια, πόλεμος!  

Μετά τις οδυνηρές εμπειρίες του τελευταίου Παγκοσμίου Πολέμου, θα περίμενε 

κανείς πως θα αχρηστεύονταν όλα τα οπλικά συστήματα και θα σταματούσε κάθε προ-

σπάθεια για κατασκευή νέων όπλων. Η αισιοδοξία ήταν πράγματι διάχυτη σε όλους, 

μόλις τελείωσε ο πόλεμος. Άλλωστε, το σύνθημα που επαναλάμβαναν όλοι ήταν "ποτέ, 

πια, πόλεμος". Όλα αυτά όμως γρήγορα ξεχάστηκαν και άρχισε ένας ξέφρενος αντα-

γωνισμός εξοπλισμών, κυρίως ανάμεσα στις Μεγάλες Δυνάμεις. Στον παράλογο αυτό 

χορό συμπαρασύρθηκαν και οι υπόλοιποι λαοί.  

Έτσι, παρουσιάζεται σήμερα ο παραλογισμός να διατίθεται το μεγαλύτερο μέρος 

των πόρων της κάθε χώρας για την κατασκευή υπερσύγχρονων όπλων με καταστρε-

πτική δύναμη, την ώρα που μένουν άλυτα βασικά προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης, 

παιδείας, περίθαλψης, προστασίας του περιβάλλοντος. Αν όμως τα ποσά που πηγαί-

νουν για τον πόλεμο διοχετεύονταν στη γεωργία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, η όψη 

του πλανήτη μας θα άλλαζε άρδην. Θα μειώνονταν η φτώχεια, οι επιδημίες, ο αναλφα-

βητισμός.  

Σήμερα η ανθρωπότητα ζει κάτω από την απειλή του πυρηνικού ολέθρου. Κάθε 

υπερδύναμη διαθέτει τέτοια οπλικά αποθέματα που θα μπορούσε να καταστρέψει αρ-

κετές φορές τον πλανήτη μας. Και είναι βέβαιο ότι με τη σημερινή τεχνολογία ένας 

πόλεμος θα σήμαινε καταστροφή του ανθρώπινου γένους. Σ´ έναν τέτοιον πόλεμο δε 

θα υπάρξουν νικητές ή ηττημένοι, μόνο νεκροί.  

Εκείνο που εντείνει τις ανησυχίες μας σήμερα, είναι το γεγονός ότι στα χέρια του 

ο άνθρωπος έχει δυνάμεις τέτοιες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Γνωρίζουμε ακόμα 

πως η περίπτωση κάποιου λάθους δεν είναι απίθανη και, το χειρότερο, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα επανόρθωσής του. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα δεδομένα της σύγχρονης 

πραγματικότητας, θα ήταν ίσως χρήσιμο να ανιχνεύσουμε γενικότερα το φαινόμενο 

του πολέμου, για να γίνει κατανοητή η επιτακτικότητα της αντιμετώπισης και αποτρο-

πής του.  

Ο πόλεμος είναι ο πιο συνήθης τρόπος επίλυσης των διαφόρων μεταξύ των λαών. 

Συνήθως οι ισχυρότεροι επιβάλλουν τη θέλησή τους και προωθούν τα συμφέροντά τους 

με τη χρήση των όπλων. Όποιοι λόγοι κι αν προβάλλονται για την κήρυξή του, αν ε-

ρευνήσει κανείς βαθύτερα, θα διαπιστώσει πως ο μόνος πραγματικός λόγος είναι η α-

πληστία του επιτιθέμενου. Τα αίτια είναι σχεδόν πάντα οικονομικά, όσο κι αν εξωραΐ-

ζονται με ιδεολογικά συνθήματα.  
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Είναι γνωστό, φυσικά, σε όλους, ότι πρόκειται για το απόλυτο κακό. Σε μία σύρ-

ραξη θυσιάζονται χιλιάδες αθώοι άνθρωποι, προξενούνται ανυπολόγιστες υλικές ζη-

μιές, καταστρέφονται όσα με πολύ μόχθο και χρόνο κατόρθωσε να δημιουργήσει ένας 

λαός.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι πολεμικές δραστηριότητες δεν αποτελούν 

αναπόφευκτα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, αλλά απόρροιες της έλλειψης 

αποτελεσματικών θεσμών και σωστής οργάνωσης για την ειρηνική διευθέτηση των 

διακρατικών διαφορών. Πρέπει, επομένως, να γίνουν συνείδηση όλων, του κάθε ατό-

μου χωριστά, της κάθε κοινωνίας, της κάθε ηγεσίας, οι βαρύτατες συνέπειες -στην οι-

κονομία, στην ηθική, στον πολιτισμό κ.λπ.- ενός πολέμου.  

*Ο Άγγελος Μιχ. Μπαγιάτης είναι μαθητής στο ΓΕΛ Καρύστου. Πηγή: 

Protagon.gr 

Παρατηρήσεις 

1η δραστηριότητα 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες σύμφωνα με 

το περιεχόμενο του κειμένου:  

1. Τεράστια κονδύλια αφιερώνονται από κάθε χώρα στην κατασκευή υπερσύγχρο-

νων όπλων. 

2. Σήμερα η ανθρωπότητα αισθάνεται πιο ασφαλής από ποτέ  από την απειλή της 

πυρηνικής καταστροφής. 

3. Η περίπτωση κάποιου λάθους δεδομένης της σύγχρονης τεχνολογίας είναι απί-

θανη. 

4. Οι ισχυρότεροι δεν επιβάλλουν τη θέλησή τους με τη χρήση των όπλων αλλά 

υιοθετούν ην διπλωματία για την προώθηση των συμφερόντων τους. 

5. Οι πολεμικές δραστηριότητες αποτελούν συνέπειες της έλλειψης αποτελεσματι-

κών θεσμών και σωστής οργάνωσης για την ειρηνική διευθέτηση. 

Β. Ποιον τρόπο και ποιο μέσο πειθούς χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην 2η παράγραφο 

του κειμένου «Έτσι, παρουσιάζεται… ο αναλφαβητισμός».;  

Γ. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η 2η παράγραφος του κειμένου «Έτσι, παρουσιάζε-

ται… ο αναλφαβητισμός».; 

2η δραστηριότητα 

Α.  Να γραφούν τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων: κατασκευή, καταστρε-

πτική, σταματούσε, εντείνει, επιτακτικότητα 

Β. Ποια σχέση συνοχής εκφράζουν οι παρακάτω λέξεις (επιτονισμένες στο κείμενο): 

όμως, Έτσι, Αν, φυσικά, επομένως.  

Γ. Να γραφεί ένα ομόρριζο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: ανταγωνισμός, πα-

ραλογισμός, οικονομικά, χέρια, πραγματικότητας.  

3η δραστηριότητα 

«Δεν γνωρίζω με τι είδους όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, αλλά ο τέταρτος παγκό-

σμιος θα γίνει με πέτρες και ξύλα» είχε δηλώσει ο Αϊνστάιν. Με αφορμή την ρήση του 

να γράψετε μια σύντομη ομιλία (200-250 λέξεων) για την Ευρωβουλή τονίζοντας τις 

ολέθριες συνέπειες του πολέμου.  

Λογοτεχνικό κείμενο 

Τάσος Λειβαδίτης, Η μεγάλη μάχη 

Κάποτε, καθώς φεύγεις 

πηγαίνοντας σε μια μεγάλη μάχη 

θα σου ΄τυχε ν’ ακούσεις ξαφνικά από ΄να παράθυρο 

ένα πιάνο να παίζει. 

Ίσως ένα κορίτσι με άσπρα δάχτυλα 

ή ένας άντρας με δυνατά χέρια 
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να παίζουν αυτόν το λυπημένο σκοπό 

που σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, τους χαμένους έρωτες 

όλα όσα ονειρεύτηκες χωρίς να τα ζήσεις 

τα γιασεμιά που σου γυρίσανε 

την καρδιά σου που την ποδοπατήσαν. 

Εσύ στέκεσαι με το στόμα ανοιγμένο 

ακούγοντας κάτω απ’ τη βροχή- 

μα πρέπει να βιαστείς, προχωράνε οι άλλοι 

χάθηκαν κιόλας στη στροφή του δρόμου. 

Κι όπως ξεκινάς με πλατύ βήμα 

τα παιδικά σου χρόνια 

οι χαμένοι έρωτες 

όλα όσα ονειρεύτηκες χωρίς να τα ζήσεις 

τα γιασεμιά που σου γυρίσανε 

η καρδιά σου που την ποδοπατήσαν 

ξεκινάνε κι αυτά πλάι σου- 

να πολεμήσουν 

μαζί σου. 

Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση, τομ.Ι, εκδόσεις Κέδρος, σελ 154 

Παρατηρήσεις 

1η δραστηριότητα 

Α. Ποια φαίνεται να είναι τα συναισθήματα της ποιητικής φωνής στο ποίημα; Με 

ποιους τρόπους αυτά αισθητοποιούνται;  

Β. Το ποίημα «πλημμυρίζει» από εικόνες ειρήνης. Πως δικαιολογείται αυτή η επιλογή 

σ’ ένα αντιπολεμικό ποίημα;  

2η δραστηριότητα 

Α. Το ποίημα ανήκει στην παραδοσιακή ή στην μοντέρνα ποίηση; Να τεκμηριώσετε 

την απάντησή σας με τρία χαρακτηριστικά που πιστοποιούν την επιλογή σας.  

Β. Να βρείτε μια εικόνα και μια μεταφορά στο ποίημα και να ερμηνεύσετε τη λειτουρ-

γία τους.  

3η δραστηριότητα: 
Να συντάξετε μια σελίδα από το ημερολόγιο του ήρωα για αυτήν τη μέρα αναχώρησης 

του για τη μεγάλη μάχη (100-150 λέξεις).   

 

Απαντήσεις 

Μη λογοτεχνικό: 

1η δραστηριότητα: Α. 1:Σ, 2:Λ, 3:Λ, 4:Λ, 5:Σ 

Β. Χρησιμοποιείται η επίκληση στη λογική με μέσο πειθούς το επιχείρημα «να δια-

τίθεται το μεγαλύτερο… ο αναλφαβητισμός». 

Γ. υπάρχει ανάπτυξη με αίτιο – αποτέλεσμα καθώς παρουσιάζεται η αιτία «Αν όμως 

τα ποσά που πηγαίνουν… στην εκπαίδευση» και το αποτέλεσμα «η όψη του πλα-

νήτη… ο αναλφαβητισμός». 

2η δραστηριότητα: 

Α. κατασκευή= δημιουργία, καταστρεπτική= ολέθρια, σταματούσε= έπαυε, εντεί-

νει= ενισχύει, επιτακτικότητα= αναγκαιότητα  

Β. όμως: αντίθεση, Έτσι: αποτέλεσμα, Αν: προϋπόθεση, φυσικά: επιβεβαίωση, ε-

πομένως: συμπέρασμα.  

Γ. ανταγωνισμός> αγωνιστικότητα, παραλογισμός> αναλογία, οικονομικά> νομο-

θεσία, χέρια> χειρωνακτικός, πραγματικότητας> πραγματοποίηση.  

3η δραστηριότητα 
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Προσφώνηση: Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Πρόλογος: Βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναν θεσμό που δημιουργή-

θηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να προωθήσει την ειρήνη, τη 

συνεργασία, την οικονομική ανάπτυξη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη. 

Ωστόσο σήμερα, σχεδόν 70 χρόνια μετά, η ειρήνη εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο 

στον πλανήτη μας. Μια πολεμική σύγκρουση, όμως, επιφέρει καταστροφικές και οδυ-

νηρές συνέπειες στις εμπλεκόμενες παρατάξεις. Άλλωστε, και για την πλευρά που πι-

θανώς θα επικρατήσει της αναμέτρησης, οι συνέπειες ξεπερνούν πολλές φορές τα ό-

ποια οφέλη του πολέμου.  

 Κυρίως θέμα: συνέπειες του πολέμου (διαγραμματικά) 

 Απώλειες ανθρώπων. Η πλέον επώδυνη επίπτωση ενός πολέμου είναι σαφώς το 

γεγονός ότι στο πλαίσιό του χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές. 

 Κοινωνική αποδιοργάνωση. Οι συνθήκες του πολέμου, με τις ανθρώπινες απώ-

λειες, την οικονομική δυσπραγία, τις υλικές καταστροφές και τη δυσκολία τροφοδο-

σίας, δημιουργούν μια κατάσταση χάους  

 Ηθική διαφθορά- βία. Η ηθική, οικονομική και κοινωνική κρίση που ακολουθεί 

τον πόλεμο φέρνει στην επιφάνεια τις χειρότερες πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα. 

Η κοινωνία αδυνατεί να λειτουργήσει ομαλά, τα φαινόμενα βίας αποτελούν μια καθη-

μερινή πραγματικότητα και οι δημοκρατικοί θεσμοί καταρρέουν. Επικρατεί σκληρό-

τητα, απανθρωπιά, εκμετάλλευση, έλλειψη αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, ατομι-

σμός, μίσος, τρόμος, φρίκη. 

 Υλικές καταστροφές και οικονομική κατάρρευση. Πολλαπλές καταστροφές 

των υποδομών της χώρας, ανενεργές οι παραγωγικές της δυνάμεις, έλλειψη σε όλες τις 

τροφές, προωθείται η αισχροκέρδεια, μειώνεται το βιοτικό επίπεδο. 

 Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, μόλυνση της ατμόσφαιρας, του εδά-

φους, όξινη βροχή, καταστροφή του όζοντος, ραδιενέργεια, κίνδυνος εξαφάνισης κά-

ποιων φυτών και ζώων. 

 Καταστροφή οικιστικού περιβάλλοντος. Ισοπεδώνονται οικοδομήματα, αρχαι-

ολογικοί χώροι, μνημεία τέχνης. 

 Πνευματική στασιμότητα, οπισθοδρόμηση των γραμμάτων, των τεχνών και των 

επιστημών, αμάθεια, αναλφαβητισμός και ηθική διαφθορά. 

 Αν ο πόλεμος είναι πυρηνικός, η εικόνα του δε θα είναι στιγμιαία, γιατί ένας 

τέτοιος πόλεμος θα είναι και ο τελευταίος. 

Επίλογος: Επομένως, οι συνέπειες ενός πολέμου είναι οδυνηρές κι ολέθριες. Σήμερα, 

περισσότερο από ποτέ οφείλουμε να τις γνωρίζουμε προκειμένου να αποτρέψουμε εν-

δεχόμενες συγκρούσεις. Ο Αϊνστάιν, επιστήμων ευφυής και διορατικός είχε μαντέψει 

για τον πολιτισμό μας: «Δεν γνωρίζω με τι είδους όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος, 

αλλά ο τέταρτος παγκόσμιος θα γίνει με πέτρες και ξύλα». Μισό αιώνα μετά, η δήλωσή 

του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός πυρηνικού πολέμου. 

Ο  ρόλος μας ως νέα γενιά πολιτών επιβάλλει να εργαστούμε για την ειρήνη, την ισό-

τητα και τη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους και έθνη. 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

Λογοτεχνικό: 

1η δραστηριότητα 

Α. Πλήθος συναισθημάτων φαίνεται να πλημμυρίζει τον αφηγητή του ποιήματος, 

πολλά εκ των οποίων μοιάζουν αλληλοσυγκρουόμενα. Ξαφνιάζεται ευχάριστα από τον 

ήχο του πιάνου που έρχεται από το ανοιχτό παράθυρο. Είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε 

για άνδρα, φαίνεται ο ήχος να προκαλεί νοσταλγία και να ονειροπολεί για όλα αυτά 

που θα ήθελε να ζήσει σε μια ειρηνική πολιτεία. Ο «λυπημένος σκοπός» της μουσικής 

ταιριάζει απόλυτα με το αίσθημα λύπης κι απογοήτευσης που νιώθει, καθώς αφήνει τη 



5  Φροντιστήριο Ορόσημο 

www.orosimo.gr  Τηλ. 2810 222 724 

ζωή που θα ήθελε να ζήσει και βαδίζει προς την «μεγάλη μάχη» με τους συμπολεμιστές 

του. Οι αισθήσεις είναι οξυμένες καθώς βιώνει τον ήχο, αναλογίζεται την μυρωδιά από 

το γιασεμί και με «στόμα ανοιγμένο» γεύεται τη βροχή. Συνειρμικά καταλήγει να θυ-

μάται πως το γιασεμί συνόδευε τις πικρές απογοητεύσεις του από ανθρώπους και μνή-

μες που «ποδοπάτησαν την καρδιά του» και πληγώνουν ακόμα την ψυχή. Τα αισθή-

ματα κορυφώνονται με την απογοήτευση και την αποφασιστικότητα να φύγει για τη 

μάχη συνοδευόμενος από όλες τις μνήμες, τις σκέψεις και τα χαμένα όνειρά του. 

Όλα τα συναισθήματά του αισθητοποιούνται με εκφραστικά μέσα όπως οπτικές εικό-

νες (…Ίσως ένα κορίτσι με άσπρα δάχτυλα…), ακουστικές εικόνες (…ν’ ακούσεις 

ξαφνικά από ΄να παράθυρο ένα πιάνο να παίζει…) κι επανάληψη (…τα γιασεμιά που 

σου γυρίσανε η καρδιά σου που την ποδοπατήσαν…). 

Β. Ο τίτλος του ποιήματος παραπέμπει τον αναγνώστη σε ένα ποίημα σχετικό με τον 

πόλεμο. Ωστόσο οι στίχοι βρίθουν από ειρηνικές εικόνες οπτικές (τα πρόσωπα που 

παίζουν πιάνο, οι έρωτες από το παρελθόν κ..κ.) και ακουστικές (η μελωδία του πιάνου, 

το βήμα του ήρωα). Με τις εικόνες αυτές ο Τάσος Λειβαδίτης αισθητοποιεί κι οπτικο-

ποιεί την ομορφιά της ζωής στην περίοδο της ειρήνης, σε αντίθεση με τον πόλεμο. 

Μάλιστα ο αφηγητής φαίνεται να δίνει αξία ακόμα και στις δυσάρεστες γι’ αυτόν ανα-

μνήσεις, καθώς επιλέγει να τα «πάρει μαζί του» στη μάχη. Επομένως με την επιλογή 

του αυτή, ο ποιητής αναδεικνύει την ομορφιά και τη μαγεία της ζωής, στοιχεία τα οποία 

αφανίζονται σ’ έναν πόλεμο. Οι ειρηνικές εικόνες αποτρέπουν από τη διάθεση για πό-

λεμο και σύγκρουση. Έτσι δικαιολογείται και ο αντιπολεμικός χαρακτήρας το κειμέ-

νου. 

2η δραστηριότητα 

Α. Το ποίημα «Η μεγάλη μάχη» του Τάσου Λειβαδίτη ανήκει στη μοντέρνα ποίηση 

γιατί: -Ο στίχος είναι ελεύθερος. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συλλαβών στους 

στίχους και δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέτρο. 

-Δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία. 

-Παρατηρείται χρήση καθημερινού λεξιλογίου. 

-Υπάρχει έκφραση με εικόνες. 

- Αποτελείται από 24 στίχους που κατανέμονται σε δύο άνισα «στροφικά» σύνολα -όχι 

στροφές.  

Β. Εικόνα: «Εσύ στέκεσαι με το στόμα ανοιγμένο /ακούγοντας κάτω απ’ τη βροχή» 

Η οπτικοακουστική εικόνα αισθητοποιεί στην φαντασία του αναγνώστη την στάση α-

ναπόλησης του ήρωα αλλά ταυτόχρονα και την ψυχική του διάθεση να απολαύσει ίσως 

για τελευταία φορά την ευχάριστη αίσθηση της βροχής και τον ήχο του πιάνου. Πρό-

κειται για μια εικόνα με λίγες λέξεις που προκαλεί βαθειά συγκίνηση. 

Μεταφορά: «την καρδιά σου που την ποδοπατήσαν». 

Με τη μεταφορά αισθητοποιείται η ένταση του συναισθήματος που βιώνει ο ήρωας, η 

απογοήτευση και η θλίψη του για τους ανθρώπους που τον πλήγωσαν.  

3η δραστηριότητα: 
22 Απριλίου 2019 

Έφτασε η μέρα. Κινήσαμε για τη μεγάλη μάχη ακολουθώντας τον λοχία μας. Ή-

μασταν ένα τσούρμο νέοι με όνειρα, με ενθουσιασμό και πάθος να τα πραγματοποιή-

σουμε. Μα πρώτα πρέπει να μπούμε στη μεγάλη μάχη και να βγούμε νικητές. Θα 

βγούμε όμως όλοι; Είμαι σίγουρος πως αυτή η ανησυχία βρισκόταν στο μυαλό όλης 

της ομάδας, ανεξάρτητα από την αισιοδοξία που προσπαθούσαμε να δείξουμε. 

Καθένας είχε τα δικά του όνειρα, τους φίλους του, το μέλλον του, ίσως κι ένα 

κορίτσι να τον περιμένει· λόγοι για να πολεμήσει κανείς και να πασχίσει να επιστρέψει 

ζωντανός κι ακέραιος στην ψυχή και το σώμα. 
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Σε μια στροφή πριν βγούμε από την πόλη ακούσαμε ένα πιάνο να παίζει από ένα 

ανοιχτό παράθυρο. Δεν ξέραμε ποιος πατά τα πλήκτρα, άντρας ή γυναίκα. Η μελωδία 

ακουγόταν θλιμμένη και έφερε στο νου μου εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια, μνήμες 

από παιχνίδια, μυρωδιές από γιασεμί, νύχτες ευφορίας, έρωτες χαμένους. Όλες ήταν 

εικόνες ειρήνης.  

Δεν ξέρω αν ήταν μια δοκιμασία του μυαλού ή αν ο ήχος και οι μνήμες βρέθηκαν 

εκεί να μου θυμίσουν τι στερούμαι και για ποιους λόγους πρέπει να επιστρέψω. Ξέρω 

μόνο πως όλα αυτά τα πήρα μαζί μου σαν φυλαχτό, σαν σύντροφο στη μάχη, από την 

οποία δεν ξέρω αν επιστρέψω. Ξέρω μόνο πως βαδίζω σ’ έναν άδικο πόλεμο, από τον 

οποίο κανείς δε βγαίνει νικητής. Από κανέναν πόλεμο δε νικά κανείς. 

 

 


