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1
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Η κριτική σκέψη και η αναγκαιότητά της 

  

Του Δρος Νικολάου Πετρουλάκη 

01.01.2008  

 

   Αντιμετωπίζοντας, ως παιδαγωγός, τα αποτελέσματα των διεθνών 

εξετάσεων, από τα οποία φαίνεται η αποτυχία των μαθητών μας στην 

κατανόηση κειμένου και σε άλλα μαθήματα, τονίζω την ανάγκη να 

περιορισθεί η «παπαγαλία» στο σχολείο και να ρυθμίζεται η διδακτική 

διαδικασία κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσεται η κριτική 

σκέψη των μαθητών. Το πνεύμα αυτό καθορίζει τη νέα προοπτική της 

εκπαίδευσης. 

   Το πρόβλημα της «κριτικής σκέψης» απασχολεί τα τελευταία χρόνια 

τους παιδαγωγούς, που καταβάλλουν προσπάθεια να πείσουν τους 

δασκάλους, αλλά και τους εξεταστές, να αποφύγουν την παραδοσιακή 

νοοτροπία και να ζητούν από τους μαθητές προϊόντα μόνο της 

απομνημόνευσής τους. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα για προσέγγιση της 

γνώσης με κριτική σκέψη, για γόνιμη σκέψη, δημιουργική σκέψη, 

διδακτικές προσεγγίσεις της κριτικής σκέψης, διδακτικές τεχνικές για την 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης κ.ά. Τα παραπάνω τονίζονται πάντοτε με 

την ανάγκη ο μαθητής, αυριανός πολίτης του 21ου αιώνα, να είναι ικανός 

να αντιμετωπίζει το πλήθος των προβλημάτων που θα συναντήσει και να 

βρίσκει πάντα τη λογική λύση. Μέχρι τώρα υποστηρίζαμε πως «η λήψη 

των αποφάσεων» -και μάλιστα ορθών αποφάσεων- είναι μια παιδαγωγική 

αλήθεια, μια ανάγκη. Τώρα συμπληρώνουμε την απαίτηση αυτή της 

παιδαγωγικής και ζητούμε τη συνενέργεια συναισθήματος και λογικής 

για τη λήψη της σωστής απόφασης. 

   Οι διαστάσεις της κριτικής σκέψης προσδιορίζονται στον νοητικό 

χώρο. Δεν διδαχθήκαμε όμως πώς να αποτιμούμε τη σκέψη μας ή τη 

σκέψη των μαθητών μας, στο πλαίσιο της νόησης και του 

συναισθήματος. Αν θέλουμε να προαγάγουμε τη σκέψη των μαθητών μας 

δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, όταν οι μαθητές μας σκέπτονται απλώς 

τα πράγματα, χωρίς να αναζητούν ενδείξεις και αποδείξεις, χωρίς να 

δικαιολογούν τα πράγματα αυτά. Συχνά, οι δάσκαλοι δεν είναι ενήμεροι 

της διαφοράς αυτής. Πολλοί δάσκαλοι αφήνουν τους μαθητές τους να 

γράφουν ή να μιλούν με ευχέρεια και γλαφυρότητα. Και θεωρούν το 

γεγονός αυτό καλή σκέψη. Όταν ο μαθητής εκφράζει απλώς 

συναισθηματικές του καταστάσεις, υποκειμενικές του θέσεις, χωρίς να 
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αιτιολογεί τις απόψεις του, ή χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις για την 

αλήθειά τους, χωρίς να αναφέρεται σε πιθανές αντίθετες θέσεις, χωρίς να 

εκφράζει ποικιλία άλλων απόψεων, δεν σκέπτεται κριτικά... 

   Στη διαδικασία της σκέψης ο κάθε άνθρωπος συνενώνει υπάρχοντα 

στοιχεία, αξιοποιεί τις δεξιότητες και ικανότητές του, στην προσπάθεια 

να λύσει κάποιο πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα δεν υπάρχει 

κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη, επειδή συνεπάγεται νοητική εργασία 

και συναισθηματική εγρήγορση επί ενός συγκεκριμένου θέματος και 

επειδή είναι το συνολικό προϊόν της πείρας μας, των ιδεών μας, της 

κοσμοθεωρίας μας, θεωρείται δημιουργία, μια παραγωγική εργασία, μια 

καινούργια γνώση, μια οικοδομή. Η κριτική σκέψη είναι, με λίγα λόγια, 

μια δημιουργία του σκεπτόμενου νου και όταν η δημιουργία αυτή 

ενταχθεί στον γνωστικό μας πλούτο, αφομοιουμένη, θα είναι ένα 

επιπλέον όπλο στη διάθεσή μας, για να λύσουμε μελλοντικά 

προβλήματα. 

   Η κριτική σκέψη υποβοηθά στην επικοινωνία μας με τους άλλους 

ανθρώπους. Κριτικός συνομιλητής είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να 

συμβιβαστεί θετικώς ή αρνητικώς με το αντικείμενο κάθε συζήτησης... Ο 

άνθρωπος χωρίς κριτική σκέψη δεν είναι καλός ομιλητής, ούτε καλός 

αναγνώστης κειμένου. Ο καλός συζητητής ή αναγνώστης ή ακροατής, 

πρέπει την ίδια στιγμή που ενεργεί με τις ιδιότητες αυτές να λύνει κάποιο 

πρόβλημα επικοινωνίας και τότε πετυχαίνει την αποτελεσματική 

επικοινωνία. Η κριτική σκέψη είναι επίσης απαραίτητη στη συνεργατική 

μάθηση. Χωρίς την κριτική σκέψη, η συνεργατική μάθηση είναι μια 

ψευτομάθηση. Ό,τι ακούμε ή ό,τι διαβάζουμε πρέπει να τα θέτουμε στον 

έλεγχο της κριτικής σκέψης και να μη γινόμαστε θύματα των επιτήδειων 

απατεώνων ή των κερδοσκόπων διαφημιστών. 

   Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του κόσμου, στον οποίο θα εισέλθουν οι 

μαθητές μας, είναι η συνεχώς αυξανόμενη αλλαγή σε όλες τις περιοχές 

της ανθρώπινης δραστηριότητας και των κοινωνικών φαινομένων, ο 

πολλαπλασιασμός καθημερινώς των πληροφοριών, που γρήγορα 

θεωρούνται απαρχαιωμένες και η καθημερινή αναδόμηση, επανεξέταση 

και δοκιμασία των ιδεών. Στον κόσμο αυτό κανείς δεν μπορεί να ζήσει 

επιμένοντας στον πάγιο τρόπο του σκέπτεσθαι. Τέτοιο πρόβλημα δεν 

συνάντησε ο άνθρωπος στη διάρκεια των χιλιετιών που πέρασαν. Η 

εκπαίδευση δεν είχε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα ποτέ κατά το 

παρελθόν. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού βρίσκεται μπροστά σε μια 

χωρίς προηγούμενο πρόκληση... Οι δάσκαλοι, σήμερα, καλούνται να 

κάμουν εκείνο το οποίο καμιά προηγούμενη γενιά εκπαιδευτικών δεν είχε 

κάμει... Ας ελπίσουμε πως οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα έχουν 

τη διορατικότητα και τη γενναιότητα να εννοήσουν τα πράγματα ως 

έχουν και να μεταρρυθμίσουν αναλόγως την όλη σχολική ζωή. 
                                                                       Άρθρο δημοσιευμένο στον τύπο 
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Ο Δρ. Νικόλαος Πετρουλάκης είναι παιδαγωγός, σύμβουλος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 
Το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) είναι μια 

διεθνής εκπαιδευτική έρευνα, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια. Το PISA αξιολογεί πόσο 

καλά προετοιμασμένοι είναι οι 15χρονοι μαθητές που βρίσκονται στο τέλος της 

υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, να αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν 

αποκτήσει στο σχολείο, για να αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινής ζωής. 

Ειδικότερα, στο PISA 2000 συμμετείχαν 32 χώρες, από τις οποίες οι 28 είναι χώρες- 

μέλη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), ενώ το 

2002 συμμετείχαν επιπλέον11 συνεργαζόμενες χώρες στην ίδια έρευνα. Στο PISA 2003 

συμμετείχαν 41 χώρες, από τις οποίες οι 30 χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ και στο PISA 2006 

συμμετείχαν 57 χώρες, μεταξύ των οποίων 30 χώρες- μέλη του ΟΟΣΑ. Στο PISA 2009 

συμμετείχαν 65 χώρες, από τις οποίες 34 χώρες του ΟΟΣΑ και 31 συνεργαζόμενες 

χώρες/οικονομίες, ενώ το 2010 συμμετείχαν επιπλέον 10 συνεργαζόμενες χώρες στην 

ίδια έρευνα. Συνολικά αξιολογήθηκαν περίπου 470.000 μαθητές. 

 

 

 

         http://iep.edu.gr/pisa/images/publications/reports/pisa_2009_greek_report.pdf 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) ήταν Γερμανός δραματουργός, 

σκηνοθέτης και ποιητής του 20ου αιώνα. Το 1933, με την άνοδο του 

ναζισμού στη Γερμανία, ο Μπρεχτ αυτοεξορίστηκε μέχρι το έτος 1948. 

Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία το 1949, αφιερώνεται στην ποίηση 

και τη σκηνοθεσία των έργων του. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από το 

πνεύμα καταδίκης του πολέμου και του μιλιταρισμού και από το αίτημα για 
την  πνευματική και κοινωνική αφύπνιση του λαού. 

Μπέρτολτ Μπρεχτ, Εγκώμιο στη μάθηση 

Μάθαινε και τ’ απλούστερα!                           

Γι’ αυτούς 

που ο καιρός τους ήρθε 

ποτέ δεν είναι πολύ αργά! 

Μάθαινε το α β γ, δε σε φτάνει,  μα συ                 5 

να το μαθαίνεις! Μη σου κακοφανεί! 

Ξεκίνα! Πρέπει όλα να τα ξέρεις! 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. 

Μάθαινε, άνθρωπε στο άσυλο! 

Μάθαινε, άνθρωπε στη φυλακή!                     10 

Μάθαινε, γυναίκα στην κουζίνα! 

Μάθαινε, εξηντάχρονε! 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. 

Ψάξε για σχολείο, άστεγε! 

Προμηθεύσου γνώση, παγωμένε!                   15 

Πεινασμένε, άρπαξε το βιβλίο: είν’ ένα όπλο. 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία. 

Μην ντρέπεσαι να ρωτήσεις, Σύντροφε! 

Μην αφεθείς να πείθεσαι 

μάθε να βλέπεις συ ο ίδιος!                           20 

Ό,τι δεν ξέρεις ο ίδιος 

καθόλου δεν το ξέρεις. 

Έλεγξε το λογαριασμό 

εσύ Θα τον πληρώσεις. 

Ψάξε με τα δάχτυλα κάθε σημάδι                   25 

Ρώτα: πώς βρέθηκε αυτό εδώ. 

Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.» 

                                                                                                               

                                    Από τη συλλογή "Ποιήματα",     μετάφραση:Νάντια Βαλαβάνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΘΕΜΑΤΑ 

Θέμα Α 

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο της έννοιας «κριτική σκέψη», 

όπως την παρουσιάζει ο συγγραφέας στην 3
η
, 4

η
 και 5

η
 παράγραφο του 

κειμένου 1 σε 60-70 λέξεις.                                                                                                   

 

                                                                                              15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Η άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας του κειμένου 1 για την 

«αποτυχία των μαθητών μας στην κατανόηση κειμένου και σε άλλα 

μαθήματα,…» έρχεται σε αντίθεση με την παρουσίαση του στατιστικού 

πίνακα του κειμένου 2. 

Γράψτε τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν συμφωνείτε με την παραπάνω πρόταση ή τη 

λέξη ΛΑΘΟΣ, αν διαφωνείτε.  

                                                                                               5 μονάδες                 

         

     β) Αιτιολογήστε την επιλογή σας σε μία παράγραφο 50-60 λέξεων. 

                                                                                                    10 μονάδες 

 

Β2. Αφού μελετήσετε την 1
η
 και την 5η παράγραφο του κειμένου 1, να 

εντοπίσετε το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα από το οποίο ο 

συγγραφέας τονίζει την αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης. 

                                                                                                    10 μονάδες 

 

Β3. «Δεν διδαχθήκαμε όμως πώς να αποτιμούμε τη σκέψη μας ή τη σκέψη 

των μαθητών μας, στο πλαίσιο της νόησης και του συναισθήματος. Αν 

θέλουμε να προαγάγουμε τη σκέψη των μαθητών μας δεν πρέπει να 

επαναπαυόμαστε, όταν οι μαθητές μας σκέπτονται απλώς τα πράγματα, 

χωρίς να αναζητούν ενδείξεις και αποδείξεις, χωρίς να δικαιολογούν τα 

πράγματα αυτά.»: Αφού δικαιολογήσετε την επιλογή του α΄ πληθυντικού 

προσώπου στο παραπάνω απόσπασμα της 3
ης

 παραγράφου του κειμένου 

1 (5 μονάδες), να το επαναδιατυπώσετε χρησιμοποιώντας γ΄ ρηματικό 

πρόσωπο (5 μονάδες). Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στο ύφος του κειμένου 

(5 μονάδες); 

                                                                                          15 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Λαμβάνοντας υπόψη σας το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου 3, τη 

χρήση προστακτικής έγκλισης και τη χρήση του β΄ ενικού προσώπου, να 
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αναφέρετε τη βασική επιδίωξη του ποιητή και τις κυρίαρχες ιδέες που 

διαπερνούν το ποίημα (150-200 λέξεις). 

                                                                                             15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Με αφορμή το περιεχόμενο των κειμένων 1 και 2, να γράψετε ένα άρθρο 

για την εφημερίδα του σχολείου σας, στο οποίο να εκφράζετε την άποψή 

σας για το αν το σημερινό σχολείο προωθεί επαρκώς την κριτική σκέψη 

των μαθητών. Παράλληλα να αναφέρετε τρόπους με τους οποίους η 

σύγχρονη εκπαίδευση θα ενισχύσει αποτελεσματικά την κριτική 

ικανότητα των μαθητών (300-400 λέξεις). 

                                                                                              30 μονάδες 
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2
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Κώστας Χάρης, Η παιδαγωγική προσωπικότητα 

 

   Ο εκπαιδευτικός, υπηρετώντας το έργο της αγωγής και της 

εκπαίδευσης, ασκεί άμεση και έμμεση μορφωτική επίδραση στους 

μαθητές του. Άμεση επίδραση ασκεί με αυτό που ίδιος είναι ως 

άνθρωπος, ως προσωπικότητα με τη νοητική, συναισθηματική και 

πνευματική του συγκρότηση, με τον χαρακτήρα του, με τις αξίες που 

βιώνει και εκφράζει κάθε στιγμή στη συμπεριφορά και στη 

δραστηριότητά του, με την ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων. 

Έμμεση επίδραση ασκεί με την καθαυτό εκπαιδευτική, η ιδίως διδακτική 

του δραστηριότητα, με μέσο τα καθοριζόμενα από το αναλυτικό 

πρόγραμμα μορφωτικά αγαθά.  

   Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που είναι 

απαραίτητα ή που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άσκηση του 

έργου του εκπαιδευτικού. Σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν 

κατά κύριο λόγο να συγκαταλεχτούν, κατά λογική και όχι αξιολογική 

σειρά τα ακόλουθα: 

    Αξιόλογες πνευματικές ικανότητες, ως βάση, τόσο για την απαραίτητη 

προσωπική πνευματική του καλλιέργεια όσο και για την 

αποτελεσματικότερη καθοδηγητική συμμετοχή του στις λεπτές πτυχές 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

   Πολύπλευρη μορφωτική καλλιέργεια και κατασταλαγμένοι αξιακοί  

προσανατολισμοί (ηθικοκοινωνικοί και πολιτισμικοί – όσο γίνεται και 

καλαισθητικοί), με γνώση και ανάλογη βίωση, ώστε με το εκπαιδευτικό 

του έργο να καταυγάζει και να γονιμοποιεί μορφωτικά κάθε στιγμή της 

σχολικής εργασίας και ζωής. Όχι μόνο όταν διευθύνει μια κοινή με τους 

μαθητές εργώδη μαθησιακή προσπάθεια σε ένα θέμα του αναλυτικού 

προγράμματος, αλλά κι όταν ακόμα κάνει απλώς συντροφιά μαζί τους 

τον ελεύθερο χρόνο.  

   Αγάπη για τον συνάνθρωπο, γενικά, και για το παιδί ειδικότερα: να 

σέβεται την ατομικότητά του, να κατανοεί, να συναισθάνεται και να 

συμμερίζεται την κατάστασή του, να αισθάνεται την ανάγκη να το βοηθήσει 

και να δοκιμάζει χαρά για την προσφορά του αυτή. Να είναι φιλικός, 

υπομονετικός και ενθαρρυντικός, ώστε να δημιουργεί το τόσο 

απαραίτητο για τον μαθητή ψυχολογικό κλίμα εμπιστοσύνης, σιγουριάς, 

χαράς και διάθεσης για τη μορφωτική προσπάθεια. 

  Πρέπει ακόμα να τονιστεί – κι αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για το 

θέμα μας – ότι τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτά της προσωπικότητας 
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του εκπαιδευτικού προάγονται ή και ολοκληρώνονται με την 

επαγγελματική του κατάρτιση, με τις σπουδές του στις επιστήμες της 

αγωγής. Καταρχήν, οι σπουδές σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα 

συμβάλλουν στη μορφωτική καλλιέργεια αυτών που τον σπουδάζουν. 

Ιδίως οι ανθρωπιστικές σπουδές (Humanities), που έχουν αντικείμενο τον 

άνθρωπο, τα πνευματικά του επιτεύγματα, την πολιτισμική του 

δημιουργία, όπως οι Τέχνες και τα Γράμματα, η ιστορία του πολιτισμού.  

   Οι επιστήμες της αγωγής (οι διάφοροι κλάδοι της παιδαγωγικής και 

ψυχολογίας, η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία της εκπαίδευσης)  

επιστημολογικά κατατάσσονται στις κοινωνικές επιστήμες. Στην ουσία 

τους ωστόσο είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικές. Σπουδάζοντας ο 

εκπαιδευτικός τις επιστήμες της αγωγής, προκειμένου να καθοδηγήσει  

και να βοηθήσει τους μαθητές του να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν 

μορφωτικά την ατομική τους προσωπικότητα, απεργάζεται ευθέως και 

την παιδαγωγική ευαισθητοποίηση της δικής του προσωπικότητας. 

 
Ο Κώστας Χάρης, διετέλεσε σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως επιμορφωτής 

μετεκπαιδευόμενων δασκάλων. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα 14 παιδιά (απόσπασμα) 

 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος και η σύζυγός  του, Καλλιόπη 

Αποστολίδη,  είχαν ιδιαίτερη σχέση με το Καλέντζι Ιωαννίνων. Το 1955, 

ενώ ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ως δημοτικός σύμβουλος του δήμου Πειραιά 

αναπτύσσει αξιόλογη πολιτιστική δράση από τη θέση του προέδρου της 

καλλιτεχνικής επιτροπής του Δήμου, η σύζυγός του υποχρεώνεται να 

εργαστεί ως καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Κατσανοχωρίων, στο Καλέντζι 

Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 1955-1956 λόγω των πολιτικών της 

φρονημάτων και της έντονης συνδικαλιστικής της δράσης.  

Από εκεί γράφει στον ποιητή: «Καλέντζι 31-1-1956. Νικηφόρε μου. 

Έβλεπα να καταφθάνουν οι μαθηταί μου, άλλος με μια παληομπρέλλα 

άλλος με ένα παλιοσέντονο, άλλος με ένα ξεφτισμένο αδιάβροχο ή τίποτα, 

βρεγμένα και τουρτουρίζοντας,. Δεν είχα κουράγιο να κρατήσω το μάθημα, 

αλλά αναρωτιέμαι όταν θα ξαναγύριζαν σπίτι τους θα μπορούσαν να 

κάμουν εκείνα που πρέπει για να συνέλθουν; Λένε πως είναι συνηθισμένα 

αλλά κακά τα ψέματα είναι τα έρημα όλα κρυωμένα! Σκέφτηκα προς 

στιγμήν να σας βγάλω μια φωτογραφία για να χαρείτε την ομορφιά του 

τοπίου αλλά σαν το καλοσκέφτηκα σας βεβαιώ ντράπηκα για λογαριασμό 

μου!» 
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«...Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ ἀγάπη...» μελωδοῦσε γιομίζοντας                   

τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα 

καθὼς σ᾿ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, 

σὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ νεκρό, ἀναπαύονταν 

πάνω στὸ στῆθος σου. Κ᾿ ἔβλεπες                                          5 

πὼς ἄνοιγε τάχα μιὰ πόρτα στὸν ὕπνο σου. 

Πὼς μπαῖναν τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ λυπημένα  

καὶ στεκόντουσαν γύρω σου. Τὰ μάτια τους θύμιζαν 

σταγόνες σὲ τζάμια: «Ἔλεος! Ἔλεος! Ἔλεος!...» 

Τινάζοντας τὴ βροχὴ καὶ τὸ χιόνι ἀπὸ πάνω τους,                  10 

τὰ ζύγιαζες μὲ τὸ βλέμμα σου σὰ νἄθελες νὰ τοὺς κόψεις 

τὴν εὐτυχία στὰ μέτρα τους, ἐνῷ ἡ ἅρπα συνέχιζεν 

ἁπαλὰ μὲς στὸν ὕπνο σου: «Ὅ,τι θέλει κανεὶς 

μπορεῖ νὰ φτιάξει μὲ τὴν ἀγάπη. Ἥλιους κι ἀστέρια, 

ῥοδῶνες καὶ κλήματα...» Ἀλλὰ ἐσὺ προτιμοῦσες                    15 

μποτίτσες φοδραρισμένες μὲ μάλλινο, 

πουκάμισα κλειστὰ στὸ λαιμό- 

γιατὶ φυσάει πολὺ στὸ Καλέντζι! 

Ἔβλεπες πὼς ῥάβεις μὲ τὰ δυό σου χέρια, 

ἔβλεπες πὼς ζυμώνεις μὲ τὰ δυό σου χέρια                             20 

κι ὀνειρευόσουν πὼς μπαίνεις στὴν τάξη 

μὲ δεκατέσσερες φορεσιές, 

μὲ δεκατέσσερα χριστόψωμα στὴν ἀγκαλιά σου. 

Ἀλλὰ ξύπναγες τὸ πρωῒ κι ἄκουγες ποὺ ἔβρεχε. 

Σὲ δίπλωνε σὰ μιὰ λύπη τ᾿ ἀδιάβροχό σου                              25 

κι ὁ δρόμος γιὰ τὸ σχολειὸ γινόταν πιὸ δύσκολος. 

Βάδιζες κ᾿ εἶχες σκυμμένο τὸ πρόσωπο 

σὰ νἆταν κάποιος ἀπάνω σου καὶ νὰ σ᾿ ἔκρινε 

γιὰ τ᾿ ἄδεια σου χέρια. Σὰ νἄφταιγες μάλιστα, 

σ᾿ ὅλη τὴ διαδρομὴ σὲ μπάτσιζε τὸ χιονόνερο.                        30 

Ἔμπαινες στὸ σχολειὸ κ᾿ ὅπως τ᾿ ἀντίκριζες 

μοιραζόταν σὲ δεκατέσσερα χαμόγελα τὸ πρόσωπό σου. 

Θυμόσουν πὼς ἡ ἀγκάλη σου ἦταν μισὴ 

κι ἀνεβαίνοντας πάνω στὴν ἕδρα σου 

ἄνοιγες τὴ λύπη σου καὶ τὰ σκέπαζες                                      35 

ὅπως ὁ οὐρανὸς σκεπάζει τὴ γῆ. […] 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε περιληπτικά σε ένα κείμενο (70-80 λέξεις) το περιεχόμενο 

του κειμένου 1.  

                                                                                               15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να χωρίσετε το κείμενο 1 σε θεματικές ενότητες και να γράψετε 

έναν τίτλο για την καθεμία. 

                                                                                               8 μονάδες 

       β) Να εντοπίσετε τον κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης της πρώτης 

παραγράφου του κειμένου 1 και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας («Ο 

εκπαιδευτικός, υπηρετώντας… μορφωτικά αγαθά.»). 

                                                                                                      7 μονάδες 

Β2. α)Να αναγνωρίσετε την έγκλιση (3 μονάδες) στην 5η παράγραφο του 

κειμένου 1 και να εξηγήσετε τη λειτουργία της (3 μονάδες) («Αγάπη για 

τον συνάνθρωπο… για τη μορφωτική προσπάθεια.»). 

                                                                                                6 μονάδες             

      β) Να εξηγήσετε τη λειτουργία των παρακάτω σημείων στίξης του 

κειμένου 1: 

1. Πρέπει ακόμα να τονιστεί – κι αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο 

για το θέμα μας – ότι τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά αυτά της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού… (διπλή παύλα) 

2. Οι επιστήμες της αγωγής (οι διάφοροι κλάδοι της παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας, η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης)…(παρένθεση) 

3. Αγάπη για τον συνάνθρωπο, γενικά, και για το παιδί ειδικότερα: να 

σέβεται την ατομικότητά του, να κατανοεί, να συναισθάνεται και να 

συμμερίζεται την κατάστασή του, να αισθάνεται την ανάγκη να το 

βοηθήσει και να δοκιμάζει χαρά για την προσφορά του αυτή. (διπλή 

τελεία) 
                                                                                                9 μονάδες 
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Β3. Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνετε ο συγγραφέας του κειμένου 1 και 

τι επιδιώκει με το κείμενό του;  

                                                                                                10 μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 

Βασισμένοι στο περιεχόμενο του ποιήματος, να γράψετε ένα προσωπικό 

σας σχόλιο, έκτασης 150-200 λέξεων, στο οποίο αναφέρετε αν 

αναπτύσσεται σήμερα ανάλογη πνευματική και συναισθηματική 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.                                                                                                                          

                                                                                            15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Με αφορμή διάλογο που εγκαινίασε το σχολικό περιοδικό, να συντάξετε 

ένα κείμενο, έκτασης  300-400 λέξεων, στο οποίο αναφέρετε τα 

γνωρίσματα που, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα 

ανοιχτό δημιουργικό σχολείο του μέλλοντος.                                                                                                                          

                                                                                               30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

1) Το κείμενο 2 οργανώνεται με βάση την αντίθεση «φαντασία-

πραγματικότητα». Βασισμένοι σ’ αυτήν τη διαπίστωση, να χωρίσετε το 

ποιητικό απόσπασμα σε δύο ενότητες αιτιολογώντας την επιλογή σας. 

2) Να εντοπίσετε στο κείμενο 2 δύο παρομοιώσεις και να εξηγήσετε πώς 

συνδέονται με τη συναισθηματική κατάσταση της ηρωίδας. 

3) Να εντοπίσετε τρία στοιχεία που ενισχύουν τη θεατρικότητα του 

κειμένου 2 με μία αναφορά σε συγκεκριμένους στίχους για το καθένα. 
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3
Ο

 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Ανώτατη Παιδεία: Πώς φθάσαμε στο αδιέξοδο; 

   Η ιστορία και ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

ακολουθεί βήμα προς βήμα και αντικατοπτρίζει την ιστορία και εξέλιξη 

της νεοελληνικής κοινωνίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως 

σήμερα.  

   Το κύριο χαρακτηριστικό της ιδεολογίας του ελληνικού κράτους σε 

όλον τον 19ο αιώνα ήταν η απόρριψη του πρόσφατου παρελθόντος της 

οθωμανικής κατοχής και η προσπάθεια για μεταμόρφωση της 

βαλκανικής και ανατολίτικης ελληνικής κοινωνίας σε δυτικοευρωπαϊκή. 

Το ιδανικό του Νεοέλληνα έγινε η μεταμόρφωσή του από ανατολίτη σε 

Ευρωπαίο, ο μετασχηματισμός του από χωρικό σε αστό, η 

“μεταφύτευσή” του από το χωριό στην πόλη, η ανέλιξη και ένταξή του 

στην αρχικά ολιγάριθμη τάξη των μη χειρωνακτών αστών, που συνέπιπτε 

σε μεγάλο βαθμό με την άρχουσα τάξη του νεοσύστατου κράτους.  

   Η μέθοδος και ο τρόπος για την επίτευξη της ποθητής κοινωνικής 

μεταμόρφωσης ήταν η εκπαίδευση, η εγγραμματοσύνη, τα “γράμματα”. 

Το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν ακριβώς το στοιχείο, που 

διαφοροποιούσε την προσανατολισμένη προς τη Δύση κοινωνία του 

ελληνικού κράτους από τις παραδοσιακές κοινότητες των ελληνόφωνων 

περιοχών, που βρίσκονταν κάτω από την τουρκική κατοχή. Για όποιον τα 

αποκτούσε, τα “γράμματα” του εξασφάλιζαν την ένταξή του στην αστική 

τάξη, μια θέση στην κρατική διοίκηση, ένα επάγγελμα στην πρωτεύουσα 

του νομού ή την πρωτεύουσα του κράτους, πράγματα που τον 

διαφοροποιούσαν ριζικά από όποιους δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν 

τον ίδιο δρόμο. 

   Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μοναδικό της χώρας κατά το 19ο αιώνα 

έπαιζε καίριο ρόλο σ’ αυτή τη διαφοροποίηση. Γιατί με το να χορηγεί 

τους τίτλους του δικηγόρου, του καθηγητή ή του γιατρού στους 

αποφοίτους του επισφράγιζε την κοινωνική τους επιτυχία. Σε τελευταία 

ανάλυση, το πανεπιστήμιο δεν απένειμε απλώς επαγγελματικά 

διπλώματα, αλλά τίτλους για μιαν επιτυχημένη κοινωνική σταδιοδρομία. 

Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να παράγει επιστήμονες ερευνητές, ούτε 

καν ικανούς επαγγελματίες, αλλά μόνο, κατά κανόνα, κοινωνικά 

επιτυχημένους διπλωματούχους. 

Μάλλον αργά, βέβαια, και όχι γρήγορα, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι, 

ενώ οι πτυχιούχοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους 
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απόφοιτους της μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ως την ηλικία των 

τριάντα ετών, μετά την ηλικία αυτή τα πράγματα αλλάζουν και οι 

πτυχιούχοι των ανωτάτων σχολών φαίνονται να τα καταφέρνουν πολύ 

καλύτερα από τους άλλους σε μιαν αγορά εργασίας που κυριαρχείται από 

το κράτος ως μεγαλοεργοδότη. 

    Το μήνυμα, λοιπόν, που δέχεται η μέση αστική ή αγροτική οικογένεια 

είναι ότι οι πτυχιούχοι μπορεί να αργούν αλλά τελικά βρίσκουν μόνιμη 

δουλειά, επομένως αξίζει τον κόπο να επενδύσουν ένα σημαντικό μέρος 

του οικογενειακού εισοδήματος για την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Γι’ αυτό προθυμοποιούνται να χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των 

παιδιών τους, όχι μόνο κατά την περίοδο της εντατικής τους 

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά και κατά την περίοδο 

των σπουδών τους και για αρκετά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από 

το Πανεπιστήμιο.  

   Έτσι, κατά μια περίεργη αλλά όχι ανεξήγητη ειρωνεία, η χώρα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων και κατά τεκμήριο “πεπαιδευμένων” 

πολιτών στην Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στις πιο καθυστερημένες 

χώρες της ηπείρου μας όσον αφορά στην παραγωγή αγαθών και την 

ποιότητα των υπηρεσιών της. Βραδέως αλλά ασφαλώς, οι περισσότεροι 

από τους πτυχιούχους θα καταφέρουν τελικά να εκπληρώσουν τη 

φιλοδοξία τους να απορροφηθούν από τις κρατικές υπηρεσίες και τα 

περιορισμένα, παραδοσιακά, ελευθέρια επαγγέλματα, που είναι 

οργανωμένα σ’ ένα αντιπαραγωγικό μοντέλο κοινωνίας που συνδυάζει το 

μικροκαπιταλισμό με τον κρατισμό και εξαρτάται για την επιβίωσή του 

από συνεχή δάνεια, εισαγόμενη γνώση και τεχνολογία, εισαγόμενα αγαθά 

– υλικά όσο και πολιτιστικά. 

  
Γ.Μ. Σηφάκης, “Ανώτατη Παιδεία: Πώς φθάσαμε στο αδιέξοδο”,  Οικονομικός 

Ταχυδρόμος, Νοέμβριος 1987 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Η Αστροφεγγιά (απόσπασμα) 

Η Αστροφεγγιά (1945) εκτυλίσσεται κατά την κρίσιμη περίοδο του 

μεσοπολέμου.  στόσο, το ιστορικό πλαίσιο   λειτουργεί ως «πρόσχημα» για 

την ανάδειξη διαφόρων κρίσιμων θεμάτων που χαρακτηρίζουν τη δύσκολη 

κοινωνική κατάσταση και τις επιπτώσεις αυτής στους ανθρώπους, 

κατεξοχήν στους νέους. 

    

Ξαναβρέθηκαν σε λίγες μέρες μπροστά στο πανεπιστήμιο. Βρύαζαν
1
 τα 

νέα αγόρια, τα νέα κορίτσια εκεί πέρα. Καθώς πάντα, μια τέτοια εποχή, 

οι επαρχίες ξέβραζαν, σαν τη σοροκάδα
2
, στην άσφαλτο της Αθήνας τη 
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σοδειά τους. Πόσα όνειρα μέσα στις ανήσυχες εκείνες καρδιές! 

Ανέβαιναν τα παιδιά στα προπύλαια κι από κείθε επισκοπούσαν την 

πλάση. Στα γραφεία, στα ταμεία σπρώχνονταν ανυπόμονα∙ η Στέλλα έχει 

γραφτεί δυο μέρες πρωτύτερα στη φιλολογία∙ η Λένα θάμενε  στο σπίτι. 

Η Δάφνη αποφάσισε να πάρει πρώτα το baccalaureat, να τελειώσει το 

γαλλικό ινστιτούτο κ’ ύστερα θάβλεπε.[…] Ο Πετρόπουλος κι ο Νίκος ο 

Στέργης έκαμαν μια «τυπική», καθώς την έλεγαν, εγγραφή στα νομικά∙ ο 

Άγγελος χρειάστηκε να ξενυχτήσει σκαλίζοντας τόνα και τάλλο ίσαμε 

που ν’ αποφασίσει τι δρόμο θα πάρει. Από μέσα του, πίστευε πως δεν 

ήταν για τίποτα. Πράμα που ήθελε να πει πως ήταν άξιος για το κάθε τι, 

πως ήταν άξιος για όλα.  

   Ο πατέρας επίμενε πως θάπρεπε να συλλογιστεί μια δημόσια θέση 

εξασφαλισμένη για όλη του τη ζωή. Διάβαζε ολοένα τόσα βιβλία, 

κάποτες έγραψε και κάμποσους στίχους, ίσως εξαιτίας της Δάφνης, 

λοιπόν είχε κάποια κλίση στα γράμματα, στοίχιζε άλλωστε κ’ η εγγραφή 

στη φιλολογία μονάχα πενήντα δραχμές το εξάμηνο∙ το κράτος 

διευκόλυνε τον κλάδο, γιατί χρειαζόταν δασκάλους, πολλούς δασκάλους. 

Έτσι ακολούθησε και τούτος το δρόμο της Στέλλας. Ο Λύσανδρος 

Στέργης του παραχώρησε πρόθυμα την άδεια να λείπει μια δυο ώρες 

κάθε πρωί και να πηγαίνει στα λιγοστά μαθήματα της πρώτης χρονιάς. Γι 

αντιστάθμισμα δούλευε πιο πολύ το απομεσήμερο και συχνά τον έπαιρνε 

η νύχτα για καλά, καθώς πάσκιζε να βάλει σε τάξη τα χαρτιά, που 

σωριάζονταν στο γραφείο του όλη τη μέρα. Μα, όσο και νάναι, είχε πια 

και κάποια ευχαρίστηση που μπορούσε να σπουδάζει και να δουλεύει. Δε 

βάραινε το σπίτι με τίποτα κι όπου του ήταν βολετό το βοηθούσε. 

   Ωστόσο, την πρώτη βραδιά, ύστερ’ από το πρώτο μάθημα στο 

πανεπιστήμιο, τον έπιασε πανικός.[…] Κάτι σα μούχλα του δυσκόλεψε 

την ανάσα. Μήτε νιάτα, μήτε ζωντάνια. Ένας τάφος. Ο καθηγητής, ένας 

άνθρωπος άχαρα γερασμένος, καθάρισε μ’ ένα μεγάλο μαντήλι τα γυαλιά 

του ώρα πολλή κ’ ύστερα βάλθηκε να διαβάζει μια στοίβα κιτρινισμένα 

χειρόγραφα, με το ρυθμό μιας κουρασμένης μηχανής. Κάθε τόσο 

σταματούσε, έβηχε και κοίταζε το ρολόι του. Γουστόζος ήταν μονάχα 

που είχε βρει τον τρόπο, ανάμεσα σ’ εκείνα τα κουραστικά και τα’ 

ασήμαντα, πες, γραψίματά του, να σφηνώνει κάθε τόσο και κάμποσες 

βρισιές για κάποιο συνάδερφό του, που φαίνεται πως του στάθηκε 

αντίμαχος σε  χρόνια πολύ περασμένα. Οι παλιότεροι φοιτητές 

ομολογούσαν πως τις ίδιες, ανάλλαχτες, βρισιές άκουσαν και πέρσι και 

πρόπερσι κ’ήταν βέβαιοι πως θα τις άκουγαν γενιές και γενιές, όσο θα 

βρισκόταν στην έδρα του το ανθρώπινο τούτο ομοίωμα, που φάνταζε 

μονομιάς στα μάτια του Άγγελου σαν παραγεμισμένο, μέσ’ από το 

σφιχτά κουμπωμένο σακάκι του, με απεριόριστη κακιά.[…] Ο Άγγελος 

τον υπόμεινε και τούτον κι άλλους πολλούς ολάκερες βδομάδες, όταν 

ξαφνικά ήρθε και σφηνώθηκε στο μυαλό του και δεν έλεγε να 
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ξεκολλήσει μια φράση: «Χαμένος καιρός…χαμένος καιρός». Κ’ έγινε 

πολύ συλλογισμένος αντίκρυ στην επιστήμη. 

 

1.Βρύαζαν: αφθονούσαν, άνθιζαν 

2.σοροκάδα: δυνατός άνεμος που πνέει από τα νοτιοδυτικά 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης μιας έρευνας για τα προβλήματα της 

Ανώτατης Παιδείας στη χώρα μας, αναλαμβάνετε να διαβάσετε το 

κείμενο 1 που σας δόθηκε και να παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας 

και στις συμμαθήτριές σας περιληπτικά το νόημα των τριών πρώτων 

παραγράφων του σε 70-80 λέξεις. 

                                                                                            15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω περιόδων ως 

σωστό ή λανθασμένο, επιβεβαιώνοντας την απάντησή σας με το 

αντίστοιχο χωρίο του κειμένου 1: 

1. Η διάκριση μεταξύ χειρωνακτικής και μη χειρωνακτικής εργασίας 

αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής διαφοροποίησης. 

2. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρείχε επαρκή επαγγελματική 

κατάρτιση στους αποφοίτους του. 

3. Μόνο η ελληνική μεγαλοαστική οικογένεια εξασφάλιζε την υλική 

υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

4. Το κύριο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η διόγκωση 

του δημόσιου τομέα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων. 

5. Η ιστορία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης δεν συμβαδίζει με 

την πορεία εξέλιξης της νεοελληνικής κοινωνίας. 

                                                                                                    10 μονάδες 

B2. α) Ποια σχέση φανερώνουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις του 

κειμένου 1: ενώ, λοιπόν, γι’αυτό, έτσι, βραδέως.                                                      

                                                                                                  5 μονάδες 
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       β) Ποιον τρόπο πειθούς επιλέγει ο συγγραφέας του κειμένου 1 για 

να στηρίξει τις θέσεις του και με ποια μέσα το επιτυγχάνει (5 μονάδες); 

Να αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε μέσο πειθούς (5 μονάδες). 

                                                                                                    10 μονάδες 

Β3. Να χαρακτηρίσετε το ύφος του κειμένου 1 σχολιάζοντας α) το ειδικό 

λεξιλόγιο, β) το είδος της σύνταξης και γ) τη σύνδεση των 

προτάσεων/περιόδων του κειμένου.                                                                                                                          

                                                                                                    15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 

«Οι σελίδες της Αστροφεγγιάς κατακαίονται μέσα στις όρθιες φλόγες ενός 

ακόρεστου πάθους για τη ζωή…» (Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου). 

Επιβεβαιώνεται η παραπάνω άποψη στο συγκεκριμένο απόσπασμα του 

κειμένου 2; Συμμερίζεστε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των 

προσώπων του κειμένου; (150-200 λέξεις) 

                                                                                                    15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ημερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας με θέμα «Από το Λύκειο στο 

Πανεπιστήμιο», παρεμβαίνετε αναφέροντας τα κυριότερα, κατά τη 

γνώμη σας, προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη Μέση και Ανώτατη 

Παιδεία στη χώρα μας και να επισημάνετε τις επιπτώσεις της 

εκπαιδευτικής κρίσης στην κοινωνική ζωή (300-400 λέξεις). 

                                                                                              30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ασκήσεις 

1) «Χαμένος καιρός…χαμένος καιρός» (κείμενο 2). Κ’ έγινε πολύ 

συλλογισμένος αντίκρυ στην επιστήμη»: Να συνθέσετε έναν εσωτερικό 

μονόλογο του Άγγελου στον οποίο να αποδίδονται σκέψεις, απόψεις και 

συναισθήματα για τους τρόπους με τους οποίους θα επιθυμούσε να 

βιώσει την πανεπιστημιακή του μόρφωση (100-200 λέξεις). 

2) Να προσδιορίσετε στο απόσπασμα του κειμένου 2 το είδος του 

αφηγητή με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία και την οπτική γωνία.  

3) Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου 2 να εντοπίσετε και να 

ερμηνεύσετε τα σχήματα λόγου που σκιαγραφούν την προσωπικότητα 

του καθηγητή. 
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4)Ποιο είναι το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο κείμενο 1; Να 

ερμηνεύσετε την επιλογή του συγγραφέα λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό 

για τον οποίο γράφτηκε. 

5)Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 1 με άλλες 

συνώνυμες, ώστε να διατηρείται το νόημα του κειμένου: ανέλιξη, 

κατοχή, ριζικά, καίριο, επισφράγιζε.  
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4
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Νεανική παραβατικότητα και σχολική βία 

Ο Άγγελος Τσιγκρής έχει διατελέσει εκπρόσωπος της χώρας μας στο 

Δίκτυο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 

Μόνιμη Αντιπροσωπία του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την 
Ποινική Δικαιοσύνη. 

   Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των 

νεαρών παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα 

χαρακτηριστικό είναι, ότι συνήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες. 

Ωστόσο, δεν είναι μόνον η φτώχεια που προκαλεί την εγκληματικότητα. 

Πολύ συχνά η φτώχεια ωθεί τους νέους να ξεπεράσουν άλλους 

συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες και να μεγαλουργήσουν. 

   Για να υπάρξει η πιθανότητα τέλεσης εγκληματικών πράξεων, πρέπει 

να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της 

ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί. 

Πρέπει, δηλαδή, να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες 

προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος 

ανήλικος παραβατική συμπεριφορά. 

   Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. τέλεση κλοπών, πρόκληση 

επεισοδίων στα γήπεδα και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), παρουσιάζουν 

αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα 

να καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν 

εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει. 

   Έχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος στο πλαίσιο της οικογένειας και 

η έλλειψη επικοινωνίας, ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί, ευνοούν την 

παραβατικότητα. Εάν λείπει αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας με τους 

γονείς, αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και εμπλέκεται σε 

ομάδες άλλων νεαρών, που μπορεί να εκδηλώσουν παραβατική 

συμπεριφορά. Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά με τους έφηβους 

παραβάτες στα σχολεία, έχει αποδείξει ότι πρόκειται κυρίως για αγόρια, 

μέσης ηλικίας. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους 

εμφανίζεται γενικά να είναι αρκετά καλή, καθώς εργάζονται συνήθως και 

οι μητέρες τους, αλλά περιστασιακά και οι ίδιοι. 

   Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής ηλικίας είναι σχετικά 

πολυμελείς και στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου φύλου. Τα 

μέλη της παρέας προέρχονται κυρίως από το σχολείο, αλλά επίσης από 

τη γειτονιά, το χώρο εργασίας και τους τόπους νυκτερινής διασκέδασης. 
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Στην παρέα μετέχουν συνήθως για να βρουν φίλους, χωρίς να έχουν 

συνήθως κάποιον αρχηγό ή ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί να γίνει 

λόγος για «συμμορίες ανηλίκων». […]  

   Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται συχνά σε αντισυμβατικές ενέργειες, 

όπως αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση ζημιών 

σε σχολικό χώρο, κλοπές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο, 

συμπλοκές με τρίτους, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές χρήσης ή 

εξαρτημάτων μεταφορικού μέσου, απειλές κατά συνομηλίκων, 

διαρρήξεις κατοικιών και αυτοκινήτων, πώληση κλοπιμαίων, κλπ. 

   Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας 

των ανηλίκων πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες 

ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι 

της νέας γενιάς και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να 

μειωθεί η ανεργία, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του 

πληθυσμού, να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου 

και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Μια δίκαιη 

και ανοιχτή κοινωνία για όλους.  
                                                                Άρθρο από την εφημερίδα Το Βήμα 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Πίστομα 

Ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος , Αντώνιος Κουκουλιώτης, επιβάλλει 

στη γυναίκα του να θάψει το παιδί της, καρπό παράνομης ερωτικής 

συνεύρεσης και μάλιστα τοποθετώντας το μπρούμυτα (πίστομα). 

 

  " Όταν ύστερα από την αναρχία πού' χεν ανταριάσει τον τόπο δίνοντας 

εις όλα τα κακά στοιχεία το ελεύτερο να πράξουν κάθε λογής ανομία, η 

τάξη είχε πάλε στερεωθεί, κ' είχε δοθεί αμνηστία στους κακούργους, 

τότες επίστρεφαν τούτοι απ' τα βουνά κι από τα ξένα στα σπίτια τους, κι 

ανάμεσα στους άλλους που ξαναρχόνταν, εγύριζε στο χωριό του κι ο 

Mαγουλαδίτης Aντώνης Kουκουλιώτης. 

    Eίτουν τότες ώς σαράντα χρονών, κοντός, μαυριδερνός, μ' όμορφα 

πυκνά σγουρά γένια και με σγουρότατα μαύρα μαλλιά. Tο πρόσωπό του 

είχε χάρη και το βλέμμα του είτουν χαϊδευτικό και ήμερο αγκαλά κι 

αντίφεγγε με πράσινες αναλαμπές· το στόμα του όμως είτουν μικρότατο 

και κοντό δίχως χείλια. 

   O άνθρωπος τούτος, πριν ακόμα ρεμπελέψουν ο κόσμος, είχε 

παντρευτεί. Kι όταν πήρε των βουνών το δρόμο, για το φόβο της 

εξουσίας, άφηκε τη γυναίκα του μόνη στο σπίτι και τούτη δεν του εστάθη 

πιστή, αλλά με άλλον (νομίζοντας ίσως πως ο Kουκουλιώτης είτουν 

σκοτωμένος ή αλλιώς πεθαμένος) είχε πιάσει έρωτα κι απ' τον έρωτα 
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τούτον είχε γεννηθεί παιδί που άξαινεν ωστόσο χαριτωμένα και που η 

γυναίκα περσά αγαπούσε. 

   Eγύριζε λοιπόν ο ληστής στο χωριό του την ώρα όπου βάφουν τα νερά. 

K' εμπήκε ξάφνως σπίτι του χωρίς κανείς να το προσμένει, εμπήκε σα 

θανατικό, αναπάντεχα τέλεια, κ' εκατατρόμαξεν η άτυχη γυναίκα, 

ετρόμαξε τόσο, που, παίρνοντας το ξανθό της παιδί στην αγκαλιά, 

τό'σφιγγε στα στήθια της τρεμάμενη, έτοιμη να λιγοθυμήσει και χωρίς να 

δύναται να προφέρει λέξη καμία. 

   Aλλά ο Kουκουλιώτης πικρά χαμογελώντας τής είπε: 

- "Mη φοβάσαι γυναίκα. Δε σου κάνω κανένα κακό, αγκαλά και σου 

πρέπουν. Eίναι το παιδί τούτο δικό σου; Nαι; Mα όχι δικό μου! Mε ποιον, 

λέγε, τό'χεις κάμει;" 

  T' αποκρίθη εκείνη λουχτουκιώντας. 

- "Aντώνη, τίποτε δε μπορώ να σου κρούψω. Tο φταίσμα μου είναι 

μεγάλο. Mα, το ξέρω, κ' η εγδίκησή σου θά'ναι μεγάλη· κ' εγώ, αδύνατο 

μέρος, και το νήπιο τούτο, που από το φόβο τρέμει, δε δυνόμαστε να σ' 

αντρειευτούμε. Kοίτα πώς η τρομάρα με κλονίζει καθώς σε τηρώ. Kάμε 

από με ό,τι θέλεις, μα λυπήσου το άτυχο πλάσμα που δεν έχει 

προστασία." 

  Kαθώς εμιλούσεν η γυναίκα εσκοτείνιαζεν η όψη του αλλά δεν την 

αντίκοβγε. Eτσώπασε λίγο κ' έπειτα της είπε: 

-"Γυναίκα κακή! Δεν ρωτώ τώρα ουδέ συμβουλή σου, ουδέ σε λυπούμαι, 

ουδέ το λυπούμαι. T' όνομα εκεινού θέλω. Eσέ δε θα σε πειράξω. Δε 

μολογάς το; θα το μάθω· το χωριό όλο γνωρίζει με ποιον εζούσες και 

τότες θα θυσιάσω και τους τρεις σας, θα πλύνω τη ντροπή πόχω λάβει 

από σας, πλάσματα άτιμα!" 

    Eμολόησε. Kι ο Kουκουλιώτης εβγήκε αμέσως. Kι αφού ύστερα από 

ώρα ξαναμπήκε στο σπίτι, εβρήκε τη γυναίκα στον ίδιο τόπον ασάλευτη 

με τ' αποκοιμισμένο τέκνο στην αγκάλη· τον αναντράνιζε. Mα αυτός 

εξαπλώθη κατά γης και σα χορτάτος εκοιμήθη ύπνον βαθύν ώς το 

ξημέρωμα. 

   Tην άλλην ημέραν αφού εξύπνησαν της είπε. 

-"Θα πάμε στα χτήματά μας να ιδώ μη και κείνα μού'χουν αρπάξει, 

καθώς μού'χε πάρει και σε ο σκοτωμένος." 

-"Tον σκότωσες!" 

   Tην ημέραν εκείνην ο ήλιος δεν εφάνη στην Aνατολή γιατί ο ουρανός 

είτουν γνέφια γιομάτος και το φως μετά βιάς επλήθαινε. 

   Kι ο Kουκουλιώτης βάνοντας φτιάρι και τσαπί στον ώμο εδιάταξε τη 

γυναίκα να τον ακολουθήσει μαζί με το παιδί της, κ' έτσι εβγήκαν κ' οι 

τρεις από το σπίτι. 

   Kαι φτάνοντας εις το χωράφι που είτουν πολύ νοτερό ακόμα από την 

πρωτυτερνή βροχή, ο ληστής εβάλθη να σκάψει λάκκο. 
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    Δεν επρόφερνε λέξη και το πρόσωπό του είτουν χλωμό και ο ίδρος, 

που έβρεχε το μέτωπό του, έβγαινε κρύος. Tο σταχτί φως που έπεφτε από 

τον ουρανό εχρωμάτιζε παράξενα τον τόπο· το χινόπωρο την αυγήν 

εκείνην έλεγεν όλη του τη θλίψη. H γυναίκα εκοίταζε περίεργη κι 

ανήσυχη και το παιδάκι επαιγνιδούσε με τα γουλιά και με τα χώματα που 

ανάσκαφτεν ο κακούργος. K' εφάνη για μια στιγμήν ο ήλιος κ' εχρύσωσε 

τα ξανθά μαλλιά του νηπίου που αγγελικά χαμογελούσε. 

  Kι ωστόσο ο λάκκος είτουν έτοιμος, κι ο Kουκουλιώτης, ακουμπώντας 

στο φτυάρι, είπε της γυναικός του: 

-"Bάλ'το πίστομα μέσα". 

                          
                                        Από τα Διηγήματα [Kορφιάτικες ιστορίες], Kείμενα 1982 

 
πίστομα:μπρούμυτα 

λουχτουκιώ: κλαίω γοερά με λυγμούς 

αναντρανίζω: σηκώνω τα μάτια για να δω 

αγκαλά: αν και 

γουλιά: πετραδάκια 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να αναφέρετε περιληπτικά τους παράγοντες που, σύμφωνα με τον 

συγγραφέα του κειμένου 1, ευθύνονται για την εκδήλωση της νεανικής 

παραβατικότητας; (70-80 λέξεις)  

                                                                                                   15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) (« Έχει αποδειχθεί … περιστασιακά και οι ίδιοι.»): Ποιος είναι ο 

τρόπος και τα μέσα πειθούς στην 4
η
 παράγραφο του κειμένου 1; 

                                                                                                      9 μονάδες 

       β) («Οι έφηβοι παραβάτες … πώληση κλοπιμαίων, κλπ.»): Ποια 

είναι η λειτουργία του ασύνδετου σχήματος στην έκτη παράγραφο του 

κειμένου 1; 

                                                                                                      6 μονάδες 

 

Β2.«Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας 

των ανηλίκων πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες 

ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους…» : Να αναπτύξετε την παραπάνω 
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θεματική περίοδο του κειμένου 1 σε μία παράγραφο με τη μέθοδο των 

παραδειγμάτων 60 περίπου λέξεων.  

                                                                                                    10 μονάδες 

Β3. α) Να γράψετε μία περίοδο έκτασης 30-40 λέξεων χρησιμοποιώντας 

τα παραπάνω ονοματικά σύνολα του κειμένου 1: εγκληματικών 

πράξεων, παραβατική συμπεριφορά, ανθρώπινη επικοινωνία, 

μειονοτικές ομάδες. (Μπορείτε να αλλάξετε την πτώση και τον αριθμό). 

                                                                                                    10 μονάδες 

        β) Να αλλάξετε τον τίτλο του κειμένου 1 γράφοντας έναν τίτλο με 

σχόλιο. 

                                                                                                    5 μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Οι άθλιες κοινωνικές συνθήκες είναι ένας βασικός παράγοντας που ωθεί 

τον κεντρικό ήρωα του κειμένου 2 στην εκδήλωση αυτής της κτηνώδους 

συμπεριφοράς. Σε ένα κείμενό σας 150-200 λέξεις, να προσδιορίσετε τις 

συνθήκες αυτές και να τις συσχετίσετε με τη σύγχρονη εποχή. 

                                                                              

                                                                                             15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Να συντάξετε ένα άρθρο (300-400 λέξεων) για τη σχολική σας 

εφημερίδα στο οποίο αναφέρεστε στις επιπτώσεις της νεανικής 

παραβατικότητας τόσο στην προσωπική εξέλιξη του νέου όσο και στη 

γενικότερη κοινωνική πρόοδο.                                                                                                          

                                                                                                30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

1) Να εντοπίσετε την αναδρομική αφήγηση στο κείμενο 2 και να 

σχολιάσετε τη λειτουργία της.  

2) «Kι ο Kουκουλιώτης εβγήκε αμέσως. Kι αφού ύστερα από ώρα 

ξαναμπήκε στο σπίτι,…»: Με ποιον τρόπο ο συγγραφέας του κειμένου 2 

πυκνώνει τον χρόνο της αφήγησης; Να δικαιολογήσετε αυτή τη 

συγκεκριμένη επιλογή. 

3) Ένα βασικό χαρακτηριστικό της νατουραλιστικής γραφής είναι το 

στοιχείο της κοινωνικής κριτικής. Να εντοπίσετε δυο φράσεις-χωρία στο 

κείμενο 2 όπου αυτό εντοπίζεται και να τα εξηγήσετε. 
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4) Να βρείτε τρία στοιχεία προϊδεασμού-προσήμανσης της τραγικής 

κατάληξης της ιστορίας στο κείμενο 2. 

5) «-"Bάλ'το πίστομα μέσα"»: Γιατί ο Κουκουλιώτης στο κείμενο 2 ζητά 

από τη γυναίκα του να θάψει το παιδί της μπρούμυτα, αντίθετα δηλαδή 

από τη χριστιανική ταφική πρακτική, που η όψη του προσώπου πρέπει να 

ατενίζει τον ουρανό, προσδοκώντας στη μέλλουσα ανάσταση; 

 

5
Ο

 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 
Διεθνής Ημέρα Ειρήνης 

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα για την καθιέρωση της 21ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα 

παγκόσμιας Ειρήνης, κατά την οποία κάθε εχθροπραξία στον κόσμο θα 

σταματάει, έστω και για 24 ώρες μόνο. 

Γράφει η Ειρήνη Σωτηρίου* 

[…]Η λέξη ειρήνη ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «είρω», που 

σημαίνει «ενώνω». Η ειρήνη εκφράζει τη συμφιλίωση των ανθρώπων, τη 

θέληση τους για επικράτηση ενός τρόπου απαλλαγμένου από τις 

συγκρούσεις ανάμεσα στα έθνη και τους ανταγωνισμούς στο επίπεδο της 

καθημερινής ζωής. Μάλιστα, η ειρήνη μετουσιώνει την «ηρεμία μέσα 

στην τάξη», σύμφωνα με τον Αυγουστίνο.  

   Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες προσεγγίσεις, ερμηνεύεται ως ανακωχή ή 

το μεσοδιάστημα δύο πολέμων ή φάνηκε πως είναι η απαρχή για έναν 

καινούργιο πόλεμο. Πάντοτε, δηλαδή συνδεόταν το περιεχόμενο της με 

πολεμική σύρραξη, όχι τόσο για να φανεί η αντίθεση της μ’ αυτήν, όσο 

για να υποτιμηθεί η αξία και ο ρόλος της στη ζωή του ανθρώπου.[…]  

   Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο άνθρωπος εκφράζει την απόλυτη αξία μέσα 

στον χωροχρόνο, που προσδιορίζει ένα μοναδικό μέτρο και σύστημα 

αναφοράς ως προς το οποίο αξιολογείται η κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική ζωή. Η ειρήνη είναι η μόνη συνεκτική δύναμη των κοινωνιών 

και η δικαίωση του ανθρώπου ως όντος κοινωνικού και πνευματικού, που 

εξασφαλίζει την ποιότητα της ζωής. Με την ειρήνη αναζητεί ο άνθρωπος 

την ασφάλεια, τη βεβαιότητα και την απομάκρυνση της απειλής από τη 

ζωή του.  

   Η ειρήνη είναι η θεά της ευημερίας και της γαλήνης. Η ανατολή και η 

εγγύηση της ζωής, η δύναμη και η δημιουργία της. Υπηρετεί τα 

γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες, όπως και κάθε έργο προόδου. 
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Μπροστά στην φρίκη και την παραφροσύνη του πολέμου είναι το πιο 

ασφαλές λιμάνι, αφού εκφράζει την τάξη, την λογική και την αρμονία. 

Ημερώνει και εξευγενίζει τον άνθρωπο και το ήθος του, καθώς προωθεί 

τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Επιπλέον, συναδελφώνει τους λαούς, 

ξεδιαλύνει τις διαφορές και λύνει τα προβλήματα τους, συνάπτοντας 

ιερούς δεσμούς φιλίας και σεβασμού. Η ειρήνη είναι η ιέρεια στο ναό της 

ευημερίας και του πολιτισμού, καθώς παρέχει στον άνθρωπο τη 

δυνατότητα βελτίωσης του μέσω της κοινωνικής προσφοράς και τον 

οδηγεί στον δρόμο της ευγένειας.[…]  

   Μάλιστα, κατά την ιστορική διαδρομή πρώτοι οι Έλληνες θεώρησαν 

την επικράτησή της ως την πιο ιερή αποστολή τους και για το σκοπό 

αυτό ίδρυσαν Αμφικτιονίες, δηλαδή μόνιμους οργανισμούς, που 

ρύθμιζαν και έλυναν ειρηνικά τις έριδες και διαμάχες ανάμεσα στις 

πολιτείες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα σπέρματα της ίδρυσης της 

Κοινωνίας των Εθνών και κατόπιν του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

βρίσκονται στην λογική προάσπισης και εμπέδωσης της ειρήνης ως 

πανανθρώπινο αίτημα μέσα στους αιώνες. Επιπλέον, το 1981 η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 36/67, 

δηλώνοντας μια Διεθνή Ημέρα Ειρήνης. Το 2001, η Γενική Συνέλευση 

υιοθέτησε μια νέα απόφαση την 55/282, κηρύσσοντας την 21η 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα εορτής της Ειρήνης.[…]  

   Μάλιστα, η ειρήνη προβάλλεται σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε 

άλλη ιστορική στιγμή ως αναγκαιότητα, καθώς τα πυρηνικά οπλοστάσια 

λειτουργούν σαν δαμόκλειος σπάθη στη μεταψυχροπολεμική εποχή.[…] 

Άλλωστε, οι επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος από τις οικονομικές και 

κοινωνικές δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής, που απορρέουν από 

έναν δυνητικά γενικευμένο πόλεμο καθιστούν το οικολογικό πρόβλημα 

ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. Επιπλέον, οι οικονομικές και πολιτικές 

αλληλεξαρτήσεις των κρατών μετατρέπουν ταχύτατα έναν περιφερειακό 

πόλεμο σε μείζον διεθνές πρόβλημα.[…] 

   Ως μέτρα για την ενδυνάμωση της ειρήνης προβάλλονται η κατίσχυση 

του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασμός της Διεθνούς Νομιμότητας και η 

εφαρμογή των αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών. Επιπλέον, 

επιβάλλεται να υπάρξει καταπολέμηση των δομικών αιτιών που 

αναπαράγουν τον πόλεμο, όπως η άνιση κατανομή του πλούτου, της 

γνώσης και της ισχύος μεταξύ των λαών. Η εμπέδωση σχέσεων 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών αποτελεί μονόδρομο της δράσης τους. 

 

                                                                                    Άρθρο από τον ηλεκτρονικό τύπο 

*Δημοσιογράφος, Διοικητικό Στέλεχος, Διεθνολόγος 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

25 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

H σκληρή πραγματικότητα του πολέμου 

[…] Ας μετρήσουμε λίγο – ναι, στην ιστορία του πολέμου οι αριθμοί και 

τα μεγέθη αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Αν, για παράδειγμα, στη 

διάρκεια του λεγόμενου Μεσαίωνα ένα 2% των εμπολέμων έχαναν (κατά 

μέσον όρο;) τη ζωή τους, η αναλογία ανέβηκε κατακόρυφα λόγου χάρη 

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι απώλειες σε εμπολέμους 

έφτασαν το 40%. Μας χρειάζονται, όμως, και άλλοι αριθμοί για να 

προσέξουμε: γιατί μόλις το 1/4 από αυτούς που πέθαναν σ' αυτόν το 

λεγόμενο Μεγάλο Πόλεμο ήταν πολίτες (δηλαδή άοπλος και άμαχος –

ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνότητας ή θρησκείας– πληθυσμός)· ενώ 

στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το ποσοστό των άμαχων νεκρών ανέβηκε στο 

1/2, για να φτάσει στους πολέμους της Ινδοκίνας τα 3/4 των νεκρών να 

είναι άμαχος πληθυσμός. Ας μετρήσουμε ακόμη λίγο: βιασμοί, ψυχώσεις, 

καταστροφές, εξαφανίσεις, αναστατώσεις, μετακινήσεις, ξεσπιτωμοί, 

ανακατατάξεις, αδικίες, καταπιέσεις· και πείνα, θλίψη και απελπισία. 

Ναι, οι νεκροί και οι ωσάν νεκροί είναι πάντα πολύ περισσότεροι από 

αυτούς που καταγράφουν ή υπολογίζουν οι στατιστικές. […] 

   Όμως είναι λάθος […] να αποδίδει κανείς την εξάπλωση και τη 

γεωμετρική πρόοδο των μετρήσιμων μεγεθών του πολέμου στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας: περισσότεροι νεκροί επειδή τα σύγχρονα όπλα 

σκοτώνουν πιο εύκολα πιο πολλούς. Γιατί τότε πώς θα μπορούσε να 

εξηγήσει ορισμένες πολύ απλές πράξεις: ένα παιδί που πεθαίνει από την 

πείνα ή έναν «άντρα» που βιάζει όποιον αδύναμο πέσει στα χέρια του; 

Πώς θα  εξηγούσε, επίσης, ότι στο λυκόφως του αιώνα της ηλεκτρονικής 

επανάστασης πολύ απλά κάποιοι μπορούν να σκοτώνουν κάποιους 

άλλους, γιατί δεν τους αρέσει το χρώμα τους, η φάτσα τους, η ηλικία 

τους, η φωνή τους ή η εθνική, η θρησκευτική, η πολιτική, η κοινωνική ή 

η όποια άλλη ταυτότητά τους; 

   Γιατί εδώ πια, τη στιγμή που πρέπει η απορία να μετασχηματιστεί σε 

πράξη που να έχει κοινωνική σημασία, βρισκόμαστε όλοι παγιδευμένοι σ' 

έναν κόσμο ο οποίος όχι μόνο δημιούργησε ένα φάσμα πολεμικών 

πρακτικών, αλλά και καλλιεργεί ένα αντίστοιχο φάσμα πολεμικής 

ρητορικής. Παγιδευμένοι (θύτες, θύματα και μαζί θεατές) σ' αυτές τις 

σύγχρονες εκδοχές του πολέμου, αυτές που βλέπουμε από την τηλεόραση 

ή ακούμε ή διαβάζουμε (αυτές που άλλοι ζουν τη φρίκη της 

πραγματικότητάς τους κι άλλοι εισπράττουν ανωδύνως τη φρίκη ή το 

μεγαλείο των παραστάσεων και των αναπαραστάσεών τους). 

Παγιδευμένοι σε πολέμους όπου δεν υπάρχουν πανοπλίες και λόγχες, 

μαγικά σπαθιά και φουσάτα· όπου δεν υπάρχουν παλικαράκια και 

έπαθλα, πρωταθλητές και αγώνες, ηρωικοί υπερασπιστές και πάνδημοι 
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θρίαμβοι. Ας μη μας ξεγελούν οι παρασημοφορήσεις και οι παρελάσεις, 

οι υποδοχές και οι παράτες. Στους πραγματικούς πολέμους υπάρχουν 

μόνο μαυραγορίτες και βιαστές, στρατηγοί και μισθοφόροι· και βέβαια 

υπάρχουν και οι μεσάζοντες κάθε είδους: οι μεσάζοντες των όπλων και οι 

μεσάζοντες των συνθηκών, οι μεσάζοντες των πράξεων και οι 

μεσάζοντες των αποφάσεων, οι μεσάζοντες των ιδεών και οι μεσάζοντες 

της πληροφορίας. Όμως στην πραγματικότητα του πολέμου […] 

προκύπτουν θύματα. 

  

Nόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, «Υπάρχει ένας τόπος οπού τα παιδιά βγαίνουνε τη 

νύχτα και κλαίνε…», εφημ. ΤO ΒΗΜΑ, 1993 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο 

(απόσπασμα) 

Το μυθιστόρημα «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» εκδόθηκε το 

1929 και χαρακτηρίστηκε ως το πιο συναρπαστικό λογοτεχνικό έργο για 

τον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

[…] Ο μόνος άνθρωπος που δε μου κάνει ερωτήσεις είναι η μητέρα μου. 

Ακόμα κι ο πατέρας μου διαφέρει, θέλει να του διηγηθώ ιστορίες από το 

μέτωπο, έχει απορίες που τις βρίσκω συγκινητικές και κουτές συνάμα. 

Μαζί του δεν έχω πια την παλιά οικειότητα. Θα ήθελε, αν μπορούσα, να 

του μιλάω διαρκώς. Νιώθω πως δεν ξέρει ότι τέτοια πράγματα δεν 

λέγονται, και θα ήθελα να του κάνω το χατίρι. Μα για μένα είναι 

επικίνδυνο να μεταφράσω όλα αυτά τα πράγματα σε λόγια. Φοβάμαι 

μήπως τους δώσω τεράστιες διαστάσεις και δεν είμαι πια σε θέση να τα 

συγκρατήσω. Αλίμονό μας αν ξέραμε κι εμείς οι ίδιοι καλά καλά τι 

γίνεται εκεί κάτω στο μέτωπο. Έτσι, περιορίζομαι να του εξιστορώ 

διάφορα εύθυμα περιστατικά. Μα εκείνος θέλει να μάθει αν πολέμησα 

ποτέ σώμα με σώμα. Του λέω «όχι» και σηκώνομαι για να βγω έξω.[…] 

   Με παίρνει μαζί του στο καφενείο όπου μαζεύεται τακτικά η συντροφιά 

του. Μου κάνουν μεγαλειώδη υποδοχή,, ένας διευθυντής με χαιρετάει διά 

χειραψίας και μου λέει:  

   «Ώστε έρχεστε από το μέτωπο; Πώς είναι το ηθικό του στρατού μας; 

Υψηλό, φαντάζομαι, υψηλό;» 

   Τους λέω πως όλοι θα ήθελαν να γυρίσουν σπίτια τους. 

   Εκείνος ξεσπάει σε παταγώδη γέλια: 

   «Σας πιστεύω! Μα πρώτα πρέπει να βάλετε τους Φραντσέζους στη 

θέση τους. Καπνίζετε; Πάρτε ένα πουράκι. Γκαρσόν, φέρε στον νεαρό 

πολεμιστή μας μια μπίρα!» 
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   Αναγκάζομαι δυστυχώς να μείνω γιατί πήρα το πούρο. Όλοι τους 

δείχνουν πανευτυχείς. Εκτός από μένα, που προσπαθώ να τελειώσω το 

πούρο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να επισπεύσω την αναχώρηση 

μου, κατεβάζω την μπίρα μονορούφι. Μου  παραγγέλνουν αμέσως 

δεύτερη. Ξέρουν, αλήθεια, τα γούστα των φαντάρων. Πιάνουν συζήτηση 

για το ποια εδάφη πρέπει να πάρει η Γερμανία. Ο διευθυντής με τη 

σιδερένια ρολογοκαδένα αναφέρει το Βέλγιο, της ανθρακοφόρες 

περιοχές της Γαλλίας και μεγάλα τμήματα της Ρωσίας. Αραδιάζει ένα 

σωρό λόγους γιατί πρέπει να γίνει έτσι, κι είναι ανυποχώρητος σε σημείο 

που συμφωνούν κι οι άλλοι μαζί του. Ύστερα αρχίζει να εξηγεί πώς, 

κατά τη γνώμη του, πρέπει να γίνει η διάσπαση του γαλλικού μετώπου, 

και σε μια στιγμή γυρνάει προς το μέρος μου. 

   «Κάντε κι εσείς μερικά βηματάκια μπροστά. Ξεκολλήστε από τις 

θέσεις σας. Κυνηγήστε τους για να έχουμε ειρήνη!» 

   Του απαντάω πως εμείς πιστεύουμε πως είναι αδύνατον να 

διασπάσουμε το μέτωπο, γιατί οι αντίπαλοί μας έχουν πολλές εφεδρείες. 

Κι έπειτα, ο πόλεμος είναι πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι τον φαντάζονται. 

Εκείνος δεν συμφωνεί μαζί μου και μου λέει με ύφος σοφού πως δεν έχω 

ιδέα από όλα αυτά. 

   «Βεβαίως, ο μεμονωμένος στρατιώτης έχει αυτή την αντίληψη. 

Σημασία όμως έχει το σύνολο. Εσείς δεν είστε σε θέση να κρίνετε. Είστε 

απασχολημένος στον μικρό τομέα σας και δεν μπορείτε να έχετε γενική 

αντίληψη. Κάνετε βεβαίως το καθήκον σας, είστε έτοιμος να θυσιάσετε 

τη ζωή σας – το αναγνωρίζουμε αυτό και θα έπρεπε να απομείνουν σε 

όλους σας τον Σιδηρούν Σταυρόν –, αλλά, βασικά, πρέπει να διασπάσετε 

το μέτωπο στη Φλάνδρα και να τους επιτεθείτε από πίσω.» 

   Πίνει και σκουπίζει τη γενειάδα του. 

   «Πρέπει να ξεκαθαρίσετε την περιοχή. Κι ύστερα να στραφείτε προς το 

Παρίσι…» 

   Θα ήθελα να ήξερα πώς του περνάνε από το μυαλό κάτι τέτοιες 

σκέψεις. Κατεβάζω την τρίτη μπίρα μου. Εκείνος διατάζει αμέσως να 

μου φέρουν κι άλλη. 

   Μα εγώ σηκώνομαι. Μου ρίχνει μερικά πούρα στην τσέπη και με 

αποχαιρετάει με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. 

   «Στο καλό. Ας ελπίσουμε πως σε λίγο θα μας έχετε ευχάριστα 

μαντάτα». 

 

 

 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

28 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας σε 70-80 λέξεις για την αξία της 

ειρήνης, σύμφωνα με την αρθρογράφο του κειμένου 1.                                                                                                                            

                                                                                                  15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να εντοπίσετε τα είδη των τεκμηρίων στην τρίτη και πέμπτη 

παράγραφο του κειμένου 1 και να γράψετε ένα παράδειγμα για το κάθε 

είδος. 

                                                                                                      6 μονάδες 

        β) Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της έκτης παραγράφου του 

κειμένου 1 και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                                                        

                                                                                                 4 μονάδες 

Β2. α) Στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου 1 η αρθρογράφος επιλέγει 

κυρίως τη συνυποδηλωτική χρήση του λόγου. Αφού εντοπίσετε τρία 

χαρακτηριστικά παραδείγματα, να εξηγήσετε τη λειτουργία της 

συνυποδήλωσης σε κάθε περίπτωση.  

                                                                                                    9 μονάδες 

 

       β) Να γράψετε από έναν πλαγιότιτλο για την πέμπτη, έκτη και 

έβδομη παράγραφο του κειμένου 1, ώστε να αναδεικνύεται το 

περιεχόμενό τους. 

 

                                                                                                  6 μονάδες 

Β3. Να διερευνήσετε την οπτική γωνία με την οποία οι συγγραφείς των 

κειμένων 1 και 2 προσεγγίζουν το θέμα τους. Σε ποια σημεία, κατά τη 

γνώμη σας, συγκλίνει και σε ποια αποκλίνει; 

                                                                                            15 μονάδες 
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Θέμα Γ 

Στο κείμενο 2 γίνεται λόγος για τον ηρωισμό του πολέμου. Πιστεύετε 

πως ήρωες υπάρχουν μόνο στον πόλεμο ή και στην καθημερινή ζωή; Να 

γράψετε τις σκέψεις σας σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων. 

                                                                                                    15 μονάδες 

Θέμα Δ 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιεί το σχολείο σας με αφορμή τη Διεθνή 

Ημέρα Ειρήνης, παρεμβαίνετε με ομιλία σας καταδεικνύοντας τους 

παράγοντες εκείνους που απειλούν την ειρήνη στην εποχή μας. 

Παράλληλα, να προβάλλετε τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το 

σχολείο στην προώθηση του φιλειρηνικού πνεύματος (300-400 λέξεις). 

                                                                                               30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

1) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου 1: επικράτηση, ερμηνεύεται, σύρραξη, ευημερίας, αίτημα. 

2) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου 1: απόλυτη, απομάκρυνση, ξεδιαλύνει, μόνιμους, ενέκρινε. 

3) Ποιος είναι ο τύπος του αφηγητή στο κείμενο 3 με κριτήριο τη 

συμμετοχή του στην ιστορία; 

4) Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής και ποια τα δευτερεύοντα πρόσωπα στο 

κείμενο 3; Να προσδιορίσετε  τη σχέση με την οποία συνδέονται. 

5) Ένα κυρίαρχο εκφραστικό μέσο που διαπνέει το κείμενο 3 είναι η 

ειρωνεία. Να εντοπίσετε δύο παραδείγματα και να εξηγήσετε τη 

λειτουργία της. 

6) Στο κείμενο 3 ο συγγραφέας εναλλάσσει τον ευθύ και τον πλάγιο 

λόγο. Αφού εντοπίσετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση, να 

εξηγήσετε τη λειτουργία τους. 
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6
ο

 Κριτήριο αξιολόγησης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Πρόσφυγες και μετανάστες: Μία κρίση αλληλεγγύης 

 

   Φέτος τον Σεπτέμβριο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα 

συγκεντρώσει τους ηγέτες του κόσμου προκειμένου  να αντιμετωπίσουν 

μία από τις κορυφαίες προκλήσεις των καιρών μας:  Την  μεγάλη 

μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών. 

   Πόλεμος, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπο-ανάπτυξη και 

φυσικές καταστροφές, οδηγούν τον μεγαλύτερο - από τότε που έχουμε 

αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία - αριθμό ανθρώπων  να εγκαταλείψουν τα 

σπίτια τους. Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι, οι μισοί από 

τους οποίους παιδιά, έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας της βίας 

και των διώξεων, και είναι σήμερα πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένοι. 

Επιπλέον 225 εκατομμύρια είναι μετανάστες που έχουν αφήσει τις χώρες 

τους σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών ή απλώς για να επιβιώσουν. 

   Ωστόσο, αυτή δεν είναι μία κρίση αριθμών. Είναι μία κρίση 

αλληλεγγύης. Σχεδόν το 90% των προσφύγων στον κόσμο φιλοξενούνται 

σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οκτώ χώρες φιλοξενούν περισσότερους από 

τους μισούς πρόσφυγες στον κόσμο. Μόλις 10 χώρες προσφέρουν το 

75%  του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών για την ανακούφιση 

και τον τερματισμό των δεινών τους. 

   Έχουμε τα μέσα για να βοηθήσουμε και ξέρουμε τι χρειάζεται να 

κάνουμε για να χειριστούμε τις μεγάλες προσφύγων και μεταναστών: 

   Πρώτον, μπορούμε να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας την κοινή μας 

ανθρωπότητα. Οι πρόσφυγες και μετανάστες δεν είναι οι « άλλοι», είναι 

τόσο διαφορετικοί όσο  η ίδια η ανθρώπινη οικογένεια. Οι μετακινήσεις 

των ανθρώπων είναι ένα εντελώς παγκόσμιο φαινόμενο που απαιτεί τον 

παγκόσμιο επιμερισμό της ευθύνης. 

   Δεύτερον,  οι πρόσφυγες και μετανάστες όχι μόνο δεν αποτελούν 

απειλή, αλλά συμβάλλουν στην ανάπτυξη των χωρών που τους 

φιλοξενούν, όπως και των χωρών προέλευσης. Όσο καλύτερα 

ενσωματώνονται οι νέες αφίξεις, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά 

τους στην κοινωνία.  

   Τρίτον, οι  πολιτικοί και τοπικοί ηγέτες έχουν την υποχρέωση να 

καταδικάσουν τις διακρίσεις και τη μη ανεκτικότητα και να 

αντιπαρατεθούν με αυτούς που επιδιώκουν να κερδίσουν ψήφους με τον 

εκφοβισμό και τον διχασμό. Είναι η ώρα να χτίσουμε γέφυρες, όχι 

τοίχους ανάμεσα στους ανθρώπους. 
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   Τέταρτον, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην αντιμετώπιση 

των αιτιών του αναγκαστικού ξεριζωμού. Τα Ηνωμένα Έθνη, συνεχίζουν 

να ενισχύουν το έργο τους για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, την 

ειρηνική επίλυση των διαφορών, και την αντιμετώπιση της  παραβίασης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν  την κλιμάκωση της.  

   Πέμπτον, τα κράτη πρέπει να σέβονται τις διεθνείς νομικές τους 

υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες 

του 1951. Οι χώρες στις οποίες πρωτοφτάνουν οι προσφυγές δεν πρέπει 

να αφήνονται επωμίζονται μόνες τους τις αιτήσεις 

   Η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση δεν είναι διόλου 

ανυπέρβλητες, ωστόσο, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κράτη 

που δρουν μόνα τους. Σήμερα, εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες 

στερούνται των  βασικών τους δικαιωμάτων, ενώ ο κόσμος μας στερεί 

από τον εαυτό του τα πλήρη οφέλη που έχουν να προσφέρουν οι 

πρόσφυγες και οι μετανάστες. 

   Οι άνθρωποι μετακινούνται  από το ένα μέρος στο άλλο κατά τη 

διάρκεια χιλιετιώv, από επιλογή ή υπό απειλή βίας και θα συνεχίσουν να 

κάνουν το ίδιο και στο άμεσο μέλλον. Μόνο εάν επιτελέσουμε το 

καθήκον μας να προστατέψουμε αυτούς που τρέπονται σε φυγή λόγω της 

βίας και των διωγμών. Μόνο αν αποδεχτούμε  τις ευκαιρίες που οι 

πρόσφυγες και μετανάστες προσφέρουν στις νέες κοινωνίες τους, θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με περισσότερη  ευημερία 

και δικαιοσύνη για όλους. 

 
                                        'Αρθρο του Μπαν Κι-Μουν, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, 2016 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

Χάινριχ Μπελ,  Το λυπημένο μου πρόσωπο (απόσπασμα) 

 

Ο Γερμανός συγγραφέας Χάινριχ Μπελ γεννήθηκε το 1917 στην Κολωνία 

και σπούδασε σε μεγάλη ηλικία, μετά τον πόλεμο, Γερμανική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία. Εργάστηκε σε βιβλιοπωλείο και ως ανειδίκευτος εργάτης. Το 

1972 πήρε το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας. Το διήγημα που ακολουθεί 

δίνει μια αδρή εικόνα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, σαν αυτό που 

επέβαλε στη Γερμανία ο ναζισμός. 

 

   Σταματώντας στην άκρη του λιμανιού για ν' αγναντέψω τους γλάρους, 

το λυπημένο μου πρόσωπο τράβηξε την προσοχή του πολιτσμάνου, που 

γύριζε σ' εκείνη την περιοχή. Είχα αφαιρεθεί κοιτάζοντας τα αιωρούμενα 

πουλιά, που ζυγιάζονταν κι εφορμούσαν για να βρούνε κάτι να φάνε, μα 

χωρίς αποτέλεσμα. Το λιμάνι ήταν έρημο, το νερό πράσινο, πηχτό από τ' 

ακάθαρτο πετρέλαιο και στο λεπιδωτό δέρμα του έπλεε κάθε λογής 
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σαβούρα. Πλοίο πουθενά, ο γερανός σκουριασμένος, οι αποθήκες 

ρεπιασμένες. Στα μαύρα ερείπια της αποβάθρας ούτε ποντίκια δεν 

κατοικούσαν πια· νέκρα. Εδώ και χρόνια ήταν κομμένη κάθε σχέση με 

τον έξω κόσμο. 

   Είχα καρφώσει το βλέμμα σ' ένα γλάρο και παρακολουθούσα το 

πέταγμά του. Με τον τρόμο χελιδονιού που προαισθάνεται κακοκαιρία 

πετούσε σχεδόν πάντα κοντά στην επιφάνεια του νερού και μόνο πότε 

πότε ξεθάρρευε ν' ανέβει ψηλά κρώζοντας, να σμίξει το δρόμο του με 

κείνον των συντρόφων. Αν λαχταρούσα κάτι, ήταν χωρίς άλλο ένα ψωμί 

να ταΐσω τους γλάρους, να το κόψω κομμάτια και στο ανάκατο πέταγμα 

να βάλω ένα άσπρο σημάδι, ένα στόχο που κατά πάνω του θα πετούσαν. 

Ρίχνοντας ένα κομμάτι ψωμί σ' αυτό το ανεβοκατέβασμα των 

μπερδεμένων τροχιών που έκρωζε, να τους κατεύθυνα σα να 'τανε 

δεμένοι με σχοινιά. 

   Μα ξαφνικά έπεσε πάνω μου το χέρι της εξουσίας και μια φωνή είπε: 

   «Ακολούθα με!». Ολομιάς το χέρι δοκίμασε να με τραβήξει απότομα 

από την πλάτη και να με στριφογυρίσει βίαια. Εγώ στυλώθηκα, το τίναξα 

κι είπα συγκρατημένα: «Σίγουρα δεν είστε καλά!». «Συνάδερφε», είπε 

πριν ακόμα καταφέρω να τον καλοκοιτάξω, «σε προειδοποιώ». 

«Αφεντικό...», ανταπόδωσα. «Δεν υπάρχουν αφεντικά», φώναξε 

οργισμένος. «Συνάδερφοι είμαστε όλοι». Τώρα στεκόταν δίπλα μου, με 

κοίταξε από το πλάι κι ήμουν αναγκασμένος να συγκεντρώσω το βλέμμα 

μου, που πλανιόταν ευτυχισμένα, και να το βυθίσω στην αλύγιστη ματιά 

του. Ήταν σοβαρός σα βουβάλι που δεκαετίες ολόκληρες δεν 

καταβρόχθιζε άλλο από καθήκον. «Για ποιο λόγο;...» πήγα να πω. «Για 

σοβαρό λόγο», είπε. «Για το λυπημένο σου πρόσωπο». Γέλασα. «Άσε τα 

γέλια!». Η οργή του ήταν πραγματική. Για μια στιγμή σκέφτηκα πως το 

'κανε έτσι από ανία, μιας και δεν έβρισκε να συλλάβει ούτε μια 

αδήλωτη* ούτε ένα μεθυσμένο ναύτη, ούτε κλέφτη ή δραπέτη, μα είδα 

πως δεν αστειευόταν: Εμένα ήθελε να πιάσει. «Ακολούθα με!...» «Μα 

γιατί;» ρώτησα συγκρατημένα... […] 

   «Ο νόμος διατάζει να είσαι ευτυχισμένος!». «Είμαι ευτυχισμένος», 

φώναξα. «Το λυπημένο σου πρόσωπο;» κούνησε το κεφάλι. «Μα ο νόμος 

αυτός είναι καινούριος» είπα. «Έγινε πριν τριανταέξι ώρες, και το ξέρεις 

καλά πως κάθε νόμος ισχύει σαν περάσουν εικοσιτέσσερις ώρες από τη 

δημοσίευσή του». «Μα δεν έχω ιδέα». «Καμιά δικαιολογία! Από προχτές 

το 'λεγαν όλα τα μεγάφωνα κι όλες οι εφημερίδες, και σε κείνους», εδώ 

με κοίταξε περιφρονητικά, «και σε κείνους που δε φτάνει η ευλογία ούτε 

της εφημερίδας ούτε του ραδιοφώνου, το 'καναν γνωστό οι προκηρύξεις 

που σκορπίστηκαν στους δρόμους όλου του κράτους. Λοιπόν, 

συνάδερφε, θ' αποδειχτεί πού ήσουν τις τελευταίες τριανταέξι ώρες».[…] 

Περνούσαμε τώρα ένα μεγάλο, παγερό διάδρομο με μεγάλα παράθυρα. 

Σε λίγο άνοιξε αυτόματα μια πόρτα, γιατί στο μεταξύ οι φρουροί είχαν 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3931,17415/


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

33 
 

αναφέρει κιόλας την άφιξή μας, και κείνες τις μέρες που ήταν όλοι 

ευτυχισμένοι, γενναίοι, ταχτικοί και καθένας πάλευε να ξοδέψει το 

καθορισμένο μισό κιλό σαπούνι τη μέρα, κείνες τις μέρες να φτάνει ένας 

κρατούμενος ή προφυλακιστέος ήταν πια γεγονός. 

Μπήκαμε σε χώρο σχεδόν αδειανό, που είχε μόνο γραφείο με τηλέφωνο 

και δυο καθίσματα, εγώ έπρεπε να σταθώ στη μέση ορθός. Ο 

πολιτσμάνος έβγαλε το κράνος και κάθισε. 

Επικράτησε πρώτα απόλυτη σιωπή κι απραξία. Έτσι το συνήθιζαν πάντα. 

Δεν υπάρχει χειρότερο. Ένιωθα το πρόσωπό μου να καταρρέει ολοένα 

περισσότερο, ήμουν κουρασμένος και πεινασμένος κι είχε χαθεί και το 

τελευταίο ίχνος από κείνη την ευτυχία της θλίψης, γιατί το 'ξερα πως 

ήμουν πια χαμένος. 

Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα μπήκε χωρίς να πει λέξη ένας χλωμός 

ψηλός άντρας με τη μαυριδερή στολή του προανακριτή. Κάθισε χωρίς να 

πει λέξη και κάρφωσε το βλέμμα πάνω μου. «Επάγγελμα;» «Μονάχα 

συνάδερφος». «Έτος γεννήσεως;» «Πρώτη πρώτου του «Ένα», είπα. 

«Τελευταία ασχολία;» «Κατάδικος». Ο ένας τους κοίταξε τον άλλον. 

«Πότε και από πού απολύθηκες;» «Χτες από το κτίριο 12, κελί 13». 

«Τόπος προορισμού;» «Για την πρωτεύουσα». «Χαρτί!» 

Έβγαλα από την τσέπη το αποφυλακιστήριο και του το 'δωσα. Το 

καρφίτσωσε στην πράσινη καρτέλα, που είχε αρχίσει να συμπληρώνει με 

τα στοιχεία μου. «Προηγούμενη παράβαση;» «Χαρούμενο πρόσωπο». Ο 

ένας τους κοίταξε τον άλλον. «Εξήγησε!» είπε ο προανακριτής. «Παλιά 

τράβηξε την προσοχή του πολιτσμάνου το χαρούμενο πρόσωπό μου, 

μέρα που είχε διαταχθεί γενικό πένθος. Ήταν η μέρα που πέθανε ο 

αρχηγός». «Διάρκεια ποινής;» «Πέντε». «Έκτιση;» «Άσχημα». «Αιτία;» 

«Πλημμελής αφοσίωση στην εργασία». «Αρκετά!» 

Ο προανακριτής σηκώθηκε, ήρθε κατά πάνω μου και μ' ένα χτύπημα μου 

'σπασε κυριολεκτικά τα τρία μεσαία μπροστινά δόντια, σημάδι πως για 

λόγους υποτροπής έπρεπε να στιγματιστώ μ' αυστηρά μέτρα, που δεν 

είχα λογαριάσει. Ο προανακριτής έφυγε και μπήκε μέσα ένας χοντρός 

τραμπούκος με κατάμαυρη στολή: ο ανακριτής. Ο ανώτερος ανακριτής, ο 

προϊστάμενος ανακριτής, ο επίτροπος και ο πρόεδρος και μαζί τους ο 

πολιτσμάνος εξάντλησε τη «λήψη» όλων των «σωματικών μέτρων» 

καθώς ο νόμος πρόσταζε. Και μου 'ριξαν δέκα χρόνια φυλακή για το 

λυπημένο μου πρόσωπο, έτσι ακριβώς όπως πριν πέντε χρόνια μου είχαν 

ρίξει πέντε χρόνια φυλακή για το χαρούμενο πρόσωπό μου. 

Αν αντέξω τα επόμενα δέκα χρόνια της ευτυχίας και του σαπουνιού, 

είμαι αληθινά αναγκασμένος να φροντίσω να μείνω ολότελα δίχως 

πρόσωπο. 
                                                                              μτφρ.: Φάνης Τουλούπης 

*Αδήλωτη: (εννοεί πόρνη), πόρνη που δεν έχει δηλώσει στην αστυνομία την ιδιότητά 

της 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

34 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου 1, προκειμένου 

να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας στο πλαίσιο σχολικής εκδήλωσης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα (90-110 λέξεις).                                                                                                               

 

                                                                                                15 μονάδες 

Θέμα Β 

 

Β1. α) Να διερευνήσετε τη νοηματική σύνδεση του τίτλου με το 

περιεχόμενο του κειμένου 1 και την αποτελεσματικότητά του.                                                                                                        

 

                                                                                                  5 μονάδες 

 

       β) Να εντοπίσετε πώς επιτυγχάνεται η συνοχή και η συνεκτικότητα 

μεταξύ των παραγράφων 4-9 του κειμένου 1 (« Έχουμε τα μέσα… 

επωμίζονται μόνες τους τις αιτήσεις»). 

                                                                                                 10 μονάδες 

 

Β2.α) Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του αρθρογράφου στο κείμενο 

1, να διακρίνετε την οπτική γωνία και το σκοπό σύνταξης του κειμένου 

του.                                                                            

                                                                                                  9 μονάδες 

 

      β) Να σχολιάσετε τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1. 

                                                                                                      6 μονάδες 

 

Β3. α) Ποιοι είναι οι τρόποι πειθούς α) στη 2
η
 («Πόλεμος, παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων … για να επιβιώσουν».)  και β) στην 3
η
 

παράγραφο του κειμένου 1 («Ωστόσο, αυτή δεν είναι μία κρίση 

αριθμών… των δεινών τους».) και με ποια μέσα επιτυγχάνονται; Να 

γράψετε ένα παράδειγμα στην κάθε περίπτωση. 

                                                                                                                           

                                                                                               10 μονάδες 

Θέμα Γ 

 

Πιστεύετε πως μορφές ανελευθερίας, όπως αυτή που βιώνει ο ήρωας του 

κειμένου 2, αφορούν μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα ή τέτοια 

φαινόμενα εντοπίζονται και στις σύγχρονες δημοκρατίες; Να απαντήσετε 
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με βάση την προσωπική σας κρίση ή τα προσωπικά σας βιώματα (100-

200 λέξεις). 

                                                                                                    15 μονάδες 

Θέμα Δ 

 

Έχετε διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο του Γραμματέα του Ο.Η.Ε. και 

αποφασίζετε να συντάξετε μία επιστολή προς αυτόν στην οποία εκθέτετε 

α) και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

πλήττουν τόσο τον αναπτυσσόμενο όσο και τον ανεπτυγμένο κόσμο και 

β) τις προτάσεις σας για την αποτελεσματική συμβολή της διεθνούς 

κοινότητας στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (300-400 

λέξεις). 

                                                                                                30μονάδες 

 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

 

1) Η περιγραφή του τοπίου συσχετίζεται με τη συναισθηματική 

κατάσταση του ήρωα στις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου 2; Αν 

συμφωνείτε με την παραπάνω άποψη, να εντοπίσετε και να αναλύσετε 

δύο χαρακτηριστικές εικόνες. 

 

2) «Αν αντέξω τα επόμενα δέκα χρόνια της ευτυχίας και του σαπουνιού, 

είμαι αληθινά αναγκασμένος να φροντίσω να μείνω ολότελα δίχως 

πρόσωπο». Να σχολιάσετε τη συγκεκριμένη επιλογή με την οποία ο 

συγγραφέας του κειμένου 2 κλείνει το διήγημά του. 

 

3)Για το ρεαλιστικό μυθιστόρημα θετικά στοιχεία θεωρούνται η 

αληθοφάνεια και η πειστικότητα. Να καταγράψετε δύο χωρία του 

κειμένου 2 στα οποία επιβεβαιώνεται το παραπάνω γνώρισμα 

αιτιολογώντας παράλληλα την επιλογή σας. 
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7
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Κώστας Τσιρόπουλος,  Λόγος περί ευτυχίας  

   Αισθάνομαι πως είχα χρόνια να χρησιμοποιήσω τη λέξη «ευτυχία» και 

τελευταία χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσω, συνειδητά, δυο φορές. Μου 

φάνηκε μια λέξη καινούργια, παράδοξη κάπως, απόμακρη και, για μένα 

τουλάχιστο, ξεκούραστη. Μια τέτοια λέξη, δραματική για το φαινόμενο 

του ανθρώπου και για την αγωνία του ανθρώπου μέσα στη ζωή, όταν 

ξαναναδύεται από μέσα σου τυλιγμένη σε αλλόκοτη φεγγοβολή, σε 

αναγκάζει να συλλογιστείς και να φροντίσεις να βρεις το σωστό 

ανθρώπινο περιεχόμενό της. Να βρεις ακόμη κάτι πιο σημαντικό: τη 

σχέση της με την εποχή μας.  

   Η παλιά αντίληψη περί ευτυχίας μας φαίνεται σήμερα κυριολεκτικά 

εξωπραγματική. Για τους παππούδες μας, ακόμα και για τους πατεράδες 

μας, ευτυχία σήμαινε εσωτερική κι εξωτερική του ανθρώπου γαλήνη, 

σιγουριά στις ανθρώπινες σχέσεις, στην αγάπη και στη φιλία, σιγουριά 

τέλος στα αποκτημένα αγαθά του βίου. Η ευτυχία ήταν το ύψιστο, 

συνολικό αγαθό — αγαθό δηλαδή που έκλεινε στους κόλπους του όλα τ’ 

αγαθά που λαχταρούσε ο άνθρωπος — αλλά η αντίληψη της μονιμότητάς 

της, της σταθερότητάς της είναι κάτι που σήμερα ολοκληρωτικά σχεδόν 

μας διαφεύγει. Τότε η ζωή δεν είχε αιφνίδιες κι αλλεπάλληλες αλλαγές. 

Η ισορροπία της ήταν μια ισορροπία κοινωνική, καθολική, σ’ ένα κόσμο 

με αποσαφηνισμένη κοινωνική φυσιογνωμία — κι ας είχε αρχίσει να τον 

φθείρει κρυφά το σαράκι του μηδενισμού. 

   Σήμερα που τα γεγονότα αλλάζουν κάθε τόσο — και συχνά ριζικά — 

το θέαμα και τη συνείδηση που έχουμε της ζωής, τόσο που να μας 

κόβεται η ανάσα, μας είναι απολύτως αδύνατο να νιώσουμε την ευτυχία 

ως γαλήνη και ως σιγουριά των σχέσεων και των αγαθών μας. Υπάρχει 

στο σημερινό κόσμο μια απελπιστική ρευστότητα που διαλύει τα 

επιτεύγματά μας, που αφανίζει τους κόπους μας μέσα σ’ ένα λεφτό. 

Υπάρχει ακόμη στα πρόσωπα μια απογοητευτική απροσδιοριστία 

χαρακτήρα κι επομένως το διαρκώς απροσδόκητο των ενεργειών τους.  

   Τί συμβαίνει, λοιπόν; Δεν υπάρχει, δε μπορεί εκ των πραγμάτων να 

υπάρξει ευτυχία στον κόσμο αυτό που μας πνίγει με την ασάφεια και την 

μεταβλητότητά του, ή μήπως πρέπει να πάμε πιο βαθιά, ν’ αναζητήσουμε 

μια νέα, σύγχρονη σύλληψη περί ευτυχίας; 

   Αν μπορούμε σήμερα να γίνουμε ευτυχισμένοι, όχι με την επιπόλαιη 

εκείνη ευτυχία, τη, συχνότατα, απάνθρωπα εγωιστική, των ανθρώπων 

που ζουν με ναρκωμένη τη συνείδησή τους, αλλά με την γρηγορούσα 
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συνείδηση του δραματικά υπεύθυνου για την παρουσία του μέσα στον 

κόσμο και στην εποχή ανθρώπου, τότε ποιο νόημα μπορεί και πρέπει να 

έχει η ευτυχία μας; Θαρρώ πως η ευτυχία του σημερινού ανθρώπου αρχί-

ζει ακριβώς από αυτή την ευαισθησία, την αγρύπνια της συνείδησης. 

Αυτή η συνείδηση θα ζητήσει να αιτιολογήσει την παρουσία της στη ζωή 

κι επομένως, θ’ αναζητήσει μιαν ερμηνεία του κόσμου.  

   Το πρώτο στάδιο, το λυκαυγές της ευτυχίας του σημερινού ανθρώπου 

είναι, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας η άγρυπνη συνείδηση. Το δεύτερο, η 

εύρεση μιας πίστης που να καλύπτει, δυνάμει, ολόκληρη τη ζωή, που να 

δίνει από κρίση στις αγωνίες και στα ερωτηματικά της ύπαρξης, που να 

βρίσκει το νόημα των δοκιμασιών της. 

   Υπάρχει όμως κι ένα τρίτο στάδιο, πιο δυσχερές, αλλά αναπόσπαστο 

από την ανθρώπινη ζωή που θέλει να εγκολπωθεί την ευτυχία: είναι η 

πραγματοποίηση του χρέους σου στον κόσμο αυτό. Ποιό είναι το χρέος 

σου; Την απόκριση θα σου τη δώσει η πίστη που έχεις αποχτήσει, συχνά 

με δάκρυα και μάχες εσωτερικές. Πραγματοποίηση του χρέους σου 

σημαίνει πως η πίστη σου δεν μένει μετέωρη, στόλισμα του νου μονάχα, 

αλλά πως δραστηριοποιεί και την καρδιά, πως θέτει στο δικό της ρυθμό 

ολόκληρη την ύπαρξή σου, πως σου μεταμορφώνει τη ζωή. Τελικά, η 

ευτυχία του σημερινού ανθρώπου δε μπορεί να ‘ναι άλλη από αυτή 

ακριβώς την πραγματοποίηση του χρέους του. 

   Παράξενη ευτυχία. Σκληρή, μοναχική, γεμάτη από δοκιμασίες και 

διλήμματα, ευτυχία που δεν έχει κανένα εξωτερικό γνώρισμα 

καθησυχαστικό, γαλήνης κι απόλαυσης των αγαθών της ζωής. Κι έτσι 

είναι: η γαλήνη δεν υπάρχει παρά στο βάθος της συνείδησης του 

ανθρώπου που είναι συνεπής προς τις αρχές του, που έχει Αρχές. 

 Απόσπασμα από το βιβλίο “Η μαρτυρία του ανθρώπου” (“Οι εκδόσεις των φίλων”, 

σελ. 384) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

Απόσπασμα συνέντευξης με την υπαρξιστική ψυχοθεραπεύτρια 

Emmy van Deurzen 

[…] 

– Μπορούμε να μιλάμε για ατομική ευημερία όταν το κοινωνικό 

σύνολο νοσεί; 

Δεν νομίζω ότι ένα πρόσωπο μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένο 

όταν είναι απομονωμένο ή όταν απορροφάται εγωιστικά από την 

επιδίωξη όλο και περισσότερων απολαύσεων. Δεν είναι αυτό δυνατόν, 

εφόσον όλοι είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδεδεμένοι μεταξύ 
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μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από το να μοιράζεσαι τα αγαθά. Δεν 

υπάρχει πιο θλιβερή εικόνα από ένα άτομο, το οποίο, όπως και ο 

βασιλιάς Μίδας, μετατρέπει τα πάντα γύρω του σε χρυσό (ή ευτυχία) και 

συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν μπορεί να είναι 

φυσιολογικό και έχει γίνει ανίκανο να θρέψει τον εαυτό του.[…] 

– Ποια είναι η θεωρία σας γύρω από την έννοια της ευτυχίας; 

Η ευτυχία δεν είναι ένα αγαθό που μπορούμε να αγοράσουμε και να 

καταναλώσουμε. Είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής κι 

αυτό δεν οδηγεί στην έκσταση ή απλά στο να  αισθανόμαστε καλά όλη 

την ώρα. Προτιμώ να μιλήσω για την εκμάθηση των ανθρώπων ως προς 

το πώς να ζουν καλά, αντί να στοχεύουν στην ευτυχία τους και την 

ευημερία. 

Το να ζει κανείς καλά δεν σημαίνει να απολαμβάνει την απλή αίσθηση 

της ευχαρίστησης ή την απουσία του πόνου, όσο παρήγορο, ευχάριστο κι 

επιθυμητό κι αν είναι. Η ευτυχία είναι μια ψυχική κατάσταση, η οποία 

απαιτεί να είμαστε ανοικτοί στον κόσμο, στους άλλους, στον εαυτό μας 

και στις ιδέες που μας εμπνέουν. 

Απαιτεί να ζω με ζωτικότητα και με τα μάτια μου διάπλατα ανοιχτά, σε 

αναζήτηση του νοήματος και στην αναζήτηση των αξιών που αξίζει να 

ζω γι’ αυτές. Απαιτεί να είμαι προετοιμασμένος τόσο για την οδύνη και 

τον πόνο όσο και για την ευχαρίστηση εξίσου. Η στάση της ευτυχίας 

είναι περισσότερο στάση εκτίμησης παρά επίκρισης ή παραπόνου. Το να 

νιώθουμε την ευτυχία αντί να είμαστε ευτυχισμένοι σημαίνει να 

επικοινωνούμε με τον κόσμο όπως αυτός είναι, με τη ζωή όπως 

έρχεται.[…] 

– Πώς πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τις 

ψυχολογικές του κρίσεις; 

Τελικά εναπόκειται στο κάθε άτομο ν’ αγωνιστεί για τη ζωή και να βρει 

τον δικό του τρόπο εξόδου από το αδιέξοδό του. Η δύναμη πηγάζει από 

το να επιλύει ο καθένας τα προβλήματά του και ν’ αντιμετωπίζει τις 

προκλήσεις μόνος του. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και 

όσο περισσότερο μπαίνει κανείς μέσα σε μια καλή διαβίωση τόσο 

περισσότερο θα ευημερεί. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να χρειαστεί μια 

χείρα βοηθείας για να βρει κάποιος τη σωστή κατεύθυνση, αν έχει χάσει 

τον δρόμο του κι έχει βρεθεί σε αδιέξοδο.[…] Η ποιότητα της ζωής δεν 

έχει να κάνει μόνο με την ευχαρίστηση και τη διαφώτιση, αν και αυτές οι 

εμπειρίες θα είναι σίγουρα μέρος του στόχου. […]Πάνω απ “όλα έχει να 

κάνει με την κατανόηση των απαιτήσεων της ζωής. Πρόκειται για γνώση 
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του σωστού και του λάθους, για τους εαυτούς μας, κι όχι επειδή ο νόμος 

ή ο θεός το απαιτούν από εμάς, αλλά επειδή εκτιμούμε πως το να 

κάνουμε το σωστό είναι η ίδια η ζωή. Το να μάθουμε να ζούμε και να 

πράττουμε με πιο ηθικό τρόπο, να συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας με 

σοφία και προθυμία μας δίνει ανεκτίμητα μαθήματα. 

                                                      https://www.fractalart.gr/emmy-van-deurzen/ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Άντον Τσέχωφ, Βυσσινόκηπος (απόσπασμα, σελ.61-64) 

Ο Βυσσινόκηπος, το τελευταίο θεατρικό έργο του Αντόν Τσέχωφ, που 

γράφτηκε το 1903, είναι εμπνευσμένο από μία εποχή κατά την οποία ο 

ρωσικός λαός, αν και θεωρητικά ελεύθερος, εξαιτίας της κατάργησης της 

δουλοπαροικίας κατά το 1861, ζούσε ακόμη στη φτώχεια και την αμάθεια. 

Σε συμβολικό επίπεδο ο βυσσινόκηπος, ένα κομμάτι γης που ανήκει σε 

αριστοκρατική οικογένεια, όπως και η αδυναμία της οικογένειας να τον 

κρατήσει, υποδηλώνει τις αλλαγές της ρωσικής κοινωνίας και τα νέα 

κοινωνικά στρώματα που έρχονται στο προσκήνιο, εξαιτίας πολιτικών και 

κοινωνικών ζυμώσεων. 

[…] 

 

Τροφίμωφ 

[…]Για μας, σκοπός και νόημα της ζωής μας είναι να ξεπεράσουμε κάθε 

τι εφήμερο κι απατηλό, κάθε τι που μπαίνει εμπόδιο στην ελευθερία και 

στην ευτυχία μας. Εμπρός, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε εμπρός, να 

φτάσουμε εκείνο το λαμπερό αστέρι, εκεί μακριά! Εμπρός! Φίλοι, μη 

μένετε πίσω! 

 

Άνια 

(Χειροκροτεί) Τα λες τόσο ωραία! Τι υπέροχα που είν’ εδώ σήμερα! 

 

Τροφίμωφ 

Ναι, ο καιρός είναι υπέροχος. 

 

Άνια 

Τι μου έχεις κάνει, Πέτια
1
; Γιατί δεν αγαπάω πια το βυσσινόκηπο όπως 

πρώτα; Τον λάτρευα τόσο, που νόμιζα πως δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος 

στη γη. 

 

Τροφίμωφ 

Ολόκληρη η Ρωσία είναι κήπος μας. Είναι χώρα τόσο απέραντη και 

πανέμορφη, είναι χώρα με τόπους μοναδικούς, απαράμιλλους. (Παύση) 

https://www.fractalart.gr/emmy-van-deurzen/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%AD%CF%87%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Για σκέψου, Άνια, ο παππούς σου, ο προπάππος σου κι όλοι οι πρόγονοί 

σου είχανε δουλοπάροικους - ήταν ιδιοκτήτες ζωντανών ψυχών. Μα, δεν 

καταλαβαίνεις; Μπορεί τώρα από κάθε βυσσινιά του κήπου, από κάθε 

φύλλο, από κάθε κορμό, να σας κοιτάνε ανθρώπινα πλάσματα -  πώς δεν 

ακούτε τις φωνές τους;… Η κυριαρχία που είχατε πάνω σ’ εκείνες τις 

ανθρώπινες ψυχές έχει στοιχειώσει κι όλους εσάς. Όλοι όσοι έζησαν 

παλιότερα κι όλοι όσοι ζείτε τώρα, η μητέρα σου, εσύ, ο θείος σου, δεν 

το καταλαβαίνετε, αλλά ζείτε με χρέη, ζείτε σε βάρος των άλλων, σε 

βάρος ανθρώπων που δεν καταδέχεστε να τους δεχτείτε παραμέσα από 

την κουζίνα σας… Είμαστε πίσω τουλάχιστον διακόσια χρόνια, δεν 

έχουμε καταφέρει τίποτα και, κυρίως, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τη σχέση 

μας με το παρελθόν μας. Έχουμε μάθει μόνο να ψευτοφιλοσοφούμε, να 

παραπονιόμαστε ότι περνάμε πληκτικά και καταφεύγουμε στη βότκα… 

Μα, είναι τόσο απλό: για να βιώσουμε το παρόν πρέπει να εξιλεωθούμε 

για το παρελθόν μας και ν’ απαλλαγούμε απ’ αυτό για πάντα, και η 

λύτρωση θα έρθει μόνο με τη δουλειά, με τον μαρτυρικό και 

ακατάπαυστο μόχθο. Αυτό κατάλαβέ το, Άνια. 

 

Άνια 

Το σπίτι που μένουμε δεν είναι πια δικό μας εδώ και καιρό. Θα φύγω, 

σου δίνω το λόγο μου. 

 

Τροφίμωφ 

Ακόμα και τα κλειδιά του σπιτιού αν έχεις μόνο, ρίξ’ τα στο ποτάμι και 

φύγε! Γίνε ελεύθερη σαν τον άνεμο. 

 

Άνια 

(Ενθουσιασμένη) Τι ωραία που το είπες αυτό! 

 

Τροφίμωφ 

Πίστεψέ με, Άνια, πίστεψέ με. Δεν είμαι ούτε τριάντα χρόνων, είμαι 

νέος, είμαι ακόμα φοιτητής, κι όμως έχω ήδη υποφέρει πολύ. Το χειμώνα 

δεν έχω καν ψωμί να φάω, αρρωσταίνω, με πιάνει η αγωνία, ζω φτωχός 

σαν ζητιάνος. Και πού δεν έχω πάει, και πού δεν μ’ έχει κυνηγήσει η 

μοίρα μου! Κι όμως, πάντα, κάθε στιγμή, μέρα και νύχτα, η ψυχή μου 

γεμίζει από ανεξήγητα προαισθήματα. Νιώθω την ευτυχία να έρχεται, 

Άνια, ναι, τη βλέπω κιόλας μπροστά μου… 

 

1.Πέτια: το μικρό όνομα του Τροφίμωφ 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

«Αν μπορούμε σήμερα να γίνουμε ευτυχισμένοι… πραγματοποίηση του 

χρέους του»: Να γράψετε ένα κείμενο 70-80 λέξεων στο οποίο να 

αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω απόσπασμα, προκειμένου να το 

αξιοποιήσετε σε γραπτή εργασία σας. 

                                                                                               15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις περιόδους που ακολουθούν γράφοντας στο 

τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό, αν η περίοδος συμφωνεί με το νόημα του κειμένου 1 ή τη 

λέξη Λάθος, αν δεν συμφωνεί: 

1. Η αντίληψη περί ευτυχίας παραμένει αναλλοίωτη στην πάροδο του 

χρόνου. 

2. Οι άνθρωποι στο παρελθόν ήταν περισσότερο ευτυχισμένοι. 

3. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος για τα επιτεύγματά του είναι 

εφήμερη. 

4. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ελαστική συνείδηση που 

χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον βοηθά να κατακτήσει 

την ευτυχία. 

5. Το καταληκτικό στάδιο της ανθρώπινης ευτυχίας είναι η 

προσήλωση στο κοινωνικό καθήκον 

                                                                                                    10 μονάδες 

 

Β2. α) Το κείμενο 1 είναι στοχαστικό δοκίμιο. Δύο από τα 

χαρακτηριστικά του είναι ο συνυποδηλωτικός λόγος και το προσωπικό 

και οικείο ύφος. Να εντοπίσετε δύο παραδείγματα για καθένα από αυτά 

τα στοιχεία. 

                                                                                                     8 μονάδες 

        

β) Κυρίαρχοι τρόποι οργάνωσης του λόγου στο κείμενο 1 είναι η 

αντίθεση και η διαίρεση. Να εντοπίσετε ένα χωρίο για κάθε περίπτωση, 

που επιβεβαιώνουν αυτούς τους τρόπους ανάπτυξης καταγράφοντας τις 

διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις σε κάθε περίπτωση.                                                                                                                

                                                                                              7 μονάδες 

Β3. Να συγκρίνετε το κείμενο 1 με το κείμενο 2 ως προς τις θέσεις που 

διατυπώνονται για την επίτευξη της ευτυχίας.                                                                                              

                                                                                               15 μονάδες 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

42 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Αφού λάβετε υπόψη σας το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου 3, να 

σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα των δύο χαρακτήρων, όπως 

αναδεικνύεται στο συγκεκριμένο θεατρικό απόσπασμα (150-200 λέξεις).  

 

                                                                                                   15 μονάδες 

                                                               

ΘΕΜΑ Δ 

 

Με αφορμή τα κείμενα 1 και 2, σε ένα άρθρο σας (300-400 λέξεις), που 

θα δημοσιεύσετε στο σχολικό περιοδικό, να παρουσιάσετε τις απόψεις 

σας α) για το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος είναι ευτυχισμένος και 

β) για το περιεχόμενο της πραγματικής ευτυχίας.  

                                                                                              30 μονάδες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΥΧΟΣ     
                                                                                                                            ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

43 
 

8
Ο

 Κριτήριο αξιολόγησης 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η καταναλωτική κοινωνία 

του Βασίλη Βαμβακά 

Ο κ. Βασίλης Βαμβακάς είναι λέκτορας Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας 

στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

    

Στις 15 Απριλίου 1955, ο Τσεχοαμερικανός επιχειρηματίας Ray Kroc, που 

έως τότε πωλούσε μηχανές παρασκευής μιλκ σέικ, άνοιξε το ένατο 

κατάστημα της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στην πόλη  Des Plaines 

του Ιλινόι, ως αντιπρόσωπος των αδελφών Dick και Maurice 

McDonald,[….] Το 1967 άνοιξε το πρώτο εστιατόριο εκτός των 

Ηνωμένων Πολιτειών, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και το 1971 

το πρώτο στην Ευρώπη, κοντά στο Άμστερνταμ. Σήμερα 45 εκατομμύρια 

πελάτες εξυπηρετούνται από 30.000 εστιατόρια σε 119 χώρες σε όλον τον 

κόσμο. Έτσι η εταιρεία έχει γίνει σύμβολο της παγκοσμιοποίησης και του 

αμερικανικού τρόπου ζωής, ενώ είναι συχνά επίκεντρο κριτικής σχετικά με 

την παχυσαρκία, την επιχειρησιακή ηθική και την υπευθυνότητα των 

εταιρειών απέναντι στους καταναλωτές. Πάνω απ’ όλα όμως, έχει γίνει 

σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας, ιδιαίτερα καθώς η εμφάνιση και 

πορεία της McDonald’s ακολουθεί χρονικά αυτήν της κοινωνίας των 

καταναλωτών. Πώς όμως εμφανίστηκε η μαζική κατανάλωση τον 20ό 

αιώνα και τι σημαίνει για τον άνθρωπο; Και πώς έχουμε περάσει από τη 

μαζική στην εξατομικευμένη κατανάλωση; 

   Η καταναλωτική κοινωνία που προκύπτει επί της ουσίας στο δεύτερο 

μισό του 20ού αιώνα εστιάζει όχι στην ικανοποίηση στέρεων αναγκών 

και στην αξία της σύνεσης αλλά στη διαρκή αναζήτηση πλήρωσης 

ευμετάβλητων και διογκούμενων επιθυμιών, με άλλα λόγια στην 

απόλαυση. Η καταναλωτική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό φέρει μαζί της τη 

ρευστότητα και την ανασφάλεια ως βασικές προϋποθέσεις και 

αποτελέσματα. Είναι μια κοινωνία που καθιστά την ευτυχία για πρώτη 

φορά ζητούμενο για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι όμως και εκείνη η 

κοινωνία που κατακερματίζει τον χρόνο των ανθρώπων σε στιγμιαίες 

απολαύσεις, συχνές ματαιώσεις και συνεχείς μικρές επιλογές με μεγάλη 

ατομική ευθύνη. 

   Σημαντικές μελέτες που έχουν γίνει για τον βασικό κώδικα του 

καταναλωτισμού, τη διαφήμιση, σημειώνουν ενδιαφέρουσες 
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μετατοπίσεις στη δεκαετία του ’50. Σε μεγάλο βαθμό αυτές 

συνδυάζονται με την επέλαση της τηλεόρασης και του 

πολλαπλασιασμού της εικόνας εντός του οίκου. Η διαφήμιση υιοθετεί τις 

στρατηγικές της προσωποποίησης, τα μηνύματά της εκπέμπουν κυρίως 

τη συναισθηματική ικανοποίηση του χρήστη του προϊόντος, 

σφυρηλατώντας το πολιτισμικό πλαίσιο του ναρκισσισμού που θα 

επικρατήσει από εκείνη την περίοδο και τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία 

του ’70 οπότε θα αντικατασταθεί από τον τοτεμισμό
1
 και την αποθέωση 

των καταναλωτικών προϊόντων ως σύμβολα συγκεκριμένων τρόπων 

ζωής (life styles) και κοινωνικών ομάδων (π.χ. γιάπηδες κ.λπ.). 

   Η κουλτούρα των McDonald’s δεν προάγει μόνο το τυποποιημένο, 

φτηνό φαγητό. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός κοινωνικού 

χώρου που θα άρει τις ταξικές, ηλικιακές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. 

Γίνεται το στιγμιαίο αλλά σημαντικό σημείο συνάντησης μιας κοινωνίας 

που όλο και περισσότερο αρχίζει να διαμορφώνει ξεχωριστούς χώρους 

διασκέδασης και κοινωνικοποίησης.  

   Με την έλευση της δεκαετίας του ’60 και τη χειραφέτηση που έφερε σε 

θέματα σεξουαλικότητας και των σχέσεων των δύο φύλων αλλά και τις 

οικολογικές ανησυχίες, η καταναλωτική «μανέστρα» θα εμπλουτιστεί και 

ορισμένες φορές θα περιλάβει τόσο αντισυστημικές τάσεις και 

αντιλήψεις όσο και θα απευθυνθεί στον ίδιο τον καχύποπτο πια 

καταναλωτή, αυτόν που δεν θέλει να γίνεται αντικείμενο στεγνής 

προπαγάνδας και να ομογενοποιείται στο πλαίσιο της μαζικής 

κουλτούρας. 

   Η μεγαλύτερη ίσως επανάσταση που έφερε η πρωτοκαθεδρία της 

κατανάλωσης είναι ότι ο άνθρωπος αποδέχτηκε την κοινωνική αλλαγή 

και τον προσωπικό μετασχηματισμό ως μια καθιερωμένη, όχι 

ριζοσπαστική, διαδικασία. Ουσιαστικά η κατανάλωση που υπόσχεται 

νέες ατομικές εμπειρίες μυεί διευρυμένα κοινωνικά στρώματα σε μια 

διαρκή αναζήτηση της προσωπικής πλήρωσης. Την ίδια ώρα όμως 

παράγει νέες δυσφορίες. Δημιουργεί τον καταναλωτή που βρίσκεται 

σε ένα διαρκές ταξίδι αυτονομίας και αυτοϋπονόμευσης, με 

συναισθήματα άγχους για όλα όσα πρέπει να βιώσει και έντονης 

βαρεμάρας όταν τα ζει.  

 
                                                                               Άρθρο διασκευασμένο από τον τύπο 

 
1.τοτέμ: ζώο, φυτό, αντικείμενο ή φαινόμενο που θεωρείται από πρωτόγονους λαούς 

ο γενάρχης και ο προστάτης της φυλής και λατρεύεται ως ιερό. 

 

 

 

 

https://www.lexigram.gr/lex/enni/φυτό
https://www.lexigram.gr/lex/enni/αντικείμενο
https://www.lexigram.gr/lex/enni/φαινόμενο
https://www.lexigram.gr/lex/enni/θεωρείται
https://www.lexigram.gr/lex/enni/πρωτόγονους
https://www.lexigram.gr/lex/enni/λαούς
https://www.lexigram.gr/lex/enni/γενάρχης
https://www.lexigram.gr/lex/enni/προστάτης
https://www.lexigram.gr/lex/enni/φυλής
https://www.lexigram.gr/lex/enni/λατρεύεται
https://www.lexigram.gr/lex/enni/ιερό
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Κ. Π. Καβάφης, Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης  

Άρεσε γενικώς στην Αλεξάνδρεια,  

τες δέκα μέρες που διέμεινεν αυτού,  

ο ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης  

Αριστομένης, υιός του Μενελάου.  

Ως τ' όνομά του, κ' η περιβολή, κοσμίως, ελληνική.  

Δέχονταν ευχαρίστως τες τιμές, αλλά  

δεν τες επιζητούσεν· ήταν μετριόφρων.  

Αγόραζε βιβλία ελληνικά,  

ιδίως ιστορικά και φιλοσοφικά.  

Προ πάντων δε άνθρωπος λιγομίλητος.  

Θάταν βαθύς στες σκέψεις, διεδίδετο,  

κ' οι τέτοιοι τόχουν φυσικό να μη μιλούν πολλά.  

Μήτε βαθύς στες σκέψεις ήταν, μήτε τίποτε.  

Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος.  

Πήρε όνομα ελληνικό, ντύθηκε σαν τους Έλληνας,  

έμαθ' επάνω, κάτω σαν τους Έλληνας να φέρεται·  

κ' έτρεμεν η ψυχή του μη τυχόν  

χαλάσει την καλούτσικην εντύπωσι  

μιλώντας με βαρβαρισμούς δεινούς τα ελληνικά,  

κ' οι Αλεξανδρινοί τον πάρουν στο ψιλό,  

ως είναι το συνήθειο τους, οι απαίσιοι.  

Γι' αυτό και περιορίζονταν σε λίγες λέξεις,  

προσέχοντας με δέος τες κλίσεις και την προφορά·  

κ' έπληττεν ουκ ολίγον έχοντας  

κουβέντες στοιβαγμένες μέσα του.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ  Α 

 

Στο πλαίσιο εργασίας σας για τη διαφήμιση, ανακοινώνετε στους 

συμμαθητές σας το περιεχόμενο της δεύτερης και τρίτης παραγράφου του 

κειμένου 1 που διαβάσατε (60-70 λέξεις).                               

                                                                                                  15 μονάδες 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. «Δημιουργεί τον καταναλωτή που βρίσκεται σε ένα διαρκές 

ταξίδι αυτονομίας και αυτοϋπονόμευσης, με συναισθήματα άγχους 

για όλα όσα πρέπει να βιώσει και έντονης βαρεμάρας όταν τα ζει». 

Στο συγκεκριμένο χωρίο του κειμένου 1 να εξηγήσετε την αντίφαση που 

διέπει τη συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή (60-70 λέξεις). 

                                                                                              

                                                                                                  15 μονάδες 

 

Β2.«Είναι μια κοινωνία που καθιστά την ευτυχία για πρώτη φορά 

ζητούμενο για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι όμως και εκείνη η 

κοινωνία που κατακερματίζει τον χρόνο των ανθρώπων σε στιγμιαίες 

απολαύσεις, συχνές ματαιώσεις και συνεχείς μικρές επιλογές με μεγάλη 

ατομική ευθύνη». 

Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης (3 μονάδες) στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα του κειμένου 1, να αιτιολογήσετε την επιλογή της από τον 

συγγραφέα (3 μονάδες) και να την μετατρέψετε στην αντίθετή της. (4 

μονάδες) 

                                                                                                 10 μονάδες 

  

Β3. α) «Στις 15 Απριλίου 1955… κοινωνίας των καταναλωτών»: Να 

εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε τη συνοχή των περιόδων του 

παραπάνω αποσπάσματος του κειμένου 1.                                                                                                         

 

                                                                                                    7 μονάδες 

 

      β) Να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό και επίθετο με καθένα 

από τα παρακάτω ρήματα του κειμένου 1: εξυπηρετούνται, σημαίνει, 

καθιστά, συνδυάζονται. 

                                                                                                   8 μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Στο κείμενο 2 ο Ηγεμών προσπαθεί να φανεί διαφορετικός απ’ ό,τι είναι. 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι επιπτώσεις για το άτομο από την υιοθέτηση 

αυτής της στάσης ζωής; (150-200 λέξεις) 

                                                                                                    15 μονάδες 
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ΘΕΜΑ Δ 

Το σχολείο σας διοργανώνει ημερίδα με αφορμή τον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή. Με παρέμβασή σας (300-400 λέξεων) 

επισημαίνετε τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο προσδιορίζοντας τα γνωρίσματα του συνειδητού 

καταναλωτή. 

                                                                                                30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

1) Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην πρώτη παράγραφο 

του κειμένου 1. 

 

2) Στο κείμενο 1 ο συντάκτης χρησιμοποιεί ειδικό λεξιλόγιο. Αφού 

καταγράψετε 4 παραδείγματα, να εξηγήσετε τη λειτουργία του ως προς 

το ύφος του κειμένου. 

 

3) Να σχηματίσετε ένα ονοματικό σύνολο με καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις του κειμένου 1: πορεία, ρευστότητα, μηνύματα, αντιλήψεις, 

επανάσταση. 

 

4) Ο Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης θεωρείται ποίημα ψευδοϊστορικό. 

Ωστόσο πώς ο ποιητής επιτυγχάνει να καταστήσει τον ηγεμόνα ιστορικό 

πρόσωπο; 

 

5) Πώς μεταβάλλεται η  γλώσσα του ποιήματος από τον 13
ο
 στίχο και 

εξής; Σε τι εξυπηρετεί η μεταβολή αυτή; 

 

6)Ποιες είναι οι φωνές στους υπογραμμισμένους στίχους του κειμένου 2;   

 

7)Ο ποιητής στο κείμενο 2 χρησιμοποιεί περιγραφή και σχόλιο. Να 

εντοπίσετε ένα παράδειγμα για καθέναν από τους παραπάνω 

αφηγηματικούς τρόπους και να σχολιάσετε τη λειτουργία τους. 

 

8)Από ποιες ενότητες αποτελείται το κείμενο 2 με βάση το περιεχόμενό 

του; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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9
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Γυναίκα και διαφήμιση 

   Το πρότυπο γυναίκας που προβάλλει η σύγχρονη διαφήμιση λειτουργεί 

ανυψωτικά ή μειωτικά; Την απάντηση δίνει το γνωστό διαφημιστικό 

σλόγκαν: «Είμαι, όπως με θέλετε». Η γυναίκα παρά τις θρυλούμενες 

κατακτήσεις, εξισώσεις και δικαιώματα, δεν τολμά ακόμη να είναι ο 

εαυτός της. Είναι αυτό που της ορίζει ο νέος δυνάστης: η διαφήμιση. Δεν 

είναι, άλλωστε, τυχαίο πως όλες οι μάρκες ακριβών αυτοκινήτων είναι 

γένους θηλυκού! 

   «Το χέρι που κουνά την κούνια ενός βρέφους, κουνά τον κόσμο», 
λέει μια όμορφη ξένη παροιμία. Κι όμως, όταν το χέρι αυτό «κουνήθηκε» 

για να διεκδικήσει το δικαίωμα στην ανθρωπιά, αντιμετωπίστηκε 

χλευαστικά. Πικρόχολα σχόλια, φθηνά αποφθέγματα, που αφορούν στη 

γυναίκα, άρχισαν να κυκλοφορούν, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, 

που η παρουσία της, επαναστατική και διεκδικητική, έγινε έντονα 

ενοχλητική σ’ όσους αδυνατούν να ξεφύγουν από τα ξεπερασμένα πια 

πρότυπα της αυταρχικής πατριαρχικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα, από τη 

στιγμή που η γυναίκα άρχισε να διεκδικεί ίσα δικαιώματα με τον άνδρα, 

επιστρατεύτηκαν πολλά «έξυπνα» σχόλια, για να συνοδεύσουν την 

κίνηση αυτή, που φάνταζε απειλητική στα μάτια του «ισχυρού» φύλου. Ο 

άντρας, καταπιεσμένος μέσα στο κοινωνικό σύστημα, ήθελε, 

τουλάχιστον, να είναι αφέντης μέσα στο σπίτι του και να εκτονώνεται για 

τις ταπεινώσεις του, ξεσπώντας πάνω στη γυναίκα και τα κορίτσια του. 

   Η γυναίκα της διαφήμισης δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Είναι το 

προβαλλόμενο ίνδαλμα
1
 κάθε γυναίκας, όπως, τουλάχιστον, πιστεύουν οι 

«αρμόδιοι». Δυο, βασικά, είναι τα πρότυπα γυναίκας που προβάλλει η 

διαφήμιση: της εξευγενισμένης εταίρας και της άμισθης παραδουλεύτρας 

του σπιτιού. Η πρώτη είναι μια όμορφη, καλλίγραμμη, αισθησιακή, πολύ 

«θηλυκή» - που στη γλώσσα των διαφημιστών σημαίνει διασκεδαστικά 

ανόητη και βάναυσα απαίδευτη – γυναίκα. Μια γυναίκα, που 

επιδεικνύεται σαν σώμα, όπως στα σκλαβοπάζαρα, που «μετράει» σαν 

σώμα και που πίνεται σαν «σώμα»
2
. Μια ύπαρξη τρομερά αληθινή μέσα 

στον ψεύτικο κόσμο που την περιβάλλει, αφελής και πονηρή μαζί, 

φλύαρη σε κούφιες και λιγομίλητη σε σοβαρές κουβέντες, υποβιβασμένη 

στο επίπεδο ενός φτηνού ερωτικού αντικειμένου. Ένα όργανο εύκολης 

μεταχείρισης αλλά ακριβής συντήρησης. Μια κερδοφόρα κούκλα, που 

της αρκεί ένα καλό κούρδισμα. 
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   Το δεύτερο πρότυπο είναι η μοντέρνα νοικοκυρά. Άψογα ντυμένη και 

μακιγιαρισμένη, μέσα σε μια πανάκριβη και πεντακάθαρη κουζίνα, 

τρισευτυχισμένη κοντά στο καινούργιο της πλυντήριο. Δείχνει σαν να 

κατάκτησε τον κόσμο και την ευτυχία σαν έμαθε το μυστικό να γυαλίζει 

το πάτωμα ή να κάνει πιο λευκά τα λευκά ρούχα. Όλη η «κουλτούρα» 

της περιορίζεται σε κάποιο αποσμητικό ή σε κάποια φθηνά αισθηματικά 

βιβλία και οδηγούς μαγειρικής, που είναι ακίνδυνοι από κάθε άποψη, μια 

και δεν ασκούν σε κανέναν καμιά κριτική. Επιπλέον περιέχουν και 

«συνταγές» οικογενειακής ευτυχίας, όπως η περίφημη: «Αν βλέπεις πως 

ο σύζυγος σου δεν έχει καρδιά, μη λησμονείς ότι έχει στομάχι. Αν 

κερδίσεις το στομάχι του θα κατακτήσεις και την καρδιά του». 

   Σήμερα, βέβαια, η γυναίκα απελευθερώθηκε. Η διαφήμιση, όμως, 

βρήκε νέους τρόπους να της περάσει νέα δεσμά, να την κατεβάσει πιο 

χαμηλά από το σημείο που βρισκόταν στα χρόνια της μακράς κοινωνικής 

δουλείας της. Τότε ήταν υποζύγιο, σήμερα, όμως, όπως λέει ξένος 

συγγραφέας, είναι το σαπούνι του άντρα. Το σαπούνι όμως ξεπλένει. Ο 

διαφημιστικός ρύπος δεν ξεπλένει κανέναν. Ο τρόπος που η διαφήμιση 

προβάλλει τη γυναίκα δεν προσβάλλει μόνο την ίδια αλλά και τον άντρα 

που τη δέχεται και την ανέχεται. Χαμηλώνει κι αυτός, όσο χαμηλώνει κι 

εκείνη.    Εξευτελίζεται όσο κι εκείνη. Αν εκείνη προβάλλεται σαν 

αφελής και κενή πνευματικά, ο άντρας είναι δυο φορές ανόητος γι’ αυτήν 

τη μεταχείριση. Πέρ’ από αυτό, υποβαθμίζεται ο ρόλος της γυναίκας στη 

συνείδηση των παιδιών. Η διαφήμιση αναπαράγει μέσα τους τα ίδια 

πρότυπα. Το κορίτσι «διδάσκεται» να μαθαίνει πως αποστολή της 

γυναίκας είναι να υπηρετεί και το αγόρι να πιστεύει πως ο ανδρικός 

ρόλος συνίσταται στο να υπηρετείται. 

   Η διαφήμιση, όμως, εκτός των άλλων κατάφερε να υποκαταστήσει 

κάθε ουσιαστική ανθρώπινη παρουσία με την άψυχη ύλη. 

Προκατασκευασμένα σπίτια να στεγάσουν προκατασκευασμένα 

αισθήματα και κοινότυπες ιδέες. Αυτό προωθεί σήμερα η διαφήμιση: 

πανομοιότυπους ανθρώπους, σαν τ’ «ανθρωπάκια» του Γαίτη
3
, που λόγω 

της απωθητικής τους ομοιότητας και κενότητας δεν έχουν να 

προσφέρουν τίποτα ο ένας στον άλλον. Άνθρωποι απάνθρωποι, εγωιστές, 

φιλήδονοι, που μόνο τους καταφύγιο είναι η εμπορική ευτυχία. 

   Μήπως, βλέποντας αυτή την ανυποχώρητη ανδρική στάση απέναντι 

στη γυναίκα, θα πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά την ίδρυση «Υπουργείου 

Έρωτος και Αγάπης», που τόσο παραστατικά μας δίνει στο «1984» ο 

Όργουελ; Μήπως η εικόνα αυτή δεν απέχει πολύ από την εικόνα του 

κόσμου που έχουμε μέσα μας; Τιμά το ανθρώπινο γένος το γεγονός ότι 

μετά από τόσους αγώνες εξακολουθούμε να μιλάμε για δικαιώματα της 

γυναίκας; Ίσως, είναι καιρός να πάρουμε κάποια κριτική στάση απέναντι 

στα ζητήματα αυτά και να μην τα βλέπουμε με χλευαστική διάθεση. Το 

ότι υπάρχουν τόσες και τόσες οργανώσεις για την προώθηση των 
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γυναικείων αιτημάτων και κατοχύρωση των γυναικείων δικαιωμάτων, 

δεν είναι καθόλου τιμητικό για τη χώρα μας.  

 
                                                                                      (13 Μαρτίου 1988) 

Από το βιβλίο του Σαράντου Ι. Καργάκου: «Προβληματισμοί – ένας διάλογος με τους 

νέους.» Τόμος Ε΄  

 

1.Ίνδαλμα: εικόνα, ομοίωμα, ιδεατή μορφή 

 

2.Σώμα: Ιερό μεθυστικό ποτό της αθανασίας. Στην Περσία το 

έφτια¬χναν οι ιερείς σε ειδικό μέρος του ναού από χυμούς ορισμένου 

φυτού. Οι Ινδοί το θεωρούσαν ποτό της ζωής. 

 

3.Ο Γιάννης Γαΐτης ήταν Έλληνας ζωγράφος, χαράκτης και γλύπτης. 

Είναι γνωστός για τα «Ανθρωπάκια» του, μορφές που δεν έχουν ατομικά 

χαρακτηριστικά και έχουν πανομοιότυπο ντύσιμο με ριγέ κοστούμι και 

καπέλο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μαζοποίηση του σύγχρονου 

ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

 
 

 

 
https://www.in2life.gr/features/notes/article/631874/oi-palies-diafhmiseis-mas-

thymizoyn-mia-allh-ellada.html 

https://www.in2life.gr/features/notes/article/631874/oi-palies-diafhmiseis-mas-thymizoyn-mia-allh-ellada.html
https://www.in2life.gr/features/notes/article/631874/oi-palies-diafhmiseis-mas-thymizoyn-mia-allh-ellada.html
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ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 

Ρέα Γαλανάκη, Ελένη ή ο Κανένας (απόσπασμα) 

 

Tο μυθιστόρημα Eλένη ή ο Kανένας προσπάθησε να προσεγγίσει τον βίο 

και τον μύθο της Σπετσιώτισσας Eλένης Mπούκουρα, που ντύθηκε άντρας 

για να μπορέσει να σπουδάσει ζωγραφική στην Iταλία, παντρεύτηκε τον 

ζωγράφο Σαβέριο Aλταμούρα, γέννησε τα παιδιά της (ανάμεσά τους και 

τον θαλασσογράφο Iωάννη Aλταμούρα) και επέστρεψε εγκαταλειμμένη από 

τον άντρα της στην Aθήνα και εργάστηκε ως ζωγράφος. 

 

«Στα είκοσι εφτά μου, είχε αποκάμει πια να μου γυρεύει η μάνα 

στεφανώματα. Ας έστεργα τουλάχιστον, έλεγε κάθε μέρα όλο τον 

χειμώνα, να μείνω, να γεράσω απάντρευτη κοντά στις παντρεμένες 

αδερφές μου, κι ας βουρλιζόμουν ως το τέλος της ζωής μου από τα 

δαιμόνια της ζωγραφικής. Μα εγώ γύρευα Ακαδημίες και περγαμηνές. 

Τεκμήρια των αντρών. Για να κάνω τι, αναρωτιόταν. Με την προίκα μου 

θα μπορούσα οποιαδήποτε στιγμή να παντρευτώ καλά, επέμενε, 

αγνοώντας πως εγώ είχα συμφωνήσει με τον κύρη μου να με συντηρεί 

από το κεφάλαιο αυτής της προίκας, όσο θα έμενα για σπουδές στην 

Ιταλία. Καλά είχε κάμει, πρόσθετε, που ποτέ δεν αποδέχτηκε τα θέατρα 

και τα καλά τους. Ιδού που ο άντρας της είχε τώρα ξεσηκωθεί από τα 

μάγια τους και από τους επαίνους του Τσέκολι, και συναινούσε να πάω 

στα ξένα για να δω τις πιο σπουδαίες ζωγραφιές, μα προπαντός για να 

σπουδάσω τα λίγα, όσα μπορούσα κι εκεί να σπουδάσω ως γυναίκα στα 

εργαστήρια της ζωγραφικής. Ακόμη και σ’ αυτά να συμφωνούσε η 

μητέρα μου, ανησυχούσε πώς θα τριγύρναγε μια νέα γυναίκα μόνη και 

ασυνόδευτη στα τρίστρατα της ξενιτιάς. Ο καπετάνιος, βέβαια, από τη 

μεριά του ουδέποτε υπολόγισε τη γη ολάκερη σαν κάτι απρόσιτο και 

ξένο. Ένα γερό αρμένισμα και φτάνεις, έλεγε. Μαθαίνεις έπειτα τον άλλο 

κόσμο, αν έχεις βαθιά μελετήσει τον δικό σου. Άλλωστε, και στην μπέσα 

της πρώτης του θυγατέρας, που του έμοιαζε σε όλα, πίστευε, και με 

αρμήνευε, εκεί που θα βρεθώ, να μη λησμονήσω ότι είμαι ελληνίδα. 

[…]Η μητέρα τον έβλεπε πόσο χαιρόταν επειδή θα ξαναμπάρκαρε για 

πολύ μακρινό, κατά τη γνώμη της, ταξίδι. Γνώμη ανίδεης γυναίκας, αφού 

κοντινό επέμενε να ορίζει αυτό το ταξίδι ο καπετάνιος, ο οποίος, πριν να 

δοθεί στον Αγώνα, είχε πατήσει δυο φορές το πλούσιο χώμα της 

Αμερικής. Ως αφέντης του οίκου τής ζήτησε να σταματήσει να 

δεινολογεί και να του ετοιμάσει τα νησιώτικα που έβαλε γαμπρός κι 

έκτοτε βρίσκονταν διπλωμένα στις λεβάντες, για να τα φορά σε έκτακτες 

περιστάσεις. Στην Αθήνα πάντως τόσα χρόνια, δεν τα έχει βγάλει από το 

σεντούκι ούτε μία φορά. Τώρα ήθελε να το φορέσει εξηγώντας στην 

Ελένη του για την ανοικτή θάλασσα. Αγύριστα κεφάλια και των δυο 
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τους, σκέφτηκε, δίχως όμως να τολμήσει να το πει η καπετάνισσα Μαρία, 

παρατημένα στο τρίστρατο του πιο παλαβού ονείρου. Και για να με 

προφυλάξει απ’ αυτό το μαγεμένο τρίστρατο, μου έδωσε κι εκείνη ένα 

τρίγωνο γαλάζιο φυλακτό με τίμιο ξύλο κι ευλογημένα στην εκκλησιά 

μυριστικά. 

[…]Βιαζότανε λοιπόν να με οδηγήσει στην Αιώνια Πόλη και κει να με 

εμπιστευθεί στη μύηση της τέχνης, ακριβώς όπως θα με εμπιστευόταν 

στη συνέχεια ενός άλλου άντρα. Νομίζω πως γι’αυτόν κυρίως τον λόγο 

είχε φορέσει τα καλά του ρούχα, αυτά που θα φορούσε για να με πάει 

περπατώντας νύφη στην εκκλησία του νησιού, τριγυρισμένος από τα 

όργανα, τα τραγούδια, τις ευχές και τα απριλιάτικα λουλούδια. Ρούχα 

από τον τραβούσαν πίσω στον δικό του γάμο και τον πήγαιναν μπροστά 

προς τον θάνατό του, όπως μου είπε, όταν καθίσαμε για να 

ξεκουραστούμε το πρώτο μεσημέρι της πορείας μας σε κάποιο πανδοχείο 

έξω από τη Νάπολη. Έκοψε ένα κλαδάκι πασχαλιάς και το πέρασε, ο 

κανακάρης, στο αυτί του. Μου έδωσε κι εμένα άλλο. Καθώς πέρναγα το 

μωβ λουλούδι του στην μπουτονιέρα του, ψηλάφισα το φυλαχτό κάτω 

από το βελούδο του ανδρικού μου σακακιού. Διότι η νύφη, που οδηγούσε 

ο πατέρας μου από έναν κόσμο σε έναν άλλο, εγώ η Ελένη, ήμουνα 

ντυμένη άντρας. 

[…]Έξω από τη Νάπολη κρύφτηκα σε μια συστάδα από πικροδάφνες και 

συκιές, που θέριευαν αντλώντας από τα χαλάσματα μιας αγροικίας. Εκεί 

άλλαξα. Είχα αγοράσει ένα αντρικό σκούρο κουστούμι, ακριβώς σαν 

εκείνα που φορούσανε οι κομψοί νέοι της πόλης. Τόνισα τη σοβαρότητα 

του χρώματος και των προθέσεών μου συντάσσοντας με το σκούρο 

χρώμα του ένα πουκάμισο από λευκή φίνα βατίστα. Έκανε ζέστη, μα 

καθώς τρέμοντας ντυνόμουν, γύρισα να κοιτάξω ποιοι βρίσκονταν 

μάρτυρες στη μεταμόρφωσή μου. Επισήμανα της θάλασσας το μπλάβο, 

το κεραμιδί και το ωχρό της πολιτείας πιο πέρα, το κοντινό μου πράσινο 

και το φαιό, το φωτεινό ουρανί και το φλύαρο των ασπροκίτρινων 

χαμομηλιών. Φιλάρεσκα έδεσα ένα μεταξωτό φουλάρι στο λαιμό μου· 

ρόδο με ελάχιστο γαλάζιο, ανταύγεια νερών όταν πλαγιάζει ο ήλιος. 

Φόρεσα τις δερμάτινές μου μπότες και διόρθωσα την καμπύλη της 

ασημένιας μου καδένας. Στην άκρη της κρεμότανε ένα ρολόι. Το 

κοίταξα. Μετέωρη, εύθραυστη, σημαδεμένη μού έδειξε την ώρα. 

Στερέωσα ένα καθρεφτάκι στα κλαδιά, για να δω να βάλω πάνω στα 

κουρεμένα μου μαλλιά είναι αντρικό καπέλο. Κοίταξα το πρόσωπό μου 

στον καθρέφτη. Η παρθένος ζωγράφος απουσίαζε, έχοντας φαίνεται 

ξεκινήσει για να επιστρέψει στην αττική Ανατολή, όπου ανήκε». 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1.Να παρουσιάσετε περιληπτικά (60-70 λέξεις) το περιεχόμενο της 3
ης

 

και 4
ης

 παραγράφου του κειμένου 1.                                                                                                             

 

                                                                                                15 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.α)Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τη μορφή του διαφημιστικού 

μηνύματος στο κείμενο 2 σε σχέση με τον επικοινωνιακό στόχο του.                                                                                                             

 

                                                                                                     7 μονάδες 

 

      β) Πιστεύετε ότι η εικόνα του κειμένου 2 συνδέεται με το 

περιεχόμενο του κειμένου 1; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

                                                                                                      8 μονάδες 

 

Β2. Το κείμενο 1 που σας δόθηκε είναι αποδεικτικό δοκίμιο. Να 

εντοπίσετε τρία γνωρίσματα του συγκεκριμένου κειμενικού είδους και να 

καταγράψετε ένα παράδειγμα για το καθένα. 

                                                                                                    15 μονάδες 

 

 

Β3.α) Ποια η λειτουργία των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις  

του κειμένου 1; 

 

1. «Το χέρι που κουνά την κούνια ενός βρέφους, κουνά τον 

κόσμο», 

2. «συνταγές» 

3. «διδάσκεται» 

4. «1984» 

 

                                                                                                      6 μονάδες 

 

     β) Να σχολιάσετε τη λειτουργία των ερωτήσεων στην τελευταία 

παράγραφο του κειμένου 1. 

 

                                                                                                4 μονάδες 
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Θέμα Γ 

 

Να καταδείξετε πώς σκιαγραφείται μέσα από τη ρεαλιστική και συνάμα 

ποιητική αφήγηση του κειμένου 3 η σχέση πατέρα- κόρης (100-200 

λέξεις); 

                                                                                                  15 μονάδες 

Θέμα Δ 

 

Να υποθέσετε ότι συντάσσετε μία επιστολή με αποδέκτη τον συγγραφέα 

του 1
ου

 κειμένου, στην οποία σχολιάζετε αρχικά τη θέση του και στη 

συνέχεια επισημαίνετε τη θετική λειτουργία της διαφήμισης στη 

σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία (300-400 λέξεις). 

                                                                                                   30 μονάδες 
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10
ο
 Κριτήριο αξιολόγησης 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ατομικισμός, μαζοποίηση και μοναξιά 

Ι.Ν. Μαρκόπουλος*  

 

   Μέσα σε ένα σκηνικό παγκόσμιας ιδεολογικής σύγχυσης και 

κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας, ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει 

να βρει τον δρόμο του, συχνά παλεύοντας μεταξύ της Σκύλλας του 

εγωπαθούς και αντικοινωνικού ατομικισμού και της Χάρυβδης του 

πλήρους αφανισμού του μέσα στον απρόσωπο χυλό μιας 

παγκοσμιοποιημένης εξουσιαστικής υπερδομής, που άλλοτε του αφήνει 

λάσκα το χαλινάρι και άλλοτε του δείχνει το εξουσιαστικό ολοκληρωτικό 

της πρόσωπο. 

   Στον δρόμο αυτό, οι οδοδείκτες, ανεπαρκείς και «πειραγμένοι», συχνά 

εκπέμπουν νεφελώδη, δυσανάγνωστα και παραπειστικά σήματα, που 

δρουν αποπροσανατολιστικά και επιτείνουν τη σύγχυση. 

   Στην επίταση της σύγχυσης συμβάλλουν επίσης πολλά ΜΜΕ, με τις 

εσκεμμένα ψευδείς ειδήσεις τους, ο τεράστιος και δύσκολα 

διαχειρίσιμος, αξιολογικά, όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας, αλλά και 

μια εκπαίδευση, δίχως παιδεία, που είναι καθαρά χρηστική και αγοραία, 

και –εκτός από την επαγγελματική της στοχοθεσία– σίγουρα δεν 

αποβλέπει και σε μια ουσιαστική εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου. 

   Η μαζοποίηση του ανθρώπου, το «χάσιμο» του εαυτού μέσα στον 

κόσμο, αλλά και η ακόρεστη ανάγκη του που τον κάνει να ξεχωρίζει 

πάση θυσία από τη μάζα και την ανωνυμία, βυθιζόμενος στον αυτάρεσκο 

ατομικισμό, έχουν τις ρίζες τους σε μια παραδόξως κοινή όσο και 

ελπιδοφόρα ιστορική περίοδο, που σηματοδοτεί μια ακόμη 

αντιφατικότητα στην πορεία της ανθρώπινης και κοινωνικής εξέλιξης. 

   Είναι η περίοδος που η Ιστορία μπαίνει σε δυναμική επανεκκίνηση 

μετά τη μακραίωνη στασιμότητα του Μεσαίωνα. Είναι η ιστορική εποχή 

των Νέων Χρόνων, με την επιστημονική επανάσταση του 17ου κυρίως 

αιώνα και με τις τόσες, πολλά υποσχόμενες ιδεολογικές, επιστημονικές 

και κοινωνικές του αλλαγές, που πολύ σύντομα οδήγησαν τον 18ο αιώνα 

του Διαφωτισμού, στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση και αργότερα, 

τον 19ο αιώνα, στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, με την πρώτη 

βιομηχανικά οργανωμένη μαζοποίηση του ανθρώπου, ως ανώνυμης και 

πλήρως χειραγωγημένης εργατικής δύναμης στους χώρους παραγωγής. 

Είναι όμως συγχρόνως και η περίοδος κατά την οποία η αρχή της 

υποκειμενικότητας εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο, τόσο στο 
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γνωσιοθεωρητικό και ιδεολογικό γενικότερα πεδίο όσο και στην 

κοινωνική ζωή, την ηθική και την τέχνη.[…] 

   Στην ταχυφαγία και την ταχυκουλτούρα της σύγχρονης κοινωνίας –με 

την ερεθιστική παρουσία τού όλο και πιο γρήγορου και πληθωρικού 

διαδικτύου, την τάχιστη επικοινωνία, τις εύκολες όσο και επιφανειακές 

ανθρώπινες σχέσεις, την πολυδιάσπαση και τον αποπροσανατολισμό, 

αλλά και την καταπιεστική επιθυμία για την άμεση ικανοποίηση 

ανούσιων αναγκών, που διαρκώς και τεχνηέντως μας επιβάλλονται– ο 

άνθρωπος αδυνατεί να συναντηθεί αναστοχαστικά, ακόμη και με τον 

ίδιου του τον εαυτό, σε έναν δρόμο της δημιουργικής αυτογνωσίας, της 

φρόνησης, της σωφροσύνης και της μεσότητας. 

   Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η δημιουργική όσο και συχνά 

ενοχλητική αυτή συνύπαρξη –χωρίς την οποία δεν μπορούν να υπάρξουν 

περισυλλογή και βαθύτητα σκέψης, αυτοεξέταση και αυτογνωσία, 

συναισθηματική και κοινωνική ζωή και μια ενατένιση και μελλοντική 

προβολή του βίου– απαιτεί πρωτίστως χρόνο και εσωτερική ηρεμία, ώστε 

να κατανοήσει ο άνθρωπος τόσο την αυταξία του όσο και την κοινωνική 

του αξία ως αλληλέγγυο και ισότιμο μέλος μιας ευρύτερης ανθρώπινης 

αλλά και βιοκεντρικά προσανατολισμένης κοινωνίας, απαλλαγμένης από 

αλλοτριωτικές, εξουσιαστικές και ολοκληρωτικές τάσεις. 

   Ενόσω λοιπόν ο άνθρωπος θα βρίσκεται μακριά από τον μέσο δρόμο 

της αυτογνωσίας αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας και της ισότιμης 

και αλληλέγγυας κοινωνικής του συμμετοχής, είτε αυτοεγκλωβισμένος 

στην αντιπαραγωγική και μοναχική αυταρέσκεια του ατομικισμού του, 

από τη μια μεριά, είτε στην ισοπεδωτικά οργανωμένη μαζοποίηση και 

ομογενοποίησή του, στο επικυρίαρχο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης, από 

την άλλη, θα αισθάνεται πάντοτε την αβάσταχτη μοναξιά της ύπαρξής 

του. 

* καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Μάριος Χάκκας, Το ψαράκι της γυάλας  (διήγημα) 

 

Το διήγημα δημοσιεύτηκε το 1971, στην περίοδο της δικτατορίας, και το 

θέμα του σχετίζεται με την ημέρα της επιβολής της (21 Απριλίου 1967). 

 

   Ο άνθρωπος, με τη φραντζόλα υπομάλης, είναι ο ίδιος που πριν δυο 

χρόνια περίπου κρατούσε καρπούζι. Τότε ήταν Ιούλιος
1
 και φυσικά 

υπήρχαν καρπούζια, ενώ τώρα Απρίλης και πήρε φρατζόλα. Βέβαια και 

καρπούζια να υπήρχανε, πράγμα αφύσικο για μήνα Απρίλη, αυτός πάλι 

για φρατζόλα στο φούρνο θα πήγαινε, όπως άλλωστε όλος ο κόσμος. 
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   Μέσα στο γενικό πανικό, πέσαν όλοι στα τρόφιμα. Περίμενε κι αυτός 

κάπου μισή ώρα σειρά και στο τέλος βρέθηκε με μια ζεματιστή φρατζόλα 

στο χέρι. Άλλοι παίρνανε τρεις και τέσσερες, αυτός μόνο μία. Για τη 

δουλειά που την ήθελε και μία αρκούσε. Την έβαλε κάτω από τη 

μασχάλη και πήρε τους δρόμους. 

   Το σωστό είναι όταν κάποιος κρατάει μία φρατζόλα, να πηγαίνει στο 

σπίτι του. Όμως ο δικός μας δεν μπορούσε να πάει. Στη συνοικία που 

έμενε, από τα χαράματα είχαν αρχίσει συλλήψεις και μόλις πρόλαβε να 

ντυθεί βιαστικά, πετάχτηκε έξω και ξεμάκρυνε γρήγορα, αναζητώντας το 

πιο κατάλληλο αντικείμενο για καμουφλάζ στις κινήσεις του.[…] 

   Στα Ιουλιανά, πηγαίνοντας ο άνθρωπός μας στις συγκεντρώσεις είναι 

αλήθεια, πάντα στα άκρα, κρατούσε κι ένα καρπούζι. (Αξία 

παραλλαγής). Αν γινόταν καμιά φασαρία, γλιστρούσε, δείχνοντας στους 

αστυνομικούς το καρπούζι: «Είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος και πάω 

στο σπίτι μου».  

   […]   Τα τελευταία χρόνια είχε κι αυτός την Καπούη
2
 του: Ένα σπιτάκι 

με βεράντα που έβλεπε προς το βουνό. Αφού έζησε τη μισή ζωή του σε 

θαλάμους φυλακής και σε τσαντήρια εξορίας, μετά από τόσες στερήσεις, 

όταν κάποτε βρέθηκε ελεύθερος, μπλέχτηκε με κάτι οικόπεδα, κέρδισε 

ξαφνικά μερικά λεφτουδάκια κι αγόρασε αυτό το σπιτάκι όπου και ζούσε 

μονάχος. 

   Για παντρειά δεν αποφάσιζε. «Δεν ξέρεις τι γίνεται πάλι», έλεγε κάθε 

φορά που του φέρναν εκεί την κουβέντα. «Ο γάμος σε δένει με τούτον 

τον κόσμο, ευθύνες, παιδιά. Εγώ έχω ένα παρελθόν κι ένα αβέβαιο 

μέλλον». 

   Κι όμως, έστω χωρίς γάμο μα με μόνο το σπίτι, δημιουργούσε γερό 

δέσιμο με τούτον τον κόσμο κι αγεφύρωτο χάσμα με το παρελθόν. Γιατί 

δεν ήταν μόνο οι τέσσερεις τοίχοι στολισμένοι με κάδρα, παράθυρα 

δίχως κάγκελα και μια πόρτα που την άνοιγε όποτε ήθελε, δεν ήτανε 

φυσικά αιτίες να ξεκόψει από την παλιά του ζωή μόνον αυτά. Ήταν κι 

ένα σαλονάκι δανέζικο. Ήταν κι ένα κρεβάτι μ’ αναπαυτικό στρωματέξ. 

Σόμπα στα χειμωνιάτικα βράδια, ψυγείο για τα καυτά καλοκαίρια, 

παγάκια, και μια σειρά άλλα ψιλοπράγματα εκ πρώτης όψεως που δεν 

είχε συναντήσει στους ηρωικούς αλλά τόσο σκληρούς χώρους της νιότης 

του. 

   Είναι αλήθεια, καλά καλά δεν είχε ξεκόψει με το παρελθόν. Όσο 

μπορούσε συνέχιζε, πηγαίνοντας στις συγκεντρώσεις, παραγγελτικά 

φυσικά, δίνοντας τακτικά τη συνδρομή του κι ακούγοντας στο πικάπ 

δίσκους που αποκλειστικά αναφέρονταν σε κείνα τα δύσκολα χρόνια. 

   […] Έκανε ένα μεγάλο κύκλο μακριά απ’ το κέντρο. Πέρασε Βύρωνα, 

Δάφνη κι έπεσε στην Καλλιθέα. Ήταν μια καλή άσκηση. Είχε καιρό να 

περπατήσει τόσο πολύ. Κι ήταν ένα φωτεινό πρωινό, λες επί τούτου 

φτιαγμένο για ένα μεγάλο περίπατο. Ασυναίσθητα άρχισε να τσιμπάει τη 
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γωνιά της φρατζόλας, ενώ ταυτόχρονα του ‘ρθανε αισιόδοξες, σκέψεις: 

«Μπα, δεν κρατάει για πολύ αυτή η κατάσταση. Όπου να ‘ναι θα 

πέσουν». 

[…] «Πώς θα πέσουν;» άκουσε μια φωνή μέσα του, «όπως τα ώριμα 

φρούτα από μόνα τους ή τινάζοντας το δέντρο γερά;». «Θα τους ρίξει ο 

λαός», διόρθωσε πικραμένος λιγάκι, γιατί ήτανε δεδομένο ότι θεωρούσε 

τον εαυτόν του ένα μ’ αυτό το λαό κι επομένως δεν έβγαζε την ουρά του 

απ’ έξω. Ναι, αλλά τότε, έπρεπε να κινηθεί προς το κέντρο εκεί που 

μπορούσε να διαδραματιστούν γεγονότα, να συμμετάσχει σ’ αυτά ή 

μήπως πίστευε στη θεωρία της πρωτοπορίας (τα στελέχη χρειάζονται) κι 

έπρεπε να φυλαχτεί; 

   «Δεν μπορώ» σκέφτηκε, «προς το κέντρο δεν πάνε τα πόδια μου. Όσο 

κι αν το βλέπω σωστό, μου είναι αδύνατο. Ας ενεργήσουν οι άλλοι, ας 

κατεβούνε στο κέντρο οι νέοι». 

Είχε φτάσει σε μια περιοχή που κατοικούσε μια μακρινή εξαδέλφη του. 

Δίστασε να πάει προς το σπίτι της. Όμως το στόμα του ήταν πικρό απ’ τα 

τσιγάρα και του χρειαζόντανε ένας καφές. Τελικά τ’ αποφάσισε.[…] 

   Ο δικός μας ρούφηξε καυτό τον καφέ του, προσπαθώντας να γλιτώσει 

το γρηγορότερο από της εξαδέλφης τον άντρα κι από τα άσματα του 

ραδιοφώνου, και πετάχτηκε πάλι στο δρόμο, αυτή τη φορά μ’ ένα 

νευρικό, σβέλτο βήμα.  

[…]Παρατήρησε ότι κι ένας άλλος άνθρωπος που βάδιζε μπρος του 

πήγαινε με τον ίδιο ρυθμό, τον ίδιο βηματισμό, λες και μικροσκοπικά 

μεγάφωνα κολλημένα εκεί δίπλα στ’ αυτιά του μετέδιδαν το γνωστό 

εμβατήριο. Ήταν φορτωμένος μια τσάντα φίσκα με τρόφιμα κι αυτό κάθε 

φορά τον έκανε να χάνει το βήμα του. Όμως αμέσως ένα πηδηματάκι 

κουτσό, και το έβρισκε. Τον πήρε από πίσω. Δύο τετράγωνα παραπέρα 

τον ρούφηξε μια πόρτα. Αυτόν θα τον περίμενε ίσως μια γυναίκα με τα 

νυχτικά, ο απέναντι γείτονας για κανένα ουζάκι, ο μπατζανάκης μ’ έτοιμο 

στρωμένο το τάβλι. Τίποτε δεν άλλαξε γι’ αυτόν. Μόνο ένα κουτσό 

βηματάκι κι αμέσως ήτανε με το ρυθμό της ημέρας κι αυτό του επέτρεπε 

να κοιμάται στο σπίτι του. 

   Γιατί λοιπόν να μην κάνει κι ο ίδιος αυτή τη μικρή προσαρμογή, πάντα 

θα περπατούσε παράταιρα; Ένα τίποτε είναι η αποδοχή της κατάστασης 

κι έπειτα γυρίζεις στο σπίτι σου. Βέβαια μπορεί εκεί να μην τον περίμενε 

μια γυναίκα με το νυχτικό, ένας μπατζανάκης, οι γείτονες να κάνουν 

παρέα, όμως είχε εκείνο το ψαράκι στη γυάλα, και ποιος θα του αλλάζει 

το νερό; Είναι μια ζωούλα κι αυτό, έχει ευθύνη. Το φαντάζονταν να 

κόβει βόλτες στο στενό χώρο της γυάλας. Έκανε όλο χάρη κινήσεις, 

δείχνοντας τη χρυσή του κοιλιά, πότε τα πλαϊνά του πτερύγια. Το στόμα 

του ανοιγόκλεινε ρυθμικά. Και ξαφνικά η αναπνοή του γινόντανε 

γρήγορη, ασφυκτιούσε. Τώρα σπαρτάραγε, πνίγονταν, έπεφτε μολύβι το 

σώμα του στον πάτο της γυάλας. 
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   Έβγαλε το μαντίλι απ’ την κωλότσεπη και σφούγγισε το ιδρωμένο του 

μέτωπο. «Δε γίνεται» σκέφτηκε, «πρέπει να πάω». Έπρεπε να νοιαστεί το 

ψαράκι. Το μόνο που μπορούσε να κάνει αυτή την κρίσιμη μέρα ήταν ν’ 

αλλάξει στο ψάρι νερό. Για τ’ άλλα τα σοβαρά και μεγάλα, δεν είχε 

δύναμη. 

   Επέστρεφε μέσα στο απριλιάτικο απόγευμα σπίτι του κι ήταν παρμένη 

η απόφαση. Εκεί θα κλειδώνονταν κι ας έρχονταν από εκεί να τον 

πάρουν. Σουρουπώνοντας έμπαινε στην Καισαριανή. 

 
1.Τότε ήταν Ιούλιος: Αναφέρεται στις διαδηλώσεις του Ιουλίου 1965, μετά το 

βασιλικό πραξικόπημα. (Ο βασιλεύς Κων/νος ανάγκασε την κυβέρνηση της Ενώσεως 

Κέντρου να παραιτηθεί). 

2.Καπούη: ιταλική πόλη όπου ξεχειμώνιασαν οι στρατιώτες του Αννίβα μετά τη 

μάχη των Καννών. Από τότε η φράση «απολαύσεις της Καπούη» σημαίνει απώλεια 

πολύτιμου χρόνου. 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε περιληπτικά τις απόψεις του συγγραφέα του κειμένου 1 

σε 80-100 λέξεις. 

                                                                                             15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α)Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους ως σωστές ή 

λανθασμένες, σύμφωνα με το κείμενο 1: 

1. Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ο άνθρωπος βιώνει 

απεριόριστη και ανεξέλεγκτη ελευθερία. 

2. Η παραπληροφόρηση και ο καταιγισμός πληροφοριών, που βιώνει 

ο σύγχρονος άνθρωπος, αποδυναμώνουν την ικανότητά του να 

αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα. 

3. Ο συγγραφέας αποδίδει τη συνύπαρξη μαζοποίησης και 

ατομικισμού στις μεγάλες επιστημονικές κατακτήσεις και στις 

κοινωνικές μεταβολές που σημειώθηκαν μετά τον Μεσαίωνα. 

4. Ο ασθματικός ρυθμός του σύγχρονου βίου έχει οδηγήσει τον 

σύγχρονο άνθρωπο στην απώλεια της ισορροπίας και του μέτρου. 

5. Ο άνθρωπος θα απεγκλωβιστεί από το αδιέξοδο που βιώνει, 

κυρίως όταν οργανώσει αποτελεσματικά το μοντέλο οικονομικής 

ανάπτυξης.                                                                   10 μονάδες 
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Β2. α) Στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου 1, αφού εντοπίσετε τις 

αναφορικές προτάσεις, να τις χαρακτηρίσετε α) ως ονοματικές ή 

επιρρηματικές και β) ως προσδιοριστικές ή παραθετικές (« Η μαζοποίηση 

του ανθρώπου… κοινωνικής εξέλιξης»). 

                                                                                                6 μονάδες 

         β) Να αναγνωρίσετε τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς στην πρώτη 

παράγραφο του κειμένου 1. Να αναφέρετε δύο χωρία χαρακτηρίζοντας 

σε κάθε περίπτωση το μέσο πειθούς. 

                                                                                                  9 μονάδες 

Β3. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου 1, η ιδεολογική και 

πνευματική σύγχυση που  οδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο στη μαζοποίηση 

οφείλεται και σε «…μια εκπαίδευση, δίχως παιδεία, που είναι καθαρά 

χρηστική και αγοραία….». Να σχολιάσετε τη χρήση των επιθέτων που 

επιλέγει ο συγγραφέας, για να χαρακτηρίσει τη σύγχρονη εκπαίδευση σε 

μία παράγραφο 60-70 λέξεων. 

                                                                                                 15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο ήρωας του κειμένου 2 επιλέγει τελικά να επιστρέψει και να κλειστεί 

στο σπίτι του. Κατανοείτε και σε ποιον βαθμό αυτή του την επιλογή; 

(150-200 λέξεις) 

                                                                                                    15 μονάδες 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε ένα άρθρο (300-400 λέξεων) που προορίζεται για την ηλεκτρονική 

σελίδα του σχολείου σας, να εντοπίσετε εκδηλώσεις της μαζοποίησης 

στην καθημερινή ζωή και να προτείνετε ενέργειες και επιλογές μέσα από 

τις οποίες θα μπορέσει ο σύγχρονος νέος να διαμορφώσει ελεύθερη και 

αυθύπαρκτη προσωπικότητα. 

                                                                                               30 μονάδες 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 

1) α) Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 1 με άλλες 

συνώνυμες, ώστε να μην αλλοιώνεται το νόημά του: πειραγμένου, 

χάσιμο, ακόρεστη, ρεύμα, αβάσταχτη. 
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     β) Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 1 να γράψετε 

μία αντώνυμη: ανωνυμία, στασιμότητα, χειραγωγημένης, παραγωγής, 

συμμετοχής. 

2) Το διήγημα «Το Ψαράκι της γυάλας» θεωρείται αντιπροσωπευτικό 

κείμενο της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς λογοτεχνών. Ποια στοιχεία, 

κατά τη γνώμη σας, το εντάσσουν στη συγκεκριμένη λογοτεχνική 

περίοδο; 

3) Πώς παρουσιάζεται στο κείμενο 2 η αντίδραση του κόσμου την ημέρα 

επιβολής της δικτατορίας; 

4)  Βασιζόμενοι στο κείμενο 2, να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω 

προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες και να επιβεβαιώσετε την επιλογή 

σας με ένα χωρίο του κειμένου: 

Α)Η γλώσσα της αφήγησης χαρακτηρίζεται από ειρωνεία και σαρκασμό 

Β) Το κείμενο κινείται σε δύο χρονικά επίπεδα: παρόν, παρελθόν. 

Γ) Ο συγγραφέας με την τεχνική της αναδρομής αναδεικνύει πως ο 

ήρωας του διηγήματος ήταν ένας ήσυχος καθημερινός άνθρωπος, που δεν 

είχε αναπτύξει ποτέ αγωνιστική δράση. 

Δ) Ο τύπος του αφηγητή είναι ετεροδιηγητικός. 

Ε) Στο διήγημα αξιοποιείται η αφηγηματική τεχνική του εσωτερικού 

μονολόγου. 

5) Ποια είναι η σχέση του τίτλου με το περιεχόμενο του κειμένου 2; Να 

προτείνετε έναν άλλο τίτλο που να αντανακλά την κοινωνική και 

πολιτική πραγματικότητα που καταγράφεται στο διήγημα. 

 

 


