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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 
 
 ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ατομική ευθύνη 03.04.2020 εφημερίδα <<Καθημερινή>> 

Εκ(ΤΙΚΕΤΕΣ:ΔIAΓΩNIΩΣ 

Γιατί τους ενοχλεί τόσο πολύ η επίκληση της ατομικής ευθύνης; Ενδεχομένως, η 

σημασία της έκφρασης τους είναι άγνωστη και τους τρομάζει. Οι ίδιοι, όταν 

σκέφτονται την κοινωνία, προτιμούν να επικαλούνται τις συλλογικότητες. Oπου οι 

συλλογικότητες λειτουργούν σαν το υποκατάστατο, τη μεθαδόνη της τάξης και της 

συνείδησής της που κάποτε ήσαν οι κινητήριες δυνάμεις της Ιστορίας, προωθούσαν 

τον χρόνο του ανθρωπίνου σύμπαντος. Με την πανδημία( του κορωνοιού) οι όροι της 

σύγκρουσης έχουν αλλάξει. Ο εχθρός δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο ανθρώπινο 

σύμπαν. Δεν έχει μορφή, πρόσωπο, όνομα και βούληση. Κυρίως, δεν έχει 

«συμφέροντα» να υπερασπιστεί – υπεραξίες, κεφάλαια, καταθέσεις, χρήμα που 

γεννάει χρήμα.. Στη σκηνή τώρα βρίσκεται μόνος του ο πρόσκαιρος άνθρωπος και 

απέναντί του ένα απρόσωπο και αόρατο ον, που υπάρχει για να τον καταστρέφει. 

Κάτι σαν το ένστικτο του θανάτου. Και ως γνωστόν, από αρχαιοτάτων χρόνων ο 

θάνατος είναι το σημείο όπου η ανθρώπινη ζωή ολοκληρώνεται, τελειώνει. Και 

τελειώνοντας ολοκληρώνει τα όρια του ατόμου. Γεννιέσαι με τη μάνα σου, αλλά 

πεθαίνεις μόνος. Στην πανδημία, η ατομική ευθύνη δικαιώνεται ως κοινωνική 

ευθύνη. Το άτομο, παντοδύναμο στις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου, 

αντιλαμβάνεται ότι για να διατηρήσει την ισχύ του οφείλει να αναστείλει στοιχεία της 

παντοδυναμίας του –το πιο απλό είναι το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, όσο 

ελεύθερη μπορεί να είναι στο αθηναϊκό πεζοδρόμιο. 

 

Πόλεμος είπατε; Με μία διαφορά. Στον πόλεμο κινδυνεύουν οι μάχιμοι, κυρίως 

νεότερες γενιές, ο κορωνοϊός πλήττει τους γηραιότερους, αν και τα τελευταία 

ευρήματα δείχνουν ότι δεν αναγνωρίζει ηλικία. Ποια καλύτερη απόδειξη ότι η πρώτη 

γραμμή άμυνας είναι η ατομική σου ευθύνη; Oταν μιλάμε για ατομική ευθύνη, μου 

έρχεται στο μυαλό η δημηγορία του Περικλή προς τους Αθηναίους λίγο πριν 

ξεκινήσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος. Οι Αθηναίοι είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν. 

Ο ηγέτης τους όμως τους προειδοποιεί: «Η πρώτη ορμή θα σας εγκαταλείψει όταν 

βρεθείτε αντιμέτωποι με τις αντιξοότητες των επιχειρήσεων. Και αν αυτό συμβεί, 

μην κατηγορείτε τους άλλους αν ο πόλεμος σας βλάψει, αλλά να μη ζητήσετε μερίδιο 

από την αίγλη της νίκης» – εννοείται ότι παραθέτω από στήθους. 

 

Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιο κίνδυνο. Διαφωνώ. 

Χρειάζεται πολλή σκέψη, ποσότητα αρκετή ώστε να φτάσεις στην καρδιά του 

προβλήματος. Πεθαίνουν εκατοντάδες στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ. 

Ο οργανισμός του πολιτισμού μας δοκιμάζεται. Και όταν ένας οργανισμός 

δοκιμάζεται, οχυρώνεται στα πρωτογενή του κύτταρα. Στην περίπτωσή μας, την 

ατομική ευθύνη.1 

https://www.kathimerini.gr/authors/takhs-8eodwropoylos
https://www.kathimerini.gr/tags/column/diagwniws


1(το κείμενο αναφέρεται στην υγειονομική κρίση, την άνοιξη του 2020, όπως τη 

βίωσε η ανθρωπότητα). 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

(γελοιογραφία για τα μέτρα προστασίας από τον ιό,  που προτάθηκαν από τους 

ειδικούς, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης , την άνοιξη του 2020) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Περιμένοντας τους Βαρβάρους 

-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; 

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 
 

-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία; 

Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; 

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 

Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. 



-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη, 

και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη 

στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα; 

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 

Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί 

τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε 

για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί 

τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα. 

-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν 

σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες· 

γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους, 

και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια· 

γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια 

μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 

και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους. 

-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα 

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους; 

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 

κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες. 

-Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία 

κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν). 

Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες, 

κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι; 

Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 

Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα, 

και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 

Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις. 

 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να παρουσιάσετε στην τάξη σας τα χαρακτηριστικά της ατομικής ευθύνης , όπως 

φαίνεται μέσα από το πρώτο κείμενο (60-70 λέξεις)    μονάδες 15 



 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Να συγκρίνετε τα κείμενα 1 και 2, ως προς το θέμα και τον τρόπο πραγμάτευσής του. 

μονάδες 15 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Α.Γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ερωτήματα στην αρχή της πρώτης και στην αρχή 

της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 1; (μονάδες 10)  

Β.Ποιός είναι ο ρόλος των εισαγωγικών στο παρακάτω απόσπασμα από το κείμενο 1; 

«Η πρώτη ορμή θα σας εγκαταλείψει όταν βρεθείτε αντιμέτωποι με τις αντιξοότητες 

των επιχειρήσεων. Και αν αυτό συμβεί, μην κατηγορείτε τους άλλους αν ο πόλεμος 

σας βλάψει, αλλά να μη ζητήσετε μερίδιο από την αίγλη της νίκης» 

(μονάδες 5) 

ΣΥΝΟΛΟ :ΜΟΝΑΔΕΣ 15 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Να αντικαταστήσετε τις ακόλουθες λέξεις από το κείμενο 1, με λέξεις σημασιολογικά 

ισοδύναμες (στο κείμενο 1, με μαύρα έντονα γράμματα) 

ευθύνης, δικαιώνεται, αναγνωρίζει, αντιξοότητες, οχυρώνεται 

μονάδες 10 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Ποια είναι η ευθύνη των πολιτικών , όπως παρουσιάζεται από τον ποιητή Κ.Π. 

Καβάφη, στο κείμενο 3, σε σχέση με την έλευση των βαρβάρων; Να την συγκρίνετε 

με την ευθύνη που πρέπει να έχουν οι εκπρόσωποι ενός έθνους , όταν το έθνος τους 

απειλείται από κάποιον εχθρό, ορατό ή αόρατο (100-150 λέξεις) 

μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Είναι αλήθεια ότι το ζήτημα της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευθύνης είναι από 

τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν και πρέπει να απασχολούν μια κοινωνία. 

Σε ένα άρθρο, που θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας, να αναφερθείτε 

στους τρόπους , που το σχολείο , μπορεί να βοηθήσει τους αυριανούς πολίτες- 



τους/τις μαθητές/τριες δηλαδή- να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες στη σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που θα κληθούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν. 

(350-400 λέξεις) 

μονάδες 30 

 

 

 


