
 

 

 

 

 

 

 

 

Α. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α1. Το κείμενο αναφέρεται στην ελευθερία. Ειδικότερα, παρουσιάζει διαφορετικές σημασίες και 

διαστάσεις του όρου ελευθερία. Αρχικά, επικεντρώνεται στην εθνική ελευθερία, στην κατάρριψη των 

δεσμών και στην απελευθέρωση, μέσα από παραδείγματα ιστορικών αγώνων διάφορων λαών και εθνών 

για την ανεξαρτησία τους. Επιπλέον, εστιάζει στις επικρατέστερες σύγχρονες μορφές της ελευθερίας, οι 

οποίες αφορούν τον καθένα ατομικά και σχετίζονται με την ελευθερία λόγου και έκφρασης, με την 

ελεύθερη πολιτικοποίηση και κυρίως με την ελεύθερη βούληση που επιτρέπει στον άνθρωπο να επιλέγει 

πώς θα ζήσει.  

(80 λέξεις) 

Α2. «αυτοκρατορίες» : όρος ειδικού λεξιλογίου σχετικού με την ελευθερία – λέξη που χρησιμοποιείται για 

να εκφράσει υπερβολή 

«επανάσταση» : όρος ειδικού λεξιλογίου σχετικού με την ελευθερία – λέξη που έχει συγκεκριμένη 

σημασία στο κείμενο και χρησιμοποιείται ως ορολογία, ενώ ταυτόχρονα δίνεται σε αυτήν έμφαση  

 

Α3. Ο συντάκτης του κειμένου στην 4η παράγραφο χρησιμοποιεί επίκληση στην αυθεντία («Η 

ιστορία…συμφωνήσουμε μαζί του.») παραθέτοντας αυτούσια τα λόγια του Γερμανού φιλοσόφου Friedrich 

Hegel σχετικά με την ελευθερία. Επιπλέον, χρησιμοποιεί επίκληση στο συναίσθημα με τη χρήση α’ 

πληθυντικού προσώπου και συναισθηματική χρήση της γλώσσας («…μεγαλείο της.», «…έχει 

δικαίωμα…ελεύθερα,…αυτόβουλα…αγώνων – ορόσημο και θυσιών καταπιεσμένων ανθρώπων για έναν 

πιο δίκαιο και ελεύθερο κόσμο.». Επίσης, χρησιμοποιεί επίκληση στη λογική με αλήθειες («Τώρα πια, 

επικεντρωνόμαστε … ελεύθερο κόσμο.» 

 

Α4. Αντίθετα : αντίθεση 

Λοιπόν : συμπέρασμα  

 

Α5. Τίτλος : Αιώνια ελευθερία  

Πρόλογος : Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από αγώνες και διεκδικήσεις του ύψιστου ανθρώπινου 

αγαθού, της ελευθερίας. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εποχής και καταγωγής, επιθυμούν, ονειρεύονται και 

επιδιώκουν να είναι ελεύθεροι σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους τρόπους. Εύλογα, λοιπόν, προκύπτουν 
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ερωτήματα σε σχέση με την προσφορά της ελευθερίας σε κάθε άτομο, αλλά και με τους παράγοντες που 

διευκολύνουν την κατάκτησή της σήμερα.  

Κυρίως Θέμα : 

 

1η § 1ο ζητούμενο : προσφορά/οφέλη ελευθερίας για το άτομο : 

- Σε πνευματικό επίπεδο : συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη - απόκτηση γνώσεων - καλλιέργεια 

κρίσης, φαντασίας, αμφισβήτησης – απελευθέρωση από στερεότυπα και προκαταλήψεις  

- Σε ψυχολογικό επίπεδο : έλεγχος και χαλιναγώγηση των παθών και των αντιδράσεων του ατόμου – 

ρύθμιση της συμπεριφοράς του με βάση τις προσωπικές του αξίες και αρχές – αυτοκαθορίζεται και οδεύει 

στην επιτυχία  

- Σε ηθικό επίπεδο : ανεξαρτητοποιείται – δεν υποδουλώνεται σε πάθη – δεν γίνεται έρμαιο των άλλων, 

δεν χειραγωγείται, δεν κατευθύνεται από την προπαγάνδα – δεν αλλοτριώνεται  

- Σε κοινωνικό επίπεδο : προσδίδει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση – διευκολύνεται η κοινωνικοποίηση 

– ορθή επιλογή επαγγέλματος και επαγγελματική επιτυχία – δόμηση αυτόνομης, ισχυρής και ανεξάρτητης 

προσωπικότητας – αντίσταση στη μαζοποίηση  

 

2η § 2ο ζητούμενο : παράγοντες που ευνοούν την ελευθερία σήμερα: 

- Η παιδεία και η γνώση : απελευθερώνει από την αμάθεια, την ημιμάθεια, τις προκαταλήψεις και τον 

φόβο – προστατεύει από την προπαγάνδα και τη χειραγώγηση – διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες 

– συμβάλλει στην ηθική καλλιέργεια – ελευθερώνει την καλλιτεχνική έκφραση – διαμορφώνει 

προσωπικότητες ικανές να συνάψουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις – απαλλάσσει από τον κίνδυνο της 

πολιτιστικής αλλοτρίωσης 

- Η δημοκρατία : διασφαλίζει τις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας – 

προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών – δεν επιτρέπει τη φίμωση της 

ελεύθερης πληροφόρησης – προωθεί την πολυφωνία και τον πλουραλισμό 

- Η τεχνολογία :  

 Με τη μορφή μηχανής : απαλλάσσει τον άνθρωπο από τον κόπο, τη δουλεία, την εκμετάλλευση – 

εξασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χρόνο – πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις, την παραγωγικότητα και τις 

ανέσεις 

 Με τα νέα τεχνολογικά μέσα : απαλλαγή από ασθένειες, αύξηση του μέσου όρου ζωής – καθιστά τη 

γνώση προσιτή και προσβάσιμη – βοηθά στην ανάπτυξη των επιστημών – συμβάλλει στην κατάργηση των 

αποστάσεων και των συνόρων  

 Με τα σύγχρονα ΜΜΕ : επιτρέπει την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών – 

πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες επικοινωνίας τους – εκμηδενίζει τις αποστάσεις – εξαλείφει κάθε μορφή 

διακρίσεων και στερεοτύπων  

Επίλογος : Αν, λοιπόν, αναλογιστεί κανείς όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να συνειδητοποιήσει και 

να συναισθανθεί τη σημασία της ελευθερίας. Η ελευθερία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή 

και πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου ή ακόμα και για την προσωπική του ευτυχία. Σήμερα, υπάρχουν 

συγκεκριμένοι παράγοντες που ευνοούν την επίτευξή της ελευθερίας σε σχέση με το παρελθόν. Επομένως, 

είναι ευθύνη του καθένα να τους αναγνωρίσει και να τους αξιοποιήσει προς όφελός του.  

 

 



Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β1. Το ποιητικό υποκείμενο είναι στενά συνδεδεμένο με την έννοια της ελευθερίας, αφού φαίνεται ότι 

αυτή στιγμάτισε και καθόρισε την πορεία της ζωής του και ότι αποτελεί για αυτόν το μεγάλο ζητούμενο 

της ζωής.  Ο ποιητής απευθυνόμενος στον εαυτό του (ή στον αναγνώστη) αποκαλύπτει την πρόθεσή του  

να διεκδικεί  αδιάκοπα την ελευθερία, για την οποία έχει αγωνιστεί, έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο και 

με κάθε μέσο που διέθετε για αυτήν («Θα ξαναπείς…την ίδια.»). Διψάει διακαώς για ελευθερία, κάθε 

νύχτα, όλη νύχτα. Γνωρίζει ότι για την ικανοποίηση της δίψας του αυτής χρειάζεται υπομονή, επιμονή και 

πείσμα, αδιάκοπη διεκδίκηση, αδιάκοπη αναζήτηση. («Έτσι όλη νύχτα…όλες τις νύχτες»). Έτσι απλά, όπως 

λέει «σ΄ αγαπώ και πεινάω», μόνο με την ανάσα του συλλαβίζει τη λέξη ελευθερία.  

Για αυτόν η ελευθερία είναι αναγκαία όπως το φαγητό, όπως η αγάπη.  

 

Β2. Το ποίημα ανήκει στη μοντέρνα ποίηση. Αυτό αποδεικνύεται από μια πληθώρα χαρακτηριστικών :  

− Άνισα στροφικά σύνολα  με άνισο αριθμό στίχων ανά στροφή (στην 1η στροφή υπάρχουν 8 

στίχοι, ενώ στη 2η 10 στίχοι) 

− Έλλειψη ομοιοκαταληξίας  

− Χρήση αντιποιητικών, καθημερινών λέξεων (στάλα-στάλα) 

− Ακανόνιστη χρήση σημείων στίξης  

− Έντονο δραματικό στοιχείο (χρήση β’ ενικού προσώπου, πολλά ρήματα, παρουσίαση 

ενεργειών και γεγονότων) 

 

Β3. Στο ποίημα κυριαρχεί το β΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο («ξαναπείς», «έζησες», «πέθανες»). Το ποιητικό 

υποκείμενο χρησιμοποιεί το β’ ενικό πρόσωπο επειδή απευθύνεται στον εαυτό του ή σε κάποιο 

υπονοούμενο πρόσωπο. Ο λόγος αποκτά ζωντάνια και θεατρικότητα, ενώ το ποίημα δραματοποιείται και 

αποκτά χαρακτήρα διαλόγου. Με τη χρήση του β’ ενικού προσώπου εκφράζεται με τρόπο άμεσο και οικείο 

ο συναισθηματικός κόσμος του ποιητικού υποκειμένου, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να κατανοεί τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και το χαρακτήρα του ποιητικού υποκειμένου.  

 

Β4. Σύμφωνα με το ποίημα, η ελευθερία αποτελεί το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη για την εξέλιξη και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από τις συνθήκες 

στις οποίες ζει, οφείλει να επιδιώκει και να διεκδικεί την ελευθερία συνεχώς και με κάθε τρόπο. Η επιδίωξη 

αυτή δεν έχει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και τότε, ακόμα και όταν ο άνθρωπος 

αισθανθεί ότι προσπαθεί μάταια και χωρίς αποτέλεσμα, οφείλει να συνεχίσει, να μην εγκαταλείψει την 

επίπονη διαδρομή προς την ελευθερία, γιατί αυτή η ίδια διαδρομή θα τον κρατήσει ζωντανό. Η ελευθερία 

προβάλλεται ως φυσική ανάγκη του ανθρώπου, τόσο φυσική όσο και η αναπνοή, και έτσι πρέπει να 

αντιμετωπίζεται : όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να αναπνέει, έτσι δεν μπορεί να ζήσει 

και χωρίς την ελευθερία του. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα οι άνθρωποι για να αισθανθούν ελεύθεροι έχουν 

ανάγκη από την εξασφάλιση ατομικών ελευθεριών. Σε ένα σύστημα που συνεχώς περιπλέκεται και σε μια 

κοινωνία που προβάλλει ένα καταιγισμό προτύπων και απαιτήσεων στα μέλη της, οι βασικές επιδιώξεις 

του ατόμου θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας της σκέψης του και κατ’ επέκταση της 

ελεύθερης βούλησης να επιλέγει ο ίδιος για τον εαυτό του στάση ζωής. Έτσι, ο άνθρωπος θα είναι 

ελεύθερος και ευτυχισμένος.  

(212 λέξεις) 


