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1. Κείμενο 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

 

ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΤΕΛΕΙΟ» ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ; 

 

Τα πολιτεύματα δεν αλλάζουν κάθε μέρα. Το ίδιο και η δημοκρατία. Όσο σταθερή κι αν 

φαίνεται, δε σημαίνει ότι αρνείται καινούριες ιδέες που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας 

της. Όσο συχνά, λοιπόν, κι αν ακούμε την άποψη ότι η δημοκρατία είναι το «τέλειο» πολίτευμα, θα 

ήταν λάθος εμείς οι πολίτες και οι πολιτικοί να πιστέψουμε σε αυτή την τελειότητα. Η δημοκρατία 

είναι πολίτευμα που δε δέχεται την τελειότητα. Γιατί «τέλειο» είναι το μη εξελίξιμο, το απόλυτο, 

αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε κριτική. 

Θα ήταν σωστότερο αν λέγαμε, ότι η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που παραδέχεται 

τη σχετικότητα του. Και έχει δίκιο ο Τ. Γκαλμπρέιθ όταν λέει: «Δημοκρατία υπάρχει εκεί όπου ένας 

πολίτης έχει το δικαίωμα να πει ελεύθερα πως δεν υπάρχει δημοκρατία». Πραγματικά, η δημοκρατία 

είναι ανοιχτή στην κριτική και τον έλεγχο. Είναι ένα πολίτευμα, στο οποίο καμιά μορφή εξουσίας 

δεν είναι απεριόριστη. Αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατία έχει τις περισσότερες φορές δυνατότητες για 

εξέλιξη. Κι ίσως αυτό αποτελεί το σπουδαιότερο γνώρισμα της. 

Πώς θα εξελιχθεί όμως; Μόνο αν είναι ευέλικτη και δέχεται το απρόοπτο. Δηλαδή μόνο όταν 

οι μηχανισμοί της λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφομοιώνουν τις καινούριες ιδέες, τις νέες 

αντιλήψεις, τις νέες αξίες και τις δημιουργικές πρωτοβουλίες. Όταν άνθρωποι και θεσμοί μπορούν να 

παρακολουθούν τις κοινωνικές εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις πολύπλευρες απαιτήσεις της 

καθημερινής ζωής των πολιτών. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία δεν περιορίζει κανένα να προτείνει 

καινούριους τρόπους για τη λειτουργίας της. 

Απρόοπτο δεν είναι το αυθαίρετο. Το απρόοπτο εκφράζεται κυρίως από τους νέους, που με 

το δυναμισμό και τα οράματα τους προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Η 

δημοκρατία δε φοβάται τις καινούριες επιστημονικές ιδέες, την κριτική και την τέχνη- όπως δεν 

αντιμετωπίζει καχύποπτα και τη σωστή εκπαίδευση. Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο η Αρχαία Αθηναϊκή 

Δημοκρατία ανέδειξε τον Αριστοφάνη και τον Ευριπίδη. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ώριμο είναι 

ένα πολίτευμα μόνο όταν δεν ισχυρίζεται ότι είναι τέλειο. 

Αντίθετα, όλα τα ψευδοφιλελεύθερα ή τα ανελεύθερα καθεστώτα, ισχυρίζονται ότι είναι 

δημοκρατικά. Καυχώνται μάλιστα για την αφόρητη τελειότητα των μηχανισμών τους. Διακηρύσσουν 

πως είναι «οι καλύτερες» μορφές διακυβέρνησης και πως όποιος ασκεί κριτική υποστηρίζοντας το 

αντίθετο είναι «εχθρός» του καθεστώτος. Όπου, λοιπόν, υπάρχει παρέκκλιση από τις βασικές 

πολιτικές κατευθύνσεις, τα καθεστώτα αυτά βλέπουν «εχθρούς» που απειλούν τη στερεότητα των 

κρατικών μηχανισμών και τη διαιώνιση τους. 

Διασκευασμένο κείμενο από τον Τύπο 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα/ Γ’ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2019 
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2. Ασκήσεις 
 

1η Δραστηριότητα 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση συμφωνεί με το νόημα του κειμένου, ή τη λέξη 

Λάθος, αν όχι, με παραπομπή στο αντίστοιχο απόσπασμα του κειμένου: 

 

•1. Ο συντάκτης του κειμένου σχολιάζει την προσέγγιση της δημοκρατίας ως τέλειου πολιτεύματος 

χαρακτηρίζοντας την εσφαλμένη. 

•2. Η δημοκρατία δεν επιτρέπει σε κανέναν να προτείνει καινούριους τρόπους για τη λειτουργία της.  

• 3. Η δημοκρατία σέβεται τις καινούριες επιστημονικές ιδέες, την κριτική και την τέχνη.  

• 4. Ώριμο είναι ένα ανελεύθερο καθεστώς που ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατικό.  

 (8 Μονάδες)  

 

Α2. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων. 

(7 Μονάδες) 

 

2η Δραστηριότητα 

Β1. Ποια νοηματική σχέση διακρίνετε μεταξύ της 4ης και 5ης παραγράφου; Να τεκμηριώσετε την 

απάντηση σας.          (5 Μονάδες) 

 

Β2. Να εντοπίσετε δύο τρόπους πειθούς στη 2η παράγραφο του κειμένου («Θα ήταν σωστότερο... 

σπουδαιότερο γνώρισμα της»).       (5 Μονάδες) 

 

Β3. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο του 

κειμένου:  

αλλάζουν, αρνείται, απρόοπτο, περιορίζει, ανελεύθερα.       

           (5 Μονάδες) 

 

3η Δραστηριότητα 

Γ. Παραγωγή λόγου 

 

Εκπροσωπώντας το σχολείο σας στη Βουλή των Εφήβων, συντάσσετε έναν προσχεδιασμένο 

προφορικό λόγο με θέμα την αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος (200-250 λέξεις).  

           (20 Μονάδες) 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Μάριος Χάκκας «Το ψαράκι της γυάλας» 

 

Το διήγημα δημοσιεύτηκε το 1971, στην περίοδο της δικτατορίας (1967-1974), και το θέμα του 

σχετίζεται με την ημέρα της επιβολής της (21 Απριλίου 1967).  

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου 1967 τανκς κυκλοφορούσαν στους δρόμους της 

Αθήνας. Κάποια μπήκαν στην πλατεία Συντάγματος και έστρεψαν τα πολυβόλα τους στην Βουλή. Οι 

βασικοί σταθμοί των τηλεπικοινωνιών και της ραδιοφωνίας επιτάχθηκαν κι έτσι οι 

αρχιπραξικοποιηματίες απέκτησαν τον έλεγχο των ερτζιανών. κατ' οίκον περιορισμό «για την 

προστασία τους». 

 

 

Ο άνθρωπος, με τη φραντζόλα υπομάλης, είναι ο ίδιος που πριν δυο χρόνια περίπου κρατούσε 

καρπούζι. Τότε ήταν Ιούλιος και φυσικά υπήρχαν καρπούζια, ενώ τώρα Απρίλης και πήρε φρατζόλα. 

Βέβαια και καρπούζια να υπήρχανε, πράγμα αφύσικο για μήνα Απρίλη, αυτός πάλι για φρατζόλα στο 

φούρνο θα πήγαινε, όπως άλλωστε όλος ο κόσμος. […] 

Το σωστό είναι όταν κάποιος κρατάει μία φρατζόλα, να πηγαίνει στο σπίτι του. Όμως ο δικός 

μας δεν μπορούσε να πάει. Στη συνοικία που έμενε, από τα χαράματα είχαν αρχίσει συλλήψεις και 

μόλις πρόλαβε να ντυθεί βιαστικά, πετάχτηκε έξω και ξεμάκρυνε γρήγορα, αναζητώντας το πιο 

κατάλληλο αντικείμενο για καμουφλάζ στις κινήσεις του. […] 

Στα Ιουλιανά, πηγαίνοντας ο άνθρωπός μας στις συγκεντρώσεις είναι αλήθεια, πάντα στα 

άκρα, κρατούσε κι ένα καρπούζι. Αν γινόταν καμιά φασαρία, γλιστρούσε, δείχνοντας στους 

αστυνομικούς το καρπούζι: «Είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος και πάω στο σπίτι μου». 

Πραγματικά, πήγαινε σπίτι, φορούσε πιζάμες, παντόφλες, κι εκεί στη βεράντα, έκοβε το 

καρπούζι και το ‘τρωγε, μέχρι που έκανε τις φλούδες του πάπυρο. Αυτό ήταν και το βραδινό του. Τα 

τελευταία χρόνια, σαβουρώνοντας ό, τι του λάχαινε, είχε παραβαρύνει από σάλτσες κι αποφάσισε να 

κάνει δίαιτα. Όμως η κοιλιά κρέμονταν πάντα εκεί μπροστά του μακρουλό καρπούζι, κι όσο κι αν 

έλεγε ν’ αρχίσει την επομένη ασκήσεις, αυτές ποτέ δεν γινόντανε. Βαριόντανε. Βαριόντανε ν’ 

ασχοληθεί ακόμα και με τα φερ-φορζέ, στολίδι της βεράντας του, γιατί το θέλανε πια ένα πέρασμα 

λευκή λαδομπογιά. Ήταν και το χρυσόψαρο στη γυάλα, και κάθε τόσο έπρεπε ν’ αλλάξει το νερό, 

μια ασχολία κι αυτή που του φαίνονταν βαρετή. […] 

Για παντρειά δεν αποφάσιζε. «Δεν ξέρεις τι γίνεται πάλι», έλεγε κάθε φορά που του φέρναν 

εκεί την κουβέντα. «Ο γάμος σε δένει με τούτον τον κόσμο, ευθύνες, παιδιά. Εγώ έχω ένα παρελθόν 

κι ένα αβέβαιο μέλλον». 

Κι όμως, έστω χωρίς γάμο μα με μόνο το σπίτι, δημιουργούσε γερό δέσιμο με τούτον τον 

κόσμο κι αγεφύρωτο χάσμα με το παρελθόν. Γιατί δεν ήταν μόνο οι τέσσερεις τοίχοι στολισμένοι με 

κάδρα, παράθυρα δίχως κάγκελα και μια πόρτα που την άνοιγε όποτε ήθελε, δεν ήτανε φυσικά αιτίες 

να ξεκόψει από την παλιά του ζωή μόνον αυτά. Ήταν κι ένα σαλονάκι δανέζικο. Ήταν κι ένα κρεβάτι 

μ’ αναπαυτικό στρωματέξ. Σόμπα στα χειμωνιάτικα βράδια, ψυγείο για τα καυτά καλοκαίρια, 

παγάκια, και μια σειρά άλλα ψιλοπράγματα εκ πρώτης όψεως που δεν είχε συναντήσει στους 

ηρωικούς αλλά τόσο σκληρούς χώρους της νιότης του. […] 
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Ήταν ωραία ν’ ακούς στους δίσκους για καημούς και στερήσεις, για μια υπεράνθρωπη 

προσπάθεια, άσχετα αν δεν κατάληξε κάπου, για μια στάση ηρωική που μετείχε κι ο ίδιος. Ήταν 

πολύ ωραία να κάθεσαι στη σαιζ λογκ και ν’ αναπολείς ακόμη και τους περασμένους πόνους σου, 

απαλότεροι τώρα, τυλιγμένοι στο μύθο, σα να μη συνέβηκαν σε σένα τον ίδιο. «Ε, πάει περάσανε 

όλα. Δύσκολα χρόνια, αλλά είχε μια ομορφιά αυτή η ιστορία». Ήταν καλά μέσα στο σπίτι του με τις 

αναμνήσεις και το πικάπ· ήταν πολύ καλά έτσι που ζούσε, τι αρχίσανε πάλι να πάρει ο διάβολος, τι 

φταίει να παίρνει πάλι μπάλα τους δρόμους; 

Ήταν μια χαρά βολεμένος και τώρα το κυνηγητό και πού να πάει; […]Ασυναίσθητα άρχισε 

να τσιμπάει τη γωνιά της φρατζόλας, ενώ ταυτόχρονα του ‘ρθανε αισιόδοξες, σκέψεις: «Μπα, δεν 

κρατάει για πολύ αυτή η κατάσταση. Όπου να ‘ναι θα πέσουν». […] 

 «Πώς θα πέσουν;» άκουσε μια φωνή μέσα του, «όπως τα ώριμα φρούτα από μόνα τους ή 

τινάζοντας το δέντρο γερά;». «Θα τους ρίξει ο λαός», διόρθωσε πικραμένος λιγάκι, γιατί ήτανε 

δεδομένο ότι θεωρούσε τον εαυτόν του ένα μ’ αυτό το λαό κι επομένως δεν έβγαζε την ουρά του απ’ 

έξω. Ναι, αλλά τότε, έπρεπε να κινηθεί προς το κέντρο εκεί που μπορούσε να διαδραματιστούν 

γεγονότα, να συμμετάσχει σ’ αυτά ή μήπως πίστευε στη θεωρία της πρωτοπορίας (τα στελέχη 

χρειάζονται) κι έπρεπε να φυλαχτεί; 

«Δεν μπορώ» σκέφτηκε, «προς το κέντρο δεν πάνε τα πόδια μου. Όσο κι αν το βλέπω σωστό, 

μου είναι αδύνατο. Ας ενεργήσουν οι άλλοι, ας κατεβούνε στο κέντρο οι νέοι». 

Είχε φτάσει σε μια περιοχή που κατοικούσε μια μακρινή εξαδέλφη του. 

Δίστασε να πάει προς το σπίτι της. Όμως το στόμα του ήταν πικρό απ’ τα τσιγάρα και του 

χρειαζόντανε ένας καφές. Τελικά τ’ αποφάσισε. 

— Τι γίνεται; ρωτούσε της ξαδέρφης ο άντρας, γερό παλικάρι και γερό μεροκάματο. 

— Τι γίνεται; ρώτησε κι ο ίδιος μην ξέροντας τι ν’ απαντήσει. 

— Θα ‘χει την Κυριακή ποδόσφαιρο άραγε; 

— Πού να ξέρω; είπε εκείνος που έρχονταν απ’ έξω. 

— Τι μας βρήκε! Τι μας βρήκε! έκανε απελπισμένος ο άλλος κι έπιασε το μέτωπό του. Έχεις και το 

ραδιόφωνο, μόνο εμβατήρια παίζει. Για τα γήπεδα τίποτε. […] 

Ένα τίποτε είναι η αποδοχή της κατάστασης κι έπειτα γυρίζεις στο σπίτι σου. Βέβαια μπορεί 

εκεί να μην τον περίμενε μια γυναίκα με το νυχτικό, ένας μπατζανάκης, οι γείτονες να κάνουν παρέα, 

όμως είχε εκείνο το ψαράκι στη γυάλα, και ποιος θα του αλλάζει το νερό; Είναι μια ζωούλα κι αυτό, 

έχει ευθύνη. Το φαντάζονταν να κόβει βόλτες στο στενό χώρο της γυάλας. Έκανε όλο χάρη κινήσεις, 

δείχνοντας τη χρυσή του κοιλιά, πότε τα πλαϊνά του πτερύγια. Το στόμα του ανοιγόκλεινε ρυθμικά. 

Και ξαφνικά η αναπνοή του γινόντανε γρήγορη, ασφυκτιούσε. Τώρα σπαρτάραγε, πνίγονταν, έπεφτε 

μολύβι το σώμα του στον πάτο της γυάλας. 

Έβγαλε το μαντίλι απ’ την κωλότσεπη και σφούγγισε το ιδρωμένο του μέτωπο. «Δε γίνεται» 

σκέφτηκε, «πρέπει να πάω». Έπρεπε να νοιαστεί το ψαράκι. Το μόνο που μπορούσε να κάνει αυτή 

την κρίσιμη μέρα ήταν ν’ αλλάξει στο ψάρι νερό. Για τ’ άλλα τα σοβαρά και μεγάλα, δεν είχε 

δύναμη. 
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2. Ασκήσεις  

 

1η Δραστηριότητα 

Α1. Ποια είναι η στάση του συγγραφέα απέναντι στον ήρωά του; Φανερώνει αγανάκτηση, χλευασμό, 

ειρωνεία ή κατανόηση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(15 Μονάδες) 

 

2η Δραστηριότητα 

Β1. Ποια είναι η σχέση του τίτλου με το διήγημα; 

(10 Μονάδες) 

 

Β2.  Να εντοπίσετε στο διήγημα τρεις αφηγηματικές τεχνικές. 

(5 Μονάδες) 

 

3η Δραστηριότητα 

Γ. «-Τι μας βρήκε! Τι μας βρήκε! έκανε απελπισμένος ο άλλος κι έπιασε το μέτωπό του. Έχεις και το 

ραδιόφωνο, μόνο εμβατήρια παίζει. Για τα γήπεδα τίποτε».  

Ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα που αναδεικνύει το παραπάνω χωρίο (150 λέξεις);  

(20 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


