
 

 

                                                             

 

                                                         

 

 

                                            

            ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

                                               Η αισιοδοξία της Τέχνης 

         [1]Δεν χρειάζεται καμιά συλλογιστική προσπάθεια για να κατανοήσουμε πως  ο υγιής 

άνθρωπος είναι βασικά και τελικά αισιόδοξος. Ακόμα είναι αυτονόητο πως η αισιοδοξία  

αποτελεί μια πρωταρχική δύναμη στον αγώνα της ανθρώπινης ζωής. Όσο μάλιστα οι 

αντιξοότητες δυναμώνουν και πληθαίνουν  τόσο πιο πολύτιμη γίνεται η ψυχική ρώμη που 

καλείται να αντιπαλαίσει1  με αυτές.  Και η ψυχική ρώμη χωρίς αισιοδοξία δεν είναι δυνατό 

να υπάρχει. 

        [2]   Η οδυνηρή εμπειρία μάς έχει διδάξει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ψυχή και 

πόσο δύσκολα επουλώνονται, αν ποτέ γίνεται αυτό, τα τραύματά της. Η επιστήμη του 

καιρού μας, η Ψυχολογία, τρομοκρατημένη από τις διαπιστώσεις  της, αγωνίζεται να βρει 

τρόπους για να αποτρέψει τα  «ψυχικά τραύματα», μάλιστα στους νέους. Δεν θέλω να 

θεωρηθώ αυθάδης, αλλά φοβούμαι πως μια τέτοια προσπάθεια  είναι μάταια και 

ουτοπιστική. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα «τραύματα» που είμαστε αναγκασμένοι να 

δεχτούμε είναι άπειρα και θα τα δεχτούμε  - θα πρόσθετα : και οφείλουμε να τα δεχτούμε. 

Το ευδαιμονικό και ευημερικό όραμα των καιρών μας  δεν οδηγεί πουθενά, αν δεν οδηγεί 

στην εξουθένωσή μας. Δεν είναι η  αποφυγή των τραυμάτων η ποθητή λύση, γιατί αυτό θα 

σήμαινε φυγομαχία στον αγώνα της ζωής, ακόμα πιο πέρα θα σήμαινε άρνηση της ίδιας της 

ζωής, αυτής που είναι «μέγα καλό και πρώτο». 

           [3] […] Η εύθραυστη ψυχή μας  λυγίζει στους δυσχείμερους2 καιρούς. Με νεανική 

άγνοια ο άνθρωπος είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στη  γνώση και με συναρπαστική τόλμη 

εφόρμησε στην κατάκτησή της. […] Όμως στην τελευταία σελίδα του βιβλίου της σοφίας 

του βρήκε γραμμένο τον μύθο του Σίσυφου3 και απελπίστηκε. Δεν ήταν σε αυτό το βιβλίο η 

απόκριση που αποζητούσε. Αλλά, ευτυχώς για τον άνθρωπο, η σοφία του δεν εξαντλείται 

τόσο εύκολα, οι πηγές της ζωής του μπορούν να αντλήσουν από τα πετρώματα πολύ πιο 

βαθιά , όπου κοιτάζονται4  δυνάμεις αρχέγονες και ανεξάντλητες. Αυτές είναι που οδηγούν 

τον άνθρωπο στη δημιουργία, την πρώτη και έσχατη δικαίωση της ζωής του. Από την 

κατασκευή του πιο απλού εργαλείου ως την ύψωση ενός αρχιτεκτονικού μνημείου από την 

ιστόρηση ενός παραμυθιού ως τη συγγραφή μιας τραγωδίας, από το κράτημα του ρυθμού 

στα τραγούδια της δουλειάς ως τις συμφωνικές συνθέσεις ο άνθρωπος δημιουργεί έναν 



 

 

κόσμο δικό του, υπερβαίνει τα φράγματα της φυσικής ζωής και της φυσικής ανάγκης και 

αρνείται την υποταγή στους νόμους της φθοράς και του μηδενισμού. 

      [4]  Έγραφε κάποτε κάποιος ποιητής για έναν φίλο του ζωγράφο:» Μαθαίνεις στους 

ανθρώπους πως είναι  ωραίο να υποτάσσονται στην ευτυχισμένη ουτοπία, στο παιδικό 

όνειρο των διακοπών χωρίς τέλος, αλλά τους δίνεις επίσης την επιθυμία να τα δουν όλα, 

τους δίνεις το καθημερινό κουράγιο ν΄ αρνούνται να υποτάσσονται στα θνησιγενή 

φαινόμενα». Αυτό το κουράγιο είναι τελικά η μεγάλη προσφορά της τέχνης που μας κάνει 

ικανούς ν΄ αντιμετωπίσουμε τις σκληρές ώρες της ζωής. 

        [ 5]  […] Αν λοιπόν έργο της τέχνης είναι να προσφέρει αυτή την αισιοδοξία, τότε το 

χρειαζόμαστε περισσότερο κι από την καθημερινή μας τροφή, το χρειαζόμαστε  μάλιστα όχι 

μόνο στις εύκολες ώρες για συμπλήρωμα μιας άνετης ζωής, αλλά στις ώρες της σκληρής 

δοκιμασίας και της απελπισίας, όταν μας ζώνουν τα σκοτάδια. 

 Μανόλης Ανδρόνικος, Παιδεία ή Υπνοπαιδεία, εκδ. Ίκαρος [Πρώτη δημοσίευση στην 

εφημερίδα το Βήμα, 6 Μαΐου 1971]  

Λεξιλόγιο 

 αντιπαλαίσει1 : αντιμετωπίσει, δυσχείμερους2 : δύσκολους , μύθο του Σίσυφου3 : Ο 

Σίσυφος είναι μυθικός ήρωας /βασιλιάς που καταδικάστηκε από τους θεούς να σπρώχνει 

έναν βράχο για να τον οδηγήσει στην κορυφή ενός βουνού αλλά λίγο πριν από το τέλος  ο 

βράχος να κατρακυλά προς τη βάση . Σύμβολο της  διαρκούς και αναποτελεσματικής 

ταλαιπωρίας. 

κοιτάζονται4:  περιέχονται, αποτελούν κοιτάσματα. 

 

     ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 Όταν μπήκε στο καφενείο, κείνο το απόγευμα, ήτανε νωρίς ακόμα. Κάθισε σ΄ ένα 
τραπέζι, πίσω από το μεγάλο τζάμι που έβλεπε στη λεωφόρο. Παράγγειλε καφέ. 

    Σε άλλα τραπέζια, παίζανε χαρτιά ή συζητούσανε. 

 Ήρθε ο καφές.  Άναψε τσιγάρο, ήπιε δυό γουλιές, κι άνοιξε την απογευματινή 
εφημερίδα. 

    Καινούργιες μάχες είχαν αρχίσει στην Ινδοκίνα. «Αι απώλειαι εκατέρωθεν 
υπήρξαν βαρύταται», έλεγε το τηλεγράφημα. 

    Ένα ακόμα ιαπωνικό αλιευτικό που γύρισε με ραδιενέργεια. 

    «Η σκιά του νέου παγκοσμίου πολέμου απλούται εις τον κόσμον μας», ήταν ο 
τίτλος μιας άλλης είδησης. 

    Ύστερα διάβασε άλλα πράγματα : το έλλειμμα του προϋπολογισμού, προαγωγές 
εκπαιδευτικών, μια απαγωγή ένα βιασμό, τρεις αυτοκτονίες.  Οι δύο, για  



 

 

οικονομικούς λόγους. Δύο νέοι, 30 και 32  χρονώ. Ό  πρώτος άνοιξε το γκάζι, ο 
δεύτερος χτυπήθηκε με πιστόλι.[…] 

 Άναψε κι άλλο τσιγάρο. Έριξε μια ματιά στις  «Μικρές Αγγελίες»: 

    ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητος μονοκατοικία, κατασκευή αρίστη, εκ 4 δωματίων, χολ, 
κουζίνας, λουτρού πλήρους,  W.C. 

    ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  εις  σοβαρόν  κύριον  δωμάτιον εις  β΄ όροφον, ευάερον, 
ευήλιον…… 

    ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πιάνο προς  αγοράν….. 

    Σκέψεις γυρίζανε στο νου του. 

    Από τότε που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η σκιά του τρίτου δεν 
είχε πάψει να βαραίνει πάνω στον κόσμο μας. Και στο μεταξύ, το αίμα χυνότανε, 
στην Κορέα χτες, στην Ινδοκίνα σήμερα, αύριο. […] 

    Σκέφτηκε τη σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο μας σήμερα. Σύγχυση στον τομέα 
των ιδεών, σύγχυση στον κοινωνικό τομέα, σύγχυση…… 

        Δεν  έφταιγε η εφημερίδα που έκανε τώρα αυτές τις σκέψεις. Τα σκεφτότανε 
όλα αυτά τον τελευταίο καιρό, πότε με λιγότερη, πότε με περισσότερη ένταση. 
Σκεφτότανε το σκοτεινό πρόσωπο της ζωής. Την ειρήνη, τη βαθιά τούτη λαχτάρα, 
που κρέμεται από μια κλωστή.      

Σκεφτότανε τη φτώχεια, την αθλιότητα. Σκεφτότανε το φόβο που έχει μπει στις 
καρδιές.[…] 

      Του φάνηκε φοβερό που ήτανε χωρίς ελπίδα. Είχε την αίσθηση πως οι άλλοι στο 
καφενείο τον κοιτάζανε κι άλλοι από το δρόμο σκέφτονταν και ψιθυρίζανε μεταξύ 
τους :    «Αυτός εκεί δεν έχει ελπίδα!»  Σα να ήταν έγκλημα αυτό. Σα να είχε ένα 
σημάδι πάνω του που το μαρτυρούσε. Σα να ήτανε γυμνός ανάμεσα σε ντυμένους.  

       Σκέφτηκε τα διηγήματα που είχε γράψει, δίνοντας  έτσι μια διέξοδο στην 
αγωνία του.   Άγγιζε θέματα του καιρού μας: τον πόλεμο, την κοινωνική δυστυχία….. 
Ωστόσο, δεν το αποφάσιζε να τα εκδώσει. Φοβότανε! Φοβότανε την ετικέτα που θα 
του δίνανε σίγουρα οι μεν και οι δε.  Όχι έπρεπε να τα βγάλει. Στο διάολο η ετικέτα!    
Αυτός ήταν ένας άνθρωπος, τίποτε άλλο. Ούτε αριστερός ούτε δεξιός.   Ένας 
άνθρωπος που είχε ελπίσει άλλοτε, και τώρα δεν έχει ελπίδα, και που νιώθει χρέος 
του να το πει αυτό. Βέβαια, άλλοι θάχουν  ελπίδα, σκέφτηκε. 

Δεν μπορεί παρά νάχουν. 

      Ξανάριξε μια ματιά στην εφημερίδα : η Ινδοκίνα, η  «Κοσμική Κίνησις», το 
ρεσιτάλ πιάνου, οι δύο αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, οι «Μικρές  
Αγγελίες»… 

       ΖΗΤΕΙΤΑΙ   γραφομηχανή… 

       ΖΗΤΕΙΤΑΙ   ραδιογραμμόφωνον… 



 

 

       ΖΗΤΕΙΤΑΙ  τζιπ εν καλή κατάσταση… 

       ΖΗΤΕΙΤΑΙ  τάπης γνήσιος περσικός… 

        Έβγαλε την ατζέντα του, έκοψε ένα φύλλο κι έγραψε με το μολύβι του: 

 

        ΖΗΤΕΙΤΑΙ   ελπίς. 

 

       Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τη διεύθυνσή του. 

Φώναξε το γκαρσόνι. Ήθελε να πληρώσει, να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα, να 
δώσει την αγγελία του, να παρακαλέσει, να επιμείνει να μπει οπωσδήποτε στο 
αυριανό φύλλο. 

         Αντώνης Σαμαράκης,  Ζητείται Ελπίς,   εκδ. Ελευθερουδάκης,  σελ. 67-71 

 

ΘΕΜΑ Α  

Πού αναζήτησε, σύμφωνα με τον συγγραφέα  του Κειμένου 1,  τη λύση στα 

προβλήματα της ζωής  ο άνθρωπος και πού τη βρίσκει τελικά ; 

Να απαντήσετε σε ένα σύντομο κείμενο 60-70 λέξεων. 

                                                                                                                               Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ  Β  

Ερώτημα 1 

Να εντοπίσετε έναν τρόπο πειθούς στις δύο πρώτες  παραγράφους  και έναν 

τρόπο πειθούς  στην τέταρτη παράγραφο  του Κειμένου 1 επισημαίνοντας ένα 

μέσο πειθούς που επιβεβαιώνει  τον αντίστοιχο τρόπο  σε κάθε 

περίπτωση.(μονάδες 8) Γιατί ο συγγραφέας αξιοποιεί αυτούς τους τρόπους 

πειθούς; (μονάδες 7) 

                                                                                                                      Μονάδες 15 

 

 

 

Ερώτημα 2 



 

 

Το κείμενο που διαβάσατε είναι επιφυλλίδα και δημοσιεύθηκε πρώτη φορά σε 

εφημερίδα. Να εντοπίσετε δύο γλωσσικά χαρακτηριστικά που 

επιβεβαιώνουν(μονάδες 6) και ένα γλωσσικό στοιχείο που σε γενικές γραμμές 

δεν είναι συμβατό με την επιφυλλίδα.(μονάδες 4)   

 

  

                                                                                                                           Μονάδες 10 

Ερώτημα 3 

α. Να προσδιορίσετε τα συνθετικά των υπογραμμισμένων  λέξεων που 

ακολουθούν (μονάδες 8). Στη συνέχεια με καθεμία από τις αρχικές λέξεις να 

σχηματίσετε  ένα ονοματικό σύνολο (μονάδες 4). 

Ακόμα είναι αυτονόητο πως η αισιοδοξία  αποτελεί μια πρωταρχική δύναμη στον αγώνα 

της ανθρώπινης ζωής. Όσο μάλιστα οι αντιξοότητες  δυναμώνουν και πληθαίνουν  τόσο πιο 

πολύτιμη γίνεται η ψυχική ρώμη. 

                                                                                                                                            Μονάδες   12 

 

β. Να  χαρακτηρίσετε το ύφος  του λόγου (απλό ή επίσημο ) στα παρακάτω 

αποσπάσματα λαμβάνοντας υπόψη σας τις υπογραμμισμένες λέξεις. Στη 

συνέχεια να ξαναγράψετε τα αποσπάσματα αντικαθιστώντας την 

υπογραμμισμένη λέξη με συνώνυμή της ώστε να προκύπτει το άλλο ύφος του 

λόγου. 

 Η  οδυνηρή εμπειρία μάς έχει διδάξει  

 πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ψυχή  

 πόσο δύσκολα επουλώνονται τα τραύματα  

                                                                                                                               Μονάδες   3 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ποιο είναι το θέμα του Κειμένου 2; Να το παρουσιάσετε σε ένα κείμενο 150-200 

λέξεων δίνοντας τη δική σας ερμηνεία για αυτό. Να αξιοποιήσετε στην απάντησή 

σας σε τρεις (3) κειμενικούς δείκτες. 

                                                                                                                                                            
Μονάδες 15 

 
 



 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  
 
Να υποθέσετε ότι συναντάτε τον πρωταγωνιστή του Κειμένου 2 και αποφασίζετε 
να του μιλήσετε επιδιώκοντας να τον οδηγήσετε να πιστέψει ότι είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της 
καθημερινότητας. Παράλληλα του υποδεικνύετε τρόπους  ώστε να ενισχύσει τη 
θετική του διάθεση απέναντι  στη ζωή. Το κείμενό σας να έχει έκταση 350-400 
λέξεων. 

                                                                                                                                                        
Μονάδες 30  


