
Κυριακή 10 Απριλίου 2016   
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 
http://neo.edu.gr – http://facebook.com/neofrontistirio 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

 

Εθελοντική προσφορά και διαφάνεια 
 
Οι Εθελοντικές Οργανώσεις προσδιορίζονται από την ύπαρξη οργανωτικής δομής, την 

προσφορά βοήθειας (ιατρικής, κοινωνικής ή άλλης) και αυτοβοήθειας χωρίς κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα. Εξειδικευμένα στελέχη ασκούν υπηρεσίες με στόχο τόσο την κοινωνική δράση 
όσο και την παροχή βοήθειας σε τομείς όπου η κρατική κοινωνική πολιτική αδρανεί ή δεν 
μπορεί. Αυτές οι προϋποθέσεις προσδίδουν στις Εθελοντικές Οργανώσεις ένα δημόσιο χα-
ρακτήρα, αλλά δεν ταυτίζονται με κρατικούς φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
και διαφοροποιούνται από την ιδιωτική φιλανθρωπία ή τα ιδρύματα φιλανθρωπίας. 

Βασικές είναι οι διαφορές των σύγχρονων Ανθρωπιστικών Οργανώσεων σε σχέση με τα 
παραδοσιακά σχήματα φιλανθρωπικών παρεμβάσεων και κινήσεων. Συγκεκριμένα αυτές 
εστιάζονται στη διαφάνεια τόσο των αποφάσεων για τη διενέργεια προγραμμάτων όσο και, 
πολύ περισσότερο, των χρηματοδοτήσεων (θεσμικών και ιδιωτικών), αλλά και στις 
δεσμεύσεις που παίρνουν (ή, τουλάχιστον, θα πρέπει να παίρνουν) οι Ανθρωπιστικές 
Οργανώσεις στην ανεξάρτητη δράση. 

[…] Ιδιαίτερα η παγκοσμιοποίηση και η κατάργηση των συνόρων όξυναν το χάσμα 
πλουσίων / φτωχών δημιουργώντας νέες ανάγκες. Η  οικουμενική διάσταση των 
προβλημάτων και αναγκών, η ταχύτητα των αλλαγών και οι τεχνολογικές εξελίξεις  
επιβάλλουν την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αρωγής.  Οι Εθελοντικές 
/ Ανθρωπιστικές Οργανώσεις χρειάζεται πλέον να «εκσυγχρονιστούν». Ειδικότερα οφείλουν 
να πάρουν ενεργό θέση στη μελέτη, ανίχνευση και διερεύνηση των προβλημάτων που 
απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, να επισημάνουν τρόπους αντιμετώπισής τους και να 
επιδιώξουν ανάπτυξη ανάλογης πολιτικής. Εξίσου σημαντική θεωρείται η οργάνωσή τους 
με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα. […] Βέβαια, και ο μεταξύ τους, αλλά και 
με τις κρατικές υπηρεσίες, συντονισμός βελτιστοποιεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  

Παράλληλα η συστηματική προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού εξαρτάται από τη 
δραστηριοποίηση πολιτών από όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερης, όμως, βαρύτητας κρίνεται η 
δραστηριοποίηση και η εμπλοκή των νέων (του πιο δυναμικού κομματιού της κοινωνίας) 
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στον εθελοντισμό. Τούτο γιατί καλλιεργείται η κοινωνική αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια, 
(οι αναγκαίες συνθήκες του εθελοντισμού δηλαδή) αλλά και υιοθετούνται υγιέστερες 
στάσεις προς τη ζωή. 

Οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να στηρίζονται - οικονομικά - κυρίως σε ιδιωτικούς 
πόρους (συνδρομητές, εταιρείες ή ιδιώτες στη χώρα δράσης), οι οποίοι, άλλωστε, παρέχουν 
και τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε επείγοντα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 
αποφυγή οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης και, κατ’ επέκταση, διαφυλάσσεται η 
ανεξαρτησία από κάθε πολιτική, οικονομική, θρησκευτική ή άλλου είδους εξουσία. 

 [...] Τέλος, να τονίσουμε πως πέρα από αυτές τις διαφοροποιήσεις των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων, βασική προϋπόθεση είναι η διασφάλιση του εθελοντικού χαρακτήρα στη 
δομή και τη δράση τους, ώστε να διατηρείται ζωντανή η σχέση τους με την κοινωνία και να 
προάγονται η συνεργασία και η αλληλεγγύη με βάση ανθρωπιστικά κριτήρια. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σχέσεις αμοιβαιότητας μεταξύ των 
οργανώσεων και της κοινωνίας από την οποία πηγάζουν, με απώτερο στόχο την ανάδειξη 
των ευγενέστερων και πιο υγιών στοιχείων της. 

Θανάσης Παπαμίχος, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, αφιέρωμα, 17/07/2001 
(διασκευασμένο κείμενο) 
 
Ερωτήσεις 
 
Α.    Να γράψετε περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.  

25 μονάδες 
Β1. «Ιδιαίτερα η παγκοσμιοποίηση και η κατάργηση των συνόρων όξυναν το χάσμα 

πλουσίων / φτωχών δημιουργώντας νέες ανάγκες » Να αναπτύξετε  την άποψη σε μια παρά-
γραφο 70-90 λέξεων. 

10 μονάδες 
 

Β2.  Ποιος είναι ο ρόλος των παρενθέσεων στο κείμενο; 
5 μονάδες 

Β3α) Προσδίδουν ( 1η παράγραφος). Γράψτε δύο άλλες σύνθετες λέξεις 
(ουσιαστικά/επίθετα) με το β΄ συνθετικό της λέξης. Χρησιμοποιήστε την κάθε μία  σε μία 
σύντομη πρόταση, ώστε να δείξετε τη χρήση τους.  

4  μονάδες 
β) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: 
• δημιουργώντας, οικουμενική, προσδοκώμενο, δραστηριοποίηση, διαφυλάσσεται, 

πηγάζουν 
6 μονάδες 
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Β4. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική/επαγωγική) του παρακάτω 
συλλογισμού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

- η δραστηριοποίηση των πολιτών οδηγεί στην προώθηση του εθελοντισμού 
-οι νέοι είναι το πιο δραστήριο κομμάτι των πολιτών 
Άρα οι νέοι μπορούν να προωθήσουν τον εθελοντισμό 
( ο συλλογισμός αντλήθηκε από την 4η παράγραφο του κειμένου) 

 

Να αξιολογήσετε τον παραπάνω συλλογισμό ως προς την αλήθεια, την εγκυρότητα και 
την ορθότητά του (Να θεωρήσετε ότι οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα) 

10 μονάδες 
 

Γ.  Συμμετέχεις σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο σχολείο σου με θέμα τον 
εθελοντισμό ως μέσο αρωγής στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Καλείστε να 
καταθέσετε τις απόψεις σας για τους παράγοντες που συντελούν στη παθητική στάση του 
σύγχρονου πολίτη και στη συνέχεια να παρουσιάσετε τους τρόπους  με τους  οποίους  ο 
ενεργός πολίτης μπορεί να συνεισφέρει στην άμβλυνση των οικολογικών και των 
κοινωνικών προβλημάτων. ( ομιλία 500 - 600 λέξεων) 

40 μονάδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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