
 

 
 
 

 
 
 
AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Α. 
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστή, δόθηκαν υπέρμετρες αρμοδιότητες σε κυβερνήσεις, 
προκειμένου να θεσμοθετούν μέτρα για την πανδημία χωρίς λογοδοσία. Ορισμένα μέτρα 
έχουν χαρακτήρα κατασταλτικό και θα διατηρηθούν μετά το τέλος της πανδημίας. Η 
ελευθερία των ΜΜΕ περιορίστηκε, για τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων, ενώ η 
αποκάλυψη ελλείψεων και η άσκηση κριτικής προκάλεσαν ήδη την επιβολή κυρώσεων 
σε επαγγελματίες και απλούς ανθρώπους. Καταληκτικά τονίζεται το ενδεχόμενο της 
αύξησης των ανισοτήτων και η ανάγκη μέριμνας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε 
συνδυασμό με τη χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων για ορισμένα κράτη. 

(88 λέξεις) 
 

Β1. 
 
1. Λάθος 
Αιτιολόγηση 
Άρα, όχι απλώς για να σωθούν ζωές, αλλά και για να μη χρειαστεί να θέσουμε το ερώτημα 
«τίνος η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία;» (1η§) 

 
2. Λάθος 
Αιτιολόγηση 
Στρεβλωτική θα ήταν όμως και η κανονικοποίηση της κατάστασης εξαίρεσης, δηλαδή η 
αντιμετώπιση των απαγορεύσεων που υφιστάμεθα σα να μη συμβαίνει τίποτα. (2η§) 

 

3. Σωστό 
Αιτιολόγηση 
οι διάφορες μορφές του υπερανθρώπου είναι οι μορφές που θα προσλάβει η εσχατολογία 
αυτού του θρησκευτικού συστήματος, κατά το δοκούν της εκάστοτε εξουσίας. (2η§) 

 
4. Λάθος 
Αιτιολόγηση 
Αν είναι η αποθέωση της «υγείας», τότε πράγματι βρισκόμαστε ενώπιον μιας «πίστης», 
ενός σύγχρονου τοτέμ με επιστημονική επικάλυψη (2η§) 

 

5. Σωστό 
Αιτιολόγηση 



 

Η αποστασιοποίηση εν μέσω πανδημίας μπορεί να αποτελεί «αγαπητική 
αυτοπροσφορά»…  Ταυτόχρονα  η  ίδια  αυτοπροσφορά  μπορεί  να  κινητοποιήσει  τον 
αιμοδότη που θα προσφέρει το αίμα του σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, 
παρακάμπτοντας την εντολή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. (3η§) 

 

Β2. 
 

Τα δύο κείμενα (1ο και 2ο) αναφέρονται στο ζήτημα της πανδημίας και ειδικότερα 
στη στέρηση ελευθεριών που επήλθε εξαιτίας της. Μάλιστα και τα δύο αναγνωρίζουν πως 

πράγματι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επικρατεί σε όλο τον πλανήτη κατά τον 
τελευταίο χρόνο οδήγησε σε καταπάτηση δικαιωμάτων. Ωστόσο στην πρώτη περίπτωση η 
Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ επικεντρώνεται σε μια πληθώρα παραβιάσεων και τις 
καταδικάζει απερίφραστα. Αντίθετα ο συγγραφέας του δευτέρου κειμένου ασχολείται 
μόνο με το ζήτημα των επιβεβλημένων αποστάσεων, αναγνωρίζοντας πως σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι θεμιτές, αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κανόνα. 
Παράλληλα το πρώτο κείμενο αποτελεί άρθρο σε ενημερωτική δικτυακή πύλη με σκοπό 
να πληροφορήσει τους αναγνώστες, ενώ το δεύτερο κείμενο έχει χαρακτήρα επιφυλλίδας  
που επιδιώκει να προβληματίσει και να πείσει τους δέκτες. 

Πιο αποτελεσματικό θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει το πρώτο κείμενο. Το ύφος 
είναι απλό, κατανοητό, πληροφοριακό, τα νοήματα σαφή και ευδιάκριτα. Το δεύτερο 
κείμενο έχει πιο σύνθετη/πολύπλοκη διατύπωση, μακροπερίοδο λόγο και συχνές 
αναφορές σε ειδικούς, που προϋποθέτουν ένα γνωστικό υπόβαθρο από την πλευρά του 
αναγνώστη. Τέλος, το γεγονός ότι είναι «διασκευασμένο» και απουσιάζουν ορισμένες 
ενότητες δυσχεραίνει την απρόσκοπτη παρακολούθηση των σκέψεων του συγγραφέα. 

 

Β3. 
 

α) Ο τίτλος του 2ου κειμένου αποτελεί μια αποφθεγματική φράση στα λατινικά που 
υπενθυμίζει στον άνθρωπο το εφήμερο της υπάρξεώς του: «να θυμάσαι πως θα 
πεθάνεις». Η αγωνία του θανάτου είναι η μόνιμη συνοδός της ανθρώπινης ύπαρξης, 
διαχρονική όσο ο ίδιος ο άνθρωπος. Συνεπώς ο τίτλος μόνος του θα ήταν ασαφής, ευρύς 
σημασιολογικά. Ο υπότιτλος τον εντοπίζει στη σημερινή εποχή και τη σημερινή συγκυρία 
έτσι, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης πως «ο φόβος του θανάτου» θα εξετασθεί μέσα 
από το πρίσμα της πανδημίας. 

 
β) 

 
Το κείμενο αρχίζει με μια αναφορά στην άποψη του Σλαβόι Ζίζεκ σύμφωνα με τον 

οποίο η κοινωνική αποστασιοποίηση εκφράζει μια μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο 
συγγραφέας χρησιμοποιεί την άποψη αυτή για να την προεκτείνει («θα μπορούσαμε να 
πάμε ακόμη πιο μακριά») διατυπώνοντας στη συνέχεια αλλεπάλληλα ρητορικά 
ερωτήματα. Μάλιστα, ενώ δείχνει πως την αποδέχεται, ήδη στη δεύτερη παράγραφο 
διαφοροποιείται- εν μέρει- υποστηρίζοντας πως η αντιμετώπιση των απαγορεύσεων σαν 
να μη συμβαίνει τίποτα θα ήταν «στρεβλωτική». 

Στην δεύτερη παράγραφο αναφέρεται σε απόψεις του Αγκάμπεν και άλλων 
σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να δοθεί μια δημοκρατική απάντηση στα προβλήματα 
που αναφύονται λόγω της πανδημίας. Στέκεται στη θέση του Χάραρι, που θεωρεί λυδία 
λίθο των μέτρων την αμοιβαία εμπιστοσύνη πολιτών-πολιτικών. Η παράθεση εδώ αυτών 
των απόψεων ουσιαστικά αντιτίθεται στις απόψεις του Ζίζεκ, αποτελεί την «αντίθετη 
πλευρά». Ωστόσο δίνει και στον συγγραφέα τη δυνατότητα να τις αμφισβητήσει 
διερωτώμενος σε τι αποσκοπούν τα μέτρα. 



 

Στην τελευταία παράγραφο παραθέτει   αυτούσια τη φράση του Χρ. Γιανναρά 
«αγαπητική αυτοπροσφορά» η οποία συνοψίζει και τη θέση του συγγραφέα, είτε 
πρόκειται για απομάκρυνση από τους συνανθρώπους είτε για την υπέρβαση 
αναγκαίας απόστασης. Ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι από όλες τις απόψεις είναι η μόνη 
που παρατίθεται αυτούσια, μέσα σε εισαγωγικά. 

Συνοπτικά η παράθεση των απόψεων κάποιων ειδικών εδραιώνει την πεποίθηση 
πως ο συγγραφέας είναι ενημερωμένος αναφορικά με το υπό πραγμάτευση θέμα. 
Παράλληλα επιβεβαιώνει την αντικειμενικότητά του, καθώς παρουσιάζει αντικρουόμενες 
θέσεις που προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις. Τέλος, αναδεικνύει το δικό του ήθος 
λόγω του ότι, χωρίς να απορρίπτει αφοριστικά κάποια από τις δύο πλευρές, επιλέγει την 
οδό της «αγαπητικής αυτοπροσφοράς». 

 

Γ. 
Η σύνθεση του Μπομπ Ντίλαν προκαλεί συναισθήματα αισιοδοξίας, καθώς 

προοιωνίζεται μια επικείμενη αλλαγή-προς το καλύτερο- της τότε εποχής. Η αλλαγή 
γίνεται σαφής με τη μεταφορά «τα νερά γύρω σας έχουν φουσκώσει» και την επανάληψη 
του τίτλου «οι καιροί αλλάζουν» στο τέλος κάθε στροφής. Ο θετικός της χαρακτήρας είναι 
ορατός, μεταξύ άλλων, στις αντιθέσεις «εκείνος που θα πληγωθεί//είναι εκείνος που τώρα 

διατάζει» (3η στροφή) και «ο αργός σήμερα//αύριο θα είναι γρήγορος» (5η στροφή). Στην 
2η, 3η και 4η στροφή αποκαλύπτονται οι «αντίπαλοι»: οι κριτικοί, οι πολιτικοί και η 
προηγούμενη γενιά. Ωστόσο απέναντί τους δεν αναδύεται μίσος. Η αποστροφή «ελάτε», 
αν και σε προστακτική έγκλιση, σε συνδυασμό με το «παρακαλώ» έχει περισσότερο 
χαρακτήρα παραίνεσης, συμβουλής. Έτσι καλλιεργείται η διάθεση συνύπαρξης και 
συνεργασίας ακόμη και με τον αντίπαλο. Άλλωστε εδώ δεν υπάρχουν νικητές και 
νικημένοι· μόνο άνθρωποι που πρέπει να αγωνιστούν, για να μην τους παρασύρουν τα 
νερά. Και σε αυτούς νιώθουμε να ανήκουμε, κι εμείς και ο συνθέτης, όπως φαίνεται από 
το α΄πληθυντικό «να μαζευτούμε» της 1ης στροφής. 

Μισό αιώνα αργότερα οι καιροί συνεχίζουν να αλλάζουν: η κυριαρχία και η εξέλιξη 
των υπολογιστών δημιουργεί νέες δυνατότητες και κινδύνους, η παγκοσμιοποίηση 
συνθλίβει πολιτεύματα και συνειδήσεις, ενώ η πανδημία έχει μεταβάλει δραματικά την 
καθημερινότητά μας. Δεν γνωρίζω αν οι αλλαγές αυτές τελικά θα οδηγήσουν σε κάτι 
καλύτερο. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν επικαθορίζονται από τον άνθρωπο, αλλά από 
επιχειρήσεις, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και αυτό αναπόφευκτα με απογοητεύει. 
Ειδικά γι’ αυτό το λόγο όμως προσπαθώ να συνεχίσω να ονειρεύομαι και να αγωνίζομαι1. 
(λέξεις 247) 

 

Δ. 
 

«Σιγά μην φοβηθώ;» 
 

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ένα αγαπημένο μουσικό 
συγκρότημα των παιδιών της ηλικίας μας ακουγόταν από κάθε κανάλι και σταθμό να 
τραγουδάει περήφανα «σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ» μπροστά στις αντιξοότητες 
και τις δυσκολίες της ζωής. Μετά την εμφάνιση της πανδημίας ωστόσο τα λόγια αυτά 
φαντάζουν περισσότερο ως ουτοπία. Έχουμε πλέον πολλούς λόγους για να φοβηθούμε 
και αποτελεί όρο επιβίωσης για τη γενιά μας η διάθεση να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για 
τους φόβους αυτούς και να τους μοιραστούμε. 

 

1
 η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι ενδεικτική. Κάθε απάντηση μπορεί να γίνει δεκτή, αρκεί να είναι σωστά 

τεκμηριωμένη (και διατυπωμένη). 
 

3 



 

Θα ήταν ψέμα αν υποστηρίζαμε πως οι ανησυχίες μας δεν αφορούν πρώτ’ απ’ όλα 
τον ιδιωτικό μας χώρο και κόσμο. Μέσα σε λίγους μήνες είδαμε άλλωστε τα πάντα να 
αλλάζουν εξαιτίας ενός ιού. Φοβόμαστε τώρα πια για την υγεία των δικών μας ανθρώπων. 
Διστάζουμε να τους πλησιάσουμε. Αναρωτιόμαστε αν θα ζήσουμε πάλι την οικογένεια 
έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει και την είχαμε αγαπήσει: με το φιλί στον παππού ή τη 
γιαγιά, με την αγκαλιά από τον πατέρα ή τη μητέρα. Νιώθουμε ακόμη ότι μας 
απαγορεύεται να κάνουμε πράγματα που ήταν αυτονόητα σε άλλες εποχές: μας 
απαγορεύεται να διασκεδάσουμε, να ταξιδέψουμε, να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, να 
μορφωθούμε. Εν τέλει φοβόμαστε πως μας απαγορεύεται να ζήσουμε, προκειμένου να 
καταφέρουμε να επιβιώσουμε. 

Ωστόσο, πέρα από την οικογενειακή και προσωπική μας ζωή, καθημερινά 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια κοινωνία που αλλάζει. Βλέπουμε συνανθρώπους μας που 
αμφισβητούν την ύπαρξη της ασθένειας και αρνούνται τα μέτρα προφύλαξης, 
αντικρίζουμε τις εκρήξεις οργής στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη βία με την οποία κάποιοι, 
υποτίθεται οι πιο σώφρονες, προσπαθούν να επιβάλλουν σε άλλους τη χρήση μάσκας, 
καταλαβαίνουμε την αγωνία τους σχετικά με το κατά πόσο αυτή η κατάσταση θα τους 
επηρεάσει επαγγελματικά. Την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα, 
ελέγχουν τα ΜΜΕ, κατευθύνουν την πληροφόρηση, τιμωρούν κάθε αντίθετη άποψη, 
οδηγώντας. «για το καλό μας», σε ολοκληρωτικές μορφές διακυβέρνησης, που κανείς 
δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα διατηρηθούν. 

Συχνά μας έλεγαν οι γονείς μας ότι «τα έχουμε όλα» και πως γι’ αυτό τον λόγο θα 
έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι. Με την εμφάνιση της πανδημίας αποδείχθηκε πως η 
βάση αυτής της ικανοποίησης ήταν εύθραυστη όχι επειδή πάψαμε «να τα έχουμε όλα», 
αλλά κυρίως γιατί σταματήσαμε να «είμαστε», να υπάρχουμε, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει 
ή επιθυμούσαμε να υπάρχουμε. Μόνη λύση αποτελεί η επιστροφή σε μια κοινωνία 
αγάπης, η επινόηση ενός τρόπου να συνυπάρχουμε σε πείσμα των κάθε είδους, εύλογων 
ή μη, περιορισμών. Για το σκοπό αυτό είναι όρος sine qua non η διάθεση και η τόλμη 
μας να μιλήσουμε ανοιχτά για τους φόβους και τις ανησυχίες μας. Άλλωστε, σύμφωνα με 
τον ποιητή «αγάπη είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους». (433 λέξεις). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


