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1. Κείμενα 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο  

Όταν μιλούμε για πρόοδο δεν εννοούμε απλά και μόνο μία εξέλιξη του ανθρώπου και της 

ζωής, αλλά σαφέστατα μία εξέλιξη, μία αλλαγή προς το καλύτερο. Τούτο σημαίνει πως ο άνθρωπος 

ζει ισορροπημένα και συνειδητά τις μέρες του, πως ο εσωτερικός του βίος κυριεύεται από την 

επίμονη επιθυμία να γίνει ο ίδιος καλύτερος, να πλησιάσει την πραγμάτωση του σκοπού για τον 

οποίο ήρθε στον κόσμο αυτό, να επιβάλει αρμονία και συνέπεια ανάμεσα στην πίστη και την πράξη 

του.  Ένας τέτοιος βασικός κανόνας ζωής μας αποδίδει ανθρώπους ηθικά αρτιότερους που ζουν σε 

ένα κλίμα ψυχικής εγρήγορσης και ευαισθησίας. 

Η πειθαρχία που είχε το πνεύμα επιβάλλει στο αίτημα της προόδου αισθάνεται κανείς πως 

στον αιώνα μας έχει ανατιναχθεί. Η ιεραρχία έχει ανατραπεί και προπορεύεται η βασανιστική 

ανθρώπινη επιθυμία μιας υλικής προόδου και μάλιστα σε βάρος κάθε πνευματικής παραγωγής του 

ανθρώπου. 

Αν η κάθε εποχή είχε το κορυφαίο της ιδανικό, η δική μας έχει ανυψώσει ως κεντρική έννοια 

του είδους μας την υλική πρόοδο, έχει κυριολεκτικά πουλήσει την ψυχή της στην υλική ανάγκη και 

συγκλονίζεται από τον πυρετό των υλικών απολαύσεων και της ευδαιμονίας. Επιθυμία κάθε λαού 

είναι να μεταμορφώσει τον τόπο του σε ένα απέραντο μηχανοστάσιο που θα του δώσει τη 

δυνατότητα μιας άνετης ζωής. Οι εφευρέσεις καταργούν διαδοχικά η μια μετά την άλλη τα υλικά 

αγαθά παλιώνουν με αστραπιαία ταχύτητα και ο κόσμος βογγά από τη λαχτάρα του καινούριου, του 

καλύτερου, του τελειότερου.  

Κάθε ιδέα πνευματικής παραγωγής παραμελείται και αναστέλλεται. Η μόρφωση που έπρεπε 

να μας βοηθεί να αποκαλύπτουμε και να γυμνάζουμε το πνεύμα μας γίνεται και αυτή μέσο για την 

υλική καλυτέρευση της ζωής. 

Κ. Ε.Τσιρόπουλος, Διασκευασμένο κείμενο, Αθήνα 1978 
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2. Ασκήσεις 

 

1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Σε κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν να δώσετε ένα χαρακτηρισμό Σωστό ή Λάθος 

με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη 

αναφορά στο κείμενο.  

1. Η λέξη πρόοδος ισοδυναμεί με βελτίωση της ζωής σε όλους τους τομείς. 

2. Η υπεροχή που είχε επιβάλλει μέχρι στιγμής το πνεύμα στην πρόοδο έχει σήμερα ανατραπεί. 

3. Η εποχή μας θεωρεί ως υπέρτατη αξία την πνευματική πρόοδο. 

4. Η μόρφωση σήμερα βοηθά μόνο να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας. 

 

(6 Μονάδες)  

 

Α2. Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων. 

(9 Μονάδες) 

 

2η Δραστηριότητα 

 

Β1. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

Πρόοδο, σκοπού, βασικός, λαχτάρα, γυμνάζουμε. 

(5 Μονάδες) 

 

Β2. Να εντοπίσετε έναν τρόπο και ένα μέσo πειθούς που χρησιμοποιείται στην 3η παράγραφο του 

κειμένου («Αν η εποχή … του τελειότερου»). Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο 

κείμενο. 

(5 Μονάδες) 

 

Β3. Στις προτάσεις που ακολουθούν να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και το 

αντίστροφο. 

1. Ο εσωτερικός του βίος κυριεύεται από την επίμονη επιθυμία. 

2. Ένας τέτοιος βασικός κανόνας ζωής μας αποδίδει ανθρώπους ηθικά αρτιότερους. 

(5 Μονάδες) 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 5                                                                                                                                                                                                                                                       
 

3η Δραστηριότητα 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

Σε ένα άρθρο (200-250 λέξεις) για τη σχολική εφημερίδα να παρουσιάσετε τις συνέπειες του 

καταναλωτισμού στο σύγχρονο άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.  

(20 Μονάδες) 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Δημήτρης Χατζής, Το Διπλό Βιβλίο 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από το Διπλό Βιβλίο του συγγραφέα Δημήτρη Χατζή. Στο 

Διπλό Βιβλίο παρουσιάζεται η μοναχική και σκληρή ζωή ενός Έλληνα στην μετεμφυλιακή Ελλάδα 

και κατόπιν ως μετανάστη στη Γερμανία. Όμως, κατά το συγγραφέα, το βιβλίο αποτελεί «μια 

έκφραση ελληνικής αγωνίας μπροστά στον σημερινό κόσμο».  

 

 

[…] «Και βγαίνω πάλι στη λεωφόρο. Μαγαζιά, βιτρίνες, ρεκλάμες, φωτεινές επιγραφές-αυτά που 

αγαπάω. Το μεγάλο θέατρο της κοινωνίας, της κατανάλωσης, που λένε και στο καφενείο. Ό,τι 

ποθείτε, θα το βρείτε εδώ. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που ποθείτε μονάχα, αυτό που θα βρείτε. 

Είναι το μεγάλο θέατρο που παίζουμε όλοι , που μας παίζουν όλοι, που τους παίζουμε όλους.  

Αυτό για το θέατρο δεν το ‘παν στο καφενείο, είναι από κείνα που τα βρίσκω μοναχός μου. 

Οι σοφοί μας τα λένε κάπως αλλιώς –μας κάνει τάχα κακό, μας διαφθείρουν με την αφθονία, την 

αχρησία των πραγμάτων που βρίσκονται εδώ. Το νέο όπιον των λαών[…..] 

Και να ‘μαι κι εγώ με το όπιόν μου. Στέκομαι μπροστά σ’ αυτές τις γεμάτες, τις ωραίες 

βιτρίνες, χαζεύω, μαγεύομαι, τις αφήνω να με διαφθείρουν όσο θέλουν. Κοιτάζω τα είδη τους, 

μελετάω τα σχήματα και τα χρώματα, σκέφτομαι τις ποιότητες, τα υλικά τους, βλέπω τις τιμές τους, 

τις λογαριάζω με τα μεροκάματα δικά μας. Είμαι καταναλωτής. Για τους σοφούς του καφενείου 

σημαίνει πως διαλύομαι, αλλοτριώνομαι, λένε μέσα στους άλλους. Για μένα τέτοια ώρα στη 

λεωφόρο που δεν έχω πουθενά να πάω – είμαι καταναλωτής θα πει πως υπάρχω». 

 

 

2. Ασκήσεις  

 

1η Δραστηριότητα 

 

Α1. Να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων, με δικά σας λόγια, το βασικό θέμα που 

αναπτύσσεται στο παραπάνω απόσπασμα. 

(15 Μονάδες) 
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2η Δραστηριότητα 

 

Β1. α) Ο αφηγητής χρησιμοποιεί στο κείμενο α’ ενικό πρόσωπο. Για ποιος λόγους και τι προσδίδει 

στο κείμενο; 

β) Σε ποια κατηγορία ανήκει ο αφηγητής με βάση τη συμμετοχή του στην ιστορία; Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

(10 Μονάδες) 

 

Β2. Να εντοπίσετε στο απόσπασμα και να καταγράψετε δυο προτάσεις όπου η γλώσσα 

χρησιμοποιείται συνυποδηλωτικά. 

(5 Μονάδες) 

 

3η Δραστηριότητα 

 

Γ. Διαβάστε την τελευταία παράγραφο του αποσπάσματος («Και να ‘μια κι εγώ με το όπιόν μου. ... 

είμαι καταναλωτής θα πει πως υπάρχω») και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιες σκέψεις 

και ποια συναισθήματα σας δημιουργούνται; Πιστεύετε πως τα καταναλωτικά αγαθά εξασφαλίζουν 

την ευτυχία; Να αναπτύξετε την απάντησή σας σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

(20 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


