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Α.  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Αίτια πολέμου 

Ο πόλεμος είναι ηθικά και πολιτικά απαράδεκτος. Ηθικά, γιατί με 

τον πόλεμο καταστρέφεται η ζωή και ο πολιτισμός, καταρρακώνεται η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επικρατούν το μίσος και η κακία. Πολιτικά, 

γιατί καταργούνται ανθρώπινα δικαιώματα και στις σχέσεις των 

ανθρώπων δεν επικρατεί ο διάλογος, η συνεννόηση και η 

αλληλοκατανόηση, αλλά η δύναμη που διαθέτει ο ισχυρότερος για να 

επιβάλει με τη βία τη θέλησή του στους άλλους. Όταν επικρατεί ο πόλεμος, 

επικρατεί το χάος.  

Παρόλο που ο άνθρωπος έφτασε σε κάποιο επίπεδο ηθικής και 

πολιτικής ωριμότητας, δε λύνει τις περισσότερες φορές τις διαφορές που 

έχει με τους άλλους ειρηνικά. Γι’ αυτό εξακολουθούν να γίνονται πόλεμοι 

σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας. Οι πόλεμοι γίνονται για να 

επιβάλουν οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και κράτη την κυριαρχία 

τους σε περιοχές του κόσμου και να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους. 

Αυτή ήταν πάντα η βασική αιτία για την οποία γίνονταν οι πόλεμοι. 

Επιπλέον, ένας σημαντικός λόγος είναι αυτός, ότι οι λαοί με την 

κατάλληλη προπαγάνδα που δέχονται, τυφλώνονται και φανατίζονται 

εναντίον άλλων λαών που έχουν διαφορετική θρησκεία, διαφορετικές 

αξίες και διαφορετικό πολιτισμό. 

Ο πόλεμος υποκινείται από τις πολεμικές βιομηχανίες που έχουν 

τεράστια συμφέροντα από την κατασκευή και την εμπορία νέων οπλικών 

συστημάτων. Τα κράτη για να εκσυγχρονίσουν το οπλοστάσιό τους, 

δαπανούν αμύθητα ποσά τα οποία, αν χρησιμοποιούνταν για ειρηνικούς 

σκοπούς, θα έλυναν πολλά από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ανθρωπότητα, όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος, η πείνα, 

ο αναλφαβητισμός, η ελλιπής περίθαλψη. 

Για να γίνει, όμως, αυτό και να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από τον 

εφιάλτη του πολέμου, χρειάζεται να επικρατήσει μια νέα ηθική και 

πολιτική αντίληψη που έχει σκοπό της την εξυπηρέτηση του ανθρώπου 

και την προστασία της ζωής. Αυτήν την αντίληψη μπορούν να επιβάλουν 

οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που είναι αντίθετες προς τον πόλεμο. 

 

 Σπυρίδων Κούτρας, Πειστικός Λόγος, Σαββάλας 2005 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Τι πρέπει να γίνει για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από τον εφιάλτη του 

πολέμου, σύμφωνα με το κείμενο;                                                   (μονάδες 2) 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

α) Να βρείτε τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου και να δώσετε ένα 

σύντομο πλαγιότιτλο.                                                                         (μονάδες 1) 

   

β) Να αναγνωρίσετε και χαρακτηρίσετε τις υπογραμμισμένες προτάσεις 

του κειμένου (είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος).                    (μονάδες 2) 

 

γ)  εξακολουθούν, ισχυροί, αιτία, δαπανούν: Να γράψετε από ένα 

συνώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. (μονάδες 1) 

 

δ)  Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη από 

τα ομόηχα-παρώνυμα που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις: 

 Η ………………..(θύρα-θήρα) άγριων ζώων απαγορεύεται κατά τις 

περιόδους αναπαραγωγής τους. 

 Κάθε φορά που …………………..(παίρνω-περνώ) από το σπίτι της το 

βρίσκω γεμάτο κόσμο. 

 Η ισότητα των δύο ……………………(φύλων-φύλλων) εξακολουθεί να 

απασχολεί την κοινωνία μας. 

 Ο Πέτρος έχει …………………..(κλίση-κλήση) προς τα γράμματα. 

(μονάδες 1) 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Να γράψετε στη σχολική σας εφημερίδα ένα άρθρο (4 παραγράφων) στο 

οποίο θα αναφέρετε τις συμφορές που προκαλεί ο πόλεμος στη ζωή των 

ανθρώπων και να προτείνετε τρόπους για τη διασφάλιση της παγκόσμιας 

ειρήνης (200-250 λέξεις).                                                                    (μονάδες 8) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 



«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ          ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΟΠΟ 

 ΠΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ  
 

Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Ρήγας Βελεστινλής – Θούριος 

 

Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά, 

μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά; 

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, 

να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά; 

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς, 

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς; 

 

Καλλιό 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή! 

 

Τι σ' ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά; 

Στοχάσου πως σε ψένουν καθ' ώραν στη φωτιά. 

Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής, 

ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής· 

δουλεύεις όλ' ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη, 

κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη. 

O Σούτζος* κι ο Μουρούζης*, Πετράκης*, Σκαναβής*, 

Γκίκας* και Μαυρογένης*, καθρέπτης είν' να ιδής. 

Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί, 

σκοτώθηκαν, κι αγάδες, με άδικον σπαθί· 

κι αμέτρητ' άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί, 

ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμιά 'φορμή. 

 

Ελάτε μ' έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν, 

να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν· 

συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν, 

να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν· 

οι Νόμοι να 'ν' ο πρώτος και μόνος οδηγός, 

και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός· 

γιατί κι η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά· 

να ζούμε σαν θηρία είν' πλιο σκληρή φωτιά. 

Και τότε, με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, 

ας πούμ' απ' την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν. 

 
Εδώ σηκώνονται οι Πατριώται ορθοί και, υψώνοντες 

τας χείρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον Όρκον: 
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«Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε, 

στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ! 

Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ 

εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ. 

Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός, 

για να τους αφανίσω, θε να 'ναι σταθερός. 

Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν, 

αχώριστος για να 'μαι υπό τον στρατηγόν. 

Κι αν παραβώ τον όρκον, ν' αστράψ' ο Oυρανός 

και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός!» 

 

Ρήγα Βελεστινλή, Απάνθισμα κειμένων, 

Βουλή των Ελλήνων 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να χωρίζετε το απόσπασμα σε ενότητες και να δώσετε έναν 

πλαγιότιτλο για καθεμιά.                                                        (μονάδες 1) 

 

2. Τι είναι ο Θούριος και ποιο είναι το μήνυμά του;  

 (μονάδες 2) 

 

3. Να εντοπίσετε στο κείμενο μία μεταφορά, δύο παρομοιώσεις και μία 

προσωποποίηση.                                                                      (μονάδες 1) 

 

4. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρκου που δίνουν οι υπόδουλοι; Να 

απαντήσετε σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.                                                

(μονάδες 1) 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


