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Κείμενο 1 

Ένα συγκινητικό κείμενο του 88χρονου Παναγιώτη Φίλιππα 

Το κείμενο αποτελεί μια συγκινητική κατάθεση ψυχής του 88χρονου Παναγιώτη Φίλιππα με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Καταχωρήθηκε από τον Νίκο Καββαδά, διαχειριστή της ιστοσελίδας 

https://www.mylefkada.gr/την 1 Οκτωβρίου 2016 και προσπελάστηκε διαδικτυακά στις 02 – 04 – 2021. 

(συντομευμένο) 

Καλημέρα σας. 

Ονομάζομαι Παναγιώτης Φίλιππας και μένω στο Νυδρί Λευκάδας. Είμαι Συνταξιούχος 88 

ετών σήμερα. Δάσκαλος. Μπήκα στον πειρασμό να σας γράψω, διότι κάπου άκουσα στο 

ραδιόφωνο ότι την 1η Οκτωβρίου εορτάζεται η Τρίτη ηλικία. Και ένιωσα μια χαρά, μια 

ικανοποίηση. Ένιωσα και θυμό μαζί. Εορτάζουμε την Τρίτη ηλικία σκέφτηκα. Ευτυχώς που μας 

θυμούνται ακόμα, είπα. Για όλα αυτά που κάναμε. Και έχουμε προσφέρει. Στις οικογένειές μας. Στην 

κοινωνία μας. Στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και ακόμα συνεχίζουμε. Η καρδούλα μου το ξέρει. 

Τι έχω περάσει… Και τι περνάμε ακόμα. Γιατί αγαπητοί συμπολίτες μου, στη πράξη αλήθεια, πώς με 

τιμούν; 

Με την πετσοκομμένη σύνταξη που μου δίνουν; Που νιώθω εγκαταλελειμμένος; Με την 

μειονεκτούσα Δημόσια Υγεία που, όταν πάω στο Νοσοκομείο, περιμένω ώρες να εξυπηρετηθώ, διότι 

δεν υπάρχουν αρκετοί Ιατροί να εξυπηρετήσουν; Ώρες. Σκεφτείτε το αυτό. Σας παρακαλώ. Και δεν 

είμαι από αυτούς που θέλουν να κάθονται σε μια γωνιά και να γκρινιάζουν. Όσο μπορώ, θέλω ακόμα 

να κάνω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ. 

Η αλήθεια είναι ότι μόνος σου πολύ δύσκολα παίρνεις κουράγιο. Δύναμη. Πολύ δύσκολα 

αντιμετωπίζεις το τέρας που λέγεται μοναξιά. Απομόνωση. Η μοναξιά, είναι ένα θηρίο που σε τρώει 

κάθε μέρα. Ύπουλα. Λίγο λίγο. Σε μαραζώνει. Σου παίρνει κάθε όρεξη και ενδιαφέρον για τη ζωή. 

 Έχω τρία παιδιά. Οκτώ εγγόνια και δύο δισέγγονα. Ζούνε άλλα στην Αθήνα, άλλα στη Βόρειο 

Ελλάδα, άλλα στο εξωτερικό και άλλα σπουδάζουν. Δεν είναι διόλου εύκολο. Ούτε για αυτούς. Οι 

συνθήκες βλέπετε. Της σύγχρονης ζωής. 

Όμως, έχω μια παρηγοριά σκέφτηκα. Σαν χαμόγελο. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια από τη 

«Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτά που κάθε βδομάδα έρχονται στο σπίτι μου και με στηρίζουν. Με 

φροντίζουν. Με βοηθάνε. Αυτά που μου δίνουν δύναμη να αντέξω. Μια παρηγοριά. Με τον λόγο 

τους. Με κάθε τι που μπορούν. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Σε αυτούς τους ανθρώπους που για 

μένα είναι σαν παιδιά μου… Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει για μένα η παρουσία τους. Κάθε 
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φορά που έρχονται. Που τους περιμένω! Και κάπως έτσι συνεχίζω. Σαν τα νιάτα τους να δίνουν κάτι 

και σε μένα. Εδώ και δέκα χρόνια, έχω τη βοήθειά τους.  

Εύχομαι, σαν ηλικιωμένος, σαν Δάσκαλος, σαν γονέας και Παππούς που νοιάζεται για τον 

τόπο του, αυτά τα παιδιά, «Η Βοήθεια στο Σπίτι», να πάρει τη θέση που της αξίζει και να εξασφαλιστεί 

μια και δια παντός θεσμικά. Νιώθω ότι αν δεν το πω, δεν έκανα το χρέος μου. Γιατί ξέρω πως 

αγωνίζονται κάθε χρόνο. Για την εργασία τους. Και αυτό με θυμώνει πιο πολύ. Και πιστεύω ότι είναι 

υποχρέωση από το κράτος να με τιμά. Εμένα και όλους τους ηλικιωμένους. Με πράξεις. Και όχι με 

λόγια. 

Κείμενο 2 

ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΟΥΛΜΑΝ (1840 - 1924) 

Νιότη  

O Σάμιουελ Ούλμαν ήταν Αμερικανός επιχειρηματίας, ποιητής, ανθρωπιστής και θρησκευτικός ηγέτης. Είναι 

γνωστός σήμερα για το ποίημά του «Νιότη». Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο (https://www.o-klooun.com/) στις 

16.10. 2021. 

 

Τα νιάτα δεν είναι περίοδος ζωής, είναι η κατάσταση του νου. 

Δεν είναι κόκκινα μάγουλα, κόκκινα χείλη και ευλύγιστα γόνατα. 

Είναι η διάθεση της θέλησης, η ιδιότητα της φαντασίας, η δύναμη των αισθημάτων. 

[. . .] 

Κανένας δεν γερνάει μόνο και μόνο επειδή ζει μερικά χρόνια. 

Οι άνθρωποι γερνούν, όταν λιποτακτούν από τα ιδανικά τους. 

Και τα ωραία ακόμη πρόσωπα, όταν δεν προσέξουν να μείνουν όσο γίνεται ηθικά αμόλυντα, 

στιγματίζονται συχνά από την αυθάδεια ή την αηδία. 

Τα χρόνια μπορεί να ρυτιδώνουν το δέρμα, αλλά όταν εγκαταλείψεις τον ενθουσιασμό, τότε 

ρυτιδώνεται το πνεύμα. 

Η ανησυχία, η αμφιβολία, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό σου, ο φόβος και η απελπισία, αυτά 

τα μυσαρά μακρά χρόνια που γέρνουν το κεφάλι και κάνουν σκόνη το πνεύμα που γέρασε. 

Και αν είναι κανείς εβδομήντα ή δεκάξι χρόνων, 

πάντα στην καρδιά του μπορεί να υπάρχει η αγάπη για το θαύμα, ο θαυμασμός για τα άστρα και τα 

πράγματα και για τις σκέψεις. 

Η θέληση να αντιμετωπίσει κανείς τα γεγονότα, η αδιάκοπη παιδιάστικη όρεξη για κείνο που 

πρόκειται να 'ρθει. 

Έπειτα, και η μεγάλη χαρά για το παιχνίδι της ζωής. 

Είστε τόσο νέοι, όση είναι η πίστη σας στη ζωή. 

Τόσο γέροι, όση είναι η αμφιβολία σας. 



Τόσο νέοι, όση είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. 

Τόσο γέροι, όση είναι η απελπισία σας. 

Μέσα στο κέντρο της καρδιάς σας βρίσκεται ένας σταθμός ασυρμάτου. 

Όσα χρόνια κάποιος παίρνει μηνύματα ομορφιάς, 

ελπίδας, χαράς, μεγαλείου, θάρρους και δύναμης από τη γη, από τους ανθρώπους και από το θεό, 

τότε είναι πάντα νέος. 

Όταν τα μηνύματα αυτά πάψουν να έρχονται, και το κέντρο της καρδιάς σας έχει σκεπαστεί με τα 

χρόνια της απαισιοδοξίας και τον πάγο της αδιαφορίας και του κυνισμού1, τότε πραγματικά 

μεγαλώσατε και γεράσατε. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να προσδιορίσεις το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων του Κειμένου 1 με την ένδειξη «Σωστό» 

ή «Λάθος» βασισμένος /η στα νοήματα του κειμένου: 

Ο κύριος Φίλιππας: 

1. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 

2. Είναι ευχαριστημένος από τις υγειονομικές και συνταξιοδοτικές παροχές του κράτους. 

3. Είναι δραστήριος, όσο του επιτρέπει η ηλικία του. 

4. Δεν αισθάνεται μοναξιά, επειδή ζει σ΄ ένα μικρό μέρος που όλοι γνωρίζονται. 

5. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποιο ρόλο για τη συνοχή και την οργάνωση του Κειμένου 1 παίζει η ερώτηση στο τέλος της πρώτης 

παραγράφου «Γιατί αγαπητοί … πως με τιμούν;» 

Μονάδες 10 

 
1 ωμή ειλικρίνεια, χωρίς ευγένεια και ευπρέπεια. 



3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 υπάρχει ευθύς λόγος του ηλικιωμένου στο παρακάτω 

απόσπασμα: «Ονομάζομαι Παναγιώτης Φίλιππας . . . ένιωσα και θυμό μαζί». Να τον μετατρέψεις σε 

πλάγιο λόγο (μονάδες 10) αρχίζοντας με τη φράση «Ο κύριος Φίλιππας αναφέρει ότι. . . »  και να 

εντοπίσεις τη διαφορά στο ύφος λόγου του κειμένου μετά την μετατροπή (μονάδες 5). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου, όταν γερνάει; Να τα αναλύσεις 

τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με στοιχεία του Κειμένου 2. Συμφωνείς με το ποιητικό υποκείμενο 

πως τα γηρατειά δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας; Να αναπτύξεις την ερμηνεία σου περίπου σε 150 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 


