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

Μάθημα:……………………………………………………………… 

Τλη:……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

*Κνκθνξκηζηήο: Ο άλζξωπνο πνπ δελ ήζειε λα αιιάμεη ηνλ θόζκν 

 

 Υπάξρνπλ θάπνηεο κνξθέο πνπ δελ έρνπλ αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ παλνκνηόηππν ληύζηκν κε ξηγέ θνζηνύκη 

θαη θαπέιν. Πνπ πξνρσξάλε ζησπειά, όηαλ πεγαίλνπλ ζηελ «Κεδεία 

ηνπ Τζε Γθεβάξα»**, πνπ ζηέθνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν 

κπξνζηά ζηηο πξσηλέο εθεκεξίδεο σο «Λαζξαλαγλώζηεο»**. Πνπ 

παξαθνινπζνύλ θαζηζηνί κία δηάιεμε ή πάιη πνπ πεηάλε ζην 

γαιάδην νπξαλό σο «Άγγεινη»**. Πνπ θνηηάλε από καθξηά ηελ 

Αθξόπνιε θαη πνπ ζην ηέινο κπαίλνπλ όινη καδί ζε έλα 

«Σαξδεινθνύηη»**. 

 Θπκίδνληαο ίζσο ηνπο θαζεκεξηλνύο αλζξώπνπο πνπ δηαβάδνπλ 

ζηα γξήγνξα ηηο εθεκεξίδεο θξεκαζκέλεο από ηα καληαιάθηα ζε 

πεξίπηεξν ζηελ Οκόλνηα, εξγάδνληαη κε ηηο όκνηεο ζηνιέο ζηα 

εξγνζηάζηα, θαη κεηά ζηε ιήμε ζηνηβάδνληαη ν έλαο πάλσ ζηνλ 

άιινλ ζην Μεηξό θαη ζηα ιεσθνξεία ηεο γξακκήο. 

 Ζ ίδηα ε θύζε καο δηδάζθεη όηη ην θπζηνινγηθό είλαη ε 

πνιπκνξθία θη απηή δελ αθνξά κόλν ηα βηνινγηθά είδε. Δίλαη 

γλώξηζκα ησλ θνηλσληώλ, θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ δεκηνπξγεκάησλ 

ηνπο. Γηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο, άιια ήζε θη άιια έζηκα. Κάζε 

βηνινγηθό είδνο πνπ απαληάηαη ζηνλ πιαλήηε έρεη ηα δηθά ηνπ 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην μερσξίδνπλ από ηα άιια. Ο 

άλζξσπνο γηα λα ηνλίζεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηά 

ηνπ εθεύξε ηε κόδα, ηα θαινξακκέλα ξνύρα, ηηο αθξηβέο ηζάληεο, 

ηα δπλαηά αξώκαηα, ηα γξήγνξα απηνθίλεηα. 

 Ωζηόζν νη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα 

νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ην αληηθαζξέθηηζκα πνπ 

αζθεί ε δύλακε ηεο κάδαο ζην θάζε κεκνλσκέλν άηνκν. Με άιια 

ιόγηα ππάξρεη κία ηάζε ηαύηηζεο θαη εμνκνίσζεο ηνπ θάζε αηόκνπ 

κε ηνπο άιινπο. Ο λένο θνκθνξκηζκόο είλαη εδώ κε ηε δύλακε ηεο 

κάδαο λα είλαη ηόζν ηζρπξή πνπ ην άηνκν «θαηαπίλεηαη» από 

απηήλ ράλνληαο ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλεμαξηεζία. 

 Ο θνκθνξκηζηήο «εξσηνηξνπεί» κε ηελ θαλνληθόηεηα, απνδεηά 

ηελ αζθάιεηα ζην λα είλαη έλαο ζαλ όινπο ηνπο άιινπο . Σε 

αληίζεζε κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζέινπλ λα μερσξίδνπλ από ην 

πιήζνο ν θνκθνξκηζηήο επηδηώθεη λα κνηάζεη κε ηνπο πνιινύο. 

Γελ θάλεη κεγάια όλεηξα, δελ επηδηώθεη αλαηξνπέο, δελ 

νξακαηίδεηαη έλαλ θαιύηεξν θόζκν, δηόηη ν θνκθνξκηζηήο δε 

ζέιεη λα αιιάμεη ηνλ θόζκν.  

 Αθνύ «Δλ αξρήλ είλαη ν ιόγνο», ηα Μαδηθά Μέζα Δλεκέξσζεο 

“εθηξέθνπλ” ηνλ θνηλσληθό θνκθνξκηζκό. Με πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη εύπεπηεο, αλαθπθιώζηκεο θαη δε δηαηαξάζζνπλ ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Σηνπο ηειενπηηθνύο καο 

δέθηεο παξειαύλνπλ ιηγλέο ηειεπαξνπζηάζηξηεο κε ζαληξέ 
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εμηέλζηνλ θαη πξνζζεηηθή ζηήζνπο πνπ ραδνγειάλε ιέγνληαο ηα 

λέα ησλ ζειέκπξηηηο, ηειενπηηθέο ζεηξέο πνπ επαλαιακβάλνπλ ην 

ίδην ζελαξηαθό κνηίβν – έξσηαο, γάκνο, δηαδύγην – κε ζθεληθά 

«Βηθησξηαλήο επνρήο» θαη ηειεπαηρλίδηα πνπ θεξδίδεηο αθνύ 

βξεηο ηελ απάληεζε ζηελ εξώηεζε «Πείηε καο έλα πξάγκα πνπ έρεη 

πάληα ζηελ ηζάληα ηεο κία γπλαίθα». 

 Ζ βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο δεκηνπξγεί έλα νκνηόκνξθν 

κνληέιν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνσζώληαο ηε ιεγόκελε 

«καδηθή θνπιηνύξα». Τν θνηλό εθπαηδεύεηαη θαη αλαπαξάγεη ηα 

ζηεξεόηππα πνπ βιέπεη παζεηηθά από ηνλ θαλαπέ ηνπ θαζηζηηθνύ 

ηνπ. Ζ ζθέςε αδξαλνπνηείηαη θαη απιά ην ζύγρξνλν άηνκν 

«αδεηάδεη» ην θεθάιη ηνπ από ηα πξνβιήκαηα ηεο επηβίσζεο, 

πξνεηνηκαδόκελνο γηα ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα.   

 Ζ καδηθή θνπιηνύξα ραιηλαγσγεί όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

πλεπκαηηθήο παξαγσγήο. Με ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη. Αλσλπκία, 

απνκόλσζε, αιινηξίσζε, ηζνπέδσζε, ππεξθαηαλάισζε. Κη αλ ε 

θνηλσλία είλαη έλαο αηειείσηνο θακβάο, πεξηπιαλώκελνη 

κνηάδνπκε όινη εκείο ζαλ ηα αλζξσπάθηα ηνπ Γαΐηε άιινηε κε 

επίζεκν έλδπκα θαη άιινηε κε ξηγσηό ή θαξό θνπζηνύκη, ιεπθό 

γηαθά, καύξε γξαβάηα, καύξα παπνύηζηα θαη καύξε θνξδέια γύξσ 

από ην θαπέιν κε ην πιαηύ γείζν θαη παξαδερόκελνη, πσο ε 

κεγαιύηεξε κνλαμηά, είλαη ε κνλαμηά ησλ… πνιιώλ. 

 

Τεο Άληδειαο Εηνύηε, Αληηθιείδη, 29/11/2016 

*κομθοπμιζηήρ: απηόο ν νπνίνο πξνζαξκόδεηαη ζηηο  επηηαγέο ηεο 

θνηλσλίαο όπνπ θαη αλήθεη, απνθεύγνληαο λα δηαθνξνπνηεζεί από 

απηή  

**: Πίνακερ ζωγπαθικήρ ηος Γιάννη Γαϊηη. Οη πίλαθέο ηνπ είλαη 

γλσζηνί γηα ηα Αλζξσπάθηα ηνπ, κε κνξθέο πνπ δελ έρνπλ αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ παλνκνηόηππν ληύζηκν κε ξηγέ 

θνπζηνύκη θαη θαπέιν, ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηε 

καδνπνίεζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 

Α1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100-120 ιέμεηο. 

(Μονάδερ 7) 



 

 

Α2. Πνηεο από ηηο παξαθάησ απόςεηο ζεσξείηε όηη 

αληαπνθξίλνληαη ζην  λόεκα ηνπ θεηκέλνπ ;Να αηηηνινγήζεηε κε 

ζπληνκία ηελ άπνςή ζαο. (Μονάδερ 8) 

 

α) Ο θνκθνξκηζηήο αηζζάλεηαη αζθάιεηα ζηε κάδα. 

β) Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ αληηζηέθεηαη ζηε δύλακε ηεο 

κάδαο. 

 

Β1. Πώο αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ ;(Μονάδερ 

5) 

 

Β2. Να γξάςεηε ηη δειώλνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ: Ωζηόζν (4ε παξάγξαθνο), κε άιια 

ιόγηα (4ε παξάγξαθνο), ζε αληίζεζε (5ε παξάγξαθνο), θη αλ (8ε 

παξάγξαθνο)(Μονάδερ 4) 

 

Β3. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 

ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: ζηνηβάδνληαη,κνλαδηθόο, 

ζπλερίδνπλ,αλεμαξηεζία,δηαηαξάζζνπλ,αδξαλνπνηείηαη(Μονάδερ 6) 

 

Γ. Σύκθσλα κε ηελ αξζξνγξάθν «Ζ βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο 

(δειαδή ηα Μ.Μ.Δ) δεκηνπξγεί έλα νκνηόκνξθν κνληέιν θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πξνσζώληαο ηε ιεγόκελε «καδηθή θνπιηνύξα».Με 

πνηνπο ηξόπνπο πηζηεύεηε πσο ην θαηαθέξλεη απηό ; Να 

αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο ζε έλα θείκελν 200-250 ιέμεσλ πνπ 

ζα δεκνζηεύζεηε σο άξζξν ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο.(Μονάδερ 20) 

 

ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Ο θηιόινγνο θαη πνηεηήο Θάλνο Πάζρνο ζηα πνηήκαηά ηνπ εθθξάδεη 

έλα βαζύηεξν ζπλαίζζεκα θαη έλαλ βαζύηεξν πξνβιεκαηηζκό γηα λα 

ηνλίζεη όηη ζε κηα θνηλωλία γεκάηε πόλνπο ην θωο είλαη  

νδπλεξό, γηαηί εληείλεη ηελ απώιεηα ηεο ηαπηόηεηαο θαη απαηηεί 

αγώλα γηα λα θαηαθηεζεί θαη πάιν. Ιζνξξνπεί ε πνίεζή ηνπ 

αλάκεζα ζηελ αγωλία γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ κε νδεγό ην 

θωο. 

 

Έξεκε άλζξσπε  

πίζσ από ηα καύξα γπαιηά ειίνπ  

θξύβεηο ηελ ζιίςε πνπ δέξλεη θαηάζηεζα  

ηελ άξλεζή ζνπ ζην θσο.  

Τν καύξν ζύλλεθν πάλσ  

απ' ην θεθάιη ζνπ ζε πξνδίδεη,  

εθείλν ην άζπιαρλν 
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πνπ ηελ θαξδηά ζνπ βξέρεη.  

Έξεκε 

ζηύισζε ην θνξκί θαη ίζησζε ηελ πεξπαηεζηά ζνπ  

άθεζε ηνλ ήιην ηελ ςπρή ζνπ λα θσηίζεη.  

 

Θάλνο Πάζρνο 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 

Α1.Σην πνίεκα ππάξρεη κηα άκεζε πξνηξνπή-ζπκβνιή.Να ηελ 

εληνπίζεηε θαη λα ηελ αλαπηύμεηε κε 50-60 ιέμεηο.(Μονάδερ 15) 

 

Α2.Τη εμππεξεηεί ε επαλάιεςε ηνπ επηζέηνπ «έξεκε» ζηελ αξρή 

ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο ζηξνθήο ηνπ πνηήκαηνο ;(Μονάδερ 5) 

 

Α3.Πνην ζρήκα ιόγνπ παξαηεξείηε ζην ζηίρν «θξύβεηο ηελ ζιίςε 

πνπ δέξλεη θαηάζηεζα » θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ;(Μονάδερ 5) 

 

Α4. Να επηζεκάλεηε αλ ην πνηήκα αλήθεη ζηελ παξαδνζηαθή ή 

λεσηεξηθή πνίεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 

(Μονάδερ 5) 

 

Γ. Τν πνίεκα απνηειεί κία θξαπγή αγσλίαο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

βηώλεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο. Πνηα είλαη ηα καύξα ζύλλεθα πνπ 

ζθηάδνπλ ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ ηεο επνρήο καο ;Να αλαπηύμεηε ηηο 

ζθέςεηο ζαο ζε έλα θείκελν 100-150 ιέμεσλ.(Μονάδερ 20) 


