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ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

«Η αίγιε ησλ ηζρπξώλ» 

 

Μηα αθαηανίθεηε γνεηεία αζθνύλ θαη πάιη νη ηζρπξνί εγέηεο, ζε δεκνθξαηηθά θαη 

απηαξρηθά θαζεζηώηα. Πνηνο ξέπεη, ίζσο νη λέεο αλειαζηηθόηεηεο, νη ζαξσηηθνί εζληθηζκνί, ε 

δηαζπνξά ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη πόιεκνη κε ηε ζθξαγίδα ηεο ζξεζθείαο –αιιά βάζεη ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα–, ε δηόγθσζε ηεο εμαζιίσζεο –ηνπιάρηζηνλ 30 ρώξεο ξέπνπλ πξνο 

ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηε βία–, νη αζξόεο κεηαθηλήζεηο επάισησλ πιεζπζκώλ, ε αίζζεζε 

όηη ν θόζκνο είλαη έλα εθξεθηηθό θνπβάξη, έρνπλ απμήζεη ην αίηεκα γηα ηζρπξνύο εγέηεο. 

Αληηπξόζσπνο ησλ απηαξρηθώλ εγεηώλ ν Ρνληξίγν Νηνπηέξηε (Φηιηππίλεο) –πξόζθαηα 

ππεξεθαλεύηεθε όηη όηαλ ήηαλ δήκαξρνο έβγαηλε ηε λύρηα θαη ζθόησλε ν ίδηνο πηζαλνύο 

εγθιεκαηίεο... Κεπδίδουν νπαδνύο θαη καρεηέο νη εμνινζξεπηέο, ζενκελία γηα ηνπο 

αλζξώπνπο, ίζσο γηαηί, ελίνηε, πεξηζζόηεξν από ηε δεκνθξαηία, ζέιγουν ην κίζνο, ηα πάζε, 

ηα βιαβεπά ηδεώδε. 

Γελ είλαη απιή ππόζεζε ε άζθεζε γνεηείαο, λα θαζειώλεηο πιήζε «κηιώληαο» ζην 

ζπκηθό, λα ππνθηλείο ηε ιαηξεία. Να δεζπόδεηο πάλσ από ηνπο αλζξώπνπο σο εζληθό 

ζύκβνιν, σο ζσηήξαο, σο ελζάξθσζε ηνπ κεγαιείνπ, ηεο ζνθίαο, ζρεδόλ κε ππεξθπζηθέο 

ηδηόηεηεο, ζρεδόλ ζείνο. «Απηά ηα κεηαθπζηθά πξόζσπα, νη κεγάινη άλδξεο», έγξαθε ν Καλη, 

«παξνκνηάδνληαη κε πςεινύο πύξγνπο. Γελ είλαη γηα κέλα». Όκσο νη ιανί ζπγθηλνύληαη, 

ελζνπζηάδνληαη, κεζνύλ κε ην κπζηθό. Αξέζθνληαη ζηνπο εμσξατζκνύο, ηνλ ςηκπζηζκό ηεο 

αζρήκηαο, ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο βαξβαξόηεηαο, έιθονηαη από ηελ επίδεημε θύξνπο, ππγκήο, 

παληνδπλακίαο – ε ζθιεξόηεηα εμεηθνλίδεηαη κε θσηνζηέθαλα θαη εμεπγελίδεηαη κε 

παξαραξάμεηο. 

Γελ είλαη ηπραίν όηη πνιινί (π.ρ. ν Νίηζε κε ηνλ ππεξάλζξσπό ηνπ) πηζηεύνπλ όηη ε 

πνξεία ηνπ θόζκνπ θξίλεηαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ κεγάισλ αλδξώλ, θαη όρη ην 

αληίζηξνθν (όηη νη ζπλζήθεο έπιαζαλ γη’ απηνύο ηνλ ηίηιν ηνπ κεγάινπ, θη όηη έπξεπε λα 

ιεηηνπξγνύλ νη ζεζκνί θαη ηα θξάηε λα πξννδεύνπλ αλεμάξηεηα από ην πνηνο είλαη ζηελ 

εμνπζία). Γηόηη είλαη ηζχυπή ε ξνπή πξνο ηελ εξσνπνίεζε θαη ηε κπζνπιαζία, ε πίζηε όηη 

εμαξηάηαη από ηνπο εγέηεο αλ ε θνηλσλία κέιιεη λα εμαλζξσπηζηεί ή λα εμειηρζεί ζε έλα 

απέξαλην ζθαγείν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο πξέζβεπε ν Σνιζηόη, θάζε πξάμε ηνπο, ηελ 

νπνία νη ίδηνη ζεσξνύλ απόπποηα ηεο βνύιεζήο ηνπο, είλαη αθούζηα: ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλνιηθή πνξεία ηεο Ιζηνξίαο. Καη, όπσο έιεγε ν Λόξδνο Βύξσλ, ε Ιζηνξία, κε ηνπο 

πειώξηνπο ηόκνπο ηεο, έρεη κόλν κία ζειίδα... 

Ταζνύια Καξαϊζθάθε, Εθεκ. Καζεκεξηλή, Γηαζθεπή 

 

 



 
 

ΓΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΔΣ 

1
ε
 δραστηριότητα 

Α.1.Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 90-110 ιέμεηο. 

(Μνλάδεο 15) 

2
ε
 δραστηριότητα 

Α.2.Να βξείηε 2 ηξόπνπο αλάπηπμεο ζηελ ηέηαξηε παξάγξαθν. 

(Μνλάδεο 3) 

Α.3.Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ ζηελ ηξίηε παξάγξαθν. 

(Μνλάδεο 1) 

Α.4.Να εληνπίζεηε δύν πεξηπηώζεηο πνηεηηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. 

(Μνλάδεο 1) 

Α.5.Να γξάςεηε ηα ζπλώλπκα ησλ ιέμεσλ: αθαηανίθεηε, ξέπεη, ζέιγουν, ηζχυπή, 

απόπποηα. 

(Μνλάδεο 5) 

Α.6.Να γξάςεηε ηα αληώλπκα ησλ ιέμεσλ: θεπδίδουν, βιαβεπά, έιθονηαη, ηζχυπή, αθούζηα. 

(Μνλάδεο 5) 

3
ε 

 δραστηριότητα 

Α.7.  Ωο κέινο ηεο Βνπιήο ησλ εθήβσλ εθθσλείηε κηα νκηιία 200-250 ιέμεσλ ζηελ νπνία, 

αλαπηύζζεηε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ πνιηηηθό ιατθηζκό θαη 

ηνπο ηξόπνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί. 

(Μνλάδεο 20) 

Β. ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Εισαγωγικό σημείωμα: 

Τν νινθιεξωηηθό θαζεζηώο ηνπ Μεγάινπ Αδειθνύ, παξαθνινπζώληαο ηνπο πάληεο θαη ηα 

πάληα κέζα από ακέηξεηεο δηαδξαζηηθέο ηειενζόλεο, αζθεί ηνλ απόιπην έιεγρν ζηηο πξάμεηο 

θαη ηηο ζπλεηδήζεηο ηωλ πνιηηώλ γηα λα κπνξεί λα ηνπο ρεηξαγωγεί. Σην ζπγθεθξηκέλν 

απόζπαζκα, αλαθέξεηαη ην Δίιεπην Μίζνπο πνπ έρεη θαζηεξώζεη ην νινθιεξωηηθό θαζεζηώο 

ελαληίνλ ηνπ Γθνιληζάηλ πνπ είλαη αληίπαιόο ηνπ. 

 

«1984- Ο Μεγάινο Αδειθόο» 

 

Πξνηνύ πεξάζνπλ ηξηάληα δεπηεξόιεπηα Μίζνπο, ην κηζό αθξναηήξην μέζπαζε ζε 

έμαιιεο θξαπγέο ιύζζαο. Ήηαλ πάξα πνιύ γη' απηνύο λα βιέπνπλ ην απηάξεζθν πξνβαηίζην 

πξόζσπν καδί κε ηελ ηξνκαθηηθή δύλακε ηνπ επξαζηαηηθνύ ζηξαηνύ· εμ άιινπ, ε ζέα, ή 

έζησ θαη ε ζθέςε κόλν ηνπ Γθνιληζηάηλ, πξνθαινύζε απηόκαηα θόβν θαη νξγή. Αιιά ην 



 
 

πεξίεξγν ήηαλ όηη, παξ' όιν πνπ ν Γθνιληζηάηλ ήηαλ κηζεηό πξόζσπν θαη ηνλ 

πεξηθξνλνύζαλ νη πάληεο, παξ' όιν πνπ θάζε κέξα θαη ρίιηεο θνξέο ηελ εκέξα ζηηο εμέδξεο, 

ζηελ ηειενζόλε, ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα βηβιία νη ζεσξίεο ηνπ δηαςεύδνληαλ, θαηαξξίπηνληαλ, 

γεινηνπνηνύληαλ, θαη ε αμηνζξήλεηε ειηζηόηεηα ηνπο εθηίζνληαλ ζηα κάηηα όισλ, παξ' όι' 

απηά, ινηπόλ, ε επηξξνή ηνπ ζαξξείο θαη δελ κεησλόηαλ πνηέ. Πάληα ππήξραλ θαηλνύξηα 

ζύκαηα έηνηκα λα παξαπιαλεζνύλ απ' απηόλ. Γελ πεξλνύζε κέξα πνπ ε Αζηπλνκία ηεο 

θέςεο λα κελ αλαθαιύςεη θαηαζθόπνπο θαη ζακπνηέξ πνπ ελεξγνύζαλ ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ. Ήηαλ ν αξρεγόο ελόο ηεξάζηηνπ ζθνηεηλνύ ζηξαηνύ, ελόο κπζηηθνύ δηθηύνπ 

ζπλσκνηώλ πνπ είραλ ζθνπό ηελ αλαηξνπή ηεο Κπβέξλεζεο. Τπνηίζεηαη πσο η' όλνκα απηνύ 

ηνπ ζηξαηνύ ήηαλ Αδειθόηεο. Ψηζπξίδνληαλ αθόκα ηζηνξίεο γηα έλα ηξνκεξό βηβιίν, κηα 

ζύλνςε όισλ ησλ αηξέζεσλ, πνπ είρε γξάςεη ν Γθνιληζηάηλ θαη θπθινθνξνύζε θξπθά εδώ 

θη εθεί. Σν βηβιίν δελ είρε ηίηιν. Ο θόζκνο, όηαλ ην αλέθεξε πνηέ, ην νλόκαδε απιώο ην 

βηβιίν. Όι' απηά, όκσο, θπθινθνξνύζαλ κόλν ζαλ αόξηζηεο θήκεο. ην δεύηεξν ιεπηό, ην 

κίζνο εμειίρζεθε ζε παξαιήξεκα. Σν αθξναηήξην αλαπεδνύζε πάλσ ζηηο θαξέθιεο θαη 

νύξιηαδε όζν πην δπλαηά κπνξνύζε πξνζπαζώληαο λα πλίμεη ην βέιαζκα πνπ ζε ηξέιαηλε απ' 

ηελ ηειενζόλε. Η κηθξνθακσκέλε θνθθηλνκάιια αλαςνθνθθηληζκέλε αλνηγόθιεηλε ην ζηόκα 

ηεο ζαλ ςάξη έμσ απ' ην λεξό. Αθόκα θαη ην παρύ πξόζσπν ηνπ Ο' Μπξάηελ είρε γίλεη 

θαηαθόθθηλν. Καζόηαλ ζηεηόο ζηελ θαξέθια ηνπ, θαη ην δπλαηό ηνπ ζηήζνο θνύζθσλε θαη 

ηξαληαδόηαλ ζαλ λ' αληηζηεθόηαλ ζε θάπνην δπλαηό θύκα. Η κειαρξηλή θνπέια πίζσ από ηνλ 

Γνπίλζηνλ άξρηζε λα μεθσλίδεη: «Γνπξνύλη! Γνπξνύλη! Γνπξνύλη!» θαη μαθληθά άξπαμε έλα 

βαξύ ιεμηθό ηεο Νέαο Οκηιίαο θαη ην εθζθελδόληζε πάλσ ζηελ ηειενζόλε.  

 

Τδνξηδ  Όξγνπει, 1984 – Ο Μεγάινο Αδειθόο, Γηαζθεπή 

ΓΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΔΣ 

1
ε 

 δραστηριότητα 

Β.1.Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο σο ζσζηέο () ή ιαλζαζκέλεο (Λ). Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην θείκελν. 

α. Σν θνηλό απνδνθηκάδεη ηνλ Γθνιληζάηλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γίιεπηνπ Μίζνπο. 

β. Ο Γθνιληάηλ αζθνύζε επίδξαζε ζε αξθεηνύο αλζξώπνπο. 

γ. Ο Γθνιληάηλ ήηαλ αληηθαζεζησηηθόο. 

δ. Σν βηβιίν ηνπ Γθνιηζάηλ είρε επίζεκε νλνκαζία. 

ε. Ο Οπίλζηνλ βνήζεζε ηελ θνπέια πνπ θαζόηαλ πίζσ ηνπ λα πεηάμεη ζην ιεμηθό ζηελ 

νζόλε. 

(Μνλάδεο 15) 
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 δραστηριότητα 

Β.2.Δθηόο από ηελ αθήγεζε πνηεο είλαη νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ θεηκέλνπ; Να 

ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε αλαθνξέο ζην θείκελν θαη λα αλαιύζεηε ην είδνο 

αθεγεηή κε θξηηήξην ην αθεγεκαηηθό επίπεδν θαη ηελ εζηίαζε. 

(Μνλάδεο 7) 

Β.3.Να εληνπίζεηε πνύ ρξεζηκνπνηείηαη β΄ εληθό πξόζσπν θαη πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

(Μνλάδεο 4) 

Β.4.Να εληνπίζεηε δύν πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο εθθξάδεηαη ζρόιην. 

(Μνλάδεο 4) 

3
ε 

 δραστηριότητα 

Β.5.Πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ αθξναηεξίνπ πξνο ηνλ Γθνιληζάηλ θαη γηα πνηνλ ιόγν, 

ζύκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο; Η αληίδξαζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνθξαηηθά ηδεώδε; 

Να απαληήζεηε ζε έλα εληαίν θείκελν 100-150 ιέμεσλ αμηνπνηώληαο θαη ην εηζαγσγηθό 

ζεκείσκα. 

(Μνλάδεο 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


