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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
ΕΝΌΤΗΤΑ Α΄ 
1.  Είναι γνώρισµα της ανθρώπινης φύσης  η πλεονεξία, η διεκδίκηση αυτών που δεν 
κατέχει. Αυτό, όταν τηρείται το µέτρο, είναι σωστή πορεία σκέψης και ζωής. 
Ωστόσο, πολλές φορές η επιθυµία του αυτή µετατρέπεται σε αλόγιστη χρήση των 
παθών του. Τότε χρησιµοποιεί κάθε µέσο, και συνήθως τα αθέµιτα, για να 
ικανοποιήσει τα ‘‘θέλω’’ του. Σ’ αυτή την περίπτωση οι πολεµικές συγκρούσεις 
έρχονται να  επιβεβαιώσουν τη σκληρότητα του χαρακτήρα, τη λατρεία του ‘‘εγώ’’, 
την καταστροφή της ανθρωπότητας. Αν και στο παρελθόν πολλές φορές έχουµε 
διδαχθεί από παρόµοια αρνητικά φαινόµενα, εντούτοις επιµένουµε να τηρούµε τους 
«πολεµικούς» κανόνες, να ακούµε τις πολεµικές ιαχές, να υπακούµε στους 
πολεµικούς ταγούς.  
 
2. (α) «τον καιρό της ειρήνης και σε καλές εποχές…ενώ ο πόλεµος … γίνεται 
δάσκαλος της βίας» 
(β) «Η συγγένεια είχα καταντήσει δεσµός πιο ξένος από τον παραταξιακό» 
(γ) «στερέωναν τους δεσµούς πίστης µεταξύ τους όχι τόσο µε το θείο νόµο όσο µε τη 
συµµετοχή τους στην παράνοµη δράση» 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ 
 
1. (α΄ παράγραφος) αίτια – αποτελέσµατα: Εµφανίζει τα αποτελέσµατα (απλωνόταν 
λοιπόν, έτσι συµβαίνουν και θα συµβαίνουν πάντα κ.ά.) και τις αιτίες (από τον εµφύλιο, 
γιατί) 
(β΄ παράγραφος) αίτια – αποτελέσµατα: Εµφανίζει αποτελέσµατα (Το αποτέλεσµα 
ήταν…) και αιτίες (αιτία για όλα αυτά, κι επειδή) 
 
2 α. ενίσχυση, τροµερές, υπερτερήσει, τροποποιήσεις, ζήλια 
β. ευσέβειας: Στην εποχή µας οι κανόνες ευσέβειας δεν τηρούνται από όλους.  
γενναιοφροσύνη: Οι ήρωες του 1821 χαρακτηρίζονταν από τη φιλοπατρία και τη 
γενναιοφροσύνη τους. 
γ. φιλοδοξία: Η άµετρη φιλοδοξία των νέων σήµερα είναι καθοριστικός παράγονταας 
της αποτυχίας στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 
δ. προσχήµατα: Προσπαθούσε µε αερολογίες και προσχήµατα να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα. 
ε. συνδιαλλαγή: Η ανάδειξή του στο ύπατο αξίωµα της πολιτείας ήταν προϊόν 
ύποπτων συνδιαλλαγών.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ 
 
1.   Η εµφύλια σύρραξη δηµοκρατικών και ολιγαρχικών στον αρχαίο ελληνικό κόσµο 
ανατάραξε τις τότε κοινωνίες. Επακολούθησαν συµφορές που πάντα θα υπάρχουν, 
όσο οι άνθρωποι σε καιρό πολέµου θα συµπαρασύρονται σε βίαιες πράξεις. Στη 
συνέχεια µε παραδείγµατα ο ιστορικός αποδεικνύει ότι σε εµπόλεµες καταστάσεις οι 
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σηµασίες των λέξεων αποκτούν νέο νόηµα. Επίσης, επαινείται αυτός που πρώτος 
κάνει το κακό στον άλλο και αυτός που προτρέπει τους άλλους στο κακό. Τι 
προτάσεις των εχθρών οι άνθρωποι αυτοί τις υιοθετούν, για να προστατευτούν από 
τις αντιδράσεις τους και όχι φυσικά από γενναιοψυχία. Ιδιαίτερα, προτιµούσαν να 
προκαλούν το κακό παρά να προφυλάσσονται µήπως οι ίδιοι κακοποιηθούν. Στους 
περισσότερους αρέσει η επιδεξιότητα και όχι η τιµιότητα. Όλες αυτές οι αλλαγές του 
χαρακτήρα έχουν µοναδική τους αιτία την αγάπη για την εξουσία, η οποία έχει την 
προέλευσή της στη φιλοδοξία. Οι αρχοµανείς / φίλαρχοι δεν µετέρχονται ευγενικούς 
τρόπους, αλλά επαινούν όσους διαπράττουν µισητά πράγµατα. 
 
2. 
Αγαπητοί συνοµιλητές,  
  Όλοι γνωρίζουµε τις ολέθριες συνέπειες του πολέµου και πολύ περισσότερο στη 
εποχή µας, µια και µε το πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού µπορούν να αφανιστούν 
από προσώπου γης ολάκερες πολιτείες. Και σε όλες αυτές τις αρνητικές καταστάσεις 
πως απαντούν οι πολίτες του κόσµου; Με διαδηλώσεις, ψηφίσµατα, απεργίες, και 
εκβιασµούς µερικές φορές. Είναι όµως αυτές οι ενέργειες αρκετές, ώστε να 
προσφέρουν την ειρήνη στην παγκόσµια κοινότητα; 
 
Ποια είναι η σηµασία της ειρήνης στο σύγχρονο κόσµο;   
Κοινωνία: ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, κοινωνική γαλήνη, εδραίωση των 
κοινωνικών ελευθεριών, διασφάλιση κοινωνικής συνοχής… 
Πνευµατικός τοµέας: πολύπλευρη µόρφωση και καλλιέργεια, διαρκής και σφαιρική 
ενηµέρωση, δεκτικότητα στις νέες ιδέες… 
Πολιτικός τοµέας: συµµετοχή στα κοινά, έλεγχος ηγεσίας, πολυφωνία, διάλογος, 
διασφάλιση της δηµοκρατίας 
∆ιεθνιστικός τοµέας: ευκολία στην επικοινωνία των λαών και αλληλεπίδραση τους, 
δηµιουργία υγιούς κοσµοπολιτισµού, διεθνοποίηση φαινοµένων και προβληµάτων, 
προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωµάτων… 
 
Με ποιους τρόπους οι λαοί µπορούν να αντιδράσουν στο ενδεχόµενο ενός πολέµου; 

- ∆ιάλογος και επικράτηση της λογικής 
- Ενεργοποίηση των πολιτών: διαδηλώσεις, απεργίες, διαµαρτυρίες 
- Επαναπροσδιορισµός των αξιών 
- Παιδεία 
- Συνειδητοποίηση των αγαθών της ειρήνης 
- Πίεση για τον περιορισµό των εξοπλισµών, ανάληψη ερµηνευτικών 

πρωτοβουλιών  
- Ενίσχυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος  
- Σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των λαών (εµπορικά, πολιτιστικά, αθλητικά) 

 
  Συγκεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η ειρήνη οφείλει να γίνει 
στόχος όλων µας. Απαιτείται λοιπόν συνειδητοποίηση της σηµερινής κατάστασης και 
στη συνέχεια γρήγορες πρωτοβουλίες. Ο κόσµος είναι καλός, µπορούµε όµως να τον 
κάνουµε καλύτερο. Αρκεί να το θέλουµε. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 
 

(Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές) 


