ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η βραδύτητα
Μας ήρθε ξαφνικά η διάθεση να περάσουμε από νωρίς τη νύχτα σ’ έναν πύργο.
Πολλοί πύργοι στη Γαλλία έχουν γίνει ξενοδοχεία: ένα τετράγωνο όλο πράσινο, χαμένο
σε μια έκταση όλο ασχήμια χωρίς πράσινο·ένα κομματάκι από αλέες, δέντρα και
πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι
προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και
ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την
ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό
παραμονεύει ένα σπουργίτι.
Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας
άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που
τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται
κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν
βρίσκονται στο τιμόνι;»
Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη
μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της
πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το
παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια
βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη
γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε
φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται
από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η
τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι
πάντοτε παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις
φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την
ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της
ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί1 την ικανότητά του για ταχύτητα
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σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και
παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής2, ταχύτητα
καθαυτή, ταχύτητα έκσταση3.
Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού
είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που
χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους
χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη
παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα
παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται,
είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο
πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει.
Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ο συγγραφέας θεωρεί την ταχύτητα «μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον
άνθρωπο η τεχνολογική επανάσταση». Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει, για να
υποστηρίξει την άποψη αυτή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο
(60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη
ταχύτητα…έκσταση) του κειμένου.

της

τέταρτης

παραγράφου

(Η

(μονάδες 5)
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Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη.

Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή,
χάνει τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά
επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο
κείμενο με έντονη γραφή): κύματα ανυπομονησίας, απελευθερώνεται,
τεχνολογική επανάσταση, λαχάνιασμα, αργόσχολοι (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος,
το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να διατυπώσει τις σκέψεις του με τη μορφή
ερωτημάτων στην πέμπτη παράγραφο (Γιατί χάθηκε… λείπει) του κειμένου;
(μονάδες 5)
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παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής2, ταχύτητα
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είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που
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χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη
παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα
παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται,
είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο
πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει.
Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Να εξηγήσετε σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο
συγγραφέας στην περίοδο: «Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία [..].
Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει».
(μονάδες 10)
B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Η ταχύτητα… έκσταση)
του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

2
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Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη.

Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή,
«χάνει» τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): προσπεράσει,
συνείδηση, ταχύτητα, βραδύτητας, φυγόπονοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.
(μονάδες 3)
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πουλιά στη μέση ενός απέραντου δικτύου από δρόμους. Οδηγώ και στο καθρεφτάκι
προσέχω πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Το αριστερό του φωτάκι αναβοσβήνει και
ολόκληρο το αυτοκίνητο εκπέμπει κύματα ανυπομονησίας. Ο οδηγός περιμένει την
ευκαιρία να με προσπεράσει· παραμονεύει αυτή τη στιγμή, όπως το αρπαχτικό
παραμονεύει ένα σπουργίτι.
Η Βέρα, η γυναίκα μου, μου λέει: «Κάθε πενήντα λεπτά πεθαίνει κι ένας
άνθρωπος στους δρόμους της Γαλλίας. Για κοίτα όλους αυτούς τους τρελούς που
τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται
κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν
βρίσκονται στο τιμόνι;»
Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη
μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της
πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το
παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια
βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη
γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε
φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται
από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η
τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι
πάντοτε παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις
φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την
ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της
ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί1 την ικανότητά του για ταχύτητα
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σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και
παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής2, ταχύτητα
καθαυτή, ταχύτητα έκσταση3.
Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού
είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που
χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους
χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη
παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα
παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται,
είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο
πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει.
Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
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Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ο συγγραφέας θεωρεί την ταχύτητα «μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον
άνθρωπο η τεχνολογική επανάσταση». Ποια επιχειρήματα επιστρατεύει, για να
υποστηρίξει την άποψη αυτή; Να γράψετε την απάντησή σας σε μια παράγραφο
(60 – 80 λέξεις).
(μονάδες 10)
B2. Να επισημάνετε τα δομικά μέρη
ταχύτητα…έκσταση) του κειμένου.

της

τέταρτης

παραγράφου

(Η

(μονάδες 5)
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Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή,
χάνει τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά
επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο
κείμενο με έντονη γραφή): κύματα ανυπομονησίας, απελευθερώνεται,
τεχνολογική επανάσταση, λαχάνιασμα, αργόσχολοι (μπορείτε να
διαφοροποιήσετε τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος,
το ρηματικό πρόσωπο, το ρηματικό χρόνο κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει να διατυπώσει τις σκέψεις του με τη μορφή
ερωτημάτων στην πέμπτη παράγραφο (Γιατί χάθηκε… λείπει) του κειμένου;
(μονάδες 5)
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τρέχουν γύρω μας. Είναι οι ίδιοι που γίνονται υπερβολικά συνετοί, όταν κακοποιείται
κάποια γριά μπροστά στα μάτια τους στο δρόμο. Τι συμβαίνει και δε φοβούνται, όταν
βρίσκονται στο τιμόνι;»
Τι να απαντήσεις; Μάλλον το εξής: ο άνθρωπος που σκύβει πάνω στη
μοτοσικλέτα του δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παρά μόνο στην παρούσα στιγμή της
πτήσης του· γαντζώνεται πάνω σ’ ένα κλάσμα χρόνου αποκομμένο και από το
παρελθόν και από το μέλλον. Αποσπάται από τη συνέχεια του χρόνου. Με άλλα λόγια
βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης. Δεν ξέρει τίποτα για την ηλικία του, τίποτα για τη
γυναίκα του, τίποτα για τα παιδιά του, τίποτα για τις σκοτούρες του και ως εκ τούτου δε
φοβάται, γιατί η πηγή του φόβου βρίσκεται στο μέλλον, και όποιος απελευθερώνεται
από το μέλλον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Η ταχύτητα είναι μορφή έκστασης που την έκανε δώρο στον άνθρωπο η
τεχνολογική επανάσταση. Σε αντίθεση με τον μοτοσικλετιστή, ο δρομέας είναι πάντοτε
παρών στο σώμα του, αφού είναι αναγκασμένος να σκέφτεται ασταμάτητα τις
φουσκάλες του, το λαχάνιασμά του. Όταν τρέχει αισθάνεται το βάρος του και την
ηλικία του, έχοντας όσο ποτέ άλλοτε συνείδηση του εαυτού του και του χρόνου της
ζωής του. Όλα αλλάζουν, όταν ο άνθρωπος εκχωρεί1 την ικανότητά του για ταχύτητα
σε μια μηχανή. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα του βρίσκεται εκτός παιχνιδιού και

1
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παραδίδεται σε μια ταχύτητα που είναι ασώματη, άυλη, ταχύτητα αμιγής2, ταχύτητα
καθαυτή, ταχύτητα έκσταση3.
Γιατί χάθηκε η ηδονή της βραδύτητας; Α, πού είναι οι παλιοί αργόσχολοι; Πού
είναι αυτοί οι φυγόπονοι ήρωες των λαϊκών τραγουδιών, αυτοί οι πλάνητες που
χαζεύουν από μύλο σε μύλο και κοιμούνται στο ύπαιθρο; Άραγε χάθηκαν μαζί με τους
χωματόδρομους, μαζί με τα λιβάδια και τα ξέφωτα, μαζί με τη φύση; Μια τσέχικη
παροιμία δίνει τον ορισμό της γλυκιάς απραξίας τους με μια μεταφορά: κοιτάζουν τα
παράθυρα του καλού Θεού. Όποιος κοιτάζει τα παράθυρα του καλού Θεού δε βαριέται,
είναι ευτυχής. Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία που είναι τελείως άλλο
πράγμα. Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει.
Μ. Κούντερα. (1996). Η βραδύτητα, 7-10. Αθήνα: Εστία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Να εξηγήσετε σε μια παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο
συγγραφέας στην περίοδο: «Στον κόσμο μας η αργία μεταβλήθηκε σε αεργία [..].
Ο άεργος είναι στερημένος, βαριέται, αναζητάει μονίμως την κίνηση που του
λείπει».
(μονάδες 10)
B2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Η ταχύτητα… έκσταση)
του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 5)

2
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Αμιγής: που δεν περιέχει ξένα στοιχεία και επομένως είναι καθαρή· ανόθευτη.

Το νόημα της φράσης «παραδίδεται σε μια ταχύτητα…έκσταση»: ο άνθρωπος γίνεται ένα με τη μηχανή,
«χάνει» τη σωματική του υπόσταση, παραδίδεται στον ίλιγγο της ταχύτητας.

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή): προσπεράσει,
συνείδηση, ταχύτητα, βραδύτητας, φυγόπονοι (μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κλπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα,
γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα.
Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της
παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα
αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο
αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και
περισσότερες υποχρεώσεις.
Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων
τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην
αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει
χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο
εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να
περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν
καρτουνίστικες1 εικόνες.
Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος,
αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου
χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι
κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην
εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία
και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων
συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη
εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός.
Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή
αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής.
Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την
εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη».
Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και
μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της
1
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εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του
καλλιεργητή.
Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα,
αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο
του Μίλαν Κούντερα2, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες
εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην
εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food3, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία
της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities4,
αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται
συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής.
Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)
Β. (Μονάδες 15)
B1. Ο αρθρογράφος θεωρεί ότι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου στις μέρες μας
αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις)
για ποιους λόγους υποστηρίζει την άποψη αυτή.
(μονάδες 10)
B2α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις επιτυγχάνεται η νοηματική συνοχή
ανάμεσα στην πρώτη (Ζούμε… υποχρεώσεις) και στη δεύτερη παράγραφο (Το
αστείο... εικόνες) του κειμένου;
(μονάδες 2)
Β2β. Ποιες σχέσεις συνοχής δηλώνουν αντίστοιχα οι λέξεις/φράσεις που εντοπίσατε;
(μονάδες 3)
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Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του
κειμένου (επισημαίνονται και στο κείμενο με έντονη γραφή), έτσι ώστε να
γίνεται φανερή η σημασία τους: επιμήκυνση του ωραρίου, εντατικός ρυθμός,
εκμετάλλευση, υπερεργασία, αντικατοπτρίζει (μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τον γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο
κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. «Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα»:
Στην παραπάνω περίοδο λόγου έχουμε κυριολεκτική/δηλωτική ή
μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας;
(μονάδες 2)
Γ2β. Ανάλογα με την απάντησή σας, να μετατρέψετε την περίοδο από
κυριολεκτική/δηλωτική σε μεταφορική/συνυποδηλωτική ή το αντίστροφο.
(μονάδες 3)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα,
γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα.
Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της
παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα
αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο
αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και
περισσότερες υποχρεώσεις.
Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων
τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην
αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει
χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο
εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να
περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν
καρτουνίστικες1 εικόνες.
Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος,
αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου
χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι
κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην
εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία
και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων
συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη
εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός.
Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή
αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής.
Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την
εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη».
Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και
μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της
εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του
καλλιεργητή.
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Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα,
αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο
του Μίλαν Κούντερα2, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες
εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην
εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food3, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία
της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities4,
αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται
συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής.
Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Να εξηγήσετε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) την άποψη που διατυπώνει ο
αρθρογράφος στη φράση: «ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος
πάνω στην εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου».
(μονάδες 10)
B2. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η
συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Ο αγώνας... της ζωής) του κειμένου και να
αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές.
(μονάδες 5)
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Γ. (Μονάδες 15)
Γ1α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο: αστείες,
ξοδεύεται, γοητεία, έλλειψης, φραγμός.
(μονάδες 5)
Γ1β. Να γράψετε μία πρόταση για καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις που επιλέξατε,
έτσι ώστε να γίνεται φανερή η σημασία τους (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο ως προς την πτώση, τον αριθμό, το ρηματικό πρόσωπο κ.λπ.).
(μονάδες 5)
Γ2. Να γράψετε μία περίοδο λόγου 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τη λέξη μάχη (επισημαίνεται και στο κείμενο με την υπογράμμιση)
κυριολεκτικά/δηλωτικά.
(μονάδες 5)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Ταχύτατα αυτοκίνητα,
γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα.
Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της
παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες. Ωστόσο, η μέρα
αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο
αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και
περισσότερες υποχρεώσεις.
Το αστείο, όμως, είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των συνακόλουθων
τεχνολογικών μέσων προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας βγάλουν νικητές στην
αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει
χρόνος και για «άλλα πράγματα»· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Δυστυχώς, ο
εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο πραγματικής ζωής. Σαν να
περνάς με διακόσια χιλιόμετρα την ώρα από τοπία που «τρέχουν» σαν
καρτουνίστικες1 εικόνες.
Ο αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος,
αλλά και ο πιο διαρκής. Βέβαια, η σημερινή ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου
χρόνου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι
κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην
εκμετάλλευση του προσωπικού μας χρόνου, καθώς βασίζεται στην ελαστική εργασία
και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων
συσκευών, οι οποίες απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό οι συνέπειες είναι ήδη
εδώ. Η πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού, είναι γεγονός.
Ακόμη, παρατηρείται υπερκατανάλωση με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή
αποβλήτων, την υπερθέρμανση του πλανήτη και την υποβάθμιση της ζωής.
Επίσης, η διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει και την
εποχή της ταχύτητας. Φαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που τρέχει «πανικόβλητη».
Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. «Τρελά», τοξικά και
μεταλλαγμένα τρόφιμα που παράγονται από τις επικίνδυνες «φάμπρικες» της
1

Καρτουνίστικες εικόνες: εικόνες που θυμίζουν κινούμενα σχέδια

εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του
καλλιεργητή.
Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα,
αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά. «Το εγκώμιο στη βραδύτητα», εκτός από βιβλίο
του Μίλαν Κούντερα2, γίνεται τάση. Έτσι, οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες
εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι επιδιώκουν να μπει φραγμός στην
εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food3, θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία
της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities4,
αναδεικνύουν ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Το «αργά» γίνεται
συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής.
Γ. Ελαφρού, εφ. Η Καθημερινή, 1.1.2005 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α. (Μονάδες 20)
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 – 100 λέξεις.
(μονάδες 20)

Β. (Μονάδες 15)
B1. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει τους σύγχρονους ανθρώπους «κουρδισμένα
στρατιωτάκια της παραγωγικότητας, αστείες αλλά και δραματικές φιγούρες».
Εξηγήστε σε μία παράγραφο (60 – 80 λέξεις) σε ποια δεδομένα στηρίζεται, για
να καταλήξει στον χαρακτηρισμό αυτό.
(μονάδες 10)
B2. Να γράψετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 5)

2
3

Μίλαν Κούντερα: σύγχρονος Τσέχος συγγραφέας που ζει στη Γαλλία από το 1975

Slow Food: κίνημα επανόδου στις αξίες του αργού και ποιοτικού γεύματος που πρωτοεμφανίστηκε
στην Ιταλία
4
Slow Cities: ανάλογο με το κίνημα Slow Food που αναφέρεται σε ένα πιο αργό μοντέλο ζωής και
μετακίνησης μέσα στην πόλη

Γ. (Μονάδες 15)
Γ1. Να γράψετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας με όποια σειρά
επιθυμείτε τις ακόλουθες λέξεις/φράσεις του κειμένου (επισημαίνονται και στο
κείμενο με έντονη γραφή): παραγωγικότητας, δραματικές φιγούρες,
αμείλικτα, αδυσώπητη μάχη, ασφυξία (μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον
γραμματικό τύπο, δηλαδή την πτώση, τον αριθμό, το γένος κ.λπ.).
(μονάδες 10)
Γ2α. Να εντοπίσετε δύο ξενόγλωσσες φράσεις στο κείμενο.
(μονάδες 2)
Γ2β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 3)

