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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Κήνσορες1 και σκουπιδοφάγοι. 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί επιφυλλίδα του Δημήτρη Ψυχογιού στην  εφημερίδα  ΤΟ ΒΗΜΑ (διασκευή).  

 

Σκουπίδια, λοιπόν, μας ταΐζει η τηλεόραση, και μάλιστα η ιδιωτική; Έτσι τουλάχιστον 

υποστηρίζει η Επιτροπή Πολιτών που οργάνωσε εκδήλωση για να επισημάνει την αηδία που 

προκαλούν στο κοινό ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Είναι, άλλωστε, γεγονός πως πολλοί 

πιστεύουν σήμερα ότι τα μέσα επικοινωνίας γενικώς, και η τηλεόραση ιδιαίτερα, ευθύνονται για 

όλα τα δεινά της εποχής μας, είτε επειδή διαπλέκονται με τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα 

είτε επειδή υποβαθμίζουν την κουλτούρα είτε επειδή στις ενημερωτικές εκπομπές τους δεν 

σέβονται τους κανόνες της αμεροληψίας και της προστασίας της προσωπικότητας.  

 Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τους τηλεθεατές από τον 

εαυτό τους. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλει διά της βίας την πολιτική ορθοφροσύνη ή το καλό του 

γούστο στους άλλους. Ούτε καν τα πανίσχυρα, κατά τους επικριτές τους, μέσα. Υπήρξε κανένα 

ολοκληρωτικό ή αυταρχικό καθεστώς που να διασώθηκε επειδή είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό του τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης; Κατάφεραν τα μέσα να αλώσουν2 τοπικές ή εθνικές κουλτούρες που 

ήθελαν να αντισταθούν; Μόνο η πολιτική βία, ο καταναγκασμός, είχε και έχει τέτοια αποτελέσματα. 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν λάθος στόχο.  

 Επιπλέον, υποτιμούν τη νοημοσύνη όλων συλλήβδην των τηλεθεατών οι προστάτες τους, 

όταν ισχυρίζονται ότι αυτοί μόνοι είναι σε θέση να διαβάζουν τους κώδικες της τηλεόρασης και να 

ανακαλύπτουν σκουπίδια, εκεί όπου οι υπόλοιποι ανακαλύπτουν ψυχαγωγία και ενημέρωση. 

Κανείς δεν είναι ανυποψίαστος στον κόσμο αυτόν, η κριτική ικανότητα δεν είναι προνόμιο μόνο 

κάποιων εκλεκτών που κατάφεραν να μην αποβλακωθούν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν πέσει 

θύματα της μεγάλης τηλεοπτικής απάτης. Από απλά φαινόμενα, όπως η άνοδος και η πτώση 

τηλεοπτικών αστέρων και εκπομπών, ως τα σύνθετα φαινόμενα των απεργιών, των εξεγέρσεων, των 

εμφυλίων πολέμων και των πολέμων γενικώς, εύκολα συνάγουμε πως, για καλό και για κακό, οι 

κοινωνίες μας δεν έχουν γίνει κοινωνίες αποχαυνωμένων τηλεθεατών, όπως προχείρως αρκετοί 

υποστηρίζουν.  

 Σε τελική ανάλυση, η συνολική απόρριψη της τηλεόρασης ή σταθμών δεν έχει νόημα ούτε 

παράγει αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι η συγκεκριμένη κινητοποίηση και καταδίκη 

 
1 Κριτές, αξιολογητές 
2Κατακτήσουν, ισοπεδώσουν 
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συγκεκριμένων πρακτικών. Όχι για να προστατευθούν οι τηλεθεατές, αλλά τα άτομα που (χάριν των 

τηλεθεατών) παραβιάζονται τα δικαιώματά τους κι ακόμη οι συγκεκριμένες αξίες που η 

δημοκρατική κοινωνία μας υποτίθεται ότι έχει υιοθετήσει. 

 

Κείμενο 2 

Η γάτα και το πουλί  

Το παρακάτω ποίημα είναι του Ζακ Πρεβέρ (JacquesPrévert) και ανήκει στη συλλογή «Ιστορίες και άλλες 

ιστορίες» (1946).Στα Ελληνικά υπάγεται στην ανθολογία «Ποιήματα» του Πρεβέρ που εκδόθηκε το 1989 σε 

μετάφραση του Β. Χατζηδημητρίου.   

Ένα χωριό ακούει λυπημένο       1 

Τραγουδάει ένα πουλί πληγωμένο 

Είναι το μοναδικό πουλί στο χωριό 

Κι η μοναδική γάτα στο χωριό 

Το έφαγε και τ' άφησε μισό       5 

Και το πουλί σταματάει να τραγουδάει 

Η γάτα σταματάει να νιαουρίζει 

Και να γλείφεται 

Και το χωριό κάνει στο πουλί 

Μία κηδεία λαμπρή        10 

Και η γάτα που είναι καλεσμένη 

Περπατάει πίσω απ' το μικρό αχυρένιο φέρετρο 

Όπου έχουν βάλει το πεθαμένο πουλί 

Το κουβαλάει ένα μικρό κορίτσι 

Που δε σταματάει το κλάμα       15 

Αν ήξερα ότι αυτό θα σου έκανε τόσο κακό 

Του λέει η γάτα 

Θα το ’χα φάει ολόκληρο 

Κι έπειτα θα σου έλεγα 

Ότι το είδα να πετάει        20 

Να πετάει ως την άκρη του κόσμου 

Εκεί κάτω τόσο μακριά 

Απ' όπου δεν θα ξαναγύριζε ποτέ 

Θα λυπόσουν λιγότερο 

Θλίψη και νοσταλγία μοναχά       25 

Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε πράγματα μισά! 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Να αποδώσεις συνοπτικά τα επιχειρήματα, με τα οποία ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι οι 

τηλεθεατές μπορούν οι ίδιοι να προστατέψουν τον εαυτό τους από τις εκπομπές χαμηλής 

ποιότητας. (60-70 λέξεις) 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποια σημασία έχει η καθεμία από τις παρακάτω συνδετικές λέξεις / φράσεις του κειμένου; Να 

διαλέξεις το σωστό, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση τους στο κείμενο και τη νοηματική σχέση που 

δηλώνουν: 

 

1. και μάλιστα 

α) και ιδιαίτερα 

β) και πρώτον  

γ) και φυσικά 

δ) και βέβαια. 

 

2. άλλωστε  

α) επιπλέον  

β) αντίθετα  

γ) εξάλλου  

δ) αναμφισβήτητα.  

 

3. Παρά τις διαπιστώσεις αυτές  

α) σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές  

β) παράλληλα με τις διαπιστώσεις αυτές  

γ) ενάντια προς τις διαπιστώσεις αυτές  

δ)  ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις αυτές.  

 

4. Επιπλέον  

α) γι’ άλλη μια φορά  
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β) επιπρόσθετα 

γ) παρακάτω 

δ) παραπάνω  

 

5. Σε τελική ανάλυση  

α) τελευταία  

β) τελικά  

γ) συνοπτικά  

δ) περιληπτικά.  

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Στις παρακάτω υπογραμμισμένες  προτάσεις από το κείμενο 1 να γράψεις στο απαντητικό φύλλο τι 

είδους σύνταξη χρησιμοποιείται (μονάδες 2), να τη μετασχηματίσεις στο αντίθετό της (μονάδες10) 

και να προσδιορίσεις  ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος, μετά τον μετασχηματισμό 

(μονάδες 3). 

1. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει η Επιτροπή Πολιτών που οργάνωσε εκδήλωση για να 

επισημάνει την αηδία που προκαλούν στο κοινό ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. 

2. Υποτιμούν τη νοημοσύνη όλων συλλήβδην των τηλεθεατών οι προστάτες τους. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις τη στάση της γάτας, με στοιχεία του Κειμένου 2, και να εκφράσεις τη συμφωνία ή 

τη διαφωνία σου με το περιεχόμενο του τελευταίου στίχου του ποιήματος. Να αναπτύξεις την 

απάντησή σου σε 100-150 λέξεις.  

Μονάδες 15 

 


