
 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
24.01.21 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ: 

Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου τηλ. 2613021611 
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2693025171 

 
 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………….. 

ΒΑΘΜΟΣ:……………..…………………… 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. 

Οι πτυχές της πανδημίας 

Του Στάθη Καλύβα, Καθημερινή, 22.3.2020 

1η  Η λέξη «λοιμός» ακούγεται παράταιρη και αναχρονιστική, δεν παύει όμως να 

είναι δόκιμη για την περιγραφή επιδημικών, μολυσματικών και θανατηφόρων νόσων, όπως 

και η νόσος COV1D-19 που, ξεκινώντας από την Κίνα τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει πια 

ανατρέψει κάθε βεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως είναι φυσικό, γεγονότα αυτής 

της τάξης ενθαρρύνουν ερμηνείες που βασίζονται σε ευσεβείς πόθους, μύχιες επιθυμίες 

και έντονους φόβους ή, απλώς, επιχειρούν να συγκαλύψουν την αμηχανία. Έτσι ακούμε 

και διαβάζουμε τα πάντα, π.χ. για το πώς ο ιός θα σημάνει το τέλος της παγκοσμιοποίησης, 

του φιλελευθερισμού ή του καπιταλισμού, και για το πώς έρχεται μια νέα εποχή, όπου 

τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Από το κοκτέιλ αυτό δεν λείπουν, βέβαια, και οι κάθε λογής 

θεωρίες συνωμοσίας. Καλό είναι λοιπόν να προσπερνούμε τέτοιες ερμηνείες, και ιδιαίτερα 

τις πιο καταστροφολάγνες, και να μην ξεχνάμε πως σε μια εποχή συστημικής αβεβαιότητας 

όσο πιο σίγουρος αυτοπαρουσιάζεται κάποιος τόσο λιγότερο έγκυρος και διαφωτιστικός 

είναι. Η ματιά μας, αντίθετα, αξίζει να σταθεί στα πιο πεζά και καθημερινά του λοιμού, 

που συχνά αποδεικνύονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Θα σταθώ σε τέσσερα. 

2η  Το πρώτο είναι η σημασία που έχουν τα όρια της αντιληπτικής μας ικανότητας. 

Πολλοί, π.χ., αναρωτιούνται πώς εξηγείται μια τέτοια αναταραχή και οικονομική 

καταστροφή τη στιγμή που οι αριθμοί των νεκρών παγκόσμια (γύρω στους 10.000 μέχρι 

στιγμής) παραμένουν πολύ χαμηλοί. Η απάντηση, όπως έχει επισημανθεί αλλά όχι πάντα 

κατανοηθεί, βρίσκεται στην εκθετική δυναμική της μόλυνσης που, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, 

θα οδηγήσει σε απίστευτα σύντομο χρόνο σε εκατόμβες νεκρών. Παράλληλη είναι και η 

δυσκολία μας να μεταφράσουμε τα ποσοστά σε απόλυτα νούμερα. Το να κινδυνεύει να 
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πεθάνει το 2% του πληθυσμού της χώρας μπορεί να ακούγεται σαν κάτι απειροελάχιστο, 

όταν όμως αντιληφθούμε πως αυτό αντιστοιχεί σε 200.000 ανθρώπους, το πράγμα αλλάζει. 

3η Το δεύτερο είναι η τύχη μέσα στην ατυχία μας. Νέοι ιοί εμφανίζονται τακτικά 

και η πιθανότητα πανδημιών, παρότι μικρή, δεν είναι αμελητέα. Παρά το γεγονός πως ο 

ιός μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία, δεν είναι θανατηφόρος για τους περισσότερους από 

εμάς. Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα σε αντίθετη περίπτωση. 

4η Το τρίτο είναι πως οι ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν κυρίως ηλικιωμένους 

και ανθρώπους με επιβαρυμένη υγεία. Στο παρελθόν η ανθρωπότητα, συνηθισμένη καθώς 

ήταν σε τακτικές εκατόμβες, θα προσπερνούσε μια τέτοια επιδημία δίχως δεύτερη σκέψη. 

Είναι μέτρο του πολιτισμού μας πως είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε πολλά για να 

προστατεύσουμε τις ευάλωτες αυτές ομάδες. Η σημασία που αποδίδουμε στην προστασία 

της ζωής είναι μια πολιτισμική και ηθική κατάκτηση ιστορικής εμβέλειας, παρότι ξενίζει 

ορισμένους, ανάμεσα στους οποίους και ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio Agamben, ίνδαλμα 

της απανταχού λόγιας προοδευτικής ορθοφροσύνης, που εξανίσταται γιατί η ιταλική 

κοινωνία είναι διατεθειμένη να θυσιάσει τα πάντα (κοινωνικές σχέσεις, εργασία, φιλίες ώς 

και θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις) για να ξεφύγει από το φάσμα της αρρώστιας 

και του θανάτου που επαπειλεί η «λεγάμενη επιδημία», όπως τη χαρακτήρισε πριν από 

μόλις δέκα ημέρες! 

5η Η παράδοξη φύση του ίδιου του ιού είναι το τέταρτο. Αφενός, εκμεταλλεύεται 

την εγγενή μας κοινωνικότητα για να αναπαραχθεί, πράγμα που τον καθιστά τόσο 

επικίνδυνο. Γι' αυτό η μέθοδος καταπολέμησής του μας είναι εγγενώς αποκρουστική: η 

κοινωνική απομόνωση. Αφετέρου, οι ηθικές μας αξίες μάς ωθούν να λειτουργήσουμε 

αντίθετα από τη φύση μας, ώστε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Η αντικοινωνική 

αυτοαπομόνωση είναι η σπουδαιότερη μορφή κοινωνικής κινητοποίησης και αλληλεγγύης. 

6η Αν, παραβαίνοντας τις αρχικές μου προειδοποιήσεις, διακινδύνευα μία (μικρή) 

πρόβλεψη, θα ήταν πως, μολονότι η εμπειρία της απομόνωσης θα αυξήσει τη χρήση 

εργαλείων και μεθόδων εργασίας, μάθησης και αναψυχής που απαιτούν ηλεκτρονική 

μόνον επαφή, η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει παράλληλα την ανάγκη των ανθρώπων για 

ουσιαστικότερες και αυθεντικότερες φυσικές διαπροσωπικές επαφές. 

 

* Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της έδρας 

Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2. 

 

Σκίτσο του Ηλία Μάκρη, Καθημερινή, 15.3.2020 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά  

να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα; 

ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά  

σαν ψάρι μ' έχουν πιάσει μες στα δίχτυα 

 

Για κάποιον μες στον κόσμο ειν' αργά  

ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά;  

ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά; 

 

Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά  

στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει;  

πού πήγε αυτός που ξέρει να μιλά  

που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει; 

 

Για κάποιον μες στον κόσμο ειν’ αργά  

ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά;  

ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά; 
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Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Να συμπτύξετε σε 60 περίπου λέξεις τις τέσσερις πτυχές σχετικά με την πανδημία που 

επισημαίνει στο άρθρο του ο συντάκτης.(Κείμενο 1)                        

   (Μονάδες 15) 

 

Β1. Στο κείμενο I ο πομπός μιλάει για "πολιτισμική και ηθική κατάκτηση ιστορικής 

εμβέλειας" (4η παράγραφος). Σε τι αφορά αυτό το σχόλιο; ( λέξεις 80-100)                                             

 

    (Μονάδες 10) 

 

Β2.α) Ποια πρόβλεψη κάνει στο τέλος 6ης  παραγράφου του κειμένου Ι ο αρθρογράφος και 

με ποιους (2) κειμενικούς δείκτες την υποστηρίζει;  

     (Μονάδες 8 ) 

Β2.β) Μύχιες, αμελητέα, ευάλωτες, εμβέλειας, εξανίσταται: Πώς θα χαρακτηρίζατε τις 

ανωτέρω λέξεις; Συμφωνούν με την ιδιότητα του πομπού; Να τις αντικαταστήσετε με 

σημασιακά ισοδύναμες λέξεις αλλά πιο απλές. 

      (Μονάδες 7) 

Β3.Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου 1 σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου. Να 

δώσετε ένα άλλο τίτλο με σχόλιο. 

      (Μονάδες 5) 

 

Β4. Να συγκρίνετε το περιεχόμενο της 5ης παραγράφου του κειμένου I με το μήνυμα που 

εκπέμπει το κείμενο II και να καταγράψετε τις σκέψεις σας.                                     

 

    (Μονάδες 10) 

 

Γ. Ποιο θέμα κατά τη γνώμη σας θίγει το λογοτεχνικό κείμενο; Να διατυπώσετε το δικό 

σας ερμηνευτικό σχόλιο πάνω στο θέμα αυτό. Απαντήστε τεκμηριωμένα αξιοποιώντας 

κειμενικούς δείκτες(τουλάχιστον 3) (150-200 λέξεις).                                                        

    (Μονάδες 15) 
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Δ. Παραγωγή λόγου 

Ο Στάθης Καλύβας κλείνοντας το κείμενό του (I) αναφέρεται «στην ανάγκη των 

ανθρώπων για ουσιαστικότερες και αυθεντικότερες φυσικές διαπροσωπικές επαφές». 

Πιστεύετε ότι η παρούσα υγειονομική κρίση θα οδηγήσει τους ανθρώπους προς την 

κατεύθυνση αυτή ή μήπως αυτές οι σκέψεις αποτελούν απλώς  ουτοπικές προσδοκίες; 

Απαντήστε επιχειρηματολογώντας σε ένα κείμενο που θα αποτελέσει απαντητική επιστολή 

στον αρθρογράφο (350 περίπου λέξεις).                                                                 

  ( Μονάδες  30) 

 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – MAIL 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM SCANNER» 
 
 

ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ:tsolopoulouroula@gmail.com  

ΒΙΒΗ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ: vivi_tzouramani@yahoo.gr 
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