
 

 

 

 

Νέα Ελληνικά  

Διαγώνισμα προσομοίωσης 2  

 

Κείμενο I 

[1] Τι είναι ακριβώς μια συνήθεια; Μια συγκεκριμένη τεχνική 

εξοικονόμησης ενέργειας. Γεννιέται από την αρχή της συντήρησης: να μη 

χρειάζεται να ξαναφτιάχνουμε τα πάντα κάθε πρωί, να έχουμε 

δημιουργήσει αντανακλαστικά για να αφομοιώσουμε το τυχαίο, το 

ιδιαίτερο συμβάν. Η ζωή δίχως τη συνήθεια θα ήταν ένας εφιάλτης, μια 

και αφού γίνεται η δεύτερη φύση μας, μας απαλλάσσει από 

επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. Μας επιτρέπει να γίνουμε κύριοι 

μιας τέχνης ή ενός επαγγέλματος που στην αρχή μάς αποθάρρυνε. 

Κρατούμε τις συνήθειές μας επειδή εντυπώνουν τους ρυθμούς της ζωής 

μας, συνιστώντας τη σπονδυλική της στήλη. Δεν είναι απλώς μια 

ρουτινιάρικη επανάληψη, μαρτυρούν επίσης και αν είμαστε πιστοί στον 

εαυτό μας. Αν τις απαρνηθούμε, απαρνούμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας. 

Η μεγάλη τέχνη δεν είναι μόνο να σπας τη ρουτίνα, αλλά να ξέρεις να 

παίζεις σαν ζογκλέρ με πολλές, δίχως να εξαρτάσαι από καμιά. Και μέσα 

από πολλές παλιές μας συνήθειες επινοούμε μια καινούρια. Αυτό 

ονομάζεται μια αναγέννηση. 

[2] Υπάρχει επίσης και μια ηδονή της επανάληψης που η ύστατη πονηριά 

της είναι να χάνεται, να περνάει απαρατήρητη τη στιγμή ακριβώς που 

κυριαρχεί ολοκληρωτικά. Με αυτήν ο χρόνος εξαφανίζεται, επειδή 

επανέρχεται διαρκώς ίδιος και απαράλλαχτος. Η Δύση στοιχειωμένη από 

την ιδέα της πρωτοτυπίας, καλλιεργεί μια υπερβολικά αρνητική εικόνα 

της επαναληπτικότητας. Υπάρχουν κουλτούρες όπου η επιστροφή του 

ίδιου θέματος όπως γίνεται στην αραβική και την ινδική μουσική, η 

ακινησία μιας νότας κρατημένης απεριόριστα, τελικά δημιουργούν 

ανεπαίσθητες διαφορές. Αυτές οι φαινομενικώς αφόρητα μονότονες 

μελωδίες είναι δουλεμένες με απειροελάχιστες παραλλαγές. 

Συναγωνίζονται τη σιωπή και μας υπνωτίζουν με τον ιδιαίτερο τρόπο με 

τον οποίο προχωρούν παραμένοντας στην ίδια θέση.  

[3] Τελικά αυτό που σκοτώνει τη ζωή δεν είναι η κανονικότητα, αλλά η 

ανικανότητά μας να τη δοξάσουμε εντάσσοντας τη σε μια τέχνη ζωής που 

πνευματοποιεί αυτό που ανήκει στην τάξη του βιολογικού και ανυψώνει 

την πιο μικρή στιγμή στο επίπεδο μιας τελετουργίας. Και ίσως εδώ να 

βρίσκεται το διαχωριστικό σημείο μεταξύ των δυο τμημάτων του δυτικού 



 

 

κόσμου, έστω κι αν τείνουν σε μια αλληλοπροσέγγιση. Οι Αμερικανοί, 

σαν άξιοι ωφελιμιστές, πιστεύουν στην ευτυχία, την έχουν εγγράψει στο 

Σύνταγμά τους, και είναι έτοιμοι να τη διδάξουν, να την καταστήσουν 

υποχρεωτική για όλους. Ενώ οι Ευρωπαίοι, πιο σκεπτικιστές, δίνουν 

έμφαση στις τέρψεις και στο σαβουάρ βιβρ που, σμιλευμένο από μια 

μακρόχρονη παράδοση, αποτελεί ένα είδος συλλογικής ευγένειας που 

καλύπτει χαρές και λύπες. 

[4] Κοιτάξτε την αντίθεση ανάμεσα στο φαστ-φουντ, που υπόκειται στην 

αρχή της γρήγορης, μοναχικής και φτηνής διατροφής, και τη 

γαστρονομία που απαιτεί συντροφική καλοφαγία και κατανάλωση 

χρόνου. Δυο τρόποι να αντιμετωπίζεις τη διάρκεια: ή τη σκοτώνεις 

συντομεύοντας αυτό που επαναλαμβάνεται, ή την κάνεις σύμμαχό σου 

ανάγοντάς τη στο επίπεδο μιας ιεροτελεστίας. Ο πρώτος τρόπος ανήκει 

σε μια κοινωνία παροχής υπηρεσιών, επικεντρωμένη στο βολικό και το 

άμεσο, ο άλλος σε μια κοινωνία εθιμική που μέσα στην πολιτισμική της 

κληρονομιά και τα έθιμά της βλέπει θησαυρούς ευφυΐας και λεπτότητας 

που θα ήταν έγκλημα να ξεχαστούν. Η γοητεία του Παλαιού Κόσμου 

έγκειται στην ποικιλία των πολιτισμών του, που αντιστέκονται στην 

πλανητική ισοπέδωση. Ο μαγνητισμός που εξασκεί επάνω μας ο 

Καινούριος οφείλεται στο αντανακλαστικό του της συστηματικής 

καινοτομίας. Σε μας, το να γεννιέσαι σημαίνει πως πριν από εσένα 

προηγήθηκαν άλλοι, πως είσαι κάτοχος μιας πολύχρονης γνώσης εκεί, 

σημαίνει πως ακυρώνεις αυτούς που προηγήθηκαν και κάνεις ένα άλμα 

προς τη Γη της Επαγγελίας, που αποκαλείται μέλλον. 

[5] Η αλήθεια είναι πως μας ελκύουν και οι δύο στάσεις και πως θα 

θέλαμε να χαιρόμαστε τα καλά του παρελθόντος δίχως τα άσχημά του, 

και τα πλεονεκτήματα του παρόντος μείον την απογύμνωσή του. Παιδιά 

μιας σύνθετης κληρονομιάς, ταλαντευόμαστε ανάμεσα στη νοσταλγία 

του τελετουργικού και τα οράματα της μεγάλης απλούστευσης. 

Πασκάλ Μπρυκνέρ, Η αέναη ευφορία, σ.105-107, εκδ. Αστάρτη 

 

Κείμενο II 
Τα «υπέρ της συνήθειας» 

Με φόρεσες –σε φόρεσα, 

εκλογή μονοφόρι. 

Πρώτα απ’ την καλή. 

Με γύρισες μετά το μέσα έξω, 

είχαν παρατριφτεί οι άκρες και οι μόστρες, 

είχαν στραβοστομιάσει κι οι κουμπότρυπες 

–θυμίζανε σιωπές ξεχειλωμένες– 



 

 

απ’ το πολύ το κούμπωνε ξεκούμπωνε 

την προφύλαξη, την επιφύλαξη, 

τη διαφύλαξη κούμπωνε ξεκούμπωνε 

τις ασταθείς των ημερών θερμοκρασίες 

στα βαριά της χρονικότητας κλίματα. 

Σκιστήκανε κι οι τσέπες, 

χώναν εκεί τα ξυραφάκια τους 

οι σκέψεις των χεριών. 

Πάλι με γύρισες μετά –σε γύρισα 

πάλι το έξω μέσα, 

σάμπως οι πριν φθορές 

να ’χαν στο μεταξύ ξεκουραστεί 

και γιάνει, 

και μια που το παλιό 

δεν έχει πια καλή κι ανάποδη. 

 

Όσο για το πού θα χτυπήσεις 

και πού θα χτυπηθείς, 

κανένα πρόβλημα. 

Ούτε και τούτο έχει πια 

όψη κι ανάποδη. 

Έχει κι αυτό παλιώσει 

 

–μέσα έξω γυρισμένες 

τόσες φορές οι σφαίρες. 

 

Αυτό το καλό έχουν λοιπόν οι παλιατσούρες. 

Ενώ αν σε χτυπήσει το καινούριο 

σε μαζεύουν με τα κουταλάκια. 

Κική Δημουλά ,Ποιήματα, Από τη συλλογή “Το τελευταίο σώμα μου”, 

εκδ. ΙΚΑΡΟΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Σε μία παράγραφο 70-80 λέξεων να παρουσιάσετε συνοπτικά τα 

επιχειρήματα με τα οποία ο συγγραφέας υποστηρίζει την αξία της 

συνήθειας στο Κείμενο Ι.                                                           

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 



 

 

Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο συγγραφέας του 

Κειμένου I αναφορικά με τους δύο τρόπους αντιμετώπισης της έννοιας 

της διάρκειας από τον άνθρωπο; Να απαντήσετε σε μία παράγραφο 70-

80 λέξεων. 

                                                                                                    Μονάδες 10 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

α. Να σχολιάσετε τη χρήση του ερωτηματικού και της άνω  κάτω τελείας 

στην πρώτη (1η) παράγραφο του Κειμένου I. 

Μονάδες 6 

 

β. Πώς συνδέεται νοηματικά η πρώτη περίοδος της τέταρτης (4ης) 

παραγράφου με τις δύο τελευταίες περιόδους της τρίτης (3ης) 

παραγράφου στο Κείμενο I;  

 

Μονάδες 5 

 

γ. Να εντοπίσετε δύο τρόπους ανάπτυξης της δεύτερης (2ης) 

παραγράφου του Κειμένου I, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

Υπηρετούν την πειστικότητα των θέσεων του συγγραφέα;  

 

Μονάδες 4 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

α. Να σχολιάσετε τη χρήση του α’ πληθυντικού προσώπου και του 

βραχυπερίοδου λόγου στην πρώτη (1η) παράγραφο του Κειμένου I. 

 

Μονάδες 5 

β. Να γράψετε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμία από τις 

τονισμένες λέξεις του παρακάτω αποσπάσματος. 

 

Τι είναι ακριβώς μια συνήθεια; Μια συγκεκριμένη τεχνική εξοικονόμησης 

ενέργειας. Γεννιέται από την αρχή της συντήρησης: να μη χρειάζεται να 

ξαναφτιάχνουμε τα πάντα κάθε πρωί, να έχουμε δημιουργήσει 

αντανακλαστικά για να αφομοιώσουμε το τυχαίο, το ιδιαίτερο συμβάν. 

Η ζωή δίχως τη συνήθεια θα ήταν ένας εφιάλτης, μια και αφού γίνεται η 

δεύτερη φύση μας, μας απαλλάσσει από επαναλαμβανόμενες 

προσπάθειες. Μας επιτρέπει να γίνουμε κύριοι μιας τέχνης ή ενός 

επαγγέλματος που στην αρχή μάς αποθάρρυνε. Κρατούμε τις συνήθειές 

μας επειδή εντυπώνουν τους ρυθμούς της ζωής μας, συνιστώντας τη 

σπονδυλική της στήλη. Δεν είναι απλώς μια ρουτινιάρικη επανάληψη, 



 

 

μαρτυρούν επίσης και αν είμαστε πιστοί στον εαυτό μας. Αν τις 

απαρνηθούμε, απαρνούμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας.  

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο Κείμενο II το ποιητικό υποκείμενο προσεγγίζει το θέμα της 

αναπόφευκτης φθοράς σ’ ένα ζευγάρι με έντονο το στοιχείο της 

αλληγορίας. Να εντοπίσετε δύο (2) σημεία του κειμένου που 

επιβεβαιώνουν την αλληγορία, σχολιάζοντας στη συνέχεια την επιλογή 

της ποιήτριας. Θεωρείτε ότι ο τίτλος αποδίδει το θέμα του ποιήματος; 

(150-200 λέξεις) 

 

Μονάδες 15 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έχει την τάση ν’ ακολουθεί 

πιστά τις συνήθειες τις οποίες απέκτησε στη διάρκεια του βίου του σας 

κάνει να πιστεύετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής ή 

συνάρτηση της απουσίας συνθηκών που ευνοούν αλλαγές στην 

καθημερινότητά του; 

Να παρουσιάσετε τις σκέψεις σας σ’ ένα δοκιμιακό κείμενο 350 - 400 

λέξεων.  

 

Μονάδες 30 

 


