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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.  

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Ευρώπη απέναντι στην τροµοκρατία και τον θρησκευτικό φανατισµό. 

Η επίθεση των φανατικών ισλαµιστών στο Παρίσι είναι το αποκορύφωµα µιας 
σοβούσας σύγκρουσης ανάµεσα στη δηµοκρατία και οµάδες ατόµων που 
χρησιµοποιούνται από ηγέτες και καθεστώτα για την προώθηση των στόχων τους µε 

πρόσχηµα τη θρησκευτική πίστη. Η κατανόηση για τη θρησκευτική και πολιτισµική 
ποικιλοµορφία συµβάλλει στον αµοιβαίο σεβασµό των διαφορετικών νοοτροπιών και 
συνιστά ισχυρό µέσο της προώθησης της ανεκτικότητας και της συµφιλίωσης και 
βοηθά στην ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας. 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης τα έθνη, κράτη και οι πολιτισµοί 
παρουσιάζουν έντονη διάδραση µεταξύ τους. Οι κανόνες και τα πρότυπα που διέπουν 
τη λειτουργία των οικονοµικών και πολιτικών συστηµάτων αναγκαστικά συνδέονται 

για ν' αντιµετωπίσουν κοινές προκλήσεις όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η 
τροµοκρατία και η φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα µέσα από τις εθνικές ταυτότητες και τις 
πολιτισµικές διαφορές, η σωστή κατανόηση των οποίων είναι άκρως σηµαντική, 
µπορεί να προκύψει ένας διεθνής διάλογος µε βάση την ανεκτικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασισµένη στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
του κράτους δικαίου και της δηµοκρατίας αποτελεί η ίδια εργαλείο για την ειρήνη, τη 
διεθνή συνεργασία, και την πολιτική κουλτούρας ελευθερίας, ανεκτικότητας και του 

ανοιχτού πνεύµατος ανά τον κόσµο. Παρά τις επιθέσεις και τις απειλές που 
εκπορεύονται από το ISIS και από άλλες οµάδες φανατικών, δεν πρέπει να 
λησµονούµε ότι οι προσδοκίες για δηµοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και ίση συµµετοχή, συνιστούν παγκόσµια κινητήρια δύναµη και δεν 

πρέπει να εκλαµβάνονται µόνο ως δυτικές αξίες και δυτικός προβληµατισµός. Στις 
χώρες όπου ανθούν οι σκοταδιστικές αντιλήψεις και ο φανατισµός, ένα πλήθος 
κόσµου υποφέρει από τη χρήση της θρησκείας ως δικαιολογίας για τις κατάφωρες 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από απολυταρχικά καθεστώτα και 
ακραίους µη κρατικούς παράγοντες. 

Παρακολουθούµε µε ανησυχία την αύξηση της µισαλλοδοξίας και τις πράξεις 
βίας κατά θρησκευτικών κοινοτήτων συµπεριλαµβανοµένων Χριστιανών, Εβραίων, 



Ç
Ñ
Á
Ê
Ë
Ç
Ó
 
Á
. 
Æ
Ù
Ã
Ñ
Á
Ö
Ï
Ó

Î
Á
Í
È
Ç

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.NΕλ3Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 4 
 

Μπαχάι αλλά και Μουσουλµάνων, που στερούνται δικαιωµάτων αποκλειστικά και 
µόνο λόγω της πίστης τους, ενώ καταστρέφονται εκκλησίες, συναγωγές, τζαµιά, ναοί 

και άλλοι χώροι λατρείας ανά τον κόσµο. Πώς µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ν' 
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που δηµιουργούν οι εξτρεµιστικές θρησκευτικές 
οµάδες; Πώς µπορεί ν' αντιταχθεί στη βία ως µέσου εξάπλωσης του µίσους και της 

µισαλλοδοξίας µέσα στην Ευρώπη αλλά και έξω από αυτή; 

Πέραν των µέτρων που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο καταστολής για την 
αποφυγή νέων τροµοκρατικών ενεργειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει 
την εξωτερική της πολιτική προβάλλοντας µε εντονότερο τρόπο τις θεµελιώδεις αξίες 

της, τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την καταπολέµηση της φτώχειας. Με όλο τον σεβασµό για τις άλλες 
χώρες, τις αντιλήψεις, τη νοοτροπία και τα θρησκευτικά πιστεύω, η Ευρώπη πρέπει 

να επιµείνει στην προστασία των ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως οι 
θρησκευτικές µειονότητες, στην προαγωγή των δικαιωµάτων των γυναικών και στην 
καταπολέµηση όλων των µορφών βίας και διάκρισης. Αυτοί πρέπει να είναι 
απαράβατοι στόχοι, καθώς και η πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς ως 

εργαλείο στην αναπτυξιακή πολιτική, τη διαχείριση των κρίσεων και τη 
σταθεροποίηση µετά από συγκρούσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να κινηθεί, 
εκστρατεία της Ε.Ε. για την κατάργηση της θανατικής ποινής, της οποίας η 

κατάργηση στην Ευρώπη έδωσε απτά αποτελέσµατα και να καλέσει όλα τα διεθνή 
θεσµικά όργανα, ν' απαιτήσουν απ' όλες τις χώρες την κατάργηση του µέσου αυτού 
που αποτελεί και το χειρότερο υπόδειγµα για τις τροµοκρατικές οργανώσεις έτσι 
όπως γίνεται και δηµοσιοποιείται σε ορισµένες χώρες . 

Η Ένωση πρέπει να επιµείνει στην οικοδόµηση της κοινωνίας των πολιτών 
στις χώρες όπου η ίδια χρηµατοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις. Σε όλες τις συµφωνίες 
που συνάπτει η Ένωση µε τρίτες χώρες, πρέπει να επιµείνει στην αναγκαία πολιτική 

ρήτρα για το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τη δηµοκρατία και να 
περιλάβει ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται την προστασία από το 
ενδεχόµενο κατάχρησης του µηχανισµού αναστολής. 

Το διαδίκτυο και οι επικοινωνίες τεχνολογιών συµβάλλουν σηµαντικά στη 

διευκόλυνση της ελευθερίας έκφρασης, της πολυφωνίας, της ανταλλαγής 
πληροφοριών, της εκπαίδευσης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της δηµοκρατίας, 
καθώς και της θρησκευτικής αλληλεπίδρασης και καταπολέµησης του αποκλεισµού, 

ενισχύοντας την ανεκτικότητα και την κατανόηση. Εποµένως οι νέες τεχνολογίες 

παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες στην προώθηση του διαπολιτισµικού και 
διαθρησκευτικού διαλόγου, ώστε η διπλωµατία των κρατών µελών αλλά και της 
ίδιας της Ένωσης, να µπορεί να κάνει ευρύτατη χρήση στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Τέλος πρέπει να απορρίψουµε την ουσιοκρατική αντίληψη, σύµφωνα µε την 
οποία οι πολιτισµοί γενικότερα αποτελούν αµετάβλητες οντότητες. Η αλήθεια είναι 

ότι η παγκοσµιοποίηση και η αυξανόµενη αλληλεπίδραση µεταξύ ατόµων µε 
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διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισµικές καταβολές µπορούν να οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη και την ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουµενικών αξιών χωρίς να χαθούν 

οι πολιτισµικές ρίζες. Ο πυρήνας αυτός δεν µπορεί παρά να έχει ως βάση την 
οικουµενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Μαριέττα Γιαννάκου  

Νευρολόγος-Ψυχίατρος, πρώην υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

www.huffingtonpost.gr 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε 
(100- 120 λέξεις). 

Μονάδες 25 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω 
διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη:  

α. Η επίθεση φανατικών ισλαµιστών στο Παρίσι σηµατοδοτεί την έναρξη µιας 
σύγκρουσης ανάµεσα στη δηµοκρατία και οµάδες που επιδιώκουν ιδιοτελή 

συµφέροντα. 
β. Η αύξηση της µισαλλοδοξίας και οι πράξεις βίας στερούν τα δικαιώµατα 

των ανθρώπων αποκλειστικά λόγω της πίστης τους. 

γ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει της οικοδόµηση της κοινωνίας 
των πολιτών σε κάθε ανεπτυγµένη χώρα. 

δ. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης συµβάλουν στην ελεύθερη διατύπωση 
µισαλλόδοξων αντιλήψεων εντείνοντας τον αποκλεισµό. 

ε. Η παγκοσµιοποίηση είναι δυνατό να οδηγήσει στη δηµιουργία κοινών 
οικουµενικών αξιών µε παράλληλη διαφύλαξη κάθε ιδιαίτερης 
πολιτισµικής ταυτότητας, αρκεί να τηρείται η οικουµενική διακήρυξη των 

δικαιωµάτων.  

Μονάδες 10  

Β2. Στην πρώτη (1
η
): «Η επίθεση των φανατικών ισλαµιστών… ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας» και δεύτερη (2
η
) παράγραφο: «Στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης… µε βάση την ανεκτικότητα.» η συντάκτρια 
χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Να εντοπίσετε δύο 
(2) διαφορετικά τεκµήρια, µε τα οποία θεµελιώνει την άποψή της.  

Μονάδες 05 
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Β3. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει η συντάκτρια του κειµένου µε τη χρήση των 
ερωτήσεων στο χωρίο: «Πώς µπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση… αλλά και έξω 

από αυτή;» της τέταρτης (4
ης

) παραγράφου.  

Μονάδες 05 

Β4. «Εποµένως οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες στην 
προώθηση του διαπολιτισµικού και διαθρησκευτικού διαλόγου,..».  

α. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητική- παθητική) του 
παραπάνω αποσπάσµατος και να αιτιολογήσετε την επιλογή της από τη 
συντάκτρια. (µονάδες 02)  

β. Να µετατρέψετε το απόσπασµα στην αντίθετη σύνταξη. (µονάδες 03) 

Μονάδες 05 

Β5. Για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου να γράψετε από µια 
συνώνυµη: πρόσχηµα, εκπορεύονται, νοοτροπία, διεθνή. 

Μονάδες 04 

Β6. α. Να χωρίσετε τις ακόλουθες λέξεις στα συνθετικά τους και από το β’ 
συνθετικό καθεµιάς να γράψετε µια νέα σύνθετη: δηµοσιοποιείται, 

επιµείνει.  

Μονάδες 04 

β. Να βρείτε στο κείµενο µια (1) φράση, στην οποία η γλώσσα 
χρησιµοποιείται µεταφορικά. 

Μονάδες 02 

Γ. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα προκαλεί προβληµατισµό αναφορικά 
µε την επιτυχία της ενοποίησης. Ως µέλος της Βουλής των Εφήβων, καλείστε 
να αναφερθείτε στις πρακτικές που κλονίζουν τη συνεργασία και την οµόνοια 

των λαών της γηραιάς ηπείρου. Πώς θα µπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
συµβάλει στη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο πλαίσιό της αλλά 
και παγκοσµίως; Το κείµενο της οµιλίας σας να έχει έκταση 400- 500 λέξεων. 

Μονάδες 40 

 
Σας ευχόµαστε επιτυχία!! 

 

 


