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ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο 

τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους 

χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας, πατέρας και αρχηγός των θεών, τον τιμώρησε 

στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον Καύκασο και κρατώντας τον εκεί καρφωμένο 

σε ένα βράχο. Αιώνες μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας 

άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει και μαζί του θα 

απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η 

θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια. 

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή 

τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με 

αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά 

την κλασική εποχή κυρίως, για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το 

συνάνθρωπο. Η διαφορά, όμως, ανάμεσα στο σύγχρονο εθελοντή και στην παλιά έννοια της 

φιλανθρωπίας είναι ότι αυτός αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντική 

εργασία, όχι με οίκτο αλλά ως άτομα ισότιμα, τα οποία περνούν δυσκολίες και στα οποία 

μπορεί να προσφέρει.  

Ο εθελοντισμός είναι ποικιλόμορφος και διαχρονικός. Αναπτύσσει δραστηριότητες στον 

τομέα κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε νέες ανάγκες (υποστήριξη ανέργων, διαχείριση 

οργανώσεων, φυσική-περιβαλλοντική προστασία, υποστήριξη ηλικιωμένων, υγεία, φυσικές 

καταστροφές, ενημέρωση, πρόληψη, κτλ). Δεν είναι, όμως, μόνο μια πράξη φιλανθρωπίας και 

αλληλεγγύης σε εκδηλώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά παράγει και διαδίδει διαρκή αγαθά στον 

πολιτισμό, στο περιβάλλον και στην κοινωνική μέριμνα. Είναι μια πράξη μέσα από την οποία 

οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και γίνονται ενεργοί πολίτες στην κοινότητά τους. 

Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριοποίηση που αποβλέπει στην ευημερία του 

συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα και δημιουργεί όρους βαθμιαίας 

επίλυσης κάποιων καίριων κοινωνικών προβλημάτων, όταν το κράτος αδυνατεί. Δεν 
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αποσκοπεί, όμως, στην ανταγωνιστική σχέση με το κράτος ούτε αποτελεί υποκατάστατό του. 

Επιδιώκει την αυτόνομη συνεργασία με αυτό, ώστε από κοινού να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικότερα στην επίλυση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών αναγκών, που 

αναδεικνύει η «πολυπλοκότητα» και η «επικινδυνότητα» των σημερινών κοινωνιών. Δεν 

περιορίζεται, όμως,  μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου. Ο 

εθελοντισμός  αφορά μια φιλοσοφία  ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η 

αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Αφορά, τέλος, μια στάση 

ζωής.  

Ο εθελοντισμός, όταν αναπτύσσεται στη βάση υγιών κινήτρων, ωφελεί και τους ίδιους 

τους εθελοντές. Η εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Ενισχύει την 

απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες 

ικανότητες.  Ενδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ανθρώπων αυξάνοντας την 

απασχόληση.        

Η συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα και δράσεις λειτουργεί ως εργαλείο 

διαπαιδαγώγησης και εξοικείωσης με την κουλτούρα του ενεργού πολίτη, που ενδιαφέρεται 

για ό,τι συμβαίνει γύρω του, επιδιώκοντας συνειδητά την ενασχόλησή του με τα κοινά. Υπό 

την έννοια αυτή ο εθελοντισμός προωθεί τη δημιουργία προτύπων ήθους και συμπεριφοράς 

και συντελεί στην ενδυνάμωση της έννοιας του ενεργού πολίτη. Αυξάνει, επίσης, τη 

δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στην πολιτική, στη ζωή και την εργασία. Οι 

εθελοντές αποτελώντας πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών ενισχύουν την κοινωνική συνοχή 

και τη συμμετοχική δημοκρατία με τη δράση τους. 

Ο εθελοντισμός διδάσκει. Και το μάθημα που δίνει είναι αυτό της Ανθρωπιάς, της ιδέας 

του «εμείς». Σε μια εποχή, όπου οι ηθικοί κανόνες παραβλέπονται και όπου ο ατομικισμός και 

η προσπάθεια για την απόκτηση χρημάτων κυριαρχούν, εμείς με σύμμαχο την αγρύπνια της 

σκέψης, σε πείσμα όλων των καιρών, σε πείσμα όλων των καταστάσεων, θα  μάθουμε να 

διεκδικούμε την ελπίδα! Αξίζει να μιμηθούμε το μεμονωμένο και ανεξάρτητο πνεύμα της 

προσφοράς, που μπορεί να φωλιάζει στα σωθικά του πιο ταπεινού πολίτη και που δεν 

χρειάζεται την παρότρυνση τρίτου, για να εκδηλωθεί! Οφείλουμε να δώσουμε διέξοδο στο 

αδιέξοδο που δημιουργήσαμε οι κοινωνίες των ενηλίκων. 

(Κείμενο διασκευασμένο) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

A1.  Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (110-120 

λέξεις). 

Μονάδες 25 

Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το κείμενο, τις παρακάτω 

προτάσεις  γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 

α.  Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο 

ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων. 

β.  Η διαφορά ανάμεσα στο σύγχρονο εθελοντή και στην παλιά έννοια της 

φιλανθρωπίας είναι ότι ο σύγχρονος εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία 

προσφέρει εθελοντική εργασία ως ισότιμα. 

γ.  Ο εθελοντισμός διαδίδει διαρκή αγαθά στον πολιτισμό. 

δ.  Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριοποίηση που αποβλέπει στην επίλυση κάποιων 

καίριων κοινωνικών προβλημάτων, όταν το κράτος αδυνατεί. 

ε.  Επιδιώκει την αυτόνομη δράση μακριά από το κράτος. 

Μονάδες 10 

 

Β2.  α)  Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 

«Εθελοντής είναι…μπορεί να προσφέρει» και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με 

αναφορές στο κείμενο. 

Μονάδες 4 

β)  Να αναγνωρίσετε το είδος του παρακάτω συλλογισμού ως προς τη συλλογιστική 

πορεία και τον αριθμό των προκείμενων: 

Ο εθελοντισμός ωθεί τους εθελοντές  στην απόκτηση δεξιοτήτων.   

Ο εθελοντισμός δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των εθελοντών. 

Άρα ο εθελοντισμός ωφελεί τους ίδιους τους εθελοντές. 

Μονάδες 4 

 

Β3.  Ποιος τρόπος και ποια μέσα πειθούς χρησιμοποιούνται στην τελευταία παράγραφο («Ο 

εθελοντισμός διδάσκει…οι κοινωνίες των ενηλίκων») του κειμένου; Να απαντήσετε 

τεκμηριωμένα. 

Μονάδες 4 
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Β4.  Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις  με μία συνώνυμή της, χωρίς να 

αλλάζει το νόημα: απελευθερώσει, ανιδιοτελώς, μέριμνα, ενδυναμώνει, 

παραβλέπονται. 

Μονάδες 5 

 

Β5.  Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ευημερία, 

σύνθετων, συνοχή, ενδυνάμωση, συμμετοχής. 

Μονάδες 5 

 

Β6. Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης και να την τρέψετε στην αντίθετή της : 

  Η εθελοντική δράση ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. 

Μονάδες 3 

 

Γ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Συμμετέχετε σε μια εκδήλωση για τον εθελοντισμό με θέμα: «Όσο υπάρχουν εθελοντές, 

υπάρχει ελπίδα για έναν πιο όμορφο κόσμο» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας κι 

αναλαμβάνετε την ευθύνη να εκφωνήσετε μια ομιλία. Στην ομιλία σας να αναφερθείτε 

στην αναγκαιότητα της εθελοντικής δράσης στον σημερινό κόσμο και στους τρόπους με 

τους οποίους θα ενισχυθεί η ιδέα της εθελοντικής προσφοράς  στο πλαίσιο της σχολικής 

κοινότητας(500-600 λέξεις). 

Μονάδες 40 

 

 
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


