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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η κουλτούρα της αγένειας 

 

Όταν συναντιούνται τυχαία δύο άγνωστοι στον δρόμο, έλεγε ο Ερβιν Γκόφμαν (αμερικανός 

κοινωνιολόγος των ηθών της καθημερινής ζωής), αυτό που ακούγεται συχνότερα να βγαίνει από το στόμα 

τους είναι «καλημέρα» και «συγγνώμη». Και συμπλήρωνε: Αυτά τα «καλημέρα» και τα «συγγνώμη» πρέπει 

να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και να τα μελετήσουμε, αν θέλουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μια 

κοινωνία.  

Αν ο Γκόφμαν μπορούσε να κάνει μια βόλτα σε ένα ελληνικό αστικό κέντρο τού σήμερα, ας πούμε στην 

πρωτεύουσα, θα παρατηρούσε ότι όταν συναντιούνται δύο άγνωστοι μπορούν να ακουστούν πολλά 

διαφορετικά πράγματα, εκ των οποίων σπανιότερα «καλημέρα» και «συγγνώμη». Ο εισαγωγικός χαιρετισμός 

συχνά απουσιάζει ή στην καλύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από ένα, μάλλον επιθετικό, «να σας πω!». Η 

έκφραση δε του αιτήματος που πυροδοτεί την επικοινωνία είναι συχνά αδιαμεσολάβητη: «Θέλω αυτό» ή 

«Εχετε το τάδε;» ή «Το τσιγάρο σας έρχεται κατευθείαν πάνω μου!». Η απουσία  της λεκτικής ευγένειας 

συνοδεύεται συχνά και από εκφράσεις αγένειας πέραν της φυσικής γλώσσας: η παντελής αδυναμία 

συγκρότησης ουράς σε ένα ταμείο και οι συνακόλουθοι αναστεναγμοί δυσαρέσκειας που βγαίνουν από το 

παρατοποθετημένο μπουλούκι των ανθρώπων, το σολιψιστικό1 μπλοκάρισμα του διαδρόμου ή της πόρτας 

στο βαγόνι του μετρό, η ευκολία με την οποία κάποιος «δεν σε βλέπει» και σε προσπερνά κλέβοντας τη σειρά 

σου, χωρίς να αντιλαμβάνεται καν το «δυνατό άγγιγμα» που προκύπτει από το «ασυναίσθητο» σκούντημα ή 

ποδοπάτημα, δεν είναι παρά μερικές από αυτές. 

Η αγένεια δεν είναι προφανώς ελληνικό προνόμιο. Σε όλες τις πόλεις, όπου η επικοινωνία δεν γίνεται με 

όρους γνωριμίας όπως συμβαίνει στις πιο μικρές κοινότητες, οι άνθρωποι συχνά απογοητεύονται από τη 

συμπεριφορά τρίτων απέναντί τους. Το ενδιαφέρον όμως της ελληνικής αγένειας στις τυχαίες δημόσιες 

συναντήσεις μεταξύ αγνώστων είναι ότι αυτή δεν γίνεται ποτέ αντιληπτή ως μεμονωμένη παρέκκλιση από 

έναν κανόνα αστικής ευγένειας παρά θεωρείται κανονικότητα. Αντίθετα, μέσα σε ένα καθεστώς απόλυτης 

                                                           
1 σολιψιστικό = εγωιστικό 
 



αστικής διαστροφής, οι τύποι ευγένειας είναι εκείνοι που θεωρούνται παρέκκλιση και γίνονται συχνά 

αντικείμενο γελοιοποίησης, σχολιασμού και (καλοπροαίρετης;) πλάκας. 

Η κουλτούρα της αγένειας διαμορφώνει ασφαλώς και τους όρους δημοσιότητας των δημοσίων 

προσώπων. Φωνές, τσιρίδες, υποτιμητικός πληθυντικός και μάγκικος ενικός κυριαρχούν στη ζωντανή και 

τηλεοπτική πολιτική αντιπαράθεση. «Ακούς τι σου λέω, ρε; Ακούς τι σου λέω;», «Αυτό που σου λέω, εγώ!» 

ακούγονται να βγαίνουν από το στόμα μελιτζανοκόκκινων προσώπων έτοιμων να εκραγούν. Περιγραφικά 

επίθετα εν είδει κατηγορητηρίου (Καραγκιόζης, μαφιόζοι, λαμόγια, ρουφιάνοι) και ηθικολογίζοντες 

αφορισμοί («σα δεν ντρέπεστε!», «καλά, εντάξει, μπαρμπούτσαλα») και πού και πού κανένα αναστοχαστικό 

συγγνώμη («Μα είστε εντελώς ηλίθιος, συγγνώμη κιόλας») δίνουν και παίρνουν προτού τα διακόψει ρυθμικά 

η  τέλεια μονοτονία της επανάληψης: «Με αφήνετε να μιλήσω; Με αφήνετε να μιλήσω; Μα γιατί δε με 

αφήνετε να μιλήσω;». 

Η ελληνική κουλτούρα της αγένειας δεν είναι καθαυτή κακή, όπως αντίστοιχα μια άλλη εθνική 

κουλτούρα ευγένειας δεν είναι καθαυτή καλή. Πράγματι η χρήση κάποιων λέξεων όπως «καλημέρα», 

«συγγνώμη», «ορίστε», «παρακαλώ», «ευχαριστώ», καθώς και η χρήση του πληθυντικού αριθμού δεν 

εξασφαλίζουν από μόνες τους την καλή συμβίωση των κατοίκων των πόλεων, ούτε επαρκούν για να 

εξαλείψουν τη βία – βίαιες συμπεριφορές εκδηλώνονται κάλλιστα και σε συνθήκες απόλυτης ευγένειας. 

Επιτελούν όμως, όπου χρησιμοποιούνται, μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές λειτουργίες τις οποίες δεν 

πρέπει να παραβλέψουμε: οργανώνουν τις τυχαίες αλλά αναπόφευκτες συναντήσεις μεταξύ αγνώστων, 

φτιάχνουν μικρές καθημερινές τελετουργίες, αισθητικοποιούν την επικοινωνία κρύβοντας την πραγματική 

αδιαφορία που μπορεί να νιώθει ο ένας για τον άλλον, επιτρέπουν την έκφραση μέχρι και των πιο παράδοξων 

αιτημάτων διαλύοντας και ξαναφτιάχνοντας στιγμιαίες σχέσεις εξάρτησης. Κυρίως, όμως, υφαίνουν το 

πλαίσιο μιας κουλτούρας που υπολογίζει τον Άλλον, επιτρέπει την κριτική, αλλά επιζητά τη συναίνεση. Όχι, 

η κουλτούρα της αγένειας δεν είναι καθαυτή κακή. Ευνοεί όμως τις εκρήξεις, τις  αντιπαραθέσεις και τις 

ανταγωνιστικές επιδείξεις υπέρμετρων εγώ. Αντίθετα, η αναγνώριση του Άλλου και η προσοχή στις ανάγκες 

του, που αυτόματα προκύπτουν από τη μηχανική χρήση ξερών τύπων ευγένειας, καθρεφτίζουν μία 

προδιάθεση συναίνεσης, απαραίτητη για την αστική συμβίωση. Ευγένειες και αγένειες, ήρθε η ώρα όλες αυτές 

τις λέξεις, τις στάσεις, τις συμπεριφορές, να τις πάρουμε στα σοβαρά. 

Η Χαριτίνη Καρακωστάκη είναι πολιτική επιστήμων, υποψήφια διδάκτωρ Κοινωνιολογίας στην Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Η τυραννία της χυδαιολογίας 

  

Κάποτε μερικές λέξεις πονούσαν. Σκανδάλιζαν, προκαλούσαν αντιδράσεις. Κάποτε η ευπρέπεια της 

συμπεριφοράς ήταν μέρος της κοινωνικής συνθήκης και η γλώσσα συμμετείχε ενεργά στην τήρησή της. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.kathimerini.gr/opinion/942088/i-tyrannia-tis-chydaiologias


Ανήκω στη γενιά αυτή που πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, ταύτισε την ευπρέπεια με την υποκρισία και την 

απρέπεια, ή την αμέλεια της συμπεριφοράς με την απελευθέρωση των ηθών της. 

Η «κοινή ευπρέπεια», έτσι την αποκαλούσε ο σοσιαλιστής Τζορτζ Όργουελ, δεν είναι πλέον στοιχείο της 

κοινωνικής συνθήκης. Η απρέπεια έχει αθωωθεί, και μαζί της κουβαλάει στην αγορά και όλο της το σόι, απ’ 

την κοινότοπη αγένεια έως το βρισίδι και γιατί όχι, την κοινωνική βία. Η ελληνική κοινωνία είναι μια βίαιη 

κοινωνία, βίαιη στην καθημερινότητά της. Είναι άσκηση βίας να μην σου λέει ο άλλος καλημέρα, ή να 

παρκάρει στο πεζοδρόμιο και να κλείνει τη θέση των ΑΜΕΑ. Και το χειρότερο είναι ότι και ο ένας και ο 

άλλος το θεωρεί φυσιολογικό. Η βία στην καθημερινότητα παράγεται από το καθεστώς της χυδαιολογίας. 

Πριν φτωχύνουμε όλοι μαζί είχε φτωχύνει η γλώσσα μας, κοινώς το εργαλείο που μας επιτρέπει να 

βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στον οποίον ζούμε. «Σαν έτοιμοι από καιρό» παραδοθήκαμε στην 

τυραννία της χυδαιολογίας, που τη θεωρήσαμε ευφυΐα γιατί είχαμε παραδώσει τα όπλα για να την κρίνουμε. 

Συνάγεται από τα συμφραζόμενα. Απλώς να πω ότι το γλωσσικό ύφος δεν είναι ζήτημα αισθητικό. Είναι 

ζήτημα κοινωνικό, και βαθιά ηθικό. Ως εκ τούτου, δεσμεύομαι να επανέλθω. 

 Τάκης Θεοδωρόπουλος, ελαφρώς διασκευασμένο άρθρο από την Καθημερινή, 7-1-2018 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

 

Όταν, με την καινούρια σχολική χρονιά, ο Τζέικ μπήκε στην αυλή του σχολείου, τα μόνα καινούρια πρόσωπα 

που είδε ήταν ένα αγόρι σε αναπηρική καρέκλα που φαινόταν από μίλια μακριά ότι ήταν καινουριοφερμένος, 

και ένας άντρας που, όπως σκέφτηκε ο Τζέικ, πρέπει να ήταν ο πατέρας του (και ήταν τελικά). 

Ο Τζέικ είχε ξαναδεί παιδιά σε αναπηρική καρέκλα, αλλά ποτέ στο σχολείο τους. Νόμιζε ότι «τέτοια παιδιά» 

πήγαιναν σε ειδικά σχολεία. Δεν του ’χε περάσει απ’ το μυαλό ότι ένα ανάπηρο παιδί θα ’θελε να πάει σε 

«κανονικό» σχολείο. 

Δεν είχε καταλάβει, στο μεταξύ, ότι άθελά του κοίταζε συνεχώς το παιδί, γιατί, ξαφνικά, το αγόρι τον κοίταξε 

κατάματα. 

— Τιιι… συμβαίνει; Δεν έχεις ξαναδεί άνθρωπο σε αναπηρική καρέκλα; είπε περιφρονητικά. Ο Τζέικ τα 

’χασε. 

— Με… με… συ… συγχωρείς, δεν… δεν… το… ήθελα… ψέλλισε, κατακόκκινος από ντροπή. 

— Ναι, καλά! Δεν το ’θελες, αλλά να το μάτι σου! Λες και δεν τα ξέρω! είπε το αγόρι με πίκρα. 

— Σου ζήτησα συγγνώμη! είπε ο Τζέικ έντονα. 

— Σιγά τον πολυέλαιο! απάντησε το αγόρι με αγένεια. 

— Όχι και σιγά τον πολυέλαιο! Είπαμε, ζήτησα συγγνώμη, επανέλαβε ο Τζέικ! 

— Βέβαια. Τώρα σώθηκα… Ο Τζέικ έχωσε την άκρη του παπουτσιού του σε μια τρύπα στο μπετόν της αυλής 

και το έστριβε. 

— Τι να σου κάνω, φιλάρα; Φαίνεται έχεις αποφασίσει να τα παίρνεις στραβά, ό,τι κι αν σου πούνε. Δικαίωμα 

σου! 



Για κάμποσες στιγμές τα δυο αγόρια κοιτάχτηκαν ίσια στα μάτια. Ο Τζέικ σκέφτηκε σοβαρά να φύγει και να 

παρατήσει μονάχο αυτό το δύστροπο αγόρι, αλλά αποφάσισε να προσπαθήσει άλλη μια φορά να τα φτιάξει 

μαζί του. 

— Πραγματικά, λυπάμαι που σε κοίταζα περίεργα, εντάξει, φίλε; 

Το αγόρι γύρισε απ’ την άλλη. Ο Τζέικ πλησίασε την αναπηρική καρέκλα και άπλωσε το χέρι του. 

— Έλα να σφίξουμε τα χέρια! 

Το αγόρι δεν έδειξε ότι τον άκουσε. Ο Τζέικ ήταν έτοιμος να πει ότι πρώτη φορά γνώριζε κάποιον με τέτοιο 

γαϊδουρινό πείσμα, όταν ο πατέρας, που μέχρι τώρα δεν είχε πει κουβέντα, έσφιξε το χέρι του Τζέικ και 

συστήθηκε. 

— Λέγομαι Πατέλ, είπε στον Τζέικ χαρούμενα, και είμαι ο καινούριος ιδιοκτήτης του εφημεριδοπωλείου 

στον κεντρικό δρόμο, και από δω ο γιος μου, ο Ασσίμ. 

— Με λένε Τζέικ και κάθομαι στο ύψωμα πίσω από το μαγαζί σας, απάντησε ο Τζέικ. 

— Α, τι ωραία! είπε ο κύριος Πατέλ, και το πρόσωπο του φωτίστηκε. Ίσως εσύ και ο Ασσίμ να 

πηγαινοέρχεστε μαζί στο σχολείο. Ξέρεις, δε θέλει να τον συνοδεύουμε ούτε η κυρία Πατέλ ούτε εγώ, και η 

μαμά του δε θα ανησυχούσε αν ήξερε ότι είναι κάποιος μαζί του. 

— Μα και βέβαια! συμφώνησε ο Τζέικ. Θα χαρώ πολύ. Φτάνει να το θέλει και ο Ασσίμ, φυσικά. Ο κύριος 

Πατέλ τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη. 

— Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Γύρισε στον Ασσίμ. 

— Τι λες κι εσύ; 

— Δε χρειάζομαι νοσοκόμα! είπε με περιφρόνηση. 

Τον καημένο τον κύριο Πατέλ… Φαινόταν τόσο δυστυχισμένος, που ο Τζέικ αποφάσισε να προσπαθήσει να 

του φτιάξει το κέφι. Και άρχισε μια συζήτηση καλωσορίζοντας τον κύριο Πατέλ και λέγοντας ότι, από τότε 

που ο τελευταίος ιδιοκτήτης είχε πάρει σύνταξη, έκλεισε το μαγαζί και η γειτονιά είχε μείνει χωρίς 

ψιλικατζίδικο-εφημεριδοπωλείο. Αυτό έγινε το Μάρτη. Από τότε όποιος χρειαζόταν κάτι έπρεπε να πάρει το 

λεωφορείο μέχρι το μαγαζί του Σμιθ στην οδό Χάι. Έξι μήνες τώρα αυτή η δουλειά! Ο Τζέικ είπε ότι ήταν 

σίγουρος ότι ο καθένας στη γειτονιά θα καλωσόριζε με χαρά τον κύριο Πατέλ και την οικογένειά του. 

Ο κύριος Πατέλ χαμογέλασε πλατιά και τον ευχαρίστησε θερμά: 

— Ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους. Ξαφνικά, του Τζέικ του ’ρθε μια ιδέα. 

— Θα χρειαστείτε ένα παιδί για τις εφημερίδες! είπε ανυπόμονα. Ο Ασσίμ κι εγώ θα μπορούσαμε να τις 

μοιράζουμε μαζί! 

Και άρχισε να λέει ότι το τελευταίο παιδί που έκανε αυτή τη δουλειά ήταν ο Μπεν Βασιλόπουλος ή 

«Βασιλόπουλο Μπεν», όπως του άρεσε να λέει ο ίδιος τον εαυτό του, και ο κολλητός του ο Κόλλιν, δυο 

γελοίοι που νόμιζαν ότι το νταηλίκι που πούλαγαν άξιζε και το πρώτο βραβείο. 

— Έρχονται και αυτοί στο ίδιο σχολείο; ρώτησε με ανησυχία ο κύριος Πατέλ. 

— Ναι, δυστυχώς, έγνεψε ο Τζέικ. 

— Οχ, οχ, οχ! στέναξε ο κύριος Πατέλ. 

— Τι συμβαίνει; ρώτησε ο Τζέικ. 



— Σε παρακαλώ, μην πεις στη μητέρα του Ασσίμ γι’ αυτούς τους δύο, είπε ο κύριος Πατέλ νευρικά, γιατί 

είναι ικανή να τον κρατήσει στο σπίτι. 

— Δε θα πω τίποτα. Άλλωστε, μην ανησυχείτε, θα ’χω το νου μου στον Ασσίμ, υποσχέθηκε ο Τζέικ. 

— Σ’ ευχαριστώ. Είναι πολύ ευγενικό αυτό, απάντησε ο κύριος Πατέλ. Ο Ασσίμ σκλήρυνε. 

— Είπα, δε χρειάζομαι νοσοκόμα! πέταξε κοφτά. 

— Είσαι αχάριστος… τον αποπήρε ο πατέρας του, αλλά δε συνέχισε άλλο. 

Ο Ασσίμ τον κοίταξε θυμωμένα, ελευθέρωσε το φρένο της καρέκλας του και άρχισε να διασχίζει γρήγορα 

την αυλή του σχολείου, προς την έξοδο, που τώρα ήταν γεμάτη παιδιά, όταν το κουδούνι του σχολείου 

χτύπησε. Παιδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή δε φαίνονταν να τον έχουν προσέξει, τώρα, άρχισαν να γελάνε 

και να του πετάνε διάφορα αστεία, όπως: «Ρε, κοιτάτε μια Φερράρι!», «Έμπαινε, Προστ!», και «Καλέ, σε 

κυνηγάνε;». 

— Αχ, Χριστέ μου, αχ, Χριστέ μου! φώναξε ο κύριος Πατέλ σφίγγοντας τα χέρια του. 

— Ησυχάστε, θα τον φέρω πίσω, φώναξε ο Τζέικ, και έτρεξε πίσω από το φυγάδα, φτάνοντας τον τη στιγμή 

που έβγαινε από την πύλη. 

— Δεν μπορείς να φύγεις τώρα, χτύπησε το κουδούνι, είπε λαχανιασμένα. 

— Δεν είμαι κουφός, είπε περιφρονητικά το αγόρι. 

— Τότε, έλα να γυρίσουμε. Άμα μείνουμε τελευταίοι, θα μας κοιτάνε όλοι. 

— Έτσι κι αλλιώς, με κοιτάνε, απάντησε ο Ασσίμ ξινισμένα. 

— Μα, βρε φίλε, κι εσύ το ’σκασες εντελώς ξαφνικά! παρατήρησε ο Τζέικ. 

— Φύγε από μπροστά μου! φώναξε έξαλλος ο Ασσίμ. 

— Έλα τώρα, δικέ μου… παρακάλεσε ο Τζέικ. 

— Είπα, φύγε από μπροστά μου! Δεν πρόκειται να ’ρθω μέσα, πάει και τελείωσε! 

— Λοιπόν, άκου, είπε ο Τζέικ σταθερά, εδώ είναι τα λημέρια μου, και ξέρω τι γίνεται. Σου λέω ότι όλα θα 

πάνε καλά. Τα παιδιά εδώ γύρω είναι εντάξει. Εκτός από δυο τρεις, αλλά, όπως είπα, θα σ’ έχω στο νου μου. 

Σύμφωνοι. […] 

Μπίλλι Οικονόμου-Ρόζεν, «Μυαλό έχεις, βάλ’ το να δουλέψει», Εγώ και ο κύριος Γορίλας, μτφ. Ρένα 

Τουρκολιά-Κυδωνιέως, εκδ. Πατάκη 1994, σ. 35-42 

 

 

Α1. Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 1 και 2, να αναφέρετε τι μαρτυρά ο αγενής και απρεπής τρόπος 

ομιλίας για την κουλτούρα και την ηθική μιας κοινωνίας (περίπου 70-90  λέξεις). 

15 μονάδες 

 

Β1. «Σε όλες τις πόλεις, όπου η επικοινωνία δεν γίνεται με όρους γνωριμίας όπως συμβαίνει στις πιο 

μικρές κοινότητες, οι άνθρωποι συχνά απογοητεύονται από τη συμπεριφορά τρίτων απέναντί 

τους.»(κείμενο 1) Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της παραπάνω φράσης  σε 60-80 λέξεις.  

10 μονάδες 



Β2. 

α. Να εντοπίσετε στο κείμενο 1 και να γράψετε δύο (2) περιπτώσεις χρήσης παραδειγμάτων αγενούς 

έκφρασης ή συμπεριφοράς (μον. 4) και να εξηγήσετε τι επιδιώκει η συντάκτρια με τη χρήση αυτών των 

παραδειγμάτων που εντοπίσατε. (μον. 4) 

β. Αξιοποιώντας τα κείμενα 1 και 2 να εντοπίσετε και να γράψετε δύο (2) εκφράσεις στις οποίες η γλώσσα 

χρησιμοποιείται συνυποδηλωτικά/μεταφορικά (μον. 4) και να αιτιολογήσετε τη χρήση της από τους 

συγγραφείς (μον. 3). 

15 μονάδες 

Β3. 

α. Στο κείμενο 1 να εντοπίσετε δύο σημεία όπου διαφαίνεται η ειρωνική διάθεση της συγγραφέως. (μονάδες 

6) 

β. «Πριν φτωχύνουμε όλοι μαζί… δεν είναι ζήτημα αισθητικό.»: Πόσο βέβαιος εμφανίζεται ο 

αρθρογράφος στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 2; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας κάνοντας 

αναφορά σε συγκεκριμένους κειμενικούς δείκτες (ρηματικές φράσεις/ εγκλίσεις, επιρρηματικές φράσεις, 

σημεία στίξης). (μον. 9) 

15 μονάδες 

 

Γ. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το θέμα του κειμένου 3; Να γράψετε το ερμηνευτικό σας σχόλιο 

αξιοποιώντας τουλάχιστον τρεις κειμενικούς δείκτες.  

15 μονάδες 

 

Δ. Στο κείμενο 2 παρουσιάζεται η άποψη: «Πριν φτωχύνουμε όλοι μαζί είχε φτωχύνει η γλώσσα μας, 

κοινώς το εργαλείο που μας επιτρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στον οποίον ζούμε.». 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε µε τη θέση αυτή; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας και στη συνέχεια να 

ερμηνεύεστε τα αίτια της αγενούς και υβριστικής εκφοράς του λόγου σήμερα. Το κείμενο σας να έχει τη 

μορφή σύντομης ομιλίας 350-400 λέξεων σε εκδήλωση του σχολείου σας. 

30 μονάδες 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


