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Κείμενο 1  

 

ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Ανάμεσα στον πολιτισμό και στην Τεχνική υπάρχει μια τριμερής αντίφαση την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε σωστά το πρόβλημα.   

Ο τεχνικός κόσμος είναι ο κόσμος των υλικών πραγμάτων· αποτελείται από υλικά πράγματα και έχει σχέση μ' 

αυτά. Η Τεχνική εγγυάται στον άνθρωπο μόνο την υλική ευτυχία που μπορούν να του εξασφαλίσουν τα υλικά 

αντικείμενα. Αλλά, η τεχνική κοινωνία δεν είναι μια αληθινά ανθρωπιστική κοινωνία, αφού βάζει σε πρώτη 

μοίρα τα υλικά πράγματα κι όχι τον άνθρωπο. Μπορεί μόνο να δράσει πάνω στον άνθρωπο, μειώνοντάς τον και 

βάζοντάς τον στο δρόμο του ποσοτικού. Η ριζική αντίφαση υπάρχει ανάμεσα στην τεχνική τελειότητα και την 

ανθρώπινη ανάπτυξη, επειδή η τελειότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ποσοτικής ανάπτυξης και 

κατ' ανάγκη στρέφεται αποκλειστικά προς ό,τι είναι μετρήσιμο. Αντίθετα, η ανθρώπινη τελειότητα ανήκει στο 

χώρο του ποιοτικού και στρέφεται προς ό,τι δεν είναι μετρήσιμο. Στην εποχή μας, η τεχνική ανάπτυξη μονοπωλεί 

όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις, τα πάθη, τις διάνοιες και τις αρετές με τέτοιο τρόπο, που είναι πρακτικά αδύνατο 

να αναζητήσουμε και να βρούμε κάπου οποιαδήποτε καθαρά ανθρώπινη τελειότητα. Κι αν αυτή η αναζήτηση 

είναι αδύνατη, τότε δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός με την καθαυτό σημασία του όρου. 

Η τεχνική ανάπτυξη οδηγεί σε μια αύξηση της δύναμης. Δηλαδή, δημιουργούνται τεχνικά μέσα ασύγκριτα πιο 

αποτελεσματικά απ' ό,τι είχε επινοηθεί μέχρι σήμερα. Η Τεχνική είναι δύναμη που έχει ως αντικείμενο της μόνο 

τη δύναμη, με την ευρύτερη σημασία της λέξης. Η δυνατότητα δράσης γίνεται απεριόριστη και απόλυτη. Για 

παράδειγμα, έχουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εξαλείψουμε όλη τη ζωή πάνω στη γη, επειδή διαθέτουμε 

τα μέσα που μπορούν να πετύχουν κάτι τέτοιο. Σ' όλους τους τομείς δράσης έχουμε να κάνουμε με τέτοιες 

απόλυτες δυνατότητες. Έτσι, π.χ., οι κυβερνητικές τεχνικές, που αναμειγνύουν οργανωτικές, ψυχολογικές και 

αστυνομικές τεχνικές, τείνουν να δώσουν στις κυβερνήσεις απόλυτη δύναμη. Κι εδώ θα πρέπει να επισημάνω 

έναν μεγάλο νόμο που πιστεύω ότι είναι βασικός για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε: όταν η 

δύναμη γίνεται απόλυτη, οι αξίες χάνονται. Η δύναμη, όσο μεγαλώνει καταργεί τα σύνορα ανάμεσα στο καλό 
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και στο κακό, ανάμεσα στο δίκαιο και στο άδικο. Είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι μ' αυτό το φαινόμενο στις 

ολοκληρωτικές κοινωνίες. (...)  

Η τρίτη και τελευταία αντίφαση είναι ότι η Τεχνική δεν μπορεί ποτέ να γεννήσει την ελευθερία. Φυσικά, η 

Τεχνική απελευθερώνει την ανθρωπότητα από ένα ολόκληρο σύνολο παλιών περιορισμών. Είναι προφανές, 

παραδείγματος χάρη, ότι απελευθερώνει τον άνθρωπο από τα όρια που του έχουν επιβάλει ο χρόνος και ο χώρος· 

ότι ο άνθρωπος έχει, χάρη σ' αυτήν, απελευθερωθεί (ή τουλάχιστον τείνει να απελευθερωθεί) από την πείνα, το 

υπερβολικό κρύο και την ζέστη, από τους ρυθμούς των εποχών και από το σκοτάδι της νύκτας· ότι η ανθρώπινη 

φυλή έχει απελευθερωθεί από ορισμένους κοινωνικούς περιορισμούς μέσω της συναλλαγής της με το σύμπαν 

και από τους διανοητικούς της περιορισμούς μέσω της συσσώρευσης των πληροφοριών. Αλλά σημαίνει αυτό ότι 

ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος; Άλλοι περιορισμοί, εξίσου καταπιεστικοί και αυστηροί με τους 

παραδοσιακούς, έχουν επιβληθεί μέσω της Τεχνικής στο ανθρώπινο ον της σημερινής τεχνολογικής κοινωνίας. 

Νέα όρια και τεχνικές πιέσεις έχουν πάρει τη θέση των παλιών, φυσικών περιορισμών, και σίγουρα δεν μπορούμε 

να αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος έχει κερδίσει πολλά. Όσο περισσότερο αυξάνονται στην κοινωνία οι τεχνικές 

δράσεις, τόσο περισσότερο μειώνεται η ανθρώπινη πρωτοβουλία και αυτονομία. Όσο περισσότερο είναι 

αναγκασμένο το ανθρώπινο ον να ζει σ' έναν κόσμο διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων, τόσο περισσότερο χάνει 

κάθε δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και ατομικότητας στη δράση.  

Έχουμε τη γνώμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση σ' αυτό το πρόβλημα, σε αντίθεση με ό,τι γράφουν όσοι 

συγγραφείς ασχολήθηκαν μ' αυτό. Όλοι κάνουν έναν απαράδεκτο συλλογισμό: απορρίπτουν την Τεχνική και 

θέλουν να επιστρέψουμε σε μια προ‐ τεχνική κοινωνία. Σίγουρα μπορεί κανείς να λυπηθεί που χάθηκε κάποια 

αξία ή κάποια κοινωνική ή ηθική μορφή του παρελθόντος· αλλά, όταν κάποιος ασχολείται με το πρόβλημα της 

τεχνικής κοινωνίας, δεν μπορεί να υποστηρίζει στα σοβαρά ότι είναι δυνατόν να ξαναζωντανέψει το παρελθόν. 

Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ότι το ανθρώπινο ον 

αντιμετώπιζε άλλους κινδύνους, λάθη, δυσκολίες και πειρασμούς. Καθήκον μας είναι να ασχολούμαστε με τους 

κινδύνους, τα λάθη, τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στον σύγχρονο 

κόσμο. Κάθε λύπη για το παρελθόν είναι μάταιη· κάθε επιθυμία να επιστρέψουμε σ' ένα προγενέστερο κοινωνικό 

στάδιο δεν είναι ρεαλιστική. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσουμε πίσω, να διαγράψουμε ή και να 

σταματήσουμε την τεχνική πρόοδο. Ό,τι έγινε έγινε. Καθήκον μας είναι να βρούμε τη θέση μας στην τωρινή 

κατάσταση μας και σε καμιά άλλη. Η νοσταλγία δεν έχει επιβιωτική αξία στον σύγχρονο κόσμο και δεν είναι 

παρά μια πτήση στη χώρα των ονείρων. 

(Ζακ Ελούλ, Η φωτιά του Προμηθέα, εκδ. Νησίδες) 
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Κείμενο 2 

 

Μορφές της ελευθερίας 

Ποιος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος; Ποιος μπορεί και αξίζει να λέγεται ελεύθερος; Όσο κι αν το ερώτημα τούτο 

φαίνεται απλό, η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη. Ας επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε το θέμα. Θα 

αποζημιωθούμε για τον κόπο μας. 

Κατά τον κλασικό ορισμό, ελεύθερος είναι ο άνθρωπος «ο έχων ιδίαν βούλησιν». Αυτός που διαθέτει τον εαυτό 

του, ρυθμίζει τη ζωή του, παίρνει και εκτελεί τις αποφάσεις του κατά τη δική του κρίση, σύμφωνα με τις 

επιθυμίες, τις επιδιώξεις, τα συμφέροντα του. 

Πόσοι όμως και ποιοι είναι με το νόημα τούτο πραγματικά ελεύθεροι; Είναι ελεύθερος, ή έως ποιο βαθμό είναι 

ελεύθερος ο άνθρωπος που διαθέτει άφθονα οικονομικά μέσα για τα θελήματά του, ακόμη και στις κοινωνίες 

σαν τις δικές μας σήμερα, όπου όλα τα αγοράζει κανείς με το χρήμα; Εχθρός της ελευθερίας είναι η εξάρτηση 

και τόσο βαρύτερη γίνεται η εξάρτηση του ανθρώπου όσο πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες του. Επομένως, αλλού 

πρέπει να αναζητήσουμε το μέτρο και την εγγύηση της ελευθερίας ενός ατόμου και όχι στους πόρους του. Με 

αυτήν την αντίληψη ο δούλος Επίκτητος, ο αρχαίος στωικός, έλεγε ότι όχι αυτός αλλά ο κύριος του είναι δούλος, 

γιατί έχει τόσες και τέτοιες ανάγκες που είναι αδύνατο να τις ικανοποιήσει, ενώ αυτός έχει απαλλαγεί σε τέτοιο 

βαθμό από τις δικές του, ώστε δε χρειάζεται τίποτα περισσότερο από όσα του αρκούν, για να ζήσει απερίσπαστος 

και ευτυχής. 

Με την παρατήρηση αυτή το ζήτημά μας παίρνει άλλη τροπή: μήπως πάνω από την πολιτική και τη νομική 

βρίσκεται η ψυχολογική ελευθερία, και χειρότερη μορφή δουλείας είναι η δουλεία της ψυχής, η αιχμαλωσία της 

από τις τυραννικές ανάγκες, που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε ανδράποδο; Οι αρχαίοι σοφοί (όχι μόνο οι Έλληνες) 

πραγματικά ελεύθερο θεωρούσαν τον αυτάρκη άνθρωπο. Και συμβούλευαν τον απλό και λιτό βίο, που δε μας 

επιβάλλει πιεστικές εξαρτήσεις. 

Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων θα συναντήσουμε ένα άλλο είδος ελευθερίας, την ηθική ελευθερία. Όταν το 

νέο Σύνταγμά μας αναθέτει στην Παιδεία να κάνει τα Ελληνόπουλά «ελεύθερους πολίτες», σκεφτήκαμε άραγε 

πώς εννοεί την ελευθερία ο νομοθέτης; Δεν πρόκειται ασφαλώς εδώ ούτε για την πολιτική και νομική ούτε για 

την ψυχολογική ελευθερία, αλλά για μια άλλη υψηλότερη μορφή αυτής της αρετής, που ευγενίζει τον άνθρωπο 

και τον κάνει ικανό και άξιο για τους άλλους τύπους ελευθερίας. Θα την μαντέψουμε, εάν την αναζητήσουμε 

εκεί που λείπει -ολικά ή μερικά- στις διάφορες μορφές της πνευματικής δουλείας που εξανδραποδίζουν τον 

άνθρωπο και τον εξευτελίζουν. Εννοώ την αμάθεια, την ανευθυνότητα και την ανανδρία. Είναι νομίζω, 

αυτονόητο ότι ο αμαθής όχι μόνο είναι καταδικασμένος σε επαχθείς εξαρτήσεις, αλλά περιορίζεται και από τον 

πάρα πολύ μικρό, τον ασήμαντο αριθμό των επιλογών που καλείται να κάνει με τη φτωχή φαντασία και την ισχνή 

κρίση του. Κρέμεται από τους άλλους, γίνεται εύκολο θύμα της άγνοιάς του. Δουλεία είναι και η ανευθυνότητα, 

θεληματική και βολική δουλεία. Ελευθερία και ευθύνη είναι έννοιες αλληλένδετες. Όπως μόνο ο ελεύθερος είναι 

και υπεύθυνος, έτσι και όποιος αποφεύγει και δεν αναδέχεται τις ευθύνες των πράξεων του, ο ευθυνόφοβος και 
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ευθυνοφυγάς, είναι από την ίδια την προαίρεσή του δούλος. Όσο για την ανανδρία κανείς, υποθέτω, δε θα 

παραδεχτεί ότι συμβιβάζεται με το αίσθημα και την έφεση της ελευθερίας. Απεναντίας είναι συνάρτηση της 

δουλείας. Ο άνανδρος είναι δούλος όπως ο δούλος είναι άνανδρος. […] 

Όλοι οι λαοί του δικού μας γεωγραφικού πλάτους διέκριναν ανέκαθεν το ελεύθερο από το δουλικό ήθος, τον 

ελεύθερο από τον δουλικό χαρακτήρα. Η υψηλοφροσύνη, η αυτοπεποίθηση, η υπερηφάνεια ήσαν του πρώτου 

ιδιότητες. Η ευτέλεια, η ανασφάλεια, η ταπεινή κολακεία γνωρίσματα του δεύτερου. Με μια λέξη, στη 

«δουλοφροσύνη» συνόψιζαν όλα τα ελαττώματα, όλες τις ανεπάρκειες που υποβιβάζουν τον άνθρωπο στο 

επίπεδο όντων κατώτερων και από μερικά υπερήφανα και ανυπότακτα ζώα. 

Ε. Π. Παπανούτσου 

 

Κείμενο 3 

 

Κ. Γ. Καρυωτάκη, «Στο άγαλμα της Ελευθερίας* που φωτίζει τον κόσμο» 

Λευτεριά, Λευτεριά, σχίζει, δαγκάνει 

τους ουρανούς το στέμμα σου. Το φως σου, 

χωρίς να καίει, τυφλώνει το λαό σου. 

Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι, 

λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει 

σήμερα το υπερούσιο* μέταλλό σου. 

  

Λευτεριά, Λευτεριά, θα σ' αγοράσουν 

έμποροι και κονσόρτσια* κι εβραίοι. 

Είναι πολλά του αιώνος μας τα χρέη, 

πολλές οι αμαρτίες, που θα διαβάσουν 

οι γενεές, όταν σε παρομοιάσουν 

με το πορτρέτο του Dorian Gray*. 

  

Λευτεριά, Λευτεριά, σε νοσταλγούνε, 

μακρινά δάση, ρημαγμένοι κήποι, 

όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη 

σαν έπαθλο του αγώνος, και μοχθούνε, 

και τη ζωή τους εξακολουθούνε, 

νεκροί που η καθιέρωσις* τους λείπει. 

Ελεγεία και σάτιρες, 1927 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_04_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_04_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_04_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_04_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Lykeiou_html-empl/index_b_04_02.html
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άγαλμα της Ελευθερίας: πρόκειται για το κολοσσιαίο άγαλμα που υψώνεται στο νησάκι Μπέτλοου, απέναντι 

από το Μανχάταν της Νέας Υόρκης. 

υπερούσιος: θεϊκός. 

κονσόρτσια: προσωρινοί συνεταιρισμοί επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση σκοπών αμοιβαίου 

συμφέροντος. 

το πορτρέτο του Dorian Gray: στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άγγλου συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ (1891), η 

διαφθορά, τα εγκλήματα και η ηλικία του ήρωα δεν αφήνουν τα ίχνη τους στην τέλεια μορφή του αλλά 

αποτυπώνονται σιγά σιγά στο πορτρέτο του. 

καθιέρωσις: επίσημη αναγνώριση. 

 

Θέμα Α 

Να συνοψίσετε την έννοια, τα γνωρίσματα και τις μορφές της ελευθερίας όπως προσδιορίζονται στο Κείμενο 2. 

(60-80 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Θέμα Β 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε,  σύμφωνα με τα κείμενα  1 και 2, τις παρακάτω  

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  

πρόταση, τη λέξη Σωστό ,  αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος ,  αν η πρόταση είναι  

λανθασμένη. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα:  

 

Κείμενο 1:  

α. Η τεχνική κοινωνία συμβαδίζει με τις ανθρωπιστικές αξίες.  

β. Η τεχνική ανάπτυξη συνεπάγεται αύξηση των δυν ατοτήτων  δράσης .  

γ. Παρά την άρση συγκεκριμένων περιορισμών, η τεχνολογική πρόοδος δεν καθιστά τον 

άνθρωπο ουσιαστικά ελεύθερο.  

δ. Ο συγγραφέας εκφράζει την πεποίθησή του ότι  είναι ανάγκη να επικεντρωθούμε στην 

παροντική κατάσταση και όχι  στο παρελθόν.  

Κείμενο 2:  

ε. Ο αμαθής μπορεί να είναι ουσιαστικά ελεύθερος.  

Μονάδες 10  
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Β2. α. Με ποιους τρόπους οργανώνει ο συγγραφέας τον λόγο του στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1; 

Πώς εξυπηρετούν την πρόθεσή του; (6 μονάδες) 

 

β. Ποια η θέση του συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1; Τι υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει 

από εδώ και στο εξής; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες γλωσσικές 

επιλογές. (6 μονάδες) 

 

γ. Να κάνετε τις απαραίτητες μετατροπές στο ακόλουθο απόσπασμα της τελευταίας παραγράφου του Κειμένου 

1, ώστε, αντί για υποχρέωση, να δηλώνεται ευχή: «Καθήκον μας είναι να βρούμε τη θέση μας στην τωρινή 

κατάσταση μας και σε καμιά άλλη.» (4 μονάδες) 

 

δ. Αφού εντοπίσετε και αναγνωρίσετε πλήρως τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις στα αποσπάσματα του 

Κειμένου 2 που ακολουθούν, να μετατρέψετε την υποτακτική σύνδεση σε παρατακτική. 

«Δεν πρόκειται ασφαλώς εδώ ούτε για την πολιτική και νομική ούτε για την ψυχολογική ελευθερία, αλλά για 

μια άλλη υψηλότερη μορφή αυτής της αρετής, που ευγενίζει τον άνθρωπο και τον κάνει ικανό και άξιο για τους 

άλλους τύπους ελευθερίας.» 

«Με μια λέξη, στη «δουλοφροσύνη» συνόψιζαν όλα τα ελαττώματα, όλες τις ανεπάρκειες που υποβιβάζουν 

τον άνθρωπο στο επίπεδο όντων κατώτερων και από μερικά υπερήφανα και ανυπότακτα ζώα.» (4 μονάδες) 

Μονάδες 20 

 

Β3. Αν και τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα αναφέρονται γενικά στο ζήτημα της ελευθερίας, έχουν σημαντικές 

διαφορές ως προς το περιεχόμενο. Να τις εντοπίσετε και να τις παρουσιάσετε. (70-90 λέξεις) 

Μονάδες 10 

 

Θέμα Γ 

Ποιο είναι, κατά την κρίση σας, το βασικό θέμα του ποιήματος (Κείμενο 3); Ποια τα συναισθήματα του ποιητικού 

υποκειμένου; Αφού αξιοποιήσετε συγκεκριμένους δείκτες του ποιήματος προκειμένου να τεκμηριώσετε την 

απάντησή σας, να το σχολιάσετε. (150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Θέμα Δ 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κειμένου 1: «η Τεχνική δεν μπορεί ποτέ να γεννήσει την ελευθερία. Φυσικά, η 

Τεχνική απελευθερώνει την ανθρωπότητα από ένα ολόκληρο σύνολο παλιών περιορισμών», αλλά «Νέα όρια και 

τεχνικές πιέσεις έχουν πάρει τη θέση των παλιών, φυσικών περιορισμών, και σίγουρα δεν μπορούμε να 

αποδείξουμε ότι ο άνθρωπος έχει κερδίσει πολλά. Όσο περισσότερο αυξάνονται στην κοινωνία οι τεχνικές 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

δράσεις, τόσο περισσότερο μειώνεται η ανθρώπινη πρωτοβουλία και αυτονομία». Συμφωνείτε με τις απόψεις 

του; Τι συνιστά, κατά τη γνώμη σας, ουσιαστική ελευθερία σήμερα, μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης, 

αλλά και ανάδυσης νέων περιορισμών που πηγάζουν από αυτή; Να συντάξετε ένα επιχειρηματολογικό κείμενο 

που θα δημοσιευτεί στον τύπο, αξιοποιώντας την προσωπική σας εμπειρία, καθώς και στοιχεία από τα κείμενα 

που διαβάσατε. (350-400 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 

 

 


