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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ  

        

2011: Παγκόσμιο έτος εθελοντισμού 

 

Εθελοντισμός είναι η ηθελημένη και μη αμειβόμενη δραστηριοποίηση των 

πολιτών για την επίτευξη κάποιων στόχων που αποβλέπουν στο καλό του 

συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Η προσφορά 

εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσεων και όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι συμμετέχουν σ΄ αυτές. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 

δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δραστηριότητες. Μια έρευνα του 

Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε το 2006 έδειξε ότι 3 στους 10 

Ευρωπαίους ισχυρίζονται ότι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δράσεις. 

Ωστόσο, 7 στους 10 δεν είναι εθελοντές και αντιμετωπίζουν φραγμούς στο να 

γίνουν. Και αυτό λόγω της πίεσης χρόνου, των φτωχών οικονομικών πηγών και 

ενός αισθήματος που τους καθιστά «αδύναμους» στο να γίνουν εθελοντές. 

Ενδεικτικά, η αρνητική εικόνα του εθελοντισμού πηγάζει από τις εποχές που ο 

εθελοντισμός ήταν μάλλον «ένα υποχρεωτικό καθήκον», από τις έντονες 

διακρίσεις, που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων, από την απουσία νομικής 

κατοχύρωσης των εθελοντικών δράσεων. Σημαντικό, τέλος, εμπόδιο αποτέλεσε 



 

 

 

και συνεχίζει να αποτελεί η ανεπαρκής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 

γύρω από το θέμα του εθελοντισμού.  

Το 2011 θα εορταστεί η 10η επέτειος του Διεθνούς Έτους Εθελοντών των 

Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Έτος Εθελοντισμού 2011 έδειξε ότι, όταν δημόσια 

αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους εθελοντές και στην κοινωνική τους 

συμβολή, οι κυβερνήσεις και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται και 

αναγκάζονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουν τις εθελοντικές 

δράσεις. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :  

 α) Να γραφεί η περίληψη του κειμένου(90-100 λέξεις). 

 β) Για ποιους λόγους το ποσοστό των εθελοντών είναι εξαιρετικά χαμηλό; 

                                                                                                           Μονάδες 4   

 

                                                               

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο και να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης 

της πρώτης παραγράφου. 

                                                                                                           Μονάδες 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

α) Στο κείμενο που ακολουθεί να βρεις τις δευτερεύουσες προτάσεις και να διακρίνεις 

ποιες είναι επιρρηματικές και ποιες ονοματικές : 

 

Ότι η γλώσσα συνδέεται με τη σκέψη είναι αναμφισβήτητο γεγονός.Όταν ο 

άνθρωπος πλουτίζει το λεξιλόγιο και καλλιεργεί τη γλώσσα, του δίνεται η 

δυνατότητα να συλλάβει και να κατακτήσει νέες και πιο πολύπλοκες 

γνώσεις,ιδέες και σκέψεις...Από την άλλη πλευρά,όταν ο άνθρωπος αναπτύσσει 

τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη,όταν μελετά,όταν προσπαθεί να 

κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο που τον περιβάλλει,εμπλουτίζει τη 

γλώσσα με νέα στοιχεία.Είναι βέβαιο ότι οι ιδέες που δεν μπόρεσαν ή δεν 

μπορούν  να διατυπωθούν δεν είναι απλώς θολές. 

                                                                                                            

β) Να υπογραμμίσεις τις αναφορικές προτάσεις και να βρεις το συντακτικό ρόλο τους. 

 

 Ορισμένες εφημερίδες δημοσιεύουν μόνο τις πληροφορίες που τις ενδιαφέρουν. 

 Τακτοποιήσε τα όλα όπως θέλεις εσύ. 

 Φοβόταν πως δεν θα τα καταφέρει όσο κι αν προσπαθήσει. 

 Η αστυνομία θα κάνει έρευνα στα σπίτια όσων εμπλέκονται στην υπόθεση. 

 Ο ήλιος που έλαμπε τόσο δυνατά μας απειλούσε με σοβαρά εγκαύματα. 

 Καταριέται τη μοίρα του,που τον έκανε φτωχό. 

 Ό,τι και να πεις δεν θα τ’ακούσει. 

 Αυτό ήταν για μας ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί.      

Μονάδες 2 

 

                                                                                            



 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ : 

 

- Ο διοικητής τους διατάζει να ετοιμαστούν για επίθεση. 

- Μου υποσχέθηκε ότι θα με βοηθήσει οικονομικά. 

- Τη ρώτησε γιατί είναι αναστατωμένη. 

- Μου ανακοίνωσε ότι θα τον τιμωρούσε αν δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

 

                                                                                                        Μονάδες 2 

      

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Προσδιορίστε ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που θεωρείτε σημαντικό για την 

περιοχή σας και για το οποίο θα άξιζε να αναπτύξετε εθελοντική δράση. Επιλέξτε έναν 

φορέα και απευθυνθείτε σ΄ αυτόν. Περιγράψτε σε ένα κείμενο 4 παραγράφων το 

πρόβλημα που σας απασχολεί και ζητήστε τη συνεργασία του για την αντιμετώπισή του. 

 

                                                                                              Μονάδες 10 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 


