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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Μίκης Θεοδωράκης 
 
 

 Μια σκέψη για τον 21ο αιώνα 
 

Η ανθρωπότητα μπαίνει στη νέα χιλιετία κουβαλώντας 
τρεις θανάσιμες αντιθέσεις . Η πρώτη αντίθεση, σε 
οικουμενική κλίμακα : τα 2/3 του πληθυσμού της Γης ζουν 
κάτω από το όριο φτώχειας, ενώ το υπόλοιπο 1/3 εντείνει 
την καταλήστευση του Τρίτου Κόσμου, που, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της εκμετάλλευσης των παιδιών, έχει πάρει 
εγκληματικές διαστάσεις και μορφές . Η δεύτερη αντίθεση, 
στο δυτικό κόσμο, όπου η ∆ημοκρατία γίνεται όλο και πιο 
τυπική, αφού η εξουσία συγκεντρώνεται σε όλο και 
πλουσιότερους, όλο και μικρότερους ολιγαρχικούς κύκλους, 
κυρίως οικονομικούς, που στηρίζουν κάθε μέρα και 
περισσότερο τη δύναμή τους στους εξοπλισμούς, στο στρατό 
και στον πόλεμο . Τέλος, η τρίτη αντίθεση αφορά τον ίδιο 
τον άνθρωπο με την παγκυριαρχία του λογικού-
επιστημονικού επί του ψυχικού-πνευματικού . Η τεράστια 
πρόοδος στο χώρο της ηλεκτρονικής τείνει να εξαφανίσει τις 
ανθρώπινες κατακτήσεις του πνεύματος και της τέχνης, 
ανατρέποντας την πνευματική και ψυχική ισορροπία του 
ανθρώπου, ο οποίος, χωρίς ψυχική και πνευματική τροφή, 
χωρίς τέχνη και μόνο με τη λογική των κομπιούτερς, 
κινδυνεύει να μεταβληθεί σε δυστυχισμένο τέρας . Για να 
εξαλειφθούν έγκαιρα οι τρεις αυτές μεγάλες αντιθέσεις-
παγίδες-πληγές, πριν μας οδηγήσουν σε μεγάλες τραγωδίες, 
εύχομαι η αρμονία που εκφράζει τόσο τέλεια η Ακρόπολη 
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και ο Παρθενώνας να φωτίσει τις επερχόμενες γενιές, ώστε 
να σκύψουν πάνω στον Άνθρωπο με πνεύμα ευθύνης και 
δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα αγαθά : ειρήνη και 
δημοκρατία . 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 
 

1. Ποιές είναι σύμφωνα με τον αρθρογράφο του κειμένου οι 
τρεις θανάσιμες αντιθέσεις του 21ου αιώνα ; 

Μονάδες 10 
 

2. Με βάση τη σκέψη του συγγραφέα, πώς μπορεί η 
σημερινή νεολαία να εξασφαλίσει τα μέγιστα αγαθά : της 
ειρήνης και της δημοκρατίας ; 

Μονάδες 10 
 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 

 

1.  Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου : «Η 
ανθρωπότητα … ειρήνη και δημοκρατία».  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 10 
 
2.   α.  Να δώσετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις 

παρακάτω λέξεις :  

 αντιθέσεις, συγκεντρώνεται, κατακτήσεις, όριο, 
τραγωδίες. 

Μονάδες 5 

 β.  Να γράψετε μια δική σας πρόταση με καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις (σε οποιοδήποτε γραμματικό τύπο 
επιλέξετε): 

 εξαλειφθούν, εξοπλισμούς, καταλήστευση, πνευματική, 
εκμετάλλευσης. 

Μονάδες 5 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  
 

1.  Να αποδώσετε περιληπτικά και χωρίς δικά σας σχόλια 
το περιεχόμενο του κειμένου σε 60-80 λέξεις . 

Μονάδες 20 
 
2. Ο Μίκης Θεοδωράκης επισημαίνει στο κείμενο ότι : «Ο 

άνθρωπος χωρίς ψυχική και πνευματική τροφή, χωρίς 
τέχνη και μόνο με τη λογική των κομπιούτερς, κινδυνεύει 
να μεταβληθεί σε δυστυχισμένο τέρας». 
Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη : 
- Γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει να μεταβληθεί σε 

«δυστυχισμένο τέρας»; 
- Πώς μπορούμε σήμερα παράλληλα με την έκρηξη της 
τεχνολογικής εξέλιξης να εξασφαλίσουμε την πνευματική 
και ψυχική ισορροπία του ανθρώπου ; 

Με τη μορφή ενός άρθρου να διατυπώσετε τις απόψεις 
σας για τα δύο παραπάνω ερωτήματα σε ένα κείμενο 
450-500 λέξεων.  

 

Μονάδες 40 
 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ   
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τις ερωτήσεις  να 
μην τις αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης . 

ΤΕΛΟΣ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   



ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 

 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π .μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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