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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 

ΕΚΘΕΣΗ Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Εισηγητές: Ομάδα Φιλολόγων Φροντιστηρίων ΑΚΑΔΗΜΟΣ 
 

        Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των 

πολιτών. Μια δραστηριοποίηση που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και 

της κοινωνίας γενικότερα. 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, εν τέλει, μια στάση ζωής.  

 

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και 

βοηθούνται να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, 

είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάση τις 

αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. Οι 

εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε 

υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, 

ακαδημαϊκού υπόβαθρου, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν 

 να είναι υποψήφιοι εθελοντές.   

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες μορφές 

εθελοντισμού. Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί παρουσιάζουν τα ακόλουθα: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 

εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντική εργασία  κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό 

δυναμικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες 

την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή, το οποίο είναι ισοδύναμο με περίπου 

200.000  θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

 

      Τι είναι όμως ο εθελοντής; Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον 

ελεύθερό 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 ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή και στην παλιά έννοια της 

φιλανθρωπίας είναι ότι ο εθελοντής 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.  



 

 

 

      Ακόμα, οι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά 

φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου 

οργανισμού, αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, συναλλάσσονται με τα μέλη του προσωπικού 

και τα άτομα. Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές δράσης: συνοδεία, βοήθεια 

στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δωρεά αίματος, μεταφορά ασθενών, επανένταξη, τηλεφωνική 

ακρόαση, εξειδικευμένες και επαγγελματικές παροχές, υγειονομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, 

κοινωνική γραμματεία, νομική βοήθεια κ.λπ.  

 

Υπάρχουν και άλλες μορφές εθελοντισμού. Ο διεθνής εθελοντισμός,  ως προσφορά αλληλεγγύης και 

γνώσης στις χώρες του Τρίτου κόσμου ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις ζώνες πολεμικών 

συγκρούσεων. Σε ανάπτυξη βρίσκεται, επίσης, ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, μέσω της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών για την προστασία ή αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Τέλος, υπάρχει ο 

πολιτιστικός εθελοντισμός, η οργάνωση από νεανικές, ιδίως, εθελοντικές οργανώσεις πολιτιστικών 

θεατρικών, μουσικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.  

 

H εθελοντική δράση, γενικότερα, αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Αρχικά ενισχύει την 

απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες 

ικανότητες. Παράλληλα, ενδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων ενώ αυξάνει τη 

δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. Τέλος αποτελεί εν δυνάμει χώρο 

ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την απασχόληση.  

 

       (κείμενο διασκευασμένο από το διαδίκτυο) 

        

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 130 περίπου λέξεις    (Μον. 25) 

 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το νόημα της παρακάτω περιόδου  

«οι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι.»  

          (Μον. 10 ) 

 

Β2. Να εντοπίσετε τον(-ους) τρόπο(-ους) ανάπτυξης και τα δομικά μέρη της  δεύτερης παραγράφου. 

«Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη… μπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές.»   

             (Μον. 3+3) 

 

Β3.  α) Να δώσετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 

 Αποβλέπει, αποκτούν, ανιδιοτελώς, αποκατάσταση, απασχόληση                                 (Μον. 5) 

 

        β) Να δώσετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 

 εξέλιξη, αλληλεγγύη, ενεργοί, προσφορά, ενισχύει     (Μον. 5) 

 



 

 

 Β4. α) Να αναγνωρίσετε τη σύνταξη (ενεργητική-παθητική) της παρακάτω περιόδου και να την 

μετατρέψετε στην αντίθετή της. «ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα στα οποία προσφέρει 

εθελοντική εργασία, όχι με οίκτο αλλά ως άτομα ισότιμα.»     (Μον. 5) 

 

        β)  Ποιον τρόπο και ποια μέσα πειθούς εντοπίζετε στην τρίτη παράγραφο;   (Μον. 4) 

  

 

   

Γ. Σε ημερίδα του Δήμου σου με θέμα «Ανθρωπισμός και εθελοντισμός. Έννοιες ταυτόσημες» 

συμμετέχεις ως εκπρόσωπος του σχολείου σου με εισήγηση 500-600 λέξεων. Στην εισήγηση αυτή 

αναφέρεσαι στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης των εθελοντικών δράσεων στη σύγχρονη κοινωνία 

καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί το σχολείο να διαμορφώσει  το ανθρωπιστικό και 

εθελοντικό πνεύμα στους μαθητές και τις μαθήτριες.          (Μον. 40) 


