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Κείμενο 1

Νόμπελ Ειρήνης 2021: Ποιοι είναι οι δύο νικητές

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Η Καθημερινή» στις 08.10.2021.

Η Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, και οι

δύο δημοσιογράφοι στο επάγγελμα, είναι οι νικητές του    Νόμπελ Ειρήνης   για το 2021  . Το

βραβείο  απονεμήθηκε  για  τις  προσπάθειές  τους  να  διαφυλάξουν  την  ελευθερία  της

έκφρασης, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία και τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η κ. Ρέσα και ο κ. Μουράτοφ βραβεύονται με το Νόμπελ Ειρήνης για τη θαρραλέα

μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης στις Φιλιππίνες και στη Ρωσία», δήλωσε η

πρόεδρος  της  Νορβηγικής  Επιτροπής,  Μπέριτ  Ρέις  Άντερσεν  σε  συνέντευξη  Τύπου.

Συμπλήρωσε  ότι  «οι  δύο  νικητές  εκπροσωπούν  όλους  τους  δημοσιογράφους  που

αγωνίζονται για αυτό το ιδεώδες σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία και η ελευθερία του

Τύπου αντιμετωπίζουν ολοένα και συχνότερα αντίξοες συνθήκες». 

Ηλικίας 59 ετών, ο Μουράτοφ, ένας από τους ιδρυτές και διευθυντής της ρωσικής

εφημερίδας  Νόβαγια  Γκαζέτα,  «εδώ  και  δεκαετίες  υπερασπίζεται  την  ελευθερία  της

έκφρασης  στη Ρωσία σε όλο και  πιο δύσκολες  συνθήκες»,  υπογράμμισε η επιτροπή.  Η

58χρονη Μαρία Ρέσα, από την πλευρά της, με το ερευνητικό μέσο ενημέρωσης Rappler που

συνίδρυσε  το  2012,  «χρησιμοποιεί  την  ελευθερία  της  έκφρασης  για  να  εκθέσει  τις

καταχρήσεις της εξουσίας και τον αυξανόμενο αυταρχισμό στη χώρα στην οποία γεννήθηκε,

τις Φιλιππίνες», τις οποίες κυβερνά ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρόσθεσε η επιτροπή.

Το  φετινό  βραβείο  είναι  το  πρώτο  που  δίνεται  σε  δημοσιογράφους  μετά  τον

Γερμανό Καρλ φον Οσιέτσκι, ο οποίος είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 1935 επειδή

αποκάλυψε  το  μυστικό  μεταπολεμικό  πρόγραμμα  επανεξοπλισμού  της  χώρας  του.  Το

βραβείο  -ένα  χρυσό  μετάλλιο,  ένα  δίπλωμα  και  χρηματικό  έπαθλο  10  εκατομμυρίων

κορωνών Σουηδίας (σχεδόν 980.000 ευρώ)- θα απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Όσλο

με φυσική παρουσία, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Η 10η Δεκεμβρίου

είναι η επέτειος του θανάτου του Σουηδού βιομηχάνου Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος ίδρυσε

τα βραβεία Νόμπελ με τη διαθήκη του το 1895 και τα οποία απονέμονται από το 1901.

Κείμενο 2

Φωκίωνος



Το κείμενο προέρχεται από τη συλλογή μικρών πεζών του Γιώργου Αποσκίτη  «Στιγμόμετρο» (εκδ.

Σμίλη,  2021).

Βρίσκεται καθισμένος στο ίδιο παγκάκι κάθε σούρουπο και χαζεύει τους διαβάτες,

τα παιδάκια που παίζουν, τα καρότσια με τα ψώνια, τους μαγαζάτορες να μαζεύουν την

πραμάτεια τους. Οι πιο πολλοί απ’ τους φίλους του είναι από καιρό πεθαμένοι κι αυτοί που

ζουν, σπάνια βγαίνουν απ’ τα σπίτια τους ή απ’ το ίδρυμα όπου μένουν, αδέλφια δεν έχει

και  τα ίχνη εκείνης  της  καλοσυνάτης γυναίκας που τον επισκεπτόταν σε  τακτά χρονικά

διαστήματα στο διαμέρισμά του έχουν ανεξήγητα χαθεί. Καπνίζει το τσιγάρο του παρά την

προχωρημένη του ηλικία -του αρέσει να λέει ψέματα πως τάχα δεν κατεβάζει τον καπνό-

και συχνά-πυκνά βγάζει το μπλοκάκι του όχι για να γράψει -πάει καιρός που δεν γράφει-,

μα για να σκιτσάρει πρόχειρα με το μολυβάκι κάτι που του τράβηξε φευγαλέα το βλέμμα.

Οι περαστικοί επιταχύνουν το βήμα τους αρκετά μέτρα προτού τον πλησιάσουν -ίσως η

όψη του έχει γίνει αλλόκοτη με τα χρόνια-, μονάχα ορισμένα παιδιά, αν στο παιχνίδι πάνω

τύχει και βρεθούν κοντά του, του χαμογελούν, κι εκείνος ανοίγει το τετραδιάκι του, σκίζει

μια  σελίδα  στην  τύχη  και  τους  χαρίζει  -ανταποδίδοντας  το  χαμόγελο-  κάποιο  από  τα

τελευταία σκαριφήματά του. Με το που πέσει η νύχτα, σμήνος πουλιά πετάνε πάνω απ’ το

κεφάλι  του ώρα πολλή,  θαρρείς  πως είναι  στ’  αλήθεια αυτή η συντροφιά του·  κάποιο

μάλιστα  απ’  όλα -το  ίδιο  κάθε φορά,  αυτό το  λαβωμένο- χαμηλώνει  τα  σπασμένα του

φτερά και με το ράμφος τού χαϊδεύει τη φαλάκρα, ύστερα κάθεται στον ώμο του κι εκείνος

γυρνά προς το μέρος του, του γνέφει με μια έκφραση στο πρόσωπο όλο νόημα και γλυκά

αποκοιμιέται. 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Ποιες  αξίες  αναδεικνύει η βράβευση δύο δημοσιογράφων με το Νόμπελ  Ειρήνης 2021,

σύμφωνα με το Κείμενο 1; (40-50 λέξεις).

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να εξετάσεις την οργάνωση του Κειμένου 1 στα ακόλουθα:

α. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου; 

β. Πώς συνδέονται νοηματικά η δεύτερη με την τρίτη παράγραφο;



Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

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

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

κάθε περίπτωση ορθή):

1. «Νόμπελ Ειρήνης 2021: Ποιοι είναι οι δύο νικητές» (τίτλος)→ στον τίτλο του άρθρου:

α. η λειτουργία της γλώσσας είναι ποιητική

β. ο λόγος είναι υπαινικτικός

γ. η λειτουργία της γλώσσας είναι αναφορική

δ. το ύφος λόγου είναι γλαφυρό 

2. «Η Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, και οι δύο

δημοσιογράφοι στο επάγγελμα, είναι οι νικητές του    Νόμπελ Ειρήνης   για το 2021  » (1η

παράγραφος)→ με τη συγκεκριμένη διατύπωση ο συντάκτης του άρθρου παρουσιάζει

την είδηση ως εξής: 

α. γεγονός χωρίς σχόλιο

β. διάκριση γεγονότος από το σχόλιο

γ. διαπλοκή/ συνύφανση γεγονότος και σχολίου

δ. γεγονός με εξήγηση

3. Στην πρόταση «Η κ. Ρέσα και ο κ. Μουράτοφ βραβεύονται με το Νόμπελ Ειρήνης για τη

θαρραλέα μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης...» (1η παράγραφος) ο τρόπος με

τον οποίο αποδίδεται από τον συγγραφέα το μήνυμα είναι με:

α. βεβαιότητα

β. επιθυμία

γ. πρόθεση

δ. υποχρέωση/ αναγκαιότητα 

4. Στην πρόταση «υπογράμμισε η επιτροπή» (3η παράγραφος) το ρήμα «υπογράμμισε»

έχει ως συνώνυμη λέξη την:

α. ανέδειξε

β. πρόβαλε

γ. επεσήμανε

δ. διατυμπάνισε 

5. Στην πρόταση «...  αποκάλυψε το μυστικό μεταπολεμικό πρόγραμμα επανεξοπλισμού  

της χώρας του» (4η παράγραφος) η επιλογή της ονοματικής φράσης επιδιώκει να:



α. προσδώσει αμεσότητα στην επικοινωνία

β. καταστήσει το νόημα γενικό/ διαχρονικό

γ. ανταποκριθεί στην επισημότητα της επικοινωνιακής περίστασης

δ. αποδώσει με συντομία και πυκνότητα το νόημα

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις από το κοινωνικό του περιβάλλον επηρεάζουν τον τρόπο

ζωής του ήρωα στο Κείμενο 2 (μονάδες 10); Κατά τη γνώμη σου, ποιους προβληματισμούς

ως προς την ποιότητα ζωής του αναδεικνύει η αφήγηση (μονάδες 5); Ανάπτυξε σε 120-150

λέξεις την απάντησή σου.

Μονάδες 15


