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ΜΕΡΟ Α΄: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ           (ΜΟΝΑΔΕ 70) 
 

Αδύδακτο κεύμενο: Οι παρϊγοντεσ εκλογόσ και η ςημαςύα του επαγγϋλματοσ 
 
Κατϊ μεγϊλο μϋροσ η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτϊται από την επιτυχημϋνη εκλογό 
επαγγϋλματοσ. Το επϊγγελμα θα τον φϋρει ςε επικοινωνύα με τουσ ςυνανθρώπουσ, θα του 
προςφϋρει την αναγνώριςη και καταξύωςό του. Πρϊγματι, ςτη ζωό του νϋου ανθρώπου η 
εκλογό του επαγγϋλματοσ εύναι μεγϊλο πρόβλημα, που καλεύται να λύςει. Γύνεται, μϊλιςτα, 
δυςκολότερη, επειδό βρύςκεται ο καθϋνασ ουςιαςτικϊ μπροςτϊ ςε ϋνα δύλημμα. Ν’ 
ακολουθόςει κανεύσ την κλύςη του, το «εύναι» του ό τη ζότηςη που ϋχουν κατϊ καιρούσ 
διϊφορα επαγγϋλματα, την κοινωνικό αναγκαιότητα και επομϋνωσ την απορροφητικότητα 
που θα ϋχουν;  
 
Οι δύο αυτού παρϊγοντεσ καθορύζουν μοιραύα την εκλογό του επαγγϋλματοσ. Πρώτα η κλύςη, 
η ϋφεςη που αιςθϊνεται ο καθϋνασ για ϋνα επϊγγελμα. Και δεύτερον, η ζότηςη ςτην αγορϊ 
εργαςύασ, η δυνατότητα απορροφητικότητασ ενόσ επαγγϋλματοσ. Να εκλϋξει, δηλαδό, ο νϋοσ 
ϊνθρωποσ ϋνα επϊγγελμα ανϊλογα με τη ζότηςη, τισ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ ςτην οπούα ζει 
και ϋτςι να λύςει εύκολα το οικονομικό του πρόβλημα ό ν’ αδιαφορόςει γι’ αυτό και 
ανεξϊρτητα από τη ζότηςη ό όχι του επαγγϋλματοσ ν’ ακολουθόςει την κλύςη του. Αυτό εύναι 
αςφαλώσ ϋνα δύλημμα μεγϊλο.  
 
Τι βαρύνει, όμωσ, περιςςότερο, προσ ποιο μέροσ κλίνει η πλάςτιγγα; Όταν δεν υπϊρχει 
εναρμόνιςη ανϊμεςα ςτο επϊγγελμα και την προςωπικό κλύςη, τότε τη θϋςη τησ όποιασ 
ευτυχύασ ςτη ζωό, την παύρνει η δυςτυχύα. Η ψυχολογικό διϊςταςη, ο χωριςμόσ του «εύναι» 
του ανθρώπου-άλλα τα ενδιαφέροντα και άλλη η εργαςία του - η διϊςταςη, επομϋνωσ, 
ανϊμεςα ςτην εςωτερικό του αναζότηςη και την εξωτερικό πύεςη του επαγγϋλματοσ, γύνεται 
φορτύο δυςβϊςτακτο και η εργαςύα τυραννύα.  Ο ϊνθρωποσ που ακολουθεύ ϋναν 
επαγγελματικό δρόμο μη ανταποκρινόμενο ςτισ ικανότητεσ, δυνατότητεσ και κλύςεισ του, 
χϊνει το ενδιαφϋρον τησ ζωόσ, την ύδια του τη ζωτικότητα. Αιςθϊνεται τον εαυτό του ϋρημο. 
Καταλαμβάνεται από βαθιϊ πύκρα. Αυτό ακριβώσ τη βαθιϊ πικρύα του την ςκορπύζει ςτουσ 
γύρω του, προώςταμϋνουσ, υφιςταμϋνουσ, την οικογϋνειϊ του. Επομϋνωσ, το μϋλλον εύναι 
χωρύσ νόημα και η ζωό αποτυχημϋνη.  

 
Αλλϊ, όπωσ όδη αναφϋραμε, η εκλογό του επαγγϋλματοσ δεν εύναι ζότημα που αφορϊ μόνο το 
ϊτομο και την οικογϋνειϊ του. Η επύδραςό τησ απλώνεται αρνητικϊ ό θετικϊ ς’ ολόκληρη την 
κοινωνύα. Απ’ αυτόν εξαρτϊται η ςταθερότητα και η ευημερύα τησ πολιτεύασ. Όταν δηλαδό 
επιτυγχϊνεται ορθό εκλογό επαγγϋλματοσ, τότε οι κατϊλληλοι ϊνθρωποι βρύςκονται ςτην 
κατϊλληλη θϋςη. Η λειτουργύα τησ πολιτεύασ εύναι αρκετϊ παραγωγικό. Όςο ακατϊλληλοι 
ϊνθρωποι καταλαμβϊνουν διϊφορεσ διοικητικϋσ θϋςεισ και παραγωγικούσ τομεύσ, τόςο πιο 
αδύνατη, αςταθόσ εύναι η πολιτεύα, πιο φτωχόσ και καταπιεςμϋνοσ ο λαόσ. […]  
 
Γεγονόσ, λοιπόν, εύναι ότι η θετικό ό αρνητικό εκλογό του επαγγϋλματοσ επηρεϊζει ςοβαρϊ 
την οικονομικό και πολιτικό ζωό μιασ χώρασ, εςωτερικϊ και εξωτερικϊ. Εξϊλλου ο Λϋων 
Τολςτόι εύχε πει «Δεν υπϊρχει αληθινό ευχαρύςτηςη εκτόσ από ’κεύνη που δύνει η 
δημιουργικότητα. Εύτε φτιϊχνει κανϋνασ μολύβια, εύτε μπότεσ, εύτε ψωμύ, εύτε παιδιϊ˙ 
χωρύσ δημιουργύα δεν υπϊρχει αληθινό ευχαρύςτηςη». Γι’ αυτό η κοινωνικό ςταθερότητα 
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εξαςφαλύζεται μόνο εφόςον τα ϊτομα αςκούν επαγγϋλματα που τουσ ταιριϊζουν, ϊρα και 
προςοδοφόρα. Αιςθϊνονται ικανοποιημϋνα οικονομικϊ και ψυχολογικϊ. Έχουν υλικό 
ευημερύα που απορρϋει από το επιτυχημϋνο τουσ επϊγγελμα και ψυχικό ευφορύα και χαρϊ. 
Εύναι, αναμφύβολα, τα ηθικότερα και τα πιο υγιό κύτταρα μιασ κοινωνύασ.  
 

Κώςτασ Κιουπκιολόσ, «Ιδεολογικϋσ προςεγγύςεισ», ςελ. 223, Αθόνα 1995 (Διαςκευό) 
 
 

I. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ                                    (ΜΟΝΑΔΕ 16) 
 

1. Αφού μελετόςετε προςεκτικϊ το πιο πϊνω κεύμενο, να γρϊψετε περύληψη ϋκταςησ 100- 
120 λϋξεων. Το κεύμενό ςασ πρόκειται να δημοςιευτεύ ςτο μαθητικό περιοδικό του 
ςχολεύου ςασ.           
                    

(μονϊδεσ 8)  
 

2. Σύμφωνα με τον ςυγγραφϋα ποιοι παρϊγοντεσ επηρεϊζουν την επιλογό του 
επαγγϋλματοσ;                                                                                             
                        (μονϊδεσ 2)  

 
3. Ποιοσ εύναι ο ρόλοσ των ςημεύων ςτύξησ, τησ διπλόσ δηλαδό παύλασ και των ειςαγωγικών  

τησ 3ησ παραγρϊφου του κειμϋνου.  
(μονϊδεσ 2) 

 
4. Στην τελευταύα παρϊγραφο του κειμϋνου να εντοπύςετε τον τρόπο και το μϋςο πειθούσ 

που χρηςιμοποιεύ ο ςυγγραφϋασ, αιτιολογώντασ παρϊλληλα την απϊντηςό ςασ. 
(μονϊδεσ 2) 

 
5. Να επαληθεύςετε ό να διαψεύςετε το περιεχόμενο των πιο κϊτω προτϊςεων του κειμϋνου 

ςημειώνοντασ ςτο τϋλοσ τησ κϊθε πρόταςησ την ϋνδειξη Ορθό (Ο) ό Λϊθοσ (Λ).            
 (μονϊδεσ 2) 

 
α. Η επιλογό του επαγγϋλματοσ επηρεϊζεται από τη ζότηςη που ϋχουν αυτϊ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ. 
β. Η αρνητικό εκλογό του επαγγϋλματοσ αςκεύ επιρροό ςτην προςωπικό και 

κοινωνικό ζωό του ατόμου. 
γ. Οι νϋοι ςόμερα δεν αντιμετωπύζουν κανϋνα δύλημμα ςτην επιλογό του 

επαγγϋλματοσ. 
δ. Η εκλογό του επαγγϋλματοσ επηρεϊζει το ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο, αλλϊ και τη 

χώρα ολόκληρη. 
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II. ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΜΟΡΥΗ            (ΜΟΝΑΔΕ 14)  

 
Α. ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΟΓΟΤ                                           (Μονϊδεσ 6) 

 
Α.1. Αφού μελετόςετε τη δεύτερη (2η) παρϊγραφο του κειμϋνου να αναφϋρετε: 

α. Τα δομικϊ μϋρη τησ παραγρϊφου 
β.  Τον τρόπο ανϊπτυξησ τησ παραγρϊφου, τεκμηριώνοντασ παρϊλληλα την απϊντηςό 

ςασ. 
    (μονϊδεσ 3) 

       
   
  

Α.2. Να επιςημϊνετε, αν ςτισ παρακϊτω φρϊςεισ ό προτϊςεισ του κειμϋνου, η γλώςςα 
χρηςιμοποιεύται κυριολεκτικϊ/δηλωτικϊ ό μεταφορικϊ/ςυνυποδηλωτικϊ: 

(μονϊδεσ 3) 
α. Τι βαρύνει, όμωσ, περιςςότερο, προσ ποιο μέροσ κλίνει η πλάςτιγγα; 
β. Αιςθάνεται τον εαυτό του έρημο. 
γ. Η θετική ή αρνητική εκλογή του επαγγέλματοσ επηρεάζει ςοβαρά την οικονομική και 

πολιτική ζωή μιασ χώρασ. 
 

 
Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ                      (ΜΟΝΑΔΕ 8)  
 
Β.1. Να αντικαταςτόςετε τισ υπογραμμιςμϋνεσ λϋξεισ του κειμϋνου με μια ςυνώνυμό τουσ 
λϋξη.                                                           

(μονϊδεσ 2) 
 

     α. «Η επύδραςό τησ απλώνεται αρνητικϊ ό θετικϊ ς’ ολόκληρη την κοινωνύα»  
     β. «που απορρϋει από το επιτυχημϋνο τουσ επϊγγελμα»   
    
    

Β.2. Να βρεύτε τα αντώνυμα των πιο κϊτω λϋξεων.                                         (μονϊδεσ 2) 
 

     α. αδιαφορόςει 
     β. ςταθερότητα  

 
 

Β.3. Να γρϊψετε ϋνα παρϊγωγο ουςιαςτικό και ϋνα παρϊγωγο επύθετο για καθϋνα από τα 
παρακϊτω ρόματα:                   
                        (μονϊδεσ 2) 
 

 Παρϊγωγο ουςιαςτικό Παρϊγωγο επύθετο 
α. αιςθϊνεται   
β. εκλϋξει   
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Β.4.  Να ςχηματύςετε με το δεύτερο (β΄)  ςυνθετικό των παρακϊτω υπογραμμιςμϋνων 
λϋξεων μια νϋα ςύνθετη λϋξη.          
       
                        (μονϊδεσ 2) 
 

α. «η ευτυχύα του ανθρώπου» 
β. « Καταλαμβϊνεται από βαθιϊ πύκρα» 

 
 
 

 
III.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ                    (ΜΟΝΑΔΕ 40)  

 
«Εξϊλλου ο Λϋων Τολςτόι εύχε πει «Δεν υπϊρχει αληθινό ευχαρύςτηςη εκτόσ από 
’κεύνη που δύνει η δημιουργικότητα. Εύτε φτιϊχνει κανϋνασ μολύβια, εύτε μπότεσ, εύτε 
ψωμύ, εύτε παιδιϊ˙ χωρύσ δημιουργύα δεν υπϊρχει αληθινό ευχαρύςτηςη» 
 
ΘΕΜΑ: 
Σε εκδόλωςη που διοργανώνει το ςχολεύο ςασ με θϋμα την «Εκλογό Επαγγϋλματοσ» 
αναλαμβϊνετε με την ειςόγηςό ςασ να παρουςιϊςετε ςτουσ ςυμμαθητϋσ ςασ τα κριτόρια 
που θεωρεύτε βαςικϊ για την επιλογό επαγγϋλματοσ. Στη ςυνϋχεια, να εξηγόςετε ποια εύναι 
τα οφϋλη που προκύπτoyn για το ϊτομο, όταν ϋχει κϊνει ορθό επαγγελματικό επιλογό.  

(Έκταςη:350-400) 

 
ΜΕΡΟ Β ΄: ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ                            (ΜΟΝΑΔΕ 30) 
 
ΔΙΔΑΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 
Α. Κωνςταντύνοσ Θεοτόκησ, Η Τιμό και το Χρόμα [Ανϊθεμα τα τϊλαρα] 
 

Εκείνη εκοίταξε πονεμένη τα αδέρφια της, εκατέβασε το βλέφαρο και δεν του αποκρίθηκε. 
«Γιατί δε χαίρεσαι;» την ερώτησε. 
Κι αυτήν τη στιγμή εμπήκε στο σπίτι ο γέροντας ο Σρίνκουλος. Έτρεμε όλος, αχνός, λιγνός, 
φοβισμένος, με μάτια που το κρασί από τόσα χρόνια του τα '’χε θολώσει. Μα τώρα ήταν ξενέρωτος κι 
εδάκρυζε. Είχε ακούσει τα τελευταία τα λόγια του Αντρέα κι αγκάλιασε μ' αγάπη τη θυγατέρα του. Κι 
εκεί δεν εμπόρεσε πλια να βαστάξει. Ένα αναφιλητό βαρύ βαρύ του ετίναξε τα στήθη κι εμούγγρισε 
για να μην ξεφωνίσει το κλάμα. 
Κι ο Αντρέας στενοχωρημένος εκοίταζε τα δύο πλάσματα, που αγαπιόνταν, που υπόφερναν εξαιτίας 
του και που τώρα δεν εμιλούσαν. 
Σέλος ο πατέρας της είπε, σφίγγοντάς την στην αγκαλιά του: «' εδυστύχεψε!» 
Δεν είπε ποιος. Ο νους του ήταν ίσως για τη γυναίκα του, μα ο Αντρέας ενόμισε πως τα λόγια τον 
εχτυπούσαν εκείνον, κι είπε: «Έφταιξα· μα τώρα εδιορθωθήκανε όλα. Σην Κυριακή βάζω στεφάνι. 
Εδώ τα κλειδιά του κομού· είπε να μου τα δώκεις τα χίλια». 
«Και ξαναγοράζεις» του 'πε η Ρήνη πικρά «και την αγάπη; Ω, τι έκαμες!» Κι εβάλθηκε να κλαίει. 
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«Σην αγάπη;» ερώτησε αχνίζοντας· «και δεν την έχω;» 
«Όχι!» του αποκρίθηκε «όχι! για λίγα χρήματα ήσουνε έτοιμος να με πουλήσεις και χωρίς αυτά δε μ' 
έπαιρνες· πάει τώρα η αγάπη. Επέταξε το πουλί!» 
«Θα ξανάρθει» της απολογήθηκε λυπημένος, «στη ζεστή τη φωλιά του. Η ζωή μας θα 'ναι 
παράδεισος!» 
«Όχι!» του 'πε, «έπειτα απ' ό,τι έκαμες όχι! κι α σ' αγαπούσα, δε θα ερχόμουνα μαζί σου. Είμαι 
δουλεύτρα· ποιόνε έχω ανάγκη;» Και σε μία στιγμή ξακολούθησε: «Γιατί ν' αδικηθούν τα αδέρφια 
μου;» 
«' εδυστύχεψε!» είπε πάλι πικρά ο πατέρας που τώρα ήταν ξενέρωτος. «Γιατί να μην τα δώσει από 
την αρχή όπως τση το 'πα; Ανάθεμά τα τα τάλαρα!» 
«Πάμε!» είπε ο Αντρέας. 
«Όχι!» του 'πε μ' απόφαση· «εδώ είναι ο χωρισμός μας. Θα πάω σε ξένα μέρη, σε ξένον κόσμο, σ' 
άλλους τόπους· θα δουλέψω για με και για να κουναρήσω το παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η 
μάνα γράμματα για να 'βρω αλλού εργασία· θα τα πάρει από τες κυράδες της. Όχι, δεν έρχομαι! Είμαι 
δουλεύτρα· ποιόνε έχω ανάγκη;» Κι έπειτα από μία στιγμή σα ν' απαντούσε σε κάποια της σκέψη 
εξαναφώναξε: «Δεν έρχομαι, δεν έρχομαι!» 
Ο Αντρέας την εκοίταξε ξεταστικά κι εκατάλαβε πως όλα τα λόγια θα 'ταν χαμένα. 
«Ανάθεμά τα τα τάλαρα!» εφώναξε πάλι απελπισμένος. «Πάει η ευτυχία μου!» 
Κι εβγήκε στο δρόμο. 
 
Ερώτηςη 
Α1. α) Πώσ επηρεϊζεται η ςχϋςη του Αντρϋα και τησ Ρόνησ από την αξύα του 
χρόματοσ; 

(μονϊδεσ 4) 
 
β) Λαμβϊνοντασ υπόψη ςασ το πιο πϊνω απόςπαςμα ςε ποια ςυμπερϊςματα εύναι 
δυνατόν να καταλόξουμε για τη θϋςη τησ γυναύκασ την εποχό που γρϊφτηκε η 
νουβϋλα; 

(μονϊδεσ 4) 
 
 
 
B. Νικηφόροσ Βρετϊκκοσ, «Δυο μητϋρεσ νομύζουν πώσ εύναι μόνεσ ςτον κόςμο». 
 

Ο γιος της σκοτώθηκε πριν έξι μήνες. 
Σώρα κάθε πρωί που ανοίγει την πόρτα της, 
είναι ένα πένθος. Νομίζεις πως βλέπεις, 
έξω από χρόνο και χώρο: το πένθος. 

 
 5   Σο βράδυ, το ίδιο: 

πρώχνει την πόρτα 
σα να σωριάζεται. Μπαίνει τρεκλίζοντας, 
ανάβει το φως. Η μαύρη της μπόλια 
είναι λυμένη. Οι άκρες της κρέμονται 

10 ως κάτου στο πάτωμα. τον τοίχο, αντικρύ της 
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η εικόνα ταράζεται. Η Παναγία τη βλέπει,  
τρέμουν τα χέρια της, θα της φύγει θαρρείς, 

θα της πέσει το βρέφος της. 
 
  Σα χείλη της σφίγγονται, η κόκκινη 
15 μαντίλα της παίζει. Θέλει να την 

βοηθήσει, αλλά — το σπίτι είναι έρημο. 
Δεν έχει σε ποιον ν' αφήσει σ' αυτόν 
τον κόσμο για μια στιγμή το παιδί της. 

Ερώτηςη 
B1. Με ποια εκφραςτικϊ μϋςα παρουςιϊζεται ο πόνοσ τησ μητϋρασ ςτο πούημα; Να 
εντοπύςετε και να καταγρϊψετε τουλϊχιςτον δύο (2). 

(μονϊδεσ 2) 
 

 
Γ. τρατόσ Μυριβόλησ, «Η ζωό εν τϊφω» [Η μυςτικό παπαρούνα] 
 

Προχώρεσα ως την άκρη του χαρακώματος του λόχου μας. Ως την έβγαση των συρματοπλεγμάτων. 
Εκεί είναι μια μυστική πόρτα που σφαλνά μ' ένα αδράχτι οπλισμένο με αγκαθωτά τέλια. Επειδή το 
μέρος είναι ένα νταμάρι όλο πέτρα και δε σκάβεται, σήκωσαν ένα προκάλυμμα με γεώσακους. Έτσι 
λένε κάτι σακιά μεγάλα με χώμα που μ' αυτά οχυρώνουν τα πετρώδικα χαρακώματα. Σα τσουβάλια 
αυτά κείτουντ' εδώ χρόνον-καιρό έτσι. Θα φάγαν υγρασίες, βροχάδες, χιόνια και ήλιους. Ήρθαν και 
σάπισαν από τα νερά, ο ήλιος τα τσουρούφλισε και τα 'καψε. Σραβώ το δάχτυλό μου πάνω τους. 
Λιώνει η λινάτσα. αν τα ξεθαμμένα ρούχα των πεθαμένων που ξεφτάνε, σταχτωμένα, με το πρώτο 
άγγιγμα. Είναι τσουβαλάκια φουσκωμένα-κάργα, όπως τα πρωτογέμισαν. Άλλα πάλι κρεμάζουν 
σαχλά, μισοαδειανά. Κάτου από το δυνατό φεγγάρι μοιάζουν με ψοφίμια σκυλιών, άλλα πρησμένα κι 
άλλα ξαντεριασμένα, σωριασμένα τόνα πάνου στ' άλλο. 
 
Από δω το θέαμα θα 'ναι πιο όμορφο. Σώρα το κρυμμένο ποτάμι ακούγεται καλύτερα όπως φωνάζει 
μακριά, μες από τη βαθιά κοίτη του. Θέλω να βγάλω το κεφάλι ψηλά από το προπέτασμα, να ιδώ 
πέρα. Αν μπορούσα μάλιστα θα καβαλίκευα το χαράκωμα. Ακουμπώ το μπαστούνι στο τοίχωμα, 
σηκώνουμαι στη μύτη της αρβύλας του γερού μου ποδιού και γαντζώνω τα δάχτυλα στους γεώσακους 
που 'ναι πάνω πάνω. Ένας απ' αυτούς λιώνει με μιας κι αδειάζει τον άμμο του πάνω μου. Λοιπόν 
τότες έγινε μιαν αποκάλυψη! Μόλις ξεφούσκωσε αυτό το σακί, χαμήλωσε η καμπούρα του και 
ξεσκέπασε στα μάτια μου μια μικρήν ευτυχία. Αχ, μου 'καμε τόσο καλό στην ψυχή, λίγο ακόμα και θα 
πατούσα μια τσιριξιά χαράς. 
 
Ήταν ένα λουλούδι εκεί! υλλογίσου. Ένα λουλούδι είχε φυτρώσει εκεί μέσα στους σαπρακιασμένους 
γεώσακους. Και μου φανερώθηκε έτσι ξαφνικά τούτη τη νύχτα που 'ναι γιομάτη θάματα. Απόμεινα 
να το βλέπω σχεδόν τρομαγμένος. Σ' άγγισα με χτυποκάρδι, όπως αγγίζεις ένα βρέφος στο μάγουλο. 
Είναι μια παπαρούνα. Μια τόση δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα, ανοιγμένη σαν μικρή 
βελουδένια φούχτα. 
Αν μπορούσε να τη χαρεί κανένας μέσα στο φως του ήλιου, θα 'βλεπε πως ήταν άλικη, μ' ένα μαύρο 
σταυρό στην καρδιά, με μια τούφα μαβιές βλεφαρίδες στη μέση. Είναι καλοθρεμμένο λουλούδι, 
γεμάτο χαρά, χρώματα και γεροσύνη. Σο τσουνί του είναι ντούρο και χνουδάτο. Έχει κι έναν κόμπο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14904/
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που δεν άνοιξε ακόμα. Κάθεται κλεισμένος σφιχτά μέσα στην πράσινη φασκιά του και περιμένει την 
ώρα του. Μα δεν θ' αργήσει ν' ανοίξει κι αυτός. Και θα 'ναι δυο λουλούδια τότες! Δυο λουλούδια 
μέσα στο περιβόλι του Θανάτου. Αιστάνουμαι συγκινημένος ξαφνικά ως τα κατάβαθα της ψυχής. 
 
 
Ερώτηςη: 
Γ.1. Να βρεύτε τισ παρομοιώςεισ και τουσ χαρακτηριςμούσ που αποδύδονται: α) ςτουσ 
γεώςακουσ και β) ςτην παπαρούνα. Σι εκφρϊζουν ςτην πρώτη και τι ςτη δεύτερη 
περύπτωςη; 
                                     (μονϊδεσ 4) 
 
Γ2. Η αποκϊλυψη τησ παπαρούνασ αποκτϊ μεγϊλη ςημαςύα – αξύα για τον αφηγητό. 
Να εξηγόςετε, γιατύ ςυμβαύνει αυτό και να αιτιολογόςετε την απότομη εναλλαγό των 
ςυναιςθημϊτων του. 

(μονϊδεσ 2) 
ΑΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

τϋλιοσ Ξεφλούδασ, «Άνθρωποι του μύθου» 
 
ε ποιον να μιλήσω, αφού καταλαβαίνω ότι η ομιλία μου δε βγαίνει από στόμα. Είμαστε οι νεκροί που 
καβαλάμε το νεκρό εαυτό μας. Πάνου σ' αυτή τη γη μάς κρατάει σαν καρφωμένους ο θάνατος. Αυτές 
οι λασπωμένες εκτάσεις έγιναν το φέρετρό μας. Δεν μπορώ να κοιτάξω τον ουρανό. Βλέπω με αηδία 
τον ευατό μου κι όμως βυθίζουμαι πιο πολύ στη λάσπη. Γύρω μου κάποτε είναι σα να μην υπάρχει 
τίποτα άλλο απ' τη σκιά μου. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στη γραμμή, ο ένας πίσω απ' τον άλλο, προς το 
θάνατο, κατάντησαν το μόριο της σκόνης του κάθε δρόμου. κοτώνουν και σκοτώνουνται χωρίς να 
θέλουν. Ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα που γίνεται με ένδυμα επίσημο και μ' όλα τα παράσημα στο 
στήθος. Σο χρυσάφι και ο πόλεμος, ο πόλεμος και το χρυσάφι αυτή είναι η ιστορία ως τώρα του 
κόσμου. Όμως αυτός ο πόλεμος είναι δίκαιος. Πολεμάμε για να μην υποφέρει ο άνθρωπος απ' τον 
άνθρωπο, να μη σκοτώνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο, πολεμάμε για να μην υπάρχει ο πόλεμος, να μην 
υπάρχει στον κόσμο κανένας φασισμός, να μην υπάρχουν δικτάτορες, να απαλλαγεί απ' τη δικτατορία 
η χώρα μας. Κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο, όχι απέναντι στο Θεό. άπισε το κορμί 
μας απ' τη βροχή. Λιώνουν τα πόδια μας μέσα στη λάσπη. Θα τα κόψουν και θα μείνουμε σαν τα 
παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Όλοι, αν βαστάξει ο πόλεμος, θα έχουμε ξύλινα πόδια κι 
όπως τη νύχτα θα περπατάμε σ' ένα δρόμο λιθόστρωτο, θ' ακούγεται ένας κρότος ξερός, όπως όταν 
περπατάει κανείς σ' ένα δάσος έρημο το φθινόπωρο. Γύρω μας πάντα μια μουχλιασμένη μέρα 
θανάτου, μια παγωμένη νύχτα θανάτου. Είναι δίκαιος αυτός ο πόλεμος. Έπρεπε να πολεμήσουμε. Να 
κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο... 
 
Ερώτηςη: 
Γ3. Πώσ παρουςιϊζεται η φρύκη του πολϋμου ςτη «Μυςτικό παπαρούνα» του τρατό 
Μυριβόλη και πώσ ςτο «Άνθρωποι του μύθου» του τϋλιου Ξεφλουδϊ; Να 
τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ κϊνοντασ αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα του 
κειμϋνου. 

(μονϊδεσ 4) 
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Γ4. Να εντοπύςετε α) το ρηματικό πρόςωπο τησ αφόγηςησ, β) τι εξυπηρετεύ η χρόςη 
του και γ) τον τύπο του αφηγητό ςτο κεύμενο του τρατό Μυριβόλη «Η μυςτικό 
παπαρούνα» και ςτο κεύμενο του τϋλιου Ξεφλουδϊ «Άνθρωποι του μύθου». 

(μονϊδεσ 2) 
 

 

Δ.  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  (μονάδες 8) 
 

ΑΓΓΕΛΟ ΣΕΡΖΑΚΗ, Η ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 
Α. [...] Ξαναγυρίζει ο νους του στην πρόσφατη κι’ ωστόσο μακρυνή εποχή της περυσινής άνοιξης, το 
δειλινό εκείνο που το πέρασε στο καφενείο της μικρής πλατείας. Ση γνωριμιά με το Μαλβή. Σο βράδι του 
Επιταφίου… [...] Σα θυμάται όλα, τα περιστατικά της τελευταίας τούτης χρονιάς, τα λοξοδρομίσματα της 
καρδιάς του, την εσωτερική του ιστορία, που είναι μεστότερη από την εξωτερική, τη μορφή της άτυχης 
μάννας του, τη μοίρα της, που είναι κι’ ολονών των ανθρώπων η μοίρα, να κάνουνε τόπο στην 
ανυπόμονη νέα ζωή.  
 
Σην έσφιξε τρυφερά και, δακρυσμένος, κοίταξε πέρα. Κοίταξε τα σπίτια που στέκονταν αντίκρυ, κλεισμένα 
και βουβά, το νυχτερινό ουρανό που θαμποφέγγει από την κρυμμένη παρουσία της πολιτείας. 
υλλογίστηκε τον εαυτό του, και την ερχόμενη νέα ζωή, με μια γυναίκα στο πλάι του, μέσα στον 
αναβρασμό της μεγάλης πολιτείας που περιμένει, ξένη κι ασυγκίνητη. Σύλιξε με τα δυο του μπράτσα το 
κοριτσάκι που είχε ζαρώσει πάνω του, κι’ άνοιξε το στήθος του σε μια βαθειά ανάσα.  
 
 
Ερώτηςη:  
Δ1. O μύθοσ που παρουςιϊζεται ςτη «Μενεξεδϋνια Πολιτεύα» αρχύζει την ϊνοιξη και 
ολοκληρώνεται περύπου ϋνα χρόνο μετϊ, πϊλι την ϊνοιξη. Θεωρεύτε τυχαύα αυτό την 
περύοδο του ϋτουσ; Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ με ςτοιχεύα από το 
μυθιςτόρημα. 

(μονϊδεσ 4) 
 
 
Β. […]Αναγυρμένη στην πολυθρόνα, έδειχνε πίσω από τ’ άσπρο φόρεμα ένα χυτό, ατίμητο κορμί, τέλεια 
ώριμο κι’ όμως ακόμα κοριτσίστικα λυγερό. Σο κανονικό πρόσωπο με τα μαλακά μαύρα μαλλιά και τα 
νωθρά γαλανά μάτια είχε μια ψύχραιμη περηφάνεια. Σα χείλη είτανε σαρκωμένα και σφίγγονταν πάντοτε 
σ’ έναν αδιόρατο μορφασμό. Όταν μιλούσε, πολύ σπάνια, σήκωνε το δεξί χέρι της, στήριζε τον αγκώνα 
στ’ ακουμπιστήρι της πολυθρόνας, και το κρατούσε σε γωνία ορθή. Έκανε έτσι μια χειρονομία αργή, 
ρίχνοντας την παλάμη πίσω, σα να κρούει μιαν άρπα ή να γνέφει να σταθεί σούζα ένα σκυλί. […] 
 
[…] –οφία!… Άκουσε: Πρέπει νάρθεις, ακούς;… Πρέπει νάρθεις. Γιατί τώρα πια όλοι με παράτησαν. 
Καταλαβαίνεις; Όλοι!… Είμαι μονάχη. Και γερνώ. Θε μου! Είμαι έρημη. Η καρδιά μου ξεσκίζεται […] 

 
 
Γ. […]Σο ρόλο της νοικοκυράς τον είχε πάρει στα σοβαρά από τον καιρό που, μικρούλα, πρώιμα-πρώιμα, 
ανάλαβε τη φροντίδα του σπιτιού, και λοιπόν οι Πέμπτες τής έδιναν αφορμή να φιγουράρει. Έβρισκε 
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χίλιους τρόπους να προκαλέσει το ενδιαφέρον της συντροφιάς, με σοφά τεχνάσματα της νοικοκυροσύνη 
[…] 
 
[…]Εκείνη τη στιγμή, καθώς κοίταζε αφαιρεμένος την πόρτα της εκκλησίας, βλέπει να βγαίνει, πιασμένη 
μπράτσο με κάποιαν άλλη, τη γαλανή κοπελίτσα με τα ξανθά μαλλιά. Σην είδε, σιγοπερπάτητη να 
προχωρεί, ισκιώνοντας τη φλόγα της λαμπάδας της με τόνα χέρι, ενώ η λάμψη της γέμιζε φως το 
πρόσωπο. Σα μάτια της, έτσι, φαίνονταν απίστευτα διάφανα. Σο χεράκι που φύλαγε τη φλόγα ήτανε 
μικρούλι, κουκλίστικο. Κι ολάκερο το κορμί, το μικροκαμωμένο κι ελαφρό, είχε μιαν αγγελική χάρη. […] 
 
Σινάχτηκε, τέντωσε τα μάτια του [το κορίτσι], σηκώθηκε στα νύχια και φώναξε: – Έξω! Σο χέρι της, 
τεντωμένο, έδειχνε την πόρτα. Η Όλγα Βέλμερη έπαψε να γελάει. Βουβή κοίταξε αυτή την κόρη, τη 
μεγαλωμένη ξαφνικά σ’ ανάστημα, σε μίσος, που της έδειχνε την πόρτα με βλέμμα κεραυνοβόλο, 
θανάσιμο. Πρώτη φορά στη ζωή τής τύχαινε αυτό. Κ’ ήταν επόμενο – από το ίδιο της το σπλάχνο. – 
οφία, ψιθύρισε αυστηρά, άτολμα. – Έξω! Είπε πάλι, πεισματωμένο, το κορίτσι. 

 
Ερώτηςη:  
Δ2.  Αφού διαβϊςετε τα αποςπϊςματα  Β’ και Γ’  να αντιπαραβϊλετε τον χαρακτόρα τησ 
οφύασ Μαλβό με εκεύνον τησ μητϋρασ τησ, τησ Όλγασ Βϋλμερη. 
 

(μονϊδεσ 4) 
 
 
 

ΣΕΛΟ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ 

 
 
Οι  Ειςηγότριεσ  Η υντονύςτρια   Ο Διευθυντόσ
 
Ζωή Δημητρίου   Κυριακή Μαφρου – Σαλιώτου  Θεόδωροσ Ηλία 

……………………………………  …………………………………………..  …………………………………… 

Παναγιώτα Ξενοφώντοσ 

…………………………………… 

Αντιγόνη Παραςκευά 

………………………………….. 

Κωνςταντίνα Δροςοποφλου 

………………………………….. 

Μαρίνα Ευριπίδου 
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