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Α. Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας δίδει κάποιες πλευρές της ελευθερίας, κατατάσσοντάς την 

σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση της. Έτσι, μπορεί να είναι θεϊκή, ανθρώπινη, υπεύθυνη, 

δημιουργική και δυναμική, συγκεκριμένη και αρμονική. Εξηγεί την κάθε μία από αυτές πώς 

την εννοεί και ισχυρίζεται πως με αυτήν ο άνθρωπος γίνεται αρτιότερος και οι σχέσεις μέσα 

στην κοινωνία εναρμονίζονται και εξισορροπούνται.   

 

Β1. Η ελευθερία είναι μια αξία που δεν βρίσκεται με μόνιμη βάση στη ζωή του ανθρώπου. 

Διάφορες συνθήκες συντείνουν στο να χαθεί και άλλες συνθήκες στο να κερδηθεί. Έτσι, 

λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ευθύνη για τον άνθρωπο να αγωνιστεί για να την κερδίσει, όταν δεν 

την έχει, αλλά έχει επίσης μεγάλη ευθύνη και για να τη διατηρήσει, αφού δεν είναι μια 

μόνιμη και σταθερή αξία. Σε περίοδο ελευθερίας πάντα υπάρχουν επίδοξοι καταλύτες αυτής 

και γι’ αυτό ο κάθε πολίτης πρέπει να επαγρυπνεί, για να είναι έτοιμος να την υπερασπίσει.  

 

Β2. α. Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Το γενικό είναι ότι η ελευθερία βρίσκεται 

διαρκώς σε κίνδυνο και στη συνέχεια αναφέρει τους συγκεκριμένους κινδύνους.  

 

Β2. β. Η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο - αποτέλεσμα και με σύγκριση - αντίθεση.  

 

Β3. μυστηριώδης: Ο μυστηριώδης άνθρωπος εμφανίστηκε ξαφνικά.   

άγονη: Οι άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές επιχορηγούνται από το κράτος.   

ασυδοσία: Η ασυδοσία στα πανεπιστήμια μένει ατιμώρητη.  

εναρμονίζει: Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να εναρμονίζει τη συμπεριφορά του με τους κοινά 

αποδεκτούς κανόνες.  

απαρτίζουν: Πέντε μέλη απαρτίζουν το Δ.Σ. του οργανισμού.   

 

Β4. σύζευξη:  διάζευξη 

ανακύπτουν: προκύπτουν 

υπεύθυνος: ανευθυνότητα 

διαλογίζεται: συλλογισμός  

συμφέροντα: εκφορά  

 

Γ. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελευθερία αποτελεί καίριο ζητούμενο, δεν είναι λίγες οι 

φορές που απειλείται ή παραβιάζεται, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σε εκδήλωση που 

οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου σου καλείσαι να αναπτύξεις, ως εκπρόσωπος 
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της μαθητικής κοινότητας, τις απόψεις σου σχετικά με τους παράγοντες που απειλούν στο 

σημερινό κόσμο το ιδανικό της Ελευθερίας και να δείξεις με ποιους τρόπους αυτή 

κατοχυρώνεται. (500-600 λέξεις)  

 

Πρόλογος  

Ορισμός της ελευθερίας.  

Μορφές ή είδη της ελευθερίας.  

Ιστορική αναδρομή με τους αγώνες για την κατάκτηση της ελευθερίας.  

Γενική διαπίστωση για τους κινδύνους που απειλούν σήμερα την ατομική και συλλογική 

ελευθερία (παγκοσμιοποίηση και προσπάθεια επιβολής παγκόσμιας διακυβέρνησης).  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Από τι απειλείται σήμερα η ελευθερία  

 Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής κάνουν τον άνθρωπο να αδιαφορεί για αξίες, όπως η 

ελευθερία.  

 Το υλιστικό πνεύμα της εποχής μας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ανθρώπου στην 

ύλη και όχι στις αξίες.   

 Καθεστώτα πολιτικά ανελεύθερα και αυταρχικά αποτελούν τη μόνιμη απειλή της 

ελευθερίας.  

 Αδιαφορία των πολιτών για τα πολιτικά πράγματα.  

 Διαφθορά και αναξιοκρατία των πολιτικών εκφραστών του δημοκρατικού 

πολιτεύματος.  

 Εργασιακές σχέσεις εκμετάλλευσης του ανθρώπου (όχι ελεύθερος χρόνος, όχι 

οικονομική δυνατότητα να κινείται ελεύθερα, υποχείριος του εργοδότη).   

 

[2] Πώς κατοχυρώνεται η ελευθερία  

 Με αυτογνωσία και εγρήγορση του πολίτη. 

 Με συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα της χώρας του.  

 Με παιδεία ανθρωπιστική και κριτική αντιμετώπιση του τεχνολογικού πολιτισμού.  

 Με την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των συνανθρώπων μας.  

 Με υγιή πρότυπα προβαλλόμενα από τους επίσημους φορείς και τα ΜΜΕ.  

 Με αποκέντρωση και κατανομή ρόλων στη διαχείριση της εξουσίας από όλους τους 

πολίτες.  
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Επίλογος  

Συμπέρασμα για την αξία της ελευθερίας στη ζωή του ανθρώπου.  

Έκκληση να βρίσκεται ο καθένας μας σε εγρήγορση για τη διατήρηση και τη διαφύλαξή της.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ Λυκείου 2007 


