
ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Ποτέ, πια, πόλεμος! 

Μεηά ηηο νδπλεξέο εκπεηξίεο ηνπ ηειεπηαίνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζα πεξίκελε θαλείο πσο ζα 

αρξεζηεύνληαλ όια ηα νπιηθά ζπζηήκαηα θαη ζα ζηακαηνύζε θάζε πξνζπάζεηα γηα θαηαζθεπή 

λέσλ όπισλ. Η αηζηνδνμία ήηαλ πξάγκαηη δηάρπηε ζε όινπο, κόιηο ηειείσζε ν πόιεκνο. Άιισζηε, 

ην ζύλζεκα πνπ επαλαιάκβαλαλ όινη ήηαλ «πνηέ, πηα, πόιεκνο». Όια απηά όκσο γξήγνξα 

μεράζηεθαλ θαη άξρηζε έλαο μέθξελνο αληαγσληζκόο εμνπιηζκώλ, θπξίσο αλάκεζα ζηηο Μεγάιεο 

Γπλάκεηο. Σηνλ παξάινγν απηό ρνξό ζπκπαξαζύξζεθαλ θαη νη ππόινηπνη ιανί. 

Έηζη, παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ν παξαινγηζκόο λα δηαηίζεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πόξσλ 

ηεο θάζε ρώξαο γηα ηελ θαηαζθεπή ππεξζύγρξνλσλ όπισλ κε θαηαζηξεπηηθή δύλακε, ηελ ώξα πνπ 

κέλνπλ άιπηα βαζηθά πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, παηδείαο, πεξίζαιςεο, πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αλ όκσο ηα πνζά πνπ πεγαίλνπλ γηα ηνλ πόιεκν δηνρεηεύνληαλ ζηε γεσξγία, ζηελ 

πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε, ε όςε ηνπ πιαλήηε καο ζα άιιαδε άξδελ. Θα κεηώλνληαλ ε θηώρεηα, νη 

επηδεκίεο, ν αλαιθαβεηηζκόο. 

Σήκεξα ε αλζξσπόηεηα δεη θάησ από ηελ απεηιή ηνπ ππξεληθνύ νιέζξνπ. Κάζε ππεξδύλακε 

δηαζέηεη ηέηνηα νπιηθά απνζέκαηα πνπ ζα κπνξνύζε λα θαηαζηξέςεη αξθεηέο θνξέο ηνλ πιαλήηε 

καο. Καη είλαη βέβαην όηη κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία έλαο πόιεκνο ζα ζήκαηλε θαηαζηξνθή ηνπ 

αλζξώπηλνπ γέλνπο. Σ’ έλαλ ηέηνην πόιεκν δε ζα ππάξμνπλ ληθεηέο ή εηηεκέλνη, κόλν λεθξνί. 

Δθείλν πνπ εληείλεη ηηο αλεζπρίεο καο ζήκεξα, είλαη ην γεγνλόο όηη ζηα ρέξηα ηνπ ν άλζξσπνο 

έρεη δπλάκεηο ηέηνηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ. Γλσξίδνπκε αθόκα πσο ε πεξίπησζε θάπνηνπ 

ιάζνπο δελ είλαη απίζαλε θαη, ην ρεηξόηεξν, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επαλόξζσζήο ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηα δεδνκέλα ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο, ζα ήηαλ ίζσο ρξήζηκν λα 

αληρλεύζνπκε γεληθόηεξα ην θαηλόκελν ηνπ πνιέκνπ, γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε επηηαθηηθόηεηα ηεο 

αληηκεηώπηζεο θαη απνηξνπήο ηνπ.  

Ο πόιεκνο είλαη ν πην ζπλήζεο ηξόπνο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ ιαώλ. Σπλήζσο νη 

ηζρπξόηεξνη επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο θαη πξνσζνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ 

όπισλ. Όπνηνη ιόγνη θη αλ πξνβάιινληαη γηα ηελ θήξπμή ηνπ, αλ εξεπλήζεη θαλείο βαζύηεξα, ζα 

δηαπηζηώζεη πσο ν κόλνο πξαγκαηηθόο ιόγνο είλαη ε απιεζηία ηνπ επηηηζέκελνπ. Τα αίηηα είλαη 

ζρεδόλ πάληα νηθνλνκηθά, όζν θη αλ εμσξαΐδνληαη κε ηδενινγηθά ζπλζήκαηα. 

Δίλαη γλσζηό, θπζηθά, ζε όινπο, όηη πξόθεηηαη γηα ην απόιπην θαθό. Σε κία ζύξξαμε 

ζπζηάδνληαη ρηιηάδεο αζώνη άλζξσπνη, πξνμελνύληαη αλππνιόγηζηεο πιηθέο δεκηέο, θαηαζηξέθνληαη 

όζα κε πνιύ κόρζν θαη ρξόλν θαηόξζσζε λα δεκηνπξγήζεη έλαο ιαόο.  



Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη όιεο απηέο νη πνιεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ απνηεινύλ αλαπόθεπθηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, αιιά απόξξνηεο ηεο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθώλ ζεζκώλ 

θαη ζσζηήο νξγάλσζεο γηα ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθξαηηθώλ δηαθνξώλ. Πξέπεη, 

επνκέλσο, λα γίλνπλ ζπλείδεζε όισλ, ηνπ θάζε αηόκνπ ρσξηζηά, ηεο θάζε θνηλσλίαο, ηεο θάζε 

εγεζίαο, νη βαξύηαηεο ζπλέπεηεο – ζηελ νηθνλνκία, ζηελ εζηθή, ζηνλ πνιηηηζκό θ.ιπ. – ελόο 

πνιέκνπ.  

 

Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

ΟΙ ΝΔΚΡΟΙ ΠΔΡΙΜΔΝΟΤ, ΓΙΓΩ ΩΣΗΡΙΟΤ 

Τν πξώην κπζηζηόξεκα (ρξόλνο ζπγγξαθήο 1959) ηεο Δ. Σωηεξίνπ, αλαθέξεηαη ζηα ζύκαηα ηεο 

κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, ηνλ μεξηδωκό ηωλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ θαη ηηο ζθιεξέο δνθηκαζίεο θαη 

ζπλζήθεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη πξόζθπγεο κε ηνλ εξρνκό ηνπο ζηελ Ειιάδα. Η Αιίθε Μάγε, έλα από 

ηα πξόζωπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο (ην κηθξόηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο), αθεγείηαη ηηο αλακλήζεηο ηεο 

από ηα δξακαηηθά εθείλα γεγνλόηα. Σην απόζπαζκα βιέπνπκε ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ Μηθξαζηαηώλ 

πξνζθύγωλ όηαλ έθηαζαλ ζηελ Ειιάδα. 

 

«Οι νεκροί περιμένοσν» (Απόσπασμα) 

Αξρίζακε λα βαδίδνπκε πηαζκέλνη απ’ ην ρέξη, θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ, ρακέλνη, 

κνπδηαζκέλνη, δηζηαρηηθνί, ζαλ λα ’καζηε ηπθινί θαη δελ μέξνπκε πνύ ζα καο θέξεη ην θάζε βήκα 

πνπ απνηνικνύζακε. Γπξεύακε μελνδνρείν ζην ιηκάλη γηα λ’ αθνπκπήζνπκε θαη λα πεξηκέλνπκε 

ηνπο δηθνύο καο. Όπνπ όκσο θη αλ ξσηνύζακε, παίξλακε ηελ ίδηα ζηεξεόηππε απόθξηζε: 

- Απ’ ηε Σκύξλε έξρεζηε; Γελ δερόκαζηε πξόζθπγεο. 

- Μα ζα ζαο πιεξώζνπκε θαιά, άλζξσπνη ηνπ Θενύ, έιεγε ε ζεία Δξκηόλε. 

Δθείλνη επέκελαλ ζηελ άξλεζή ηνπο: 

- Φνβόκαζηε ηηο επηηάμεηο. Γε κάζαηε ινηπόλ πσο ζηε Χίν, ζηε Μπηηιήλε, ζηε Σάκν έθηαζε 

πξνζθπγνιόη, θη επηηάμαλε όια ηα ζρνιεία, ηα μελνδνρεία, ηα πάληα; 

- Τη ζέιακε, ηη γπξεύακε κεηο λα ’ξζνύκε ζε ηνύηνλ ηνλ αθηιόμελν ηόπν, έιεγε ε θπξία Διβίξα. 

Τη ζέιακε θαη ηη γπξεύακε λα ρσξηζηνύκε από ηνπο άλδξεο καο! 

Σην ηέινο βξέζεθε έλαο αλαγθεκέλνο μελνδόρνο θαη καο έδσζε έλα ζθνηεηλό, άζιην δσκάηην κε 

έμη θξεβάηηα. Γηα πόηε γηλήθακε πξαγκαηηθνί πξόζθπγεο δελ ην θαηαιάβακε. Μέζα ζε ιίγα 

εηθνζηηεηξάσξα όινο ν θόζκνο αλαπνδνγύξηζε.  

Βαπόξηα θηάλαλ ην έλα πίζσ από η’ άιιν θαη μεθόξησλαλ θόζκν, έλαλ θόζκν 

μεθνπξληηζκέλνλ, αιιόθνην, άξξσζην, ζπθνξηαζκέλν, ιεο θη έβγαηλε από θξελνθνκεία, από 

λνζνθνκεία, από λεθξνηαθεία. Έπεμαλ νη δξόκνη, ην ιηκάλη, νη εθθιεζηέο, ηα ζρνιεηά, νη δεκόζηνη 

ρώξνη. Σηα πεδνδξόκηα γελληόληαλ παηδηά θαη πέζαηλαλ γέξνη. 



Δλάκηζη εθαηνκκύξην άλζξσπνη βξεζήθαλε μαθληθά έμσ απ’ ηελ πξνγνληθή ηνπο γε. 

Παξάηεζαλ ζθνησκέλα παηδηά θαη γνληνύο άηαθνπο. Παξάηεζαλ πεξηνπζίεο, ηνλ θαξπό ζηα δέλδξα 

θαη ζηα ρσξάθηα, ην θαΐ ζηε θνπθνύ, ηε ζνδεηά ζηελ απνζήθε, ην θνκπόδεκα ζην ζπξηάξη, ηα 

πνξηξέηα ησλ πξνγόλσλ ζηνπο ηνίρνπο. Καη βάιζεθαλ λα ηξέρνπλ λα θεύγνπλ θπλεγεκέλνη απ’ ην 

ηνύξθηθν καραίξη θαη ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ. Έξρεηαη κηα ηξαγηθή ζηηγκή ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ, 

πνπ ην ζεσξεί ηύρε λα κπνξέζεη λα παξαηήζεη ην έρεη ηνπ, ηελ παηξίδα ηνπ, ην παξειζόλ ηνπ θαη λα 

θύγεη, λα θύγεη ιαραληαζκέλνο απνδεηώληαο αιινύ ηε ζηγνπξηά. Άξπαμαλ νη άλζξσπνη βάξθεο, 

θαΐθηα, ζρεδίεο, βαπόξηα, πέξαζαλ ηε ζάιαζζα ζ’ έλαλ νκαδηθό, θνβεξό μεληηεκό. Κνηκήζεθαλ 

απνβξαδίο λνηθνθπξαίνη ζηνλ ηόπν ηνπο θαη μύπλεζαλ θπγάδεο, ζαιαζζνπόξνη, άζηεγνη, άπνξνη, 

αιήηεο θαη δεηηάλνη ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, ηεο Σαινλίθεο, ηεο Καβάιαο, ηνπ Βόινπ, ηεο 

Πάηξαο.  

Δλάκηζη εθαηνκκύξην αγσλίεο θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα μεκπαξθάξαλε ζην θινύδη ηεο 

Διιάδαο, κε κηα ζιηβεξή ηακπέια θξεκαζκέλε ζην ζηήζνο: «Πξόζθπγεο!» Πνύ λα αθνπκπήζνπλ νη 

πξόζθπγεο; ηί λα ζθεθηνύλ; ηί λα μεράζνπλ; ηί λα πξάμνπλ; πνύ λα δνπιέςνπλ;  πώο λα δήζνπλ; 

Τξέκαλ αθόκα απ’ ην θόβν. Τα κάηηα ηνπο ήηαλ θόθθηλα απ’ ην αηκάηηλν πνηάκη ηεο θόιαζεο 

πνπ δηάβεθαλ. Καη ζαλ πάηεζαλ ζε ζηέξεν έδαθνο, κεηξήζεθαλ λα δνπλ πόζνη θηάζαλε θαη πόζνη 

ιείπνπλ. Κη νη δσληαλνί δελ ην πηζηεύαλε, άπισλαλ ηα ρέξηα ηνπο ζην θνξκί ηνπο θαη ην ςάρλαλε, 

γηα λα βεβαησζνύλε πσο δελ ήηαλ βξηθόιαθεο. Καη ςάρλαλ θαη γηα ηελ ςπρή ηνπο, λα δνπλ αλ ήηαλ 

ζηε ζέζε ηεο. Μ’ απηή ήηαλ άθαληε. Δίρε κείλεη πίζσ ζηελ παηξίδα θνληά ζηνπο αγαπεκέλνπο 

λεθξνύο θαη ζηνπο αηρκαιώηνπο, θνληά ζηα ζπηηάθηα, ζηα ρσξάθηα, ζηηο δνπιεηέο…  

[Γηδώ Σσηεξίνπ, Οη λεθξνί πεξηκέλνπλ, Κέδξνο, Αζήλα 1979 (7
ε
 εθδ.), ζ. 132-134] 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Α1. Τν άξζξν έρεη δεκνζηεπζεί ζην δηαδίθηπν. Θέιεηε λα ελεκεξώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο 

ζπκκαζήηξηέο ζαο γηα ην πεξηερόκελό ηνπ. Να γξάςεηε έλα θείκελν 90-100 ιέμεσλ, όπνπ ζα ην 

παξνπζηάδεηε κε ζπληνκία. [Μνλάδεο 10] 

Α2. Πνηεο από ηηο παξαθάησ απόςεηο ζεσξείηε όηη αληαπνθξίλνληαη ζην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ; Να 

αηηηνινγήζεηε κε ζπληνκία ηελ άπνςή ζαο. 

α. Σήκεξα νη ιανί, έρνληαο ιύζεη ηα βαζηθά ηνπο πξνβιήκαηα, επηδίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πνιεκηθήο βηνκεραλίαο. 

β. Τα ππξεληθά όπια απνηεινύλ ηελ «Γακόθιεην ζπάζε» ηεο αλζξσπόηεηαο. 

γ. Η ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ ηζρπξώλ θξαηώλ απνηειεί ηελ θύξηα αηηία 

ησλ πνιέκσλ ζηελ επνρή καο. [Μνλάδεο 7] 

 



 

Β1. Πώο νξγαλώλεηαη ν ιόγνο ζηελ 5
ε
 παξάγξαθν (Ο πόιεκνο είλαη ν πην ζπλήζεο… κε ηδενινγηθά 

ζπλζήκαηα) ηνπ θεηκέλνπ;   [Μνλάδεο 6] 

Β2. «Σπλήζσο νη ηζρπξόηεξνη επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο θαη πξνσζνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε ηε 

ρξήζε ησλ όπισλ». Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο θαη λα ηε κεηαηξέςεηε ζην αληίζεην 

είδνο. [Μνλάδεο 6] 

Β3. α. παξάινγν, ζύγρξνλεο: Να ζρεκαηίζεηε ηέζζεξηο λέεο ζύλζεηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο γηα 

θάζε κηα από έλα (δηαθνξεηηθό θάζε θνξά) ζπλζεηηθό ησλ παξαπάλσ ιέμεσλ. 

β. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν θαη έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο πην θάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: 

νδπλεξέο, δύλακε, ρξήζηκν.  [Μνλάδεο 6] 

Β4. α. Να επηζεκάλεηε, κε αλαθνξέο ζην ινγνηερληθό θείκελν, δύν (2) αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο θαη 

λα ζρνιηάζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. [Μνλάδεο 5] 

β. Να ραξαθηεξίζεηε ηελ αθεγήηξηα κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηζηνξία. Τη πεηπραίλεη κε ηελ 

πξσηνπξόζσπε αθήγεζε; [Μνλάδεο 5] 

γ. Να ζρνιηάζεηε ηε γιώζζα ηνπ απνζπάζκαηνο. [Μνλάδεο 5] 

 

Γ. Από πνηα ζπλαηζζήκαηα δηαθαηέρνληαη νη πξόζθπγεο ηνπ απνζπάζκαηνο; Με δεδνκέλν πσο, νη 

ζθελέο ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ ζαο δόζεθε ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαη πεξηγξαθέο θάπνησλ 

ζύγρξνλσλ πξνζθύγσλ, πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηάζε καο απέλαληη ζ’ απηνύο ηνπο, 

μεξηδσκέλνπο από ηελ παηξίδα ηνπο, αλζξώπνπο; [Μνλάδεο 15] 

 

Γ. Σην κε ινγνηερληθό θείκελν δηάβαζεο όηη: «Πξέπεη, επνκέλσο, λα γίλνπλ ζπλείδεζε όισλ, ηνπ 

θάζε αηόκνπ ρσξηζηά, ηεο θάζε θνηλσλίαο, ηεο θάζε εγεζίαο, νη βαξύηαηεο ζπλέπεηεο – ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ εζηθή, ζηνλ πνιηηηζκό θ.ιπ. – ελόο πνιέκνπ». Σε έλα άξζξν (200-250 ιέμεσλ) πνπ 

ζα αλαξηήζεηο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν ηνπ ζρνιείνπ ζνπ, λα αλαθεξζείο ζηα δεηλά πνπ 

πξνθαιεί ν πόιεκνο, ζε κηα πξνζπάζεηά ζνπ λα επαηζζεηνπνηήζεηο θαη λα αθππλίζεηο όζνπο 

«ζεθώλνπλ αδηάθνξα ηνπο ώκνπο» ζηα πάζε ησλ εκπιεθόκελσλ, ζηνλ πόιεκν, ιαώλ.  

[Μνλάδεο 20] 

 


