
 

 

Νέα Ελληνικά  

Διαγώνισμα Προσομοίωσης 1  

Κείμενο 1  

[1]   Αν αναρωτηθούμε ποια είναι η αντίδρασή μας, η στάση μας, 

απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει, απέναντι στη φύση, τους 

ανθρώπους, τα έργα των ανθρώπων, θα διαπιστώσουμε πως παίρνουμε 

βασικά δύο στάσεις απέναντί τους. 

[2]    Από τη μια μεριά έχουμε αισθήματα, συναισθήματα κι επιθυμίες, 

νιώθουμε ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, χαρά ή λύπη, πόνο ή ηδονή, 

ευτυχία ή δυστυχία, με δυο λόγια: ζούμε τη ζωή μας. Αυτή τη στάση 

μπορούμε να την ονομάσουμε ψυχολογική ή συναισθηματική. Από την 

άλλη μεριά ξεχωρίζουμε και περιγράφουμε τα πράγματα και τις 

καταστάσεις, τους δίνουμε ένα όνομα, τα εξηγούμε ή τα βαθμολογούμε 

μέσα από μια σειρά κρίσεις και συλλογισμούς, με δυο λόγια 

σκεπτόμαστε τη ζωή μας και τον κόσμο. Αυτήν τη στάση μπορούμε να την 

ονομάσουμε λογική ή διανοητική. 

[3]      Αν τώρα καλοεξετάσουμε αυτές τις δύο στάσεις μας απέναντι στα 

πράγματα, θα δούμε πως δεν είναι ξεχωρισμένες και ανεπηρέαστες η μια 

από την άλλη. Το συναίσθημα συχνά επηρεάζει τη λογική μας, κάνει «να 

βλέπουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε» και αντίθετα -αν και πιο 

δύσκολα- η γνώση των πραγμάτων μπορεί ν’ αλλάξει τη διάθεσή μας 

απέναντί τους. Έτσι, μπορεί να λέμε για κάτι πως δεν είναι αληθινό ή 

σωστό, επειδή δεν μας αρέσει, και αντίστροφα να παραδεχόμαστε σαν 

αληθινό και σωστό ό,τι μας αρέσει. Αντίθετα, να μας αρέσει κάτι επειδή 

ακριβώς είναι αληθινό ή σωστό και κάτι που μας άρεσε να πάψει να μας 

αρέσει, όταν διαπιστώσουμε πως είναι λάθος ή ψέμα. 

[4]     Μπoρούμε να πούμε ότι στην ουσία δεν υπάρχουν δύο στάσεις  

απέναντι στον κόσμο, λογική και συναισθηματική αλλά μόνο μία, η 

συναισθηματική. Τα συναισθήματα του πρωτόγονου ανθρώπου ήταν 

ισχυρότατα, η σκέψη του αδύνατη, σχεδόν ανύπαρκτη, επόμενο λοιπόν 

ήταν οι συναισθηματικές παρορμήσεις και αναστολές να κυριαρχήσουν: 

ο άνθρωπος πέρασε μέσα του τον κόσμο κατ’ ομοίωση του εαυτού του 

και όχι τον εαυτό του κατ’ ομοίωση του κόσμου. Οι εξηγήσεις, οι 

αξιολογήσεις, οι διαχωρισμοί που έκανε, ήταν διαποτισμένοι απ’ αυτό 

τον «ανθρωπομορφισμό». 

[5]     Η αναστολή της ψυχολογικής αυτής διαδικασίας άρχισε όταν 

αυξάνοντας ο άνθρωπος την πείρα και τη γνώση του έπλασε λίγο- λίγο 

μια άλλη εικόνα του κόσμου και δημιούργησε μια άλλη συναισθηματική 

σχέση με τα πράγματα, διαμορφώνοντας έτσι τη δεύτερη στάση, τη 



 

 

λογική στάση απέναντι σ’ αυτά. Θα ’πρεπε λοιπόν, όσο ο άνθρωπος 

αποκτούσε συνείδηση των σχέσεών του με τον κόσμο και των σχέσεων 

που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες όψεις του κόσμου, να μπορεί να 

συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στις δύο στάσεις 

του -τη συναισθηματική και τη λογική- και να ’χει οδηγηθεί σε κάποιο 

σημείο ισορροπίας. Τούτο όμως δε φαίνεται να συμβαίνει. Αντίθετα 

φαίνεται να γίνεται κάτι άλλο παράξενο.  

[6]    Από τη μια μεριά η εδραίωση της λογικής οδηγεί συχνά σε μια 

σύγχυση κριτηρίων αντίστροφη από τη σύγχυση του πρωτόγονου, έτσι 

που η λογική να συμπιέζει, να διαστρέφει το συναίσθημα. Από την άλλη 

μεριά , για πολλά άτομα ή και ομάδες , η πρόοδος της λογικής είναι σαν 

να μην έχει γίνει καθόλου. Σ΄αυτούς κυριαρχεί το αρεστό, το συμφέρον, 

ο φόβος ή άλλοι νεφελώδεις και αστάθμητοι παράγοντες που οδηγούν 

σε συλλογισμούς και συμπεράσματα χωρίς καμιά αντικειμενική 

θεμελίωση. Έτσι, αντί για εξισορρόπηση των στάσεων του ανθρώπου 

απέναντι στον κόσμο πάνω στη βάση μιας γνώσης ενιαίας για όλους, 

έχουμε διατήρηση της σύγχυσης και αντιθέσεις γνωμών αγεφύρωτες.  

Πάνος Πετρίτης, Αλφαβητάριο Αισθητικής για μεγάλους, 

σ. 246-248 εκδ. Σύγχρονη Εποχή 

 

Κείμενο 2 

Θυμούμαι, κάθουμουν συχνά στο κατώφλι του σπιτιού μας, 

έλαμπε ο ήλιος, καίγουνταν ο αγέρας, σ’ ένα μεγάλο σπίτι στη γειτονιά 

πατούσαν σταφύλια, μύριζε ο κόσμος μούστο, κι εγώ σφαλνούσα τα 

μάτια ευτυχισμένος, άπλωνα τις φούχτες και περίμενα∙ κι έρχουνταν ο 

Θεός, όσο ήμουν παιδί ποτέ δε με γέλασε, έρχουνταν παιδί κι αυτός σαν 

και μένα, και μου ’βαζε στα χέρια τα παιχνιδάκια του- τον ήλιο, το 

φεγγάρι, τον άνεμο. «Χάρισμά σου, μου ’λεγε, χάρισμά σου, παίξε μαζί 

τους∙  εγώ έχω κι άλλα». Άνοιγα τα μάτια , ο Θεός εξαφανίζουνταν μα 

απόμεναν στα χέρια μου τα παιχνιδάκια του. 

Είχα και δεν το ’ξερα, γιατί το ζούσα, την παντοδυναμία του Θεού∙ 

έπλαθα όπως ήθελά τον κόσμο. Ζύμη μαλακιά εγώ, ζύμη μαλακιά κι 

αυτός. Θυμούμαι, απ΄όλα τα φρούτα, όταν ήμουν μικρός ,αγαπούσα τα 

κεράσια∙ τα ’ριχνα σ’ έναν κουβά νερό, έσκυβα και τα καμάρωνα  - μαύρα 

ή κόκκινα, τραγανά που μεγάλωναν ευτύς ως έμπαιναν στο νερό∙ μα όταν 

τα ’βγαζα, έβλεπα με μεγάλη μου απογοήτεψη πως μίκραιναν∙ 

σφαλνούσα λοιπόν τα μάτια, για να μην τα βλέπω να μικραίνουν, και τα 

‘χωνα, τεράστια πως μου φαίνουνταν,στο στόμα μου.  

Το ασήμαντο αυτό ξεσκεπάζει αλάκερη μέθοδο που αντικρίζω την 

πραγματικότητα, ακόμα και τώρα στα γεράματα∙ τη μεταπλάθω 



 

 

λαμπρότερη, καλύτερη, πιο αρμοσμένη στον σκοπό μου. Το μυαλό 

φωνάζει, εξηγάει, αποδείχνει, διαμαρτύρεται∙ μα μια φωνή μέσα μου 

σηκώνεται: «Σώπα, μυαλό, ν’ ακούσουμε την καρδιά», του φωνάζει∙ ποια 

καρδιά; την ουσία της ζωής, την παραφροσύνη∙ κι η καρδιά αρχίζει και 

κελαηδάει.  

«Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την πραγματικότητα, λέει ένας 

αγαπημένος μου Βυζαντινός μυστικός∙ ας αλλάξουμε τότε το μάτι που 

βλέπει την πραγματικότητα». Αυτό έκανα όταν ήμουν παιδί∙ αυτό κάνω 

και τώρα στις πιο δημιουργικές στιγμές της ζωής μου.  

Το θάματα αλήθεια είναι το μάτι , το αυτί, το μυαλό του παιδιού, 

πώς ρουφούν αχόρταγα τον κόσμο τούτο και γεμίζουν ! Ένα πουλί με 

κόκκινες, πράσινες, κίτρινες φτερούγες, ο κόσμος∙ και πώς το κυνηγαέι 

το παιδί να το πιάσει! […] 

Δοξάζω τον Θεό που ζει ακόμη μέσα μου πολύχρωμο, πολύβουο, 

δροσερό, το παιδικό ετούτο δράμα∙ αυτό κρατάει το μυαλό μου 

ανέγγιχτο από τη φθορά και δεν το αφήνει να μαραθεί και να στερέψει. 

Είναι η άγια στάλα το αθάνατο νερό, που δε μ’ αφήνει να πεθάνω. Όταν, 

γράφοντας, θέλω να μιλήσω για τη θάλασσα, για τη γυναίκα, για τον Θεό, 

σκύβω απάνω στο στήθος μου κι αφουγκράζουμαιτι λέει το παιδί μέσα 

μου, αυτό μου υπαγορεύει, κι αν τύχει κάπως να ζυγώσω με λόγια και να 

στορήσω τις μεγάλες ετούτες δυνάμεις – τη θάλασσα, τη γυναίκα, τον 

Θεό – στο παιδί που ζει ακόμα μέσα μου το χρωστώ. Ξαναγίνουμαι παιδί 

για να μπορώ να βλέπω με μάτια παρθένα, για πρώτη φορά, τον κόσμο.  

Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο,  

σ.45-46, εκδ. Καζαντζάκη 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε συνοπτικά στην τάξη σας (80 λέξεις περίπου) το 

περιεχόμενο των τεσσάρων (4) πρώτων παραγράφων του Κειμένου 1. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1 

Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 θεωρεί ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 

βρει την ισορροπία ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα; Να 

απαντήσετε σε μία παράγραφο 70 -80 λέξεων. 

Μονάδες 10 

Ερώτημα 2 

α. Ποιος είναι ο τρόπος πειθούς που αξιοποιεί ο συγγραφέας στην τρίτη 

(3η) παράγραφο του Κειμένου 1; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με 

αναφορές σε αντίστοιχα χωρία του κειμένου. (μονάδες 4) 



 

 

Τι επιδιώκει ο συγγραφέας με την επιλογή του αυτή; (μονάδες 4) 

Είναι πειστικές οι απόψεις του; (μονάδες 2) 

Μονάδες  10 

 

Ερώτημα 3 

α. Να αποδώσετε με σύντομο σχόλιό σας το νόημα της υποτακτικής 

έγκλισης στις παρακάτω περιπτώσεις που εμφανίζονται στην πέμπτη (5η) 

παράγραφο του Κειμένου 1. (μονάδες ) 

Πώς συνδέονται με τον επικοινωνιακό στόχο του συγγραφέα στην κάθε 

περίπτωση;  

(μονάδες  ) 

• να μπορεί να συνειδητοποιεί 

• να  ’χει οδηγηθεί 

• να συμβαίνει 

                                                                                                Μονάδες  6 

 

β.i.  Να χαρακτηρίσετε το είδος της λογικής οργάνωσης (παραγωγική / 

επαγωγική) του Κειμένου 1. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με 

αναφορές στο Κείμενο. 

Μονάδες  7 

β.ii.  Να σχολιάσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην τρίτη (3η) και στην 

πέμπτη (5η) παράγραφο του Κειμένου 1.  

Μονάδες  2 

 

γ. Να αντικαταστήσετε καθεμία από τις τονισμένες λέξεις της 

πέμπτης(5ης)  παραγράφου με μία συνώνυμη. 

  Η αναστολή της ψυχολογικής αυτής διαδικασίας άρχισε όταν 

αυξάνοντας ο άνθρωπος την πείρα και τη γνώση του έπλασε λίγο- λίγο 

μια άλλη εικόνα του κόσμου και δημιούργησε μια άλλη συναισθηματική 

σχέση με τα πράγματα, διαμορφώνοντας έτσι τη δεύτερη στάση, τη 

λογική στάση απέναντι σ’ αυτά. Θα ’πρεπε λοιπόν, όσο ο άνθρωπος 

αποκτούσε συνείδηση των σχέσεών του με τον κόσμο και των σχέσεων 

που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες όψεις του κόσμου, να μπορεί να 

συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στις δύο στάσεις 

του -τη συναισθηματική και τη λογική- και να ’χει οδηγηθεί σε κάποιο 

σημείο ισορροπίας. Τούτο όμως δε φαίνεται να συμβαίνει. Αντίθετα 

φαίνεται να γίνεται κάτι άλλο παράξενο.  

                                                                                                             Μονάδες  5 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο αφηγητής στο Κείμενο 2 σημειώνει ότι «αυτό κρατάει το μυαλό μου 

ανέγγιχτο από τη φθορά και δεν το αφήνει να μαραθεί και να στερέψει»,  

Ποιο είναι το στοιχείο που τον βοηθά να δημιουργεί πνευματικά και να 

εξελίσσεται; Συμφωνείτε με την οπτική του αυτή; (100 -150 λέξεις) 

Μονάδες  15 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο προσωπικό σας ημερολόγιο καταγράφετε τα συναισθήματα που 

βιώνει έντονα ένας νέος της ηλικίας σας σήμερα και προσπαθείτε να 

προσεγγίσετε την αξία της συναισθηματικής ισορροπίας του ανθρώπου 

μέσω των επιλογών του. Το κείμενό σας να έχει έκταση 350 - 400  λέξεων.  

Μονάδες  30 

 


