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Κείμενο 1 

Θεωρίες συνωμοσιολογίας 

Το παρακάτω διασκευασμένο κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Αλέξη Παπάζογλου, Καθημερινή 

Φιλοσοφία 5 Μαθήματα από την εποχή μας (Κλιματική αλλαγή, fakenews, λαϊκισμός,  θεωρίες 

συνωμοσίας, Brexit) εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2020,  σελ. 74-77, 79-81.  

 

[…] Πρέπει να ενεργοποιούμε τον σκεπτικισμό μας εκεί που χρειάζεται, όταν δηλαδή 

έχουμε συγκεκριμένους λόγους να αμφιβάλλουμε για την ειλικρίνεια πολιτικών και μέσων 

ενημέρωσης και όχι να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με την ίδια καχυποψία. […] Όταν έχουμε 

λόγους να πιστεύουμε πως κάποιος πολιτικός είναι διεφθαρμένος, ή πως κάποια 

εφημερίδα ή ιστοσελίδα παραπληροφορεί με κάποιο απώτερο σκοπό, θα πρέπει να 

είμαστε ιδιαίτερα  προσεκτικοί και να υιοθετούμε μια σκεπτικιστική στάση απέναντί τους. 

Αυτό δεν δικαιολογεί ούτε επιβάλλει έναν γενικευμένο σκεπτικισμό απέναντι σε όλους τους 

πολιτικούς και σε όλες τις εφημερίδες. Μια άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός 

πεφωτισμένου σκεπτικισμού και των θεωριών συνωμοσίας είναι πως οι τελευταίες είναι 

ασυνεπείς: ένας συνεπής σκεπτικισμός θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικός και να εφαρμόζει 

την ίδια μέθοδο αμφισβήτησης προς όλα τα αφηγήματα, συμπεριλαμβανομένων και των 

συνωμοσιών. Αυτοί όμως που ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας δείχνουν μεροληψία προς 

ορισμένες λιγότερο «ορθόδοξες» πηγές και τα αφηγήματά τους με πολύ λιγότερα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Μια πενταετής έρευνα γύρω από τις θεωρίες συνωμοσίας στο Πανεπιστήμιο του 

Κέιμπριτζ έδειξε πως […] ο αποκλεισμός που αισθάνεται μια μερίδα σε κοινωνίες με 

μικρότερη κοινωνική συνοχή καλλιεργεί σύμφωνα με τους κοινωνικούς και πολιτικούς 

επιστήμονες, που μελετούν αυτό το φαινόμενο, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές, 

στους δημόσιους θεσμούς και στις παραδοσιακές πηγές γνώσης και πληροφόρησης, των 

έντυπων και ψηφιακών πόρων1.   

 
1Drochon, Hugo. «Who believes in Conspiracy Theories in Great Britain and Europe?» in 

Joseph Uscinski (ed) Conspiracy Theories and the People Who Believe Them, Oxford University 

Press, 2018, pp. 337-346.  



Αυτοί που ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίες και απορρίπτουν τις συνήθεις πηγές 

ενημέρωσης αποκόπτουν τους εαυτούς τους από αυτούς που θα μπορούσαν να τους 

δώσουν πρόσβαση στα γεγονότα, αποκόπτουν τον εαυτό τους από την πραγματικότητα.  

Παρότι οι πηγές που συμβουλεύονται προβάλλουν μια εικόνα ζήλου για την αναζήτηση της 

αλήθειας, δεν ακολουθούν πρακτικές που θα τους έφερναν σε επαφή μαζί της, αλλά 

επαφίενται στην κατασκευή περίπλοκων θεωριών χωρίς εμπειρική βάση, συνδέοντας κατά 

τα άλλα ασύνδετα μεταξύ τους γεγονότα. Οι λεπτομέρειές τους και η συστηματικότητά τους 

είναι αυτή ενός μυθιστορήματος, μιας κατασκευασμένης ιστορίας […]  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β.  

Θηρία 

Το ποίημα είναι του Μηνά Δημάκη (1913-1980), από την συλλογή «Πορεία μέσα στη Nύχτα», Eρμής, 

1999. 

Εικόνες 

Στοιβάζονται στα κατατόπια της μνήμης 

Aναμνήσεις 

Συνωστίζονται αλληλοκυνηγιούνται 

Kαι είναι ανάγκη να τις τιθασέψεις 

Nα κυριαρχήσεις σ' αυτές 

Kαι γίνεσαι θηριοδαμαστής 

Όταν εκείνες το θέλουν να σε κατασπαράξουν 

Όταν ακάθεκτες ορμούν την ψυχή να ξεσκίσουν 

 

Nα! η τίγρης η ύαινα το λιοντάρι 

Σε κυνηγούν ζωντανό-πεθαμένο 

Πληγές που γιατρεύτηκαν ξανανοίγουν 

Kαι τι μάχη 

Tι άσκηση να μερώσεις 

Nα δαμάσεις τόσα θηρία 

Nα φτιάσεις τόσα κλουβιά 

Για τις ώρες της άγριας επίθεσης. 

 

ΘΈΜΑΤΑ 

 



ΘΈΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να παρουσιάσεις συνοπτικά σε 40-50 λέξεις τα χαρακτηριστικά του υγιούς σκεπτικισμού, 

σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κειμένου 1.  

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην 1η παράγραφο του Κειμένου 1 εντοπίζουμε την οργάνωση του λόγου με τη μέθοδο της 

αντίθεσης. Να εντοπίσεις τα δύο σκέλη της (μονάδες 6) και να δικαιολογήσεις την επιλογή 

του συγγραφέα (μονάδες 4). 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες 

βασίζονται στο Κείμενο 1 (μια μόνο από τις τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις είναι σε 

κάθε περίπτωση ορθή): 

 

1.Πρέπει να ενεργοποιούμε τον σκεπτικισμό μας εκεί που χρειάζεται (1η παράγραφος): Ο 

τρόπος με τον οποίο σε αυτό το χωρίο διατυπώνεται το μήνυμα είναι με: 

α. βεβαιότητα 

β. πιθανότητα 

γ. αναγκαιότητα 

δ. δυνατότητα 

2. ένας συνεπής σκεπτικισμός θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικός (1η παράγραφος): Ο 

τρόπος με τον οποίο σε αυτό το χωρίο διατυπώνεται το μήνυμα είναι με: 

α. βεβαιότητα 

β. πιθανότητα 

γ. αναγκαιότητα 

δ. ευχή 

3. Αυτοί όμως που ασπάζονται θεωρίες συνωμοσίας (1η παράγραφος): Στο γλωσσικό 

περιβάλλον της πρότασης συνώνυμη της υπογραμμισμένης λέξης «ασπάζονται» μπορεί 

να είναι η λέξη: 

α. απαριθμούν 

β. αποδέχονται 

γ. θεωρούν 



δ. απαρνούνται 

4. Στη 2η παράγραφο ο συγγραφέας επιλέγει το ασύνδετο σχήμα προκειμένου να: 

α. αποδώσει τις συνέπειες που έχει η αποδοχή θεωριών συνωμοσίας, σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα 

β. δώσει στον λόγο του λογοτεχνική χροιά 

γ. να κάνει το ύφος λόγου του πιο γλαφυρό 

δ. να δώσει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στον λόγο του 

5. απορρίπτουν τις συνήθεις πηγές ενημέρωσης (3η παράγραφος): Η περίφραση 

«συνήθεις πηγές» στην παραπάνω πρόταση στη γενική ενικού συναντάται ως: 

α. συνήθης πηγή 

β. συνήθη πηγή 

γ. συνήθους πηγή 

δ. συνήθους πηγής 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4. 

Να ερμηνεύσεις με στοιχεία του Κειμένου 2 τα συναισθήματα που κυριεύουν το ποιητικό 

υποκείμενο (μονάδες 10) και να εκφράσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου με τις 

συμβουλές που δίνει στον αναγνώστη (μονάδες 5). Να αναπτύξεις την ερμηνεία σου σε 

100-150 λέξεις. 

Μονάδες 15.  


