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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Οι άλλοι Έλληνε̋ 
 

Ποιο είναι σήµερα το κατ’εξοχήν παιχνίδι κοινωνική̋ 
συναναστροφή̋; Με τι ασχολούνται και τι συζητούν στα 
events1 των βορείων προαστίων και στι̋ λἀκέ̋ αγορέ̋ τη̋ 
δυτική̋ όχθη̋, στα ρεστοράν και στι̋ ταβέρνε̋, στα µπαρ 
και στα καφενεία; Την κατάντια του δηµόσιου βίου. 

Τη διαφθορά: των δηµοσιογράφων, των γιατρών, των 
πολιτικών, των παπάδων, των δικαστικών, των 
αστυνοµικών, των επιχειρηµατιών, των δηµοσίων 
υπαλλήλων και διαφόρων άλλων επαγγελµατικών οµάδων 
που αυτή τη στιγµή µου διαφεύγουν. Όλοι οι Έλληνε̋ είναι 
πεπεισµένοι ότι όλοι οι άλλοι Έλληνε̋ ή «τα πιάνουν» ή 
«τα ρίχνουν». Προσοχή όµω̋: όλοι οι άλλοι-ποτέ εµεί̋. 

Αν σε κάποια µεγάλη παρέα η συζήτηση περιστραφεί 
γύρω από το πόσο άσχηµα λειτουργεί το σύστηµα υγεία̋, 
πόσο ταλαιπωρεί τον πολίτη που ασθενεί, θα βρεθεί 
κάποιο̋ γιατρό̋, νοσοκόµο̋ ή διοικητικό̋ υπάλληλο̋ ο 
οποίο̋ θα πει : «Προ̋ Θεού, κάνετε λάθο̋, οι περισσότεροι 
γιατροί, νοσοκόµοι, υπάλληλοι ασκούν το επάγγελµά του̋ 
κατά τον καλύτερο τρόπο». Θα παραπονεθείτε για τη 
λειτουργία τη̋ ∆ικαιοσύνη̋; Για στηµένε̋ δίκε̋, άδικε̋ 
αποφάσει̋, αρπακτικού̋ δικηγόρου̋; ∆εν κάνετε µόνο 
λάθο̋, αλλά διαπράττετε και σοβαρό ατόπηµα, γιατί µε 
την γκρίνια σα̋ υπονοµεύετε έναν από του̋ βασικού̋ 
θεσµού̋ τη̋ δηµοκρατία̋ µα̋. Στην πλειονότητά του̋ οι 
δικαστέ̋ είναι έντιµοι και αδέκαστοι, οι περισσότεροι 
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δικηγόροι είναι ταπεινοί υπηρέτε̋ του λειτουργήµατό̋ 
του̋. Και οι δηµοσιογράφοι; Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 
είµαστε όλοι αυστηροί κριτέ̋ τη̋ κατάχρηση̋ εξουσία̋ 
από του̋ ισχυρού̋. 

Και πάει λέγοντα̋ για του̋ εκπαιδευτικού̋, του̋ 
τραπεζικού̋, του̋ υπαλλήλου̋ τη̋ πολεοδοµία̋, τι̋ 
δηµοτικέ̋ αρχέ̋. Για κάθε υπηρεσία, θεσµό, δηµόσιο 
κατάστηµα κ.ά. που ταλαιπωρούν καθηµερινά του̋ 
(άλλου̋) έλληνε̋ πολίτε̋. Παντού θα βρείτε του̋ 
εκπροσώπου̋ τη̋ πλειοψηφία̋ που θα αγανακτούν γιατί 
«του̋ βάζετε όλου̋ σε ένα τσουβάλι», ενώ αυτοί δουλεύουν 
πολύ, σωστά και τίµια. Αυτοί είναι οι αφανεί̋ και 
σιωπηλοί στυλοβάτε̋ τη̋ κοινωνία̋ και των χρηστών ηθών 
και παραδόσεών τη̋. 

Κάποτε οι πολλοί ήταν οι θεµατοφύλακε̋ τη̋ 
καθεστηκυία̋ τάξη̋. Ήταν η σιωπηλή, άχαρη, γκρίζα, 
κοµφορµιστική πλειοψηφία που αντιµετώπιζε ω̋ ύποπτου̋ 
του̋ λίγου̋ ευτυχισµένου̋ και χαρούµενου̋ που ήθελαν να 
αλλάξουν τον κόσµο. 

Σήµερα είναι η έκφραση, η αιχµή του δόρατο̋ του 
εκσυγχρονισµού, αριστερού και δεξιού. Η «αισιόδοξη 
πλειοψηφία» που δεν θέλει να ακούει ότι, ενώ έχει κάνει 
και κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί-στο επάγγελµά τη̋, στου̋ 
θεσµού̋, στα κόµµατα, στι̋ διάφορε̋ καµπάνιε̋ για τη 
δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον πολιτισµό-, 
τα πράγµατα δεν έχουν πάει και πολύ καλά. Ότι δεν αρκεί 
η θέληση των πολλών για να αλλάξει τη βαθιά συντηρητική 
φύση ενό̋ θεσµού, να αντιστρέψει την υπέρ των ισχυρών 
λειτουργία του. 

Και όµω̋ το ότι τα πράγµατα δεν πάνε καλά είναι 
εµφανέ̋ σε όλου̋. Το βιώνουµε καθηµερινά όταν 
συναλλασσόµαστε µε του̋ θεσµού̋ στου̋ οποίου̋ 
εργαζόµαστε-αλλά από την άλλη πλευρά του γραφείου. 
Όταν ο γιατρό̋ πάει στην εφορία, όταν ο δικαστή̋ πάει 
στο νοσοκοµείο, όταν ο δηµοσιογράφο̋ πάει στο 
δικαστήριο, όταν ο δάσκαλο̋ αξιολογείται. 
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Αλλά έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουµε; Ο άνθρωπο̋ 
παίζει δύο ρόλου̋, και αυτό που τον ικανοποιεί στον ένα 
τον δυσαρεστεί στον άλλο. Κατάχρηση εξουσία̋ κάνουν 
πάντα οι άλλοι, εµεί̋ εκτελούµε µόνο το καθήκον µα̋. 
Εξάλλου είναι δύσκολο να ζούµε µε τι̋ κακέ̋ ειδήσει̋. 
Καλύτερα να αποδράσουµε καβάλα στι̋ καλέ̋ µα̋ 
προθέσει̋ σε έναν ιδανικό κόσµο παρά να προσπαθήσουµε 
να αλλάξουµε αυτόν. 

 
(Βασίλη̋ Μουλόπουλο̋, Εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 06/02/05) 
___________________________________________________________ 
1. events = κοινωνικέ̋ εκδηλώσει̋ 

 
 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξει̋. 
          Μονάδε̋ 25 

 
Β. 1.Στο κείµενο γίνεται ευρεία χρήση των ερωτήσεων. Να 
 επισηµάνετε τι επιδιώκει µε αυτό ο συντάκτη̋ του κειµένου, 
 παραθέτοντα̋ χαρακτηριστικά χωρία.  Μονάδε̋ 2 

 
Β. 2.Σε ποιο γραµµατειακό είδο̋ ανήκει το κείµενο; Να   
 δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.  Μονάδε̋ 4 

 

Β. 3.Να εξηγήσετε ποιο̋ τρόπο̋ πειθού̋ κυριαρχεί στο   
 κείµενο.       Μονάδε̋ 4 
 
Β. 4.Να επισηµάνετε πέντε λέξει̋ που χρησιµοποιούνται µε 

συνυποδηλωτική σηµασία και στη συνέχεια να γράψετε µια 
πρόταση για κάθε µία µε τη δηλωτική τη̋ σηµασία. 

Μονάδε̋ 5 

 
 
Β. 5.«Όλοι οι Έλληνε̋ … όλοι οι άλλοι – ποτέ εµεί̋». Να 
 σχολιάσετε το περιεχόµενο του παραπάνω αποσπάσµατο̋ σε 
 µία παράγραφο 60-80 λέξεων.    Μονάδε̋ 10 
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Γ. Ο εκσυγχρονισµό̋ των θεσµών και η πλήρη̋ ένταξη τη̋ 
 χώρα̋ µα̋ στην Ευρωπἀκή Ένωση δεν κατόρθωσαν να 
 εξαλείψουν τα φαινόµενα του λἀκισµού και τη̋ διαφθορά̋ 
 στην ελληνική κοινωνία. Να διατυπώσετε τι̋ απόψει̋ σα̋ σε 
 ένα δοκίµιο, αναφορικά µε του̋ χώρου̋ στου̋ οποίου̋ 
 ενδηµούν  τα φαινόµενα αυτά αλλά και του̋ λόγου̋ που τα 
 δηµιουργούν (500-600 λέξει̋).    Μονάδε̋ 50 

 


