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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ   Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

23/01/2021 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Αξιοπρζπεια και Καταναλωτιςμόσ 

  [1] Θ κατανάλωςθ αποτελεί τον τελικό προοριςμό τθσ παραγωγισ αγακϊν, 

ςυνδζεται με τθ δθμιουργία αναγκϊν, θ οποία ικανοποιείται μζςω τθσ αγοραςτικισ 
δφναμθσ. τισ εμπορευματικζσ κοινωνίεσ θ αγοραςτικι δφναμθ προςδιορίηεται από 
τθ διανομι του ειςοδιματοσ και τθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου ςε κάκε άτομο - 
καταναλωτι. Εκτόσ όμωσ από τθ διανομι του ειςοδιματοσ, θ κατανάλωςθ 
προςδιορίηεται επίςθσ από τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, το τεχνολογικό 
επίπεδο, το φαινόμενο του υποςτρϊματοσ τθσ ηωισ  που είναι θ επίδειξθ/μίμθςθ 
ανάμεςα τόςο ςτουσ διεκνείσ, όςο και ςτουσ κατά τόπουσ κοινωνικοφσ 
ςχθματιςμοφσ. Επειδι μάλιςτα οι ανάγκεσ του ανκρϊπου δεν είναι μόνον 
βιολογικζσ, αλλά κακορίηονται επίςθσ από κακαρά κοινωνικά μζτρα, θ κατανάλωςθ 
πζρα από τθν κυρίαρχθ οικονομικι τθσ διάςταςθ αποτελεί ζνα ςυνολικό πολιτιςτικό 
φαινόμενο. 
  [2]   Ενϊ όμωσ θ κατανάλωςθ αποβλζπει ςτθν ικανοποίθςθ ανκρωπίνων αναγκϊν 
με ςτόχο τθν απελευκζρωςθ από τθ ςτζρθςθ, ο καταναλωτιςμόσ, αντίκετα, 
προςλαμβάνεται ωσ καταπιεςτικό φαινόμενο οργανωμζνθσ/επιταςςόμενθσ 
ςπατάλθσ, θ οποία εξυπθρετεί τθ μαηικι παραγωγι, τθν αναγκαία για να 
λειτουργιςει με μεγάλουσ ρυκμοφσ το βιομθχανικό ςφςτθμα. Λδιαίτερα ςτθ 
ςφγχρονθ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ το βιομθχανικό ςφςτθμα, ιςχυροποιθμζνο 
κι ανεξζλεγκτο, λειτουργεί αςφυκτικά για τα άτομα ενϊ ταυτόχρονα οδθγεί ςτθν 
αλλαγι κοινωνικϊν αξιϊν, ρόλων, ταυτοτιτων, επιδιϊξεων, ςτθ μεταβολι του 
περιεχομζνου τθσ προόδου, τθσ κοινωνικισ ιςορροπίασ/διάταξθσ, του προοριςμοφ 
του παραγωγικοφ προτφπου. Οι ςυνκικεσ και οι ςυγκυρίεσ ηωισ, θ πακογζνεια τθσ 
εποχισ μασ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ιδιάηοντοσ ψυχιςμοφ επιρρεποφσ 
ςτθν αναηιτθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων υλικϊν αγακϊν και νζων 
υπθρεςιϊν, ςτθν εξάρτθςθ από τθν αγορά, ςτθν υπερβολικι ευπιςτία ςτθ 
διαφιμιςθ, ςτθν υπολογιςτικι χρθςιμοκθρία του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 
[3]    Όμωσ, ο άκριτοσ (κι άκρατοσ) καταναλωτιςμόσ, θ οικονομία τθσ απλθςτίασ, όςο 
κι αν επιβάλλεται ζξωκεν ςτα άτομα κατά τρόπο πιεςτικό, εξαρτάται κατά 



 

 

ςθμαντικό ποςοςτό από τθν παιδεία, τθν αγωγι , τθ ςυνειδθςιακι οντότθτα, τον 
εςωτερικό κόςμο, ακόμα και τον χαρακτιρα του ατόμου- καταναλωτι. 
 [4] Θ διαφκορά ςτα ικθ που ζχει ςθμειωκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ είναι 
αποτζλεςμα του ότι απεμπολικθκαν1 παραδοςιακζσ αξίεσ του πολιτιςμοφ που 
ςυγκροτοφςαν τθν κακθμερινι ηωι και ςυγκρατοφςαν τισ κοινωνίεσ, κακϊσ και του 
γεγονότοσ ότι οι εφαρμογζσ των εξωτερικισ υφισ δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και 
των μεκοδεφςεων τθσ τεχνοκρατοφμενθσ εποχισ οδιγθςαν ςτον προβλθματιςμό 
για τθν εκ των πραγμάτων κατάκτθςθ ι μθ τθσ υπαρκτικισ ουςίασ τθσ ελευκερίασ. 
Παράλλθλα το αγζρωχο πνεφμα του ατομικιςμοφ, προϊόν ανωριμότθτασ, αυξάνει 
τθν αλαηονεία, με αποτζλεςμα να μειϊνεται ο ςεβαςμόσ προσ το άτομο. Οι 
οικονομικοί παράγοντεσ, που ςιμερα κανοναρχοφν2 το κοινωνικό ςφνολο, 
προβάλλουν τθν άποψθ ότι μια από τισ ςφγχρονεσ δυναμικζσ που ενδυναμϊνουν το 
άτομο είναι ο καταναλωτιςμόσ. [...] 
  [5]  Δίπλα όμωσ από τθ γενικι κεϊρθςθ του κζματοσ, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που, 
ςτθν πρακτικι του κακθμερινοφ βίου, ομάδεσ καταναλωτϊν, υπνωτιςμζνοι από τον 
μαγεμζνο αυλό των «υπερπροςφορϊν», παραμερίηουν οι ίδιοι τθν αξιοπρζπειά 
τουσ προκειμζνου να αποκτιςουν όλο και περιςςότερα «αγακά κατανάλωςθσ».  
Πρόκειται για ζναν αμείλικτο ανταγωνιςμό μεταξφ των καταναλωτϊν οι οποίοι 
κακόλου δεν αςχολοφνται με τθν ποιότθτα των προϊόντων, δεν ενδιαφζρονται για 
το τι πραγματικά αγοράηουν, περιορίηονται ςτθν ποςότθτα και ςτισ άκριτεσ 
«χαμθλότερεσ τιμζσ», χωρίσ να λαμβάνουν υπ’  όψθ τουσ τα λοιπά ςυςτθματικά 
ςτοιχεία τθσ προμικειασ προϊόντων. Θ προκείμενθ ςτάςθ ανικει κατά 
προτεραιότθτα ςτο πεδίο τθσ καταναλωτικισ ψφχωςθσ, θ οποία εντάςςεται ςτο 
πλαίςιο ψυχαναλυτικισ ερμθνείασ. [...] 
  [6]  υμπεραςματικά κα μποροφςε να ςθμειωκεί ότι ενϊ θ κατανάλωςθ είναι 
φυςιολογικι ανάγκθ του ατόμου, αναγκαία για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, του 
εκνικοφ και του ατομικοφ πλοφτου, ο καταναλωτιςμόσ με τισ απολυταρχικζσ 
μεκόδουσ που επιβάλλεται, με τθν απορρφκμιςθ των κεμελίων του κοινωνικοφ 
ιςτοφ, βάλλει ευκζωσ κατά τθσ αξιοπρζπειασ του ανκρϊπου.  
 

Διονφςθσ Μαγκλιβζρασ, Θ αξιοπρζπεια του ανκρϊπου, εκδ. Παπαηιςθ 

Λεξιλόγιο 

1. απεμπολικθκαν: εγκαταλείφκθκαν, απορρίφκθκαν 

2. κανοναρχοφν: ρυκμίηουν, κακορίηουν 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η εγκράτεια 

           
[1]  Οι ςφγχρονοι άνκρωποι ηουν υπό κακεςτϊσ βαςανιςτικισ καταναλωτικισ 
υπερπροςφοράσ θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαφιμιςθ, δθμιουργεί αίςκθμα 
απογοιτευςθσ, αλλά και αγανάκτθςθσ. Θ εξοντωτικι πλθκϊρα προςφορϊν, θ 
επικυμία που δεν μπορεί πολλζσ φορζσ να ικανοποιθκεί και, ταυτοχρόνωσ, ο 
ερεκιςμόσ από πάςθσ φφςεωσ ςυμβολικζσ και άλλεσ αιςκθςιακζσ προκλιςεισ 
δυςχεραίνουν  τουσ ανκρϊπουσ να εντάξουν τισ επικυμίεσ τουσ ςτθν 
πραγματικότθτα. 
  [2] Ο καταναλωτιςμόσ ταυτίηεται με τθν καταςτροφι, με τθν ζννοια πωσ θ 
κατανάλωςθ δεν είναι το φυςικό τζλοσ κάκε προϊόντοσ, αλλά ο ςκοπόσ τθσ φπαρξισ 
του. Αν τα πράγματα λειτουργοφν διαφορετικά, δεν κα διακοπτόταν θ ςυνζχεια τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ, γιατί θ τεχνολογία που απαξιϊνει ςυνεχϊσ τα προϊόντα, 
μετατρζποντάσ τα ςε μιασ χριςεωσ, αποτελεί τθν αιτία για να υπάρχει θ παραγωγι, 
αλλά και οι ςκοποί τθσ. Θ παραγωγι αγακϊν ςτον καπιταλιςμό ζχει ωσ βαςικοφσ 
ςυμμάχουσ τουσ καταναλωτζσ όλων των θλικιϊν προκειμζνου να εγγυάται τθ 
κνθτότθτα των προϊόντων, ενϊ ταυτοχρόνωσ καταξιϊνει τθν ακαναςία τουσ μζςω 
τθσ αζναθσ παραγωγισ φκαρτϊν προϊόντων. 
 [3]   Θ εγκράτεια ωσ ανκρϊπινθ κατάςταςθ βρίςκεται ςτον κφκλο τθσ παραγωγισ 
και τθσ κατανάλωςθσ. Ο κφκλοσ αυτόσ ωσ διαδικαςία είναι κεφαλαιϊδουσ 
ςθμαςίασ, επειδι ςτον καπιταλιςμό δεν παράγονται μόνο προϊόντα για να 
ικανοποιιςουν  ανάγκεσ, αλλά «δθμιουργοφνται» ανάγκεσ προκειμζνου να 
εξαςφαλίςουν τθ λειτουργία τθσ αγοράσ, ιτοι να παράγουν προϊόντα. [...] 
 [4]   Θ διαφιμιςθ, με τθ μορφι τθσ καταπιεςτικισ κατανάλωςθσ ς’ ζναν κόςμο 
όπου θ παραγωγι κατά τρόπο «ςτιγμιαίο» απομακρφνει τα αγακά, ζχει ωσ 
αποτζλεςμα να υπάρχει ζνασ κόςμοσ, το υπόδειγμα τθσ λειτουργίασ του οποίου 
είναι θ ςυνεχισ αντικατάςταςθ προϊόντων, ιτοι ζνασ κόςμοσ που πετιζται! 
Πράγματι, αν ςυλλογιςτοφμε ότι θ ανκρωπότθτα εκπαιδεφεται να μθν δείχνει 
ςεβαςμό ςτα πράγματα που χρθςιμοποιεί και να τα ςπαταλά με φρενίτιδα, και αν ο 
κόςμοσ πρζπει να πεταχτεί με κίνδυνο ο πλανιτθσ να γίνει ςκουπιδότοποσ, τότε, 
ίςωσ και θ ανκρωπότθτα κα πρζπει να πάει κατά διαβόλου αφοφ χρθςιμοποιεί και 
πετά  τα πράγματα ακαριαία, «χωρίσ αγάπθ και ντροπι», όπωσ λζγει ο ποιθτισ. 
  [5]     Σι μποροφμε να κάνουμε λοιπόν ςε μια κοινωνία όπου θ ςυμπεριφορά των 
μαηϊν διοχετεφεται από τα ΜΜΕ προσ μια καταναλωτικι κουλτοφρα, όπου ακόμα 
και θ πολιτικι διαφιμιςθ δεν διακρίνεται από εκείνθ των προϊόντων και όπου θ 
δθμοκρατία περιορίηεται δίνοντασ χϊρο ςτισ καταναλωτικζσ επιλογζσ; 
   [6]   Φαίνεται ότι δεν μποροφμε να κάνουμε τίποτα! Πϊσ μασ ςϊηει θ εγκράτεια 
ςιμερα; Θ ατομικι ταυτότθτα ζχει τραυματιςτεί ςοβαρότατα  και τα αναχϊματα 
που προτείνονται εναντίον του καταναλωτιςμοφ δεν είναι πλζον ιςχυρά, ενόςω οι 
επικυμίεσ και οι ανάγκεσ ρυκμίηονται από τθν αγορά. Σουλάχιςτον να ζχουμε 
ςυνείδθςθ πωσ τα ςφγχρονα αμαρτιματα που βιϊνουμε (καταναλωτιςμόσ, 
κομφορμιςμόσ, αναίδεια, ςεξομανία κτλ.) δεν αποτελοφν αξίεσ τθσ νεοτερικότθτασ, 
αλλά καταςτροφικζσ πλευρζσ του ςφγχρονου «ευ ηθν». 

Αιμίλιοσ  Ηαχαρζασ, Σα ςτοχαςτικά, εκδ. Γαβριθλίδθσ 



 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  3 

[το απόςπαςμα  ο Μπάμπθσ, ο Ηαχαρίασ  και ο Γιάννθσ μιλοφν για το κακό τζλοσ 

του Καραμπίνθ, ενόσ καλλιτζχνθ, που ενεπλάκθ ςε παρανομίεσ ςτθν προςπάκειά 
του να βγάλει πολλά χριματα.] 

          Ο Μπάμπθσ ζδειχνε να δυςκολεφεται να καταλάβει, πωσ οι άνκρωποι δεν είναι 
ολοκλθρωτικά ποτζ και απολφτωσ κθρία ι άγγελοι. Αν και πλθςίαηε τα ςαράντα, 
ζμοιαηε να μθν ζχει μάκει ακόμθ πωσ οι άνκρωποι ςυνικωσ πθγαινοζρχονται από 
τθ μία διάςταςθ ςτθν άλλθ, μζχρι να ςταματιςουν και να παραδοκοφν ςτθ μια από 
τισ δφο, όπου και τελειοποιοφνται, αφοφ ζχουν εντωμεταξφ επιδοκεί ςε μια 
αδιάκοπθ κοφνια - μπζλα μεταξφ των δφο, τρϊγοντασ τα νιάτα τουσ. Αγϊνασ 
δφςκολοσ, όπωσ ο γφροσ του κανάτου, όπου κανείσ δεν μπορεί να αποφανκεί αν ο 
αγϊνασ κα τελειϊςει ζτςι ι κα τελειϊςει αλλιϊσ. αν εκρεμμζσ το αποτζλεςμα, 
όπωσ και θ ηωι, πάει κι ζρχεται, και όπωσ καμπάνασ ιχοσ, άλλοτε δοξαςτικά 
καμπανίηει χαρμόςυνα κι άλλοτε πζνκιμα. 
          «Μαγεφουν, φίλε, τα λεφτά. Μαγεφουν και τρελαίνουν όπωσ ο ζρωτασ. 
κοτίηουν το μυαλό. Σο χριμα δεν ς’  αφινει να διακρίνεισ τουσ ανκρϊπουσ, ποιοσ 
είναι φίλοσ, ποιοσ είναι εχκρόσ, ποιοσ είναι ςυγγενισ, ποιοσ είναι ξζνοσ. Θ φιδίςια 
γοθτεία του, που τρζφει αδιάκοπα τθν απλθςτία, βρίςκει πάντα τρόπουσ να μθν 
μπορεί να χορταίνει ποτζ, και το αδιάκοπο καταβρόχκιςμα των πάντων είναι ο 
τρόποσ του να υπάρχει. το χριμα το Εγϊ βρίςκει τθν τελείωςι του, είναι θ 
αποκζωςι του. Κι ζχει κάτι μαγικό αυτό, παραδζξου το. Αυτι τθ δουλειά κάνει το 
χριμα κι όποιοσ δεν το ςζβεται, βρίςκει το μπελά του. Ζτςι κι εκείνον τον μακαρίτθ 
άργθςαν να τον βροφνε, αλλά όταν τον βρικαν τα λεφτά, ζπεςε πάνω τουσ ςαν 
τρελαμζνοσ. υμβαίνει πολλζσ φορζσ ανιςυχοι διανοοφμενοι να γοθτεφονται από 
το χριμα και να το παίρνουν ςτο κατόπι μαγεμζνοι. Φανερϊνοντασ ζτςι πωσ ςυχνά 
κάτω απ’ τθν επιφάνεια των πακιαςμζνων ςυλλογιςμϊν τουσ, ενίοτε και των 
νθφάλιων,  παραμζνουν αχαρτογράφθτεσ και βακιά ποντιςμζνεσ εγκάρδιεσ 
επικυμίεσ», είπε ο Ηαχαρίασ κι ζνα ξαφνικό ρίγοσ περόνιαςε το δζρμα του ςτο φψοσ 
του ςτικουσ ςαν να τον είχαν διαπεράςει λεπίδεσ παγωμζνου αζρα. «Αλλά και το 
κακό τον βρικε, όταν ζνασ μιςότρελοσ του’ ςπαςε το κεφάλι επειδι πίςτεψε πωσ 
τον είχε εξαπατιςει. Είχε ςτιςει εκείνθ τθν εταιρεία, ζνα γραφείο εξυπθρζτθςθσ 
μεταναςτϊν, προκαταβάλλοντάσ τουσ, με το αηθμίωτο βεβαίωσ, τισ κρατιςεισ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςε όςουσ ςχεδίαηαν να επαναπατριςτοφν. κοτεινζσ 
δουλειζσ. Εντάξει, δεν ιταν παράνομεσ αλλά ιταν ςκοτεινζσ». 
                                                 Δθμιτρθσ  Νόλλασ , Μάρμαρα ςτθ μζςθ, εκδ. Μκαροσ 
 

ΘΕΜΑ   Α 

Να παρουςιάςετε τρεισ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα του 

Κειμζνου 1, αναπτφςςεται ο καταναλωτιςμόσ. Να απαντιςετε ςε 70-80 λζξεισ.  

Μονάδεσ 15   



 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Β 

Ερώτημα 1          

Πϊσ αντιλαμβάνεται τθν εγκράτεια ο ςυγγραφζασ του Κειμζνου 2; Ποια  κεωρεί ότι 
είναι θ ςχζςθ τθσ με τον καταναλωτιςμό; Να απαντιςετε ςε 60-80 λζξεισ.                     

                  Μονάδεσ   15 
 

 
 
Ερώτημα  2          

α. Σο Κείμενο 1 είναι τμιμα αποδεικτικοφ δοκιμίου. Να εντοπίςετε δφο 
χαρακτθριςτικά του (δομικά/οργανωτικά ι και γλωςςικά) που το επιβεβαιϊνουν. 
Για το κακζνα να κάνετε μια αναφορά ςτο Κείμενο. 

                  Μονάδεσ   5 
 

β.   Πϊσ προςπακεί ο ςυγγραφζασ του Κειμζνου 2 να πείςει τον αναγνϊςτθ για τισ 
απόψεισ του ςτθ δεφτερθ παράγραφο;  Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με 
αναφορά ςτο Κείμενο. 

                  Μονάδεσ   5 
 

 
Ερώτημα  3          

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των ειςαγωγικϊν ςτθν τρίτθ και τζταρτθ παράγραφο του 

Κειμζνου 2 (μονάδεσ 6) και ποιοσ ο ρόλοσ του καυμαςτικοφ, του ερωτθματικοφ και 

τθσ παρζνκεςθσ ςτθν τελευταία παράγραφο του  ίδιου Κειμζνου ; (μονάδεσ 9) 

                  Μονάδεσ   15 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποια είναι θ γνϊμθ που διατυπϊνεται ςτο απόςπαςμα *Κείμενο 3+  για τθ κζςθ και 

τθ δφναμθ του χριματοσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι 

ςασ με αναφορά ςε δφο κειμενικοφσ δείκτεσ. υμφωνείτε ι διαφωνείτε με τθν 

άποψθ αυτι; Να απαντιςετε ςε ζνα κείμενο 150-200 λζξεων. 

Μονάδεσ 15 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Θ υγειονομικι κρίςθ των τελευταίων μθνϊν κατζδειξε τον εφιμερο χαρακτιρα των 

υλιςτικϊν και καταναλωτικϊν προτφπων. ’ ζνα δοκιμιακό κείμενο (300 – 400 

λζξεων) να παρουςιάςετε τθν επίδραςθ των υλιςτικϊν προτφπων ςτθν 

κακθμερινότθτα και ςτισ επιλογζσ ενόσ νζου ςιμερα και να γράψετε τι προτείνετε 

για τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ του  με το χριμα. 

Μονάδεσ 30 
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ   Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

23/01/2021 

 

 

Κείμενο 1  

ΔΙΧΩ ΟΡΙΑ 

[1] Όταν διαγνϊςτθκα με ALS1 ςτα είκοςι ζνα χρόνια μου, ζνιωςα πολφ αδικθμζνοσ. 

Γιατί να ςυμβεί αυτό ςε μζνα; Εκείνθ τθν εποχι ςκζφτθκα πωσ θ ηωι μου είχε 

τελειϊςει και δεν κα μποροφςα ποτζ να ξεδιπλϊςω τισ δυνατότθτεσ που πίςτευα 

πωσ είχα. Σϊρα, όμωσ, πενιντα χρόνια αργότερα, μπορϊ να είμαι απολφτωσ 

ικανοποιθμζνοσ με τθ ηωι μου. Νυμφεφκθκα δφο φορζσ και ζχω τρία όμορφα και 

ςυγκροτθμζνα παιδιά. Θ επιςτθμονικι καριζρα μου υπιρξε επιτυχθμζνθ: πιςτεφω 

πωσ οι περιςςότεροι φυςικοί κα ςυμφωνοφςαν ότι θ πρόβλεψι μου για κβαντικι 

εκπομπι από τισ μαφρεσ τρφπεσ είναι ςωςτι, αν και δεν μου ζχει αποφζρει μζχρι 

ςιμερα το Βραβείο Νόμπελ, επειδι είναι εξαιρετικά δφςκολο να επιβεβαιωκεί 

πειραματικά. Από τθν άλλθ, κζρδιςα το ακόμθ πιο βαρφτιμο Βραβείο Κεμελιϊδουσ 

Φυςικισ, που μου απονεμικθκε για τθ κεωρθτικι ςθμαςία τθσ ανακάλυψθσ, 

παρότι δεν ζχει επιβεβαιωκεί πειραματικά. 

[2] Θ αναπθρία μου δεν ςτάκθκε ςοβαρό εμπόδιο ςτθν επιςτθμονικι εργαςία μου. 

τθν πραγματικότθτα, κα ζλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο με ωφζλθςε: δεν ιμουν 

υποχρεωμζνοσ να δίνω διαλζξεισ ι να διδάςκω τελειοφοίτουσ, οφτε να ςυμμετζχω 

ςε βαρετζσ, χρονοβόρεσ επιτροπζσ. Ζτςι, ιμουν ςε κζςθ να αφοςιωκϊ 

ολοκλθρωτικά ςτθν ζρευνα. 

[3] Για τουσ ςυναδζλφουσ μου είμαι απλϊσ ζνασ ακόμθ φυςικόσ, αλλά για το ευρφ 

κοινό ζγινα πικανότατα ο πιο γνωςτόσ επιςτιμονασ  του κόςμου. Κι αυτό, αφενόσ 

επειδι οι επιςτιμονεσ, με τθν εξαίρεςθ του Αϊνςτάιν, δεν είναι γνωςτοί όπωσ τα 

αςτζρια τθσ ροκ, αφετζρου, επειδι ταιριάηω ςτο ςτερεότυπο τθσ ανάπθρθσ 

μεγαλοφυΐασ. Δεν μπορϊ να μεταμφιεςτϊ φορϊντασ περοφκα και μαφρα γυαλιά – 

με προδίδει θ αναπθρικι πολυκρόνα μου. το παρελκόν, ο Σφποσ ζδειξε ζνα 

αρρωςτθμζνο ενδιαφζρον για τθν προςωπικι ηωι μου. Αλλά τα «υπζρ» είναι πολφ 



 

 

περιςςότερα. Ο κόςμοσ χαίρεται ειλικρινά όταν με βλζπει. Είχα το μεγαλφτερο 

ακροατιριο που υπιρξε ποτζ ωσ το κεντρικό πρόςωπο των Παραολυμπιακϊν 

αγϊνων του Λονδίνου, το 2012. 

[4] Ζηθςα μια πλιρθ και ικανοποιθτικι ηωι. Πιςτεφω ότι τα άτομα με ειδικζσ 

ικανότθτεσ πρζπει να επικεντρϊνονται ς’ αυτά που δεν τα εμποδίηει θ αναπθρία 

τουσ να κάνουν, και όχι να λυποφνται γι’ αυτά που δεν μποροφν. Προςωπικά εγϊ, 

κατάφερα να κάνω τα περιςςότερα απ’ όςα ικελα. Ζχω ταξιδζψει ςχεδόν ςε όλο 

τον κόςμο. Επιςκζφτθκα επτά φορζσ τθ οβιετικι Ζνωςθ. Σθν πρϊτθ φορά πιγα με 

μία ομάδα φοιτθτϊν, που ζνασ απ’ αυτοφσ, Βαπτιςτισ2, ικελε να μοιράςει αντίτυπα 

τθσ Βίβλου ςτα ρϊςικα και μασ παρακάλεςε να τα περάςουμε λακραία. Σο 

καταφζραμε, αλλά τθν ϊρα που φεφγαμε οι αρχζσ είχαν ιδθ ανακαλφψει το 

παράπτωμά μασ και μασ ςυνζλαβαν. Ωςτόςο, θ κατθγορία πωσ είχαμε περάςει 

λακραία από το τελωνείο αντίτυπα τθσ Βίβλου κα δθμιουργοφςε διεκνζσ επειςόδιο 

και αρνθτικι δθμοςιότθτα, κι ζτςι μετά από μερικζσ ϊρεσ μάσ άφθςαν. Σισ άλλεσ ζξι 

φορζσ πιγα για να ςυναντιςω Ρϊςουσ επιςτιμονεσ που εκείνα τα χρόνια 

απαγορευόταν να ταξιδζψουν ςτθ Δφςθ. Όταν διαλφκθκε θ οβιετικι Ζνωςθ, ςτα 

1990, πολλοί από τουσ καλφτερουσ επιςτιμονεσ μετοίκθςαν ςτθ Δφςθ κι από τότε 

δεν επιςκζφκθκα ξανά τθ Ρωςία. 

[5] Ζχω επίςθσ επιςκεφτεί ζξι φορζσ τθν Λαπωνία, τρεισ φορζσ τθν Κίνα, και όλεσ τισ 

θπείρουσ, ακόμθ και τθν Ανταρκτικι, εκτόσ τθσ Αυςτραλίασ. Ζχω ςυναντιςει τουσ 

προζδρουσ τθσ Νότιασ Κορζασ, τθσ Κίνασ, τθσ Λνδίασ, τθσ Λρλανδίασ, τθσ Χιλισ και 

των ΘΠΑ. Ζχω δϊςει διαλζξεισ ςτθ Μεγάλθ Αίκουςα του Λαοφ, ςτο Πεκίνο, και ςτον 

Λευκό Οίκο. Ζχω βρεκεί ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ με υποβρφχιο, ψθλά ςτον αζρα με 

αερόςτατο, ςε μια πτιςθ μθδενικισ βαρφτθτασ, και ζχω κλείςει κζςθ για ταξίδι ςτο 

διάςτθμα με τθ VirginGalactic.  

[6] Θ πρϊιμθ εργαςία μου ζδειξε πωσ θ κλαςικι γενικι ςχετικότθτα κατζρρεε πάνω 

ςε μοναδικότθτεσ, κατά τθ Μεγάλθ Ζκρθξθ και ςτισ μαφρεσ τρφπεσ. Θ 

μεταγενζςτερθ εργαςία μου κατζδειξε πωσ μπορεί θ κβαντικι κεωρία να 

προβλζψει τι ςυμβαίνει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του χρόνου. Ιταν μια ζνδοξθ 

εποχι για να ηεισ και να κάνεισ ζρευνα ςτθ κεωρθτικι φυςικι. Κεωρϊ τον εαυτό 

μου ευτυχι, αν ζχω προςκζςει ζνα λικαράκι ςτθν κατανόθςι μασ για το ςφμπαν.  

Stephen Hawking, Το χρονικό της ζωθ μου, εκδ. Σραυλόσ 

 

Λεξιλόγιο 

1. ALS (Amyotrophic lateral sclerosis): Αμυοτροφικι πλάγια ςκλιρυνςθ: 

νευροεκφυλιςτικι πάκθςθ που οδθγεί ςε μυϊκι αδυναμία, αναπθρία και τελικά 

κάνατο. 

2. Βαπτιςτισ: Χριςτιανόσ που πιςτεφει πωσ το βάπτιςμα ςτο νερό πρζπει να γίνεται 

ςε μεγάλθ θλικία όταν πλζον ο πιςτόσ είναι ςυνειδθτόσ Χριςτιανόσ.  

 

 



 

 

 

 

Κείμενο 2 

Πώσ εμπνζουμε ο ζνασ τον άλλο; 

[1]      Καλαίςκθτθ και ςυγκινθτικι θ διαφιμιςθ του Johnnie Walker «Keep Walking 

Greece» («υνζχιςε να περπατάσ Ελλάδα»). Εμψυχωτικό το τραγοφδι που τθ 

ςυνοδεφει («You will never walk alone»), αρχετυπικό1 το κεντρικό τθσ μοτίβο (ο 

κρίαμβοσ τθσ ελπίδασ απζναντι ςτισ αντιξοότθτεσ), ηεςτζσ και οικείεσ οι 

φυςιογνωμίεσ των ςυμπολιτϊν μασ που απεικονίηονται. Σο μινυμα: ακόμα κι αν 

βιϊνουμε τα προβλιματά μασ ατομικά, δεν είμαςτε μόνοι. Θ κρίςθ μάσ φζρνει 

κοντά. Μια νζα ςυλλογικότθτα αναδφεται. «Εμπνζουμε ο ζνασ τον άλλο» αναφζρει 

θ επιγραφι ςτο τζλοσ τθσ διαφιμιςθσ. 

  [2]    Πράγματι. Σο ςθμαντικό όμωσ δεν είναι τόςο θ διαπίςτωςθ όςο το ερϊτθμα: 

«Πϊσ εμπνζουμε ο ζνασ τον άλλο;». Πϊσ δθμιουργείται θ νζα ςυλλογικότθτα; Όπωσ 

ο άνκρωποσ που επιβιϊνει από ζνα πολφ ςοβαρό ατφχθμα ςυνικωσ επανεξετάηει 

τα ουςιϊδθ του βίου του, ζτςι και θ δραματικι επιδείνωςθ των υλικϊν όρων τθσ 

ηωισ αναδιατάςςει τισ ςυλλογικζσ μασ προτεραιότθτεσ. Μετράμε τα πράγματα 

διαφορετικά. Αλλάηει το οντολογικό επίπεδο αναφοράσ - ανακαλφπτουμε τθ ςχζςθ 

μασ με τον κόςμο, τθν οποία γνωρίηαμε, αλλά, αςτόχαςτα αυτάρκεισ, 

προςπερνοφςαμε. Ζχοντασ βιϊςει τθν απειλι τθσ υπαρξιακισ αναςφάλειασ, 

δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για μια διάφανθ ςυλλογικότθτα, θ οποία γνωρίηει 

ςτοχαςτικότερα τουσ όρουσ τθσ ςυγκρότθςισ τθσ. 

[3]    Επιςτρζφω ςτο ερϊτθμα: Πϊσ εμπνζουμε ο ζνασ τον άλλο; Θ ανκρωπολογία 

τθσ διαφιμιςθσ -ο ακατάβλθτοσ άνκρωποσ ωσ ατομικι μονάδα- δεν μασ βοθκά να 

δοφμε τισ διαδραςτικζσ ρίηεσ τθσ αλλθλο-ζμπνευςθσ. Δεν αρκεί να προτρζπουμε τον 

εαυτό μασ να μθν καταβλθκεί από τισ αντιξοότθτεσ («κράτα το κεφάλι ςου ψθλά και 

μθ φοβάςαι το ςκοτάδι»)· είμαςτε αδφναμοι για να είμαςτε αυτάρκεισ και 

ανιμποροι να αυτο-προωκθκοφμε. Χρειαηόμαςτε ενζργεια για να προχωριςουμε. 

Χρειαηόμαςτε τθν αναγεννθτικι υπενκφμιςθ ότι μποροφμε να υπάρξουμε 

διαφορετικά, ότι ζχουμε δυνατότθτεσ που δεν γνωρίηαμε καν. Χρειαηόμαςτε 

κάποιον να μασ εμπνεφςει. 

[4] Μασ εμπνζουν άνκρωποι με θγετικι παρουςία. Άνκρωποι που δεν 

διεκπεραιϊνουν απλϊσ ζνα ρόλο, αλλά βάηουν τον εαυτό τουσ με πάκοσ μζςα ςε 

αυτόν. Θγζτεσ που δεν δείχνουν απλϊσ τον δρόμο, αλλά τον περπατοφν. Άνκρωποι 

με αρχζσ, όραμα και αυταπάρνθςθ, που βλζπουν τθν θγετικι κζςθ τουσ όχι 

ναρκιςςιςτικά, αλλά ωσ δυνατότθτα να υπθρετιςουν κάτι που τουσ υπερβαίνει - 

ζνα κοινό όνειρο, ζνα ςυλλογικό ζργο. Σζτοιοι άνκρωποι μασ εμπνζουν με το 

παράδειγμά τουσ. Θ ςυμπεριφορά τουσ γίνεται μζτρο αναφοράσ. 

[5]  Ποφ κα βροφμε τζτοιουσ ανκρϊπουσ; *…+ Αν ψάξουμε, κα δοφμε ότι ο δθμόςιοσ 

βίοσ όμωσ βρίκει2 από περιπτϊςεισ αφανϊν θγετϊν που κάνουν μικρά καφματα - 

εμπνζουν με το παράδειγμά τουσ. Από αυτοφσ κα πάρουμε κουράγιο. Σζτοιοι 



 

 

άνκρωποι κα μασ δϊςουν ενζργεια και ελπίδα. Αν αυτοί ζκαναν κάτι 

αναηωογονθτικά διαφορετικό, μποροφμε και εμείσ, ςτα δικά μασ μζτρα, να κάνουμε 

τθ διαφορά. 

   [6]    Οι άνκρωποι που εμπνζουν ζχουν υψθλζσ απαιτιςεισ από τον εαυτό τουσ και 

τουσ άλλουσ, βάηουν τον πιχθ ψθλά για όλουσ. *…+ Μασ εμπνζουν οι άνκρωποι που 

δίνονται ςε ζναν ςυλλογικό ςκοπό με αρχζσ, ανιδιοτζλεια και πάκοσ. Σζτοιοι 

άνκρωποι υπάρχουν παντοφ. Αυτό που τουσ κάνει υποδειγματικοφσ δεν είναι μόνο 

τα επιτεφγματά τουσ αλλά κάτι βακφτερο - μασ υποδεικνφουν ζναν τρόπο να 

υπάρχουμε. Όταν ζχουμε τθν τφχθ να διαςταυρωκοφμε μαηί τουσ νιϊκουμε το 

ηωογόνο άγγιγμά τουσ· μασ βγάηουν από τθν πεπατθμζνθ, μασ ανα-

προςανατολίηουν. Ανακαλφπτουμε ότι μποροφμε να ςχετιηόμαςτε διαφορετικά με 

τον κόςμο και τον εαυτό μασ - να υπάρχουμε διαφορετικά. Κζλουμε τότε να 

μοιραςτοφμε με άλλουσ τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ που πιραμε. Γινόμαςτε κι εμείσ 

ποιθτζσ τθσ ηωισ μασ. Εμπνζουμε ο ζνασ τον άλλο. 

Χαρίδθμοσ Κ. Σςοφκασ, εφθμ. Κακθμερινι, 11/3/2012 (Διαςκευι)  

Λεξιλόγιο: 

1. αρχετυπικό: κλαςικό, αρχζγονο, διαχρονικό 

2. βρίκει: είναι γεμάτοσ 

 

Κείμενο 3 

«Οι ήρωεσ είναι πάντα ευγενικοί».  

 

Οι ιρωεσ είναι πάντα ευγενικοί. 

 

Γεννιοφνται µ’ ζνα χρυςαφζνιο χρϊμα, 

µ’ όνειρα που τουσ τα φτιάχνει θ ςυννεφιά, 

µ’ ελπίδεσ που φυτρϊςαν µζς’ ςτο χϊμα… 

Οι ιρωεσ δεν ζχουν μυςτικά. 

Δεν ταξιδεφουνε ποτζ ςε ξζνα μζρθ. 

Γίνοντ’ αγάλματα ψυχρά, µα εκνικά 

κι ζχουν για ςυντροφιά τουσ ζνα περιςτζρι… 

Οι ιρωεσ είναι πάντα ευγενικοί. 

Κάνουν πωσ, τάχα, λεπτομζρειεσ δε κυμοφνται… 

Κι όταν θ νφχτα τοφσ ςκεπάηει µε ςιωπι, 

πετάν’ το κρφλο ςτα πουλιά κι αποκοιμιοφνται… 

 

Νίκοσ Γκάτςοσ, Φφσα Αεράκι Φφσα Με Μη Χαμηλώνεις Ίσαμε, εκδ. Μκαροσ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Θζμα Α 

Να γράψετε τθν περίλθψθ των τριϊν πρϊτων παραγράφων του Κειμζνου 1 ςε 60 – 

80 λζξεισ. 

Μονάδεσ 15 

 

Θζμα Β 

Ερώτηςη 1η 

Να χαρακτθρίςετε με τθν ζνδειξθ ωςτό () ι Λάκοσ (Λ) κακεμία από τισ παρακάτω 

προτάςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ ςασ το περιεχόμενο των Κειμζνων 1 και 2. Να 

αιτιολογιςετε κάκε απάντθςι ςασ με μία αναφορά ςτο αντίςτοιχο κείμενο. 

α.Ο ςυντάκτθσ λόγω τθσ αναπθρίασ του αφοςιϊκθκε απερίςπαςτοσ ςτθν ζρευνά 

του. (Κείμενο 1) 

β.Ο Σφποσ αςχολικθκε με τθ ηωι του ςυντάκτθ χωρίσ διάκεςθ λαϊκιςμοφ. (Κείμενο 

1) 

γ.Οι δυςκολίεσ οδθγοφν τουσ ανκρϊπουσ να λειτουργοφν ςυλλογικά. (Κείμενο 2) 

δ.Ο άνκρωποσ αντλεί δφναμθ και ζμπνευςθ από τον ίδιο του τον εαυτό. (Κείμενο 2) 

ε.Οι αφανείσ θγζτεσ υποδεικνφουν ςτουσ ανκρϊπουσ τρόπο ηωισ. (Κείμενο 2) 

 Μονάδεσ 10 

 

Ερώτηςη 2η 

Με ποιουσ τρόπουσ προςπακεί ο ςυντάκτθσ του Κειμζνου 1 να πείςει τουσ 

αναγνϊςτεσ ςτθν τρίτθ παράγραφο (Για τουσ ςυναδζλφουσ μου … το 2012.); Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο κείμενο. (μονάδεσ 9) 

Κεωρείτε ότι είναι πειςτικόσ; (μονάδεσ 6) 

Μονάδεσ 15 

 

Ερώτηςη 3η 

α. Να εντοπίςετε τθν αναλογία που υπάρχει ςτθ δεφτερθ παράγραφο του Κειμζνου 

2, να αναλφςετε τα μζρθ τθσ και να εξθγιςετε τον ρόλο τθσ. 

Μονάδεσ 8 

 

β. Σι πετυχαίνει ο ςυγγραφζασ με τθ χριςθ του ερωτιματοσ ςτθν πζμπτθ 

παράγραφο του Κειμζνου 2 (Ποφ κα βροφμε …τθ διαφορά.) ωσ προσ τθν οργάνωςθ 

του κειμζνου και ωσ προσ τθν επίδραςι του ςτον  αναγνϊςτθ; 

Μονάδεσ 7 

 

 

 

 



 

 

 

Θζμα Γ 

Ποιο είναι το κζμα που προβάλλει το ποιθτικό υποκείμενο ςτο Κείμενο 3; Να 

απαντιςετε αξιοποιϊντασ τρεισ κειμενικοφσ δείκτεσ. υμμερίηεςτε τον καυμαςμό 

του; Θ απάντθςι ςασ να είναι 150- 200 λζξεισ. 

Μονάδεσ 15 

 

Θζμα Δ  

ε ςυηιτθςθ που διεξάγεται ςτθν τάξθ ςασ με αφορμι τα Κείμενα αναφοράσ 1 και 

2, απευκφνεςαι ςτουσ ςυμμακθτζσ ςου και παρουςιάηεισ, ςε ομιλία 350 - 400 

λζξεων, χαρακτθριςτικά ανκρϊπων που κα μποροφςαν να ςε εμπνεφςουν. Κεωρείσ 

ότι ευνοεί θ εποχι μασ τθν προβολι «αφανϊν υψθλϊν φυςιογνωμιϊν»; 

Μονάδεσ 30 

 

 

 

 

 


