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Διαγώνισμα ΕΠΑΛ  Β’ Λυκείου 

Ι. Μη Λογοτεχνικό Κείμενο 

Τα αίτια της πολιτικής απάθειας 

     Όλα σήμερα γίνονται θέαμα από την πολιτική ως τον πόλεμο και από τα εγκλήματα 

ως τα κοινωνικά προβλήματα. Και εμείς, από πολίτες-πρωταγωνιστές του 

κοινωνικοπολιτικού βίου, γινόμαστε πολίτες-θεατές. Δεν είναι καινούρια διαπίστωση 

αυτή. Για την πολιτική και κοινωνική απραξία του σύγχρονου Έλληνα και για τον 

περιορισμό του νοήματος της πολιτικής σε απλή σύγκρουση παλκοσένικου, δηλαδή σε 

ένα συμβάν δευτερεύουσας σημασίας, μιλούν πολλοί και συχνά. Μόνο που κάποιες 

στιγμές, όπως είναι οι τρέχουσες εκλογές, αυτό το ζήτημα γίνεται πάλι επίκαιρο. 

     Όλο το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των ψηφοφόρων συρρικνώνονται σε μια απλή 

ηδονοβλεψία, όλη η οργή τους ενάντια στους κρατούντες, η απογοήτευση από τις 

προεκλογικές εξαγγελίες που ξεχνιούνται την επομένη των αποτελεσμάτων, η διαφωνία 

ή η αίσθηση της αδικίας βρίσκουν συναισθηματική εκτόνωση στα παράπονα κάποιων 

στα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά ρεπορτάζ. 

     Σήμερα, όλα τα πρόσωπα του δημόσιου βίου καταλήγουν αργά ή γρήγορα στη μικρή 

οθόνη ή στους τίτλους των εφημερίδων και όλοι, κρατούντες ή αντιπολιτευόμενοι, 

επικριτές ή υποστηριχτές, κατήγοροι ή κατηγορούμενοι γίνονται πρόσωπα μιας 

εποπτείας όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν με έναν ρόλο θεατή-μικροσχολιαστή. 

Έναν ρόλο ανώδυνο, χωρίς φανερή ευθύνη. Είναι πιο εύκολο να είσαι θεατής. Και είναι 

βολικό να ξεχνάς το νόημα μιας φράσης όπως εκείνης του Κίρκεγκααρντ: «Εφόσον δεν 

υπήρξα ούτε ανίδεος, ούτε θεατής, αλλά πρωταγωνιστής, πρέπει να αναρωτηθώ αν δεν 

είμαι ένοχος». «Κάνοντας κατ’ αρχάς μια διάκριση ανάμεσα στην πολιτική απάθεια και 

την πολιτική αποστασιοποίηση- είναι δυο καταστάσεις που δεν ταυτίζονται. Η 

αποστασιοποίηση είναι στάση ζωής και μπορεί να επακολουθήσει του ενεργού 

ενδιαφέροντος για την πολιτική, ενώ η απάθεια είναι εκ βάθρων απόσυρση από τα 

δημόσια- θα έλεγα ότι διακρίνω τρεις βασικές αιτίες» μας εξηγεί ο κ. Νίκος Δεμερτζής, 

επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

«Μια πρώτη, ιστορικής τάξεως αιτία είναι η έλλειψη παράδοσης μιας κοινωνίας πολιτών, 

που θα αποτελούσε προϋπόθεση για τη δημιουργία ενεργού πολίτη. Μια δεύτερη, 

μεσοπρόθεσμη θα λέγαμε αιτία, είναι η αναποτελεσματικότητα της κρατικής 

παρέμβασης στην αγορά αλλά και στην πολιτική διαδικασία, υπό συνθήκες αύξουσας 

πολυπλοκότητας. Μια αναποτελεσματικότητα, η οποία δεν αναφέρεται βεβαίως σε ένα 

κράτος πρόνοιας αλλά σε ένα κράτος πελατειακών ρυθμίσεων, οι οποίες στην παρούσα 

φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθίστανται ολοένα πιο παρωχημένες και 

δυσλειτουργικές . Η τρίτη, θα λέγαμε τρέχουσα αιτία, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

μετατροπή της ίδιας της πολιτικής σε θέαμα. Πρόκειται για τη μετατόπιση σημαντικού 
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μέρους της πολιτικής διαδικασίας στα τηλεοπτικά στούντιο, δηλαδή στη 

θεαματικοποίηση του πολιτικού διαλόγου, έτσι ώστε, ενώ από τη μία μεριά ίσως 

αυξάνεται η πολιτική πληροφόρηση, από την άλλη σαφέστατα μειώνεται η πραγματική 

πολιτική συμμετοχή». Σχετικά με τη ευθύνη της τηλεόρασης μιλάει και ο κ. Στέλιος 

Παπαθανασόπουλος, λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 

Αθηνών : «Η λογική της οικονομίας της αγοράς που έχει επικρατήσει στη δομή και 

λειτουργία του ευρύτερου επικοινωνιακού τομέα και παράλληλα έχει υποβαθμίσει όλες 

τις εκφάνσεις της αποκαλούμενης Δημόσιας Σφαίρας, μας οδηγεί σταδιακά σε μια 

κοινωνία τηλεθεατών. Όταν η τηλεόραση κυριαρχεί ανεξέλεγκτα συρρικνώνοντας τον 

έντυπο λόγο, όταν η εικόνα αποδυναμώνει την ανάγνωση, υποβιβάζονται η γραφή και η 

σκέψη». 

     «Κι όταν η σκέψη και η ανάλυση υποχωρούν μπροστά στο θέαμα και τον 

εντυπωσιασμό, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος η κοινωνία των τηλεθεατών να κατευθύνεται 

από αυτούς που κατέχουν και χειρίζονται τα οπτικοακουστικά μέσα». 

     «Η όλο και μεγαλύτερη πολιτική απάθεια αποτελεί αντίδραση στην 

αναποτελεσματικότητα της πολιτικής, ακριβώς γιατί τα εργαλεία τα οποία αυτή διέθετε 

ως τώρα δεν έχουν πλέον την αποδοτικότητα που είχαν» έχει τη γνώμη ο κ. Δημήτρης 

Χαραλάμπης, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

     Ναι ο πολίτης γίνεται θεατής, γιατί το βασικό κανάλι της δημοσιότητας είναι σήμερα 

η τηλεόραση, αυτό όμως δεν τον οδηγεί σε απάθεια. Αν δεν ενεργοποιείται ως πολίτης 

είναι γιατί βαθιά μέσα του πιστεύει ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. 

     Σε σχέση με την ηλεκτρονική εικόνα, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η 

πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, ενώ η απεικόνισή δια της τηλεοράσεως 

την απλουστεύει, μετατρέποντάς την σε μια πραγματικότητα που είναι εικονική, δηλαδή 

δεν είναι πραγματικότητα. 

 

(Από την εφημερίδα Η Καθημερινή) 

 

 

 

 

 



[3] 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδώσετε συνοπτικά (70-90 λέξεις) τις αιτίες της πολιτικής αστάθειας σύμφωνα 

με τον Ν. Δεμερτζή.                                                                                           

 Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; 

Μονάδες 5 

Β2. « Σε σχέση με την ηλεκτρονική εικόνα, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η 

πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο σύνθετη, ενώ η απεικόνισή δια της τηλεοράσεως την 

απλουστεύει, μετατρέποντάς την σε μια πραγματικότητα που είναι εικονική, δηλαδή δεν 

είναι πραγματικότητα.» Στο δοθέν χωρίο να εντοπίσετε αν υπάρχει μακροπερίοδος ή 

βραχυπερίοδος λόγος και να εξηγήσετε την επιλογή αυτή του συντάκτη του κειμένου. 

Μονάδες 5 

Β3. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

Περιορισμό, συρρικνώνοντας, σύνθετη 

Μονάδες 3 

Β4. Να αιτιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών στο ακόλουθο απόσπασμα: 

Και είναι βολικό να ξεχνάς το νόημα μιας φράσης όπως εκείνης του Κίρκεγκααρντ: 

«Εφόσον δεν υπήρξα ούτε ανίδεος, ούτε θεατής, αλλά πρωταγωνιστής, πρέπει να 

αναρωτηθώ αν δεν είμαι ένοχος». 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ Γ 

Είσαι νέος-α που πιστεύει ότι ειδικά οι σημερινοί νέοι διακρίνονται από πολιτική 

απάθεια και αδιαφορία. Σε ένα άρθρο 200-250 λέξεων που θα δημοσιευθεί στον τοπικό 

Τύπο να αναλύσεις τα αίτια αυτής της συμπεριφοράς των νέων της ηλικίας σου. 

Μονάδες 20 
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ΙΙ. Λογοτεχνικό Κείμενο 

 

Γιάννης Ρίτσος 

Ο Τόπος μας 

Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη» και είναι γραμμένο στις 

13 Δεκεμβρίου 1967 στο Παρθένι της Λέρου, όπου είχε εξοριστεί ο ποιητής από τη 

δικτατορία. 

 

Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας – 

φτωχικά, μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιόδεντρα. 

Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στ’ αλέτρι 

καπνίζει μια μικρή φωτιά. Του παππουλή τα ρούχα 

τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάργιες1. Οι μέρες μας 

παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες. 

Κάτω απ’ τις λεύκες έγγει ένα ψάθινο καπέλο. 

Ο πετεινός στο φράχτη. Η αγελάδα στο κίτρινο. 

Πώς έγινε και μ’ ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε 

το σπίτι μας και τη ζωή μας; Πάνω στ’ ανώφλια 

είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, απ’ τα κεριά του Πάσχα – 

μικροί μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν οι πεθαμένοι 

γυρίζοντας απ’ την Ανάσταση. Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος 

με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα απ’ το ξερό πηγάδι 

βγαίνουν τ’ αγάλματα προσεχτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα. 

 Από τη συλλογή Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη 

                                                             
1 κάργιες: μαύρα πουλιά που τρέφονται με τους σπόρους των δημητριακών και είναι πολύ βλαβερά για 

τη γεωργία. Λέγονται και καλιακούδες ή σιταροκόρακα. 
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ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να εντοπίσετε το βασικό θέμα του ποιήματος και να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας με αναφορές μέσα από το ποίημα. 

Μονάδες 10 

 

Α2. Να εντοπίσετε δυο στοιχεία μέσα από το ποίημα που μαρτυρούν ότι ο τόπος του 

ποιητή είναι ορεινός και πετρώδης. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ο ποιητής χρησιμοποιεί α’ πληθυντικό πρόσωπο και το εναλλάσσει με γ’ ενικό και 

γ’ πληθυντικό πρόσωπο. Να γράψετε δυο παραδείγματα χρήσης του πρώτου 

πληθυντικού προσώπου ,ένα παράδειγμα χρήσης γ’ ενικού προσώπου και ένα 

παράδειγμα χρήσης γ’ πληθυντικού προσώπου στο ποίημα και να σχολιάσετε τη 

λειτουργία του α’ πληθυντικού προσώπου. 

Μονάδες 7 

Β2. Να βρείτε στο ποίημα δυο μεταφορές , μια εικόνα και μια προσωποποίηση. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

«Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος 

με υπομονή και περηφάνεια». 

Να διατυπώσετε τις σκέψεις σας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στον τόπο 

τους όπως παρουσιάζεται στο ποίημα (και στο δοθέν χωρίο) και να τη συγκρίνεται με 

παραδείγματα από τη σύγχρονη νεοελληνική ζωή. 

Μονάδες 20 

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !  

 

 


