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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Δπιμέλεια διαγυνίζμαηορ:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΚΘΔΣΗ  

Γ' ΛΥΚΔΙΟΥ ΔΠΑΛ 

 
Σύγσπονερ απένερ, εικονικά Κολοζζαία  

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  

 

 Πξν εκεξώλ θπθινθόξεζε ζην Γηαδίθηπν έλα απνθξνπζηηθό βίληεν -ην νπνίν είδαλ 

ζρεδόλ όινη νη ρξήζηεο Ίληεξλεη- κε ηέζζεξηο Ακεξηθαλνύο πεδνλαύηεο (νη δύν 

αλαγλσξίζηεθαλ) λα νπξνύλ πάλσ ζηηο ζνξνύο ηξηώλ Ταιηκπάλ, θάλνληαο ρπδαία αζηεία. Ο 

δεδεισκέλνο απνηξνπηαζκόο, όπσο θάζε θνξά πνπ έξρνληαη ζην θσο «ηξόπαηα πνιέκνπ» 

ηνπ είδνπο -νη θσηνγξαθίεο ηεο ζηξαηησηίλαο πνπ ζέξλεη κε ινπξί ζθύινπ Ιξαθηλό, ησλ 

πεδνλαπηώλ πνπ επηδεηθλύνπλ θεθάιηα ή αθξσηεξηαζκέλα κέιε Αθγαλώλ, ησλ εικονικών 

πληγκώλ, ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θξαηνπκέλσλ ζην Ακπνύ Γθξάηκπ- ζπλνδεύεηαη από 

ηε ιηγόηεξν δεδεισκέλε κεηαπνίεζε ζε δηαζθέδαζε ηνπ καθάβξηνπ, ηνπ θξηθώδνπο. Έληνλε 

απέρζεηα αιιά θαη αλνκνιόγεηε τςσαγυγία.  

 Παγηδεπκέλνη ζε έλα ζύκπαλ πνπ όρη κόλν δηθαηνινγεί ηηο πνιεκηθέο πξαθηηθέο (γηα 

ηελ εηξήλε θαη ηε δεκνθξαηία), αιιά θαιιηεξγεί κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο ηξόπνπο ηελ 

πνιεκηθή ξεηνξηθή, νη ηειεζεαηέο /αλαγλώζηεο εηζπξάηηνπλ αλσδύλσο ηε θξίθε πνπ δνπλ 

άιινη. Τελ αληηκεησπίδνπλ σο αλαπόθεπθηε ζςνέπεια ηεο ζύξξαμεο, ηελ νπνία νξηζκέλνη 

θαληάδνληαη σο ζξίακβν –ή παλσιεζξία– κε απηνζπζηαδόκελνπο ήξσεο, καθξηά από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πνιέκνπ, πνπ δεκηνπξγεί κόλν κηζζνθόξνπο, βηαζηέο, καπξαγνξίηεο, 

κεζάδνληεο – θαη πνιιά πξαγκαηηθά ζύκαηα.  

 Έηζη θη αιιηώο ν δέθηεο ησλ ζπκβάλησλ είλαη εζηζκέλνο ζηε βία, πιένλ από ηε 

λεπηαθή ειηθία· κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ζην θνκπηνύηεξ ηα παηδηά δηακειίδνπλ ζώκαηα, 

κεηαηξέπνπλ αλππνςίαζηνπο δηαβάηεο ζε παξακνξθσκέλα πηώκαηα, «δνπλ» γελνθηνλίεο ζην 

Γηάζηεκα, αηκνζηαγείο βεληέηεο ζηνλ ππόθνζκν, εμνινζξεύζεηο έλνρσλ θη αζώσλ, 

αλζξώπσλ θαη ηεξάησλ. Αδηαθνξώληαο γηα θάζε είδνο λνεηνύ θνξηίνπ, πξνζιακβάλνληαο 

κόλν ηελ εηθόλα (πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί θάζε θνξά απέρζεηα, αιιά πνηέ δελ απνγνεηεύεη), 

εζίδνληαη, ην ειδεσθέρ, ην παξάινγν λα απνηεινύλ ηνλ «ρώξν» ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

εθηόλσζεο. Αιιά θαη ν βαζαληζηήο δελ γελληέηαη, γίλεηαη. Σύκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαλό 

θνηλσληθό ςπρνιόγν Σηάλιετ Μίιγθξακ, πνιινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη θηάλνπλ λα θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βιάςνπλ ζπλαλζξώπνπο ηνπο, όηαλ ην δεηεί κηα απζεληία 

θαη κεηά ηε κεζνδηθή ελζηάιαμε ηεο πεπνίζεζεο όηη ηα ζύκαηά ηνπο (άηνκα δηαθνξεηηθά 

από απηνύο) είλαη άηνκα ρσξίο αλζξώπηλε ππόζηαζε, ερζξνί ηνπ έζλνπο. Ο πόιεκνο, πξντόλ 

ηεο αλζξώπηλεο απιεζηίαο γηα όιν θαη κεγαιύηεξε δύλακε, δηδάζθεη ηάρηζηα ηε θξηθαιέα 

αληεθδίθεζε, ηελ σκόηεηα, ηελ αθξαία αναίηια ρπδαηόηεηα. Παξάιιεια νη εηθόλεο ηνπ 

θάλνπλ ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, ζθνξπώληαο ηελ απέρζεηα θαη ηε θξίθε, αιιά θαη 

ηθαλνπνηώληαο ηα ηαπεηλόηεξα ησλ ελζηίθησλ (πάληνηε νη άλζξσπνη δηεγείξνληαλ από ην 

θξηθαιέν).  

 Χξεηάδεηαη, ινηπόλ, θάπνηα αληίζηαζε ηεο θνηλσλίαο ζε ό, ηη ηείλεη λα εκθαλίζεη σο 

«θπζηθή» ηε βεβήισζε λεθξνύ, ηνλ εμεπηειηζκό δέζκηνπ αηόκνπ (ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο). Μήπσο ε παγεξή θαη αλώλπκε βαξβαξόηεηα, πνπ κνηάδεη λα δηαπνηίδεη θαη ην κε 

εκπόιεκν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, εκπεξηέρεη κηα ζνβαξή ειπίδα; Γηόηη, ε εγγύηεηα ηνπ θαθνύ 
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επλνεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επέιαζήο ηνπ· αλ απηή ε γλώζε δηεπξπλζεί κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξαθηηθέο πνιηηηζκηθήο ζσηεξίαο. Η αλζξσπόηεηα δηαζέηεη ηηο γεληθέο αξεηέο 

πνπ επηηξέπνπλ, ππό όξνπο, ηελ αλόξζσζε λέσλ απέλαληη ζε ζύγρξνλεο αξέλεο θαη εηθνληθά 

Κνινζζαία...  

 

 

Ταζούλα Kαπαφζκάκη  
 

ΑΣΚΗΣΔΙΣ 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 70-90 ιέμεηο. (μονάδερ 25) 

 

Β1. Να αλαπηύμεηε κε ηε κέζνδν ηεο αηηηνιόγεζεο ζε 70-80 ιέμεηο ηε θξάζε <<Έηζη θη 

αιιηώο ν δέθηεο ησλ ζπκβάλησλ είλαη εζηζκέλνο ζηε βία, πιένλ από ηε λεπηαθή ειηθία>>. 

(μονάδερ 10) 
 

Β2.Πνηνο ηξόπνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ ; (μονάδερ 5) 

 

Β3. Να βξείηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ. (Μονάδερ 5) 

 

Β4. Να βξείηε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πεηζνύο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ. (μονάδερ 10) 

 

Β5. Να βξείηε ζπλώλπκεο γηα ηηο παξαθάησ ιέμεηο: ειδεσθέρ, εικονικών, τςσαγυγία, 

ζςνέπεια, αναίηια. (μονάδερ 5) 

 

Γ. Σηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ηεο κέξαο θαηά ηεο Βίαο ζηα Σρνιεία λα βγάιεηε κία νκηιία 

όπνπ ζα επηζεκαίλεηε ηα αίηηα ηεο λεαληθήο βίαο θαη παξαβαηηθόηεηαο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνύ. (250-350 ιέμεηο) (μονάδερ 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


