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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ (ΠΟΙΗΜΑ)
Τ. Σινόπουλος, (1917-1981). Από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης
μεταπολεμικής γενιάς. Πήρε μέρος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έζησε τον εμφύλιο ως
στρατεύσιμος. Μνήμες από την εποχή αυτή έχουν περάσει σε πολλά ποιήματά του. Από
το 1949 μέχρι τον θάνατό του, άσκησε το επάγγελμα του ιατρού, ενώ παράλληλα
ασχολήθηκε με την ποίηση και την κριτική. Με το ποιητικό του έργο, εκφράζει με
προσωπικό τρόπο τις εμπειρίες από την κρίσιμη περίοδο 1940-49 και την υπαρξιακή
αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου. Έργα του: Μεταίχμιο (1951), Άσματα (1953),
Μεταίχμιο Β΄(1957), Νεκρόδειπνος (1972) κ.ά.
«Ελπήνωρ», Τ. Σινόπουλος, Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού (δικτυακός τόπος),
Συλλογή, I, Eρμής, Αθήνα, 1976.
Ο Ελπήνωρ ήταν ένας από τους συντρόφους του Οδυσσέα που δεν διακρινόταν για την
ευφυία του και ο οποίος την παραμονή της αναχωρήσεως των Ελλήνων από το νησί της
Κίρκης σκοτώθηκε σε δυστύχημα εξ απροσεξίας και απέμεινε εκεί άταφος. Ο Οδυσσέας
συνάντησε τον Ελπήνορα στον Άδη και, όταν επέστρεψε στον επάνω κόσμο, εκπλήρωσε
την υπόσχεση που έδωσε στον νεκρό σύντροφό του. Τον έθαψε και σημάδεψε τον τάφο
του με ένα κουπί του πλοίου του.

Eλπήνορ, πώς ήλθες...
OMHPOΣ
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Tοπίο θανάτου. H πετρωμένη θάλασσα τα μαύρα κυπαρίσσια
το χαμηλό ακρογιάλι ρημαγμένο από τ' αλάτι και το φως
τα κούφια βράχια ο αδυσώπητος ήλιος απάνω
και μήτε κύλισμα νερού μήτε πουλιού φτερούγα
μονάχα απέραντη αρυτίδωτη πηχτή σιγή.
Ήταν κάποιος από τη συνοδεία που τον αντίκρισε
όχι ο πιο γέροντας: Kοιτάχτε ο Eλπήνωρ πρέπει νάναι εκείνος.
Eστρίψαμε τα μάτια γρήγορα. Παράξενο πώς θυμηθήκαμε
αφού είχε η μνήμη ξεραθεί σαν ποταμιά το καλοκαίρι.
Ήταν αυτός ο Eλπήνωρ πράγματι στα μαύρα κυπαρίσσια
τυφλός από τον ήλιο και τους στοχασμούς
σκαλίζοντας την άμμο μ' ακρωτηριασμένα δάχτυλα.
Kαι τότε τον εφώναξα με μια χαρούμενη φωνή: Eλπήνορα
Eλπήνορα πώς βρέθηκες ξάφνου σ' αυτή τη χώρα;
είχες τελειώσει με το μαύρο σίδερο μπηγμένο στα πλευρά
τον περσινό χειμώνα κι είδαμε στα χείλη σου το αίμα πηχτό
καθώς εστέγνωνε η καρδιά σου δίπλα στου σκαρμού το ξύλο.
M' ένα κουπί σπασμένο σε φυτέψαμε στην άκρη του γιαλού
ν' ακούς τ' ανέμου το μουρμούρισμα το ρόχθο της θαλάσσης.
Tώρα πώς είσαι τόσο ζωντανός; πώς βρέθηκες σ' αυτή τη χώρα
τυφλός από την πίκρα και τους στοχασμούς;
Δε γύρισε να ιδεί. Δεν άκουσε. Kαι τότε πάλι εφώναξα
βαθιά τρομάζοντας: Eλπήνορα πούχες λαγού μαλλί
για φυλαχτάρι κρεμασμένο στο λαιμό σου Eλπήνορα
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χαμένε στις απέραντες παράγραφους της ιστορίας
εγώ σε κράζω και σα σπήλαιο αντιλαλούν τα στήθια μου
πώς ήρθες φίλε αλλοτινέ πώς μπόρεσες
να φτάσεις το κατάμαυρο καράβι που μας φέρνει
περιπλανώμενους νεκρούς κάτω απ' τον ήλιον αποκρίσου
αν η καρδιά σου επιθυμεί μαζί μας νάρθεις αποκρίσου.
Δε γύρισε να ιδεί. Δεν άκουσε. Ξανάδεσε η σιωπή τριγύρω.
Tο φως σκάβοντας ακατάπαυστα βαθούλωνε τη γη.
H θάλασσα τα κυπαρίσσια τ' ακρογιάλι πετρωμένα
σ' ακινησία θανατερή. Kαι μόνο αυτός ο Eλπήνωρ
που τον γυρεύαμε με τόση επιμονή μες στα παλιά χειρόγραφα
τυραννισμένος απ' την πίκρα της παντοτινής του μοναξιάς
με τον ήλιο να πέφτει στα κενά των στοχασμών του
σκαλίζοντας τυφλός την άμμο μ' ακρωτηριασμένα δάχτυλα
σαν όραμα έφευγε και χάνονταν αργά
στον αδειανό χωρίς φτερά χωρίς ηχώ γαλάζιο αιθέρα.
(Λέξεις 331)

Ερώτηση:
1 α. Να ερμηνεύσετε τους δύο πρώτους στίχους του ποιήματος: «Eλπήνορ, πώς ήλθες...
OMHPOΣ», λαμβάνοντας υπόψη αφενός τα στοιχεία της Εισαγωγής και αφετέρου το περιεχόμενο
όλου του ποιήματος που έχετε στη διάθεσή σας.
(Μονάδες 20)
1 β. Στο έργο Αφήγηση (Ημερολόγιο Καταστρώματος, Α΄, 1940) ο Γιώργος Σεφέρης περιγράφει τον
Ελπήνορα ως απρόσεχτο, επιπόλαιο, επιρρεπή στα πάθη του άνθρωπο. Με άλλα λόγια, πρόκειται
για ένα μυθικό, αντιηρωικό, πρόσωπο. Πώς περιγράφεται η ίδια μυθική μορφή από τον Τ.
Σινόπουλο; Να απαντήσετε με συγκεκριμένα στοιχεία του ποιήματος «Ελπήνωρ».
(Μονάδες 10)
1 γ. Θεωρείτε ότι από την προσέγγιση του Σινόπουλου δημιουργείται νέα προοπτική στον μύθο του
Ελπήνορα και ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτή; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας με κατάλληλα
επιχειρήματα.
(Μονάδες 20)
Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ (ΔΟΚΙΜΙΟ)
Α. Στασινοπούλου – Σκιαδά. Διδάκτωρ φιλοσοφίας, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος, με ευρύ διδακτικό
και επιστημονικό έργο ως φιλόλογος. Το κείμενό της αναφέρεται στη Jacqueline de Romilly, κορυφαία
Γαλλίδα ελληνίστρια, με διεθνή ακτινοβολία. Η Ρομιγύ (1913-2010) αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην
καλλιέργεια των ελληνικών σπουδών στη Γαλλία, στη διάδοση της ελληνικής παιδείας και την προβολή
της οικουμενικής αξίας του ελληνικού πολιτισμού.
“Παιδεία και Εκπαίδευση: Οι σταθερές της σκέψης και της στάσης ζωής της Jacqueline de
Romilly”, Φιλολογική, Αφιέρωμα στη Jacqueline de Romilly, τεύχος 120, Ιούλιος-ΑύγουστοςΣεπτέμβριος 2012, σελ. 26-29 (Διασκευή).
Μια εξαιρετική γνωριμία πολλών χρόνων με τη Jacqueline de Romilly, η μελέτη των
έργων της και η εμπειρία από τη μετάφραση του βιβλίου της Η νεοτερικότητα του
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Ευριπίδη, μου επέτρεψαν να προσεγγίσω -ομολογώ, με δέος- την προσωπικότητα αυτής
της σπουδαίας γυναίκας, η οποία κάλυψε σχεδόν έναν αιώνα με το έργο και τον λόγο της,
διεισδύοντας με απαράμιλλη οξυδέρκεια στον δισδιάστατο αλλά αδιαχώριστο κόσμο της:
από τη μια της επιστήμης που υπηρετούσε -και που τη μετέφερε σε ένα παρελθόν
χρονικά μακρινό, αλλά για εκείνη πάντα τόσο σύγχρονο, τόσο δίπλα μας- και από την
άλλη της σύγχρονης πραγματικότητας και καθημερινότητας. Στον μακροσκελέστατο
κατάλογο των έργων της βασικά χαρακτηριστικά είναι η εξονυχιστική φιλολογική έρευνα
και, ως φυσικό επακόλουθο, η απόλυτη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της· είναι ακόμη
η διεισδυτική ματιά, η ξεχωριστή ευαισθησία της Romilly...Όλα αυτά αποτελούν το στέρεο
υπόβαθρο στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο ειδικός μελετητής. Εξάλλου, όλα τα
παραπάνω, εκφρασμένα με τη σαφήνεια και τη σοφή απλότητα του λόγου της, κάνουν
το έργο της ελκυστικό για ένα ευρύτερο κοινό-στο οποίο ούτως ή άλλως στόχευε και στο
οποίο επικέντρωνε θερμό το ενδιαφέρον της.
Εκείνο που, κυρίως, με εντυπωσίασε από την επαφή με το έργο της Jacqueline de
Romilly ήταν -και είναι πάντα- ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την ουσία
των αρχαίων κειμένων ανιχνεύοντας και αναδεικνύοντας την ανθρωπιστική τους
διάσταση: αυτήν ακριβώς που διαπερνά τον αρχαίο κόσμο και φτάνει ως απάντηση σε
πολλούς και ποικίλους προβληματισμούς ως σήμερα. Ο άνθρωπος -ο αρχαίος και ο
σύγχρονος- είναι στο επίκεντρο του έργου της.
Η Romilly προσέγγιζε τον αρχαίο κόσμο και ερμήνευε τον αρχαίο πολιτισμό όχι
αποκομμένο από τη δική μας πραγματικότητα, αλλά συνδέοντας την αρχαία Ελλάδα και
τα επιτεύγματα και τις αξίες της με τον σύγχρονο κόσμο: πίστευε ακράδαντα ότι αυτά τα
κείμενα -και τα συγκείμενα, οι ποικίλες συνεκδοχές- μας βοηθούν να αντιληφθούμε
πληρέστερα και σε μεγαλύτερο βάθος και το δικό μας παρόν, να σταθούμε κριτικά
απέναντί του, ώστε να εξελιχθούμε και να ανελιχθούμε ακολουθώντας μια πορεία πιο
ξεκάθαρη και πιο σταθερή, που την παρομοίασε -η Romilly, αυτή η τόσο στενά δεμένη
με τη φύση περιπατήτρια-, με την ανάγκη να προσανατολιστεί και να ξαναβρεί το δρόμο
του κάποιος χαμένος σε έναν τόπο “όλο θάμνους και δέντρα και σκιές... που κρύβουν
έναν ορίζοντα πολύ πιο απλωμένο, πιο ανοιχτό...”.
Η διαπίστωση ότι κάθε περίοδος πολιτισμού έχει τη δική της “σχετική αυτοτέλεια και τη
δική της ανοιχτή προοπτική” οδήγησε αυτονόητα στην άποψή της ότι η διαχρονική και
διαπολιτισμική προβολή και αξιολόγηση των επιτευγμάτων του ανθρώπου απαιτεί
καθολική, σφαιρική μάθηση. Είναι η άποψη που ταυτίζεται με τη θέση της ότι στο κέντρο
της ζωής δεν μπορεί, δεν πρέπει να είναι ο κατακερματισμένος άνθρωπος, ως
αποτέλεσμα και της κρατούσας σήμερα τάσης για πολυδιάσπαση και ακραία εξειδίκευση,
αλλά η καθολική ανθρώπινη και ανθρωπιστική, εντέλει, διάσταση της ύπαρξης και της
δράσης μας.
Η εποχή μας, οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις θα έπρεπε -παρά τα φαινόμενανα ευνοούν τη γενική παιδεία, που σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να αποβλέπει
σε ανθρώπους σκεπτόμενους, κριτικά τοποθετημένους απέναντι στα πράγματα,
καλλιεργημένους, δημιουργικούς. Και, συνεπώς, το προσφερόμενο μορφωτικό αγαθό θα
έπρεπε να εξασφαλίζει ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη. Η Romilly αναφερόμενη
βέβαια στα γαλλικά εκπαιδευτικά πράγματα, διατυπώνει απόψεις, που έχουν όμως
γενικότερη ισχύ: «Ο σημερινός κόσμος είναι περίπλοκος, ευμετάβλητος. Πρέπει,
επομένως, να δοθεί ο μεγαλύτερος κατά το δυνατόν χώρος σ΄αυτές τις περίπλοκες
καταστάσεις και τις μεταβολές, για να εξοικειωθούν μ΄αυτές οι νέοι μέσω της διδασκαλίας
των δεδομένων: κατά πρώτον, προφανώς, των κοινωνικών καθώς και των πολιτικών και
των τεχνικών -εν ολίγοις των δεδομένων της επικαιρότητας. Αυτό θα τους αρέσει
περισσότερο, θα τους ενδιαφέρει περισσότερο, στον βαθμό που η εκπαίδευση θα
συμπίπτει με τον τύπο, την τηλεόραση, τις συζητήσεις στο οικογενειακό τραπέζι [...]».
Όμως... αυτή η Εκπαίδευση δεν είναι Παιδεία. Οι δύο όροι έχουν μια μικρή αλλά
κρίσιμη διαφορά, όπως πολλές φορές διευκρίνισε η Romilly: η Εκπαίδευση μεταδίδει
γνώσεις, εξ ορισμού αποσκοπεί και μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις οδηγεί στην
παιδεία, δηλαδή στην καλλιέργεια, στη μόρφωση... Και οι δύο πρέπει να αποβλέπουν,
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πρωτίστως, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στη διευρυμένη θεώρηση των πραγμάτων,
στην ικανότητα σύνθεσης.
Ο νέος άνθρωπος είναι αυτονόητο ότι οδηγείται προς την Παιδεία μέσα από μια “αργή
διαδικασία αφομοίωσης της γνώσης...” κι αυτό διαφέρει από την απλή μετάδοση γνώσης,
από την πληροφορία, από την απλή πληροφόρηση.
Προφανώς, η Romilly δεν συνέδεε -κατά προτεραιότητα!- την εκπαίδευση με την
οικονομία, αλλά με την κοινωνία, με τις πνευματικές αξίες και τα πολιτικά ιδεώδη, με τη
συγκρότηση της προσωπικότητας, με τη διαμόρφωση πολιτών και τη δημιουργία
πολιτισμού. “Όλα είναι θέμα Εκπαίδευσης!”, αλλά μόνον με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που επισημάνθηκαν θεωρεί ότι η εκπαίδευση γίνεται καλλιέργεια, γίνεται
Παιδεία.
Αγαπητοί φίλοι
Η Παιδεία και η Εκπαίδευση υπήρξαν οι σταθερές της σκέψης και της στάσης ζωής της
Jacqueline de Romilly.
Πάντα ανυποχώρητη, τόνιζε σε συνέντευξή της: “ποτέ να μη λυγίζουμε, ποτέ να μη
παραιτούμαστε, ποτέ να μην εγκαταλείπουμε”. Και σε ερώτηση για την εμμονή στις θέσεις
της και την επιμονή της στη συνέχιση των αγώνων της, στα ενενήντα δύο της χρόνια
δήλωσε με τη μεγαλύτερη έμφαση “Μπορώ ακόμη...”. Κι εγώ, επίσης. Κι εμείς, ...ελπίζω!
(Λέξεις 835)

Ερώτηση:
1α. «Μια εξαιρετική γνωριμία...το ενδιαφέρον της.» (σειρές 1-15). Να εντοπίσετε, να
καταγράψετε και να σχολιάσετε δύο από τους τρόπους πειθούς που αξιοποιεί η δοκιμιογράφος, για
να αναπτύξει τις θέσεις της στην πρώτη παράγραφο του κειμένου.
(Μονάδες 10)
1β. “Ο νέος άνθρωπος είναι αυτονόητο ότι οδηγείται προς την Παιδεία μέσα από μια 'αργή
διαδικασία αφομοίωσης της γνώσης...' κι αυτό διαφέρει από την απλή μετάδοση γνώσης, από την
πληροφορία, από την απλή πληροφόρηση” (σειρές 60-62). Να σχολιάσετε τη συγκεκριμένη θέση σε
600 περίπου λέξεις, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία του κειμένου. Το κείμενό σας θα εκφωνηθεί στη
Βουλή των Ελλήνων.
(Μονάδες 40)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
Α:
Α1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ (ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)
Α. Φραγκιάς (1923-2002). Ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Με τα πολυσέλιδα μυθιστορήματά του, ο συγγραφέας δημιουργεί ευρείες
συνθέσεις και κινεί ένα πλήθος προσώπων. Έργα του: Άνθρωποι και σπίτια (1955), Η Καγκελόπορτα
(1962), Λοιμός (1972), Το πλήθος (α΄ τόμος 1985, β΄ τόμος 1986). Μυθιστορήματά του έχουν
μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος το 1997 και το
Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας το 2000.
Η Καγκελόπορτα, Α. Φραγκιάς, εκδ. Κέδρος 1962, σελίδες 184-185.
Η ιστορία την οποία ξεδιπλώνει ο Φραγκιάς στην Καγκελόπορτα είναι η ιστορία μιας φτωχικής αυλής
της Αθήνας των μέσων της δεκαετίας του 1950. Ο ήρωας, ο Αντώνης, έλαβε σθεναρά μέρος στην
πάλη κατά του κατακτητή και πίστεψε θερμά στην ιδέα μιας άλλης διοργάνωσης του κόσμου, αλλά
ταλαιπωρείται ποικιλοτρόπως στο μεταπολεμικό και μετακατοχικό κλίμα, το οποίο τον εξαναγκάζει
να τρέξει με αστρονομική ταχύτητα αν θέλει να προσαρμοστεί στις εντυπωσιακά αλλαγμένες
οικονομικές και εργασιακές απαιτήσεις της εποχής. Ζει με τη γυναίκα του, την καρτερική, αλλά -από
ένα σημείο και μετά- τελείως αγανακτισμένη για τη συμπεριφορά του Βαγγελία.
2018-01-D-41-el-2
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Περπάτησε άσκοπα ώσπου νύχτωσε. Όλα είναι πληγιασμένα κι’ άρρωστα σα
νάχουν πυρετό. Έφτασε πάλι έξω απ’ το σπίτι του, εξέτασε καλά, πήρε βαθειά αναπνοή
και τ’ αποφάσισε. Διέσχισε σαν αστραπή τον διάδρομο και βρέθηκε μπροστά στη
Βαγγελία.
—Φεύγω. Σ’ ένα τέταρτο πρέπει νάμαι στο Σταθμό!
Η Βαγγελία είναι καλοχτενισμένη απόψε, με το καλό της φουστάνι, παπούτσια
με τακούνι, έτοιμη να δεχτεί επισκέψεις. Φοράει και σκουλαρίκια κι’ έχει βάψει τα χείλια
της. Μόλις άκουσε τα βήματά του στην αυλή σηκώθηκε να τον υποδεχτεί σα νάμπαινε
κάποιος αγαπητός ξένος σπίτι της. Ο Αντώνης άφησε στο πάτωμα την τσάντα του και
κατέβασε τη βαλίτσα από τη ντουλάπα.
—Έλα, δώσε μου μερικά ρούχα, τι με κοιτάς;
Όπως ο Αντώνης άνοιγε τη βαλίτσα πάνω στο κρεβάτι, στάθηκε και την
πρόσεξε:
—Γιατί είσαι τόσο όμορφη απόψε;
—Κακό είναι;
—Πότε γύρισες απ’ τη θεία σου;
—Στις τέσσερις.
—Κι’ είσαι τόσες ώρες έτσι ντυμένη; Έλα, μη κάνεις σα να ζεις στα σύννεφα, σα
νάσαι μόνη σου.
—Αφού εσύ το θέλεις έτσι.
—Μα γιατί στολίστηκες; Δε σ’ έχω ξαναδεί.
—Μ’ αρέσει, είπε η Βαγγελία.
Χαμογέλασε πάλι και συμπλήρωσε σιγά:
—Και για σένα. Να σε υποδεχτώ …
—Το δυσκολότερο πράγμα, Βαγγελία, είναι να καταλαβαίνεις σωστά τι
συμβαίνει γύρω σου …
—Είναι κι’ άλλα που τα καταλαβαίνεις αμέσως, συμπλήρωσε η Βαγγελία με την
γλυκειά της αφέλεια που σε νευριάζει.
—Σ’ ένα τέταρτο πρέπει να είμαι στο Σταθμό. Δε θα λείψω πολύ. Μήπως ξέρω;
Στη Λάρισα κι’ ύστερα στις Σέρρες. Καλή δουλειά, απ’ τις σπάνιες. Μη με κοιτάς, σε
ικετεύω, τα δευτερόλεπτα χάνονται. Για δες, είναι κανείς στην αυλή; Άκουσα βήματα.
Περιμένω κάποιον να μου φέρει λεφτά. Δώσε μου πουκάμισα, σώβρακα, κάλτσες και
κείνα τα χαρτιά, είναι μια μελέτη πούγραψα για το περιοδικό του Γιαννόπουλου, μπορεί
να βρω καιρό να την κοιτάξω. Γρήγορα, μην αδειάζεις όλο το συρτάρι, δε θα πάω και στη
Βενεζουέλα. Φτάνουν, μια πετσέτα μόνο. Λοιπόν, εσύ δε θα στενοχωριέσαι. Μια - δυο
βδομάδες. Τι θέλεις να σου φέρω;
Την αγκάλιασε και την φίλησε. «Ποιός ξέρει πότε και πώς θα σε ξαναδώ».
Άρπαξε τη βαλίτσα και την τσάντα και έφυγε. Προχώρησε με το θάρρος της απελπισίας,
έτοιμος να δεχτεί την καταστροφή. Μια αστραπή οξυγόνου φώτισε την αυλή. Στο
πεζοδρόμιο κανείς. Φώναξε ένα ταξί και χάθηκε.
Ο Αντώνης έφτασε στο Σταθμό. Μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο ένας
αχθοφόρος έτρεξε να του πάρει τη βαλίτσα και τότε κατάλαβε ότι τότε πιστέψει κι’ ο ίδιος
πως φεύγει για τη Λάρισα. Ξεκινώντας απ’ το σπίτι του, είπε βιαστικά στον σωφέρ να τον
φέρει εδώ και μάλιστα γρήγορα, για να προλάβει το τραίνο, σα νάθελε να είναι εν τάξει με
τα όσα αράδιασε στη Βαγγελία. Κάποια ανάγκη προσωπικής εντιμότητας σου επιβάλλει
να λες την αλήθεια, για νάχεις την ικανοποίηση μιας συνέπειας, έστω κι’ αν βρίσκεσαι
θαμμένος ολόκληρος στο ψέμα. Ίσως όμως και να υποχρέωσε τον εαυτό του να νομίζει
πως θα φύγει με το τραίνο για νάναι πιο πειστικός.
(Λέξεις 475)

Ερώτηση:
1α. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι στο έργο του Φραγκιά «Μέσα από ασήμαντες λεπτομέρειες
έβγαιναν χαρακτήρες, καταστάσεις, εποχές». Στηριζόμενοι/Στηριζόμενες σε στοιχεία του
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συγκεκριμένου αποσπάσματος να τεκμηριώσετε την παραπάνω άποψη. Μπορείτε να στηριχτείτε και
στους αφηγηματικούς τρόπους που αξιοποιεί ο συγγραφέας.
(Μονάδες 20)
Α2. ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ (ΠΟΙΗΜΑ)
Κ. Π. Καβάφης, (1863-1933). Θεωρείται από τους κορυφαίους ποιητές της ελληνικής, ευρωπαϊκής
και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου υπήρχε ακμαία ελληνική παροικία.
Απέκτησε μεγάλη μόρφωση με συνεχή μελέτη και ήταν ιδιαίτερα γλωσσομαθής. Από το γνωστότερα
ποιήματά του είναι και τα ακόλουθα: “Περιμένοντας τους βαρβάρους”, “Ιθάκη”, “Η σατραπεία”,
“Απολείπειν ο θεός Αντώνιον”, “Καισαρίων”.
“Περιμένοντας τους βαρβάρους”, Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος, 1984 (από τον
δικτυακό τόπο του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού).
Πρόκειται για ένα ψευδοϊστορικό ποίημα, το οποίο αναφέρεται στη Ρώμη την εποχή της παρακμής
της, γύρω στον 5ο αιώνα μ.Χ. Η άλλοτε μεγάλη και τρανή ρωμαϊκή αυτοκρατορία βρίσκεται τώρα στο
έλεος των επιθέσεων των βαρβάρων. Η εξέλιξη της ζωής περιέπλεξε τους όρους διαβίωσης και
συνύπαρξης, καθιστώντας κουραστική και πολυσύνθετη την κοινωνική ύπαρξη των
ανθρώπων/πολιτών που την κατοικούν, με αποτέλεσμα αυτοί να μην έχουν πια τη διάθεση συνεχίσουν
την ανοδική τους πορεία. Ο Καβάφης επιχειρεί την έξοδο από τα προσωπικά του θέματα προς αυτά
που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.
— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
5

— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

10

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

15

—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

20

25

30

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 δυο 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 σκαλιγμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους.
—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
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35

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.

40

— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;

45

Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

50

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
(Λέξεις 250)

Ερώτηση:
1.β. Να συγκρίνετε τους στίχους (45-51) του ποιήματος
«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 μια κάποια λύσις.»
με το χωρίο του πεζογραφήματος (σειρές 43-48)
“Ξεκινώντας απ’ το σπίτι του, είπε βιαστικά στον σωφέρ να τον φέρει εδώ και μάλιστα γρήγορα, για να
προλάβει το τραίνο, σα νάθελε να είναι εν τάξει με τα όσα αράδιασε στη Βαγγελία. Κάποια ανάγκη
προσωπικής εντιμότητας σου επιβάλλει να λες την αλήθεια, για νάχεις την ικανοποίηση μιας
συνέπειας, έστω κι’ αν βρίσκεσαι θαμμένος ολόκληρος στο ψέμα. Ίσως όμως και να υποχρέωσε τον
εαυτό του να νομίζει πως θα φύγει με το τραίνο για νάναι πιο πειστικός”.
Ποιες βασικές διαφορές (02) και ποιες ομοιότητες (02) εντοπίζετε ανάμεσα στα δύο αυτά
παραθέματα/χωρία;
(Μονάδες 10)
1.γ. Στο ποίημα Περιμένοντας τους βαρβάρους (στ. 1) και στο πεζό Η Καγκελόπορτα (σειρά 8)
αναφέρονται, αντιστοίχως, οι λέξεις «αγορά» και «αυλή». Να γράψετε τι, κατά τη γνώμη σας, μπορεί
να συμβολίζουν οι λέξεις αυτές σε καθένα από τα προαναφερόμενα έργα και πώς από κοινού ο χώρος
επιδρά στην ψυχοσύνθεση και τις πράξεις των ατόμων. Μπορείτε να απαντήσετε βάσει των γνώσεων
σας, καθώς και των εμπειριών σας από όλο το φάσμα της πολιτισμικής παραγωγής σε δύο
παραγράφους.
(Μονάδες 20)
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Β: ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ (ΔΟΚΙΜΙΟ)
Ρέα Γαλανάκη (1947). Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία
στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκδώσει
μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα και δοκίμια. Μέχρι τώρα, έχει τιμηθεί δύο φορές με το Κρατικό
Βραβείο (το 1999 για το μυθιστόρημα Ελένη ή ο Κανένας και το 2005 για τη συλλογή διηγημάτων Ένα
σχεδόν γαλάζιο χέρι). Επίσης, βραβεύθηκε με το βραβείο πεζογραφίας Κώστα και Ελένης Ουράνη της
Ακαδημίας Αθηνών (το 2003 για το μυθιστόρημα Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων), καθώς και με άλλες
διακρίσεις. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες.
“Θυμός και Λόγος (Για το συναίσθημα στην Τέχνη)”, Από τη ζωή στη λογοτεχνία, Ρέα
Γαλανάκη, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011, σελ. 193-197(διασκευή).
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Χωρίς συναίσθημα δεν υπάρχει τέχνη. Η συγκίνηση του δημιουργού, αυτό που εγώ
τουλάχιστον αποκαλώ συναίσθημα, είναι προϋπόθεση της τέχνης. Η λειτουργία, ωστόσο,
του συναισθήματος είναι διπλή. Από τη μια μεριά το συναίσθημα είναι προϋπόθεση
δημιουργίας, από την άλλη το συναίσθημα είναι κι ένας από τους βασικούς σκοπούς της
τέχνης: να “αγγίξει”, δηλαδή, το θυμικό του αποδέκτη της, ώστε να εκμαιεύσει κι απ' αυτόν
συναισθήματα αντίστοιχα προς εκείνα που κινητοποίησαν τον καλλιτέχνη. Μέσα από αυτή
τη συναισθηματική μέθεξη διοχετεύονται όλα εκείνα που κάθε φορά προτείνει ένα έργο
τέχνης – και δεν είναι λίγα. Περιττό να πω ότι το συναίσθημα δεν είναι, ασφαλώς, ούτε η
μόνη προϋπόθεση, αλλ' ούτε και ο μόνος σκοπός αυτού του εξαιρετικά πολύπλοκου,
λεπταίσθητου και απαιτητικού δημιουργήματος που είναι ένα έργο τέχνης.
Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό, το οποίο συγκινεί τον δημιουργό. Όπως δεν μπορεί να τεθεί
ένα πλαίσιο απαγόρευσης στο θυμικό του καθενός μας, τι δηλαδή θα πρέπει να νιώθει,
έτσι δεν υπάρχει πλαίσιο για το ποια συγκίνηση θα εμπνεύσει έναν δημιουργό, ούτε ποια
αντίστοιχη συγκίνηση θα επιδιώξει να προκαλέσει με το έργο του. Αυτή η “ελευθερία
συγκίνησης” του δημιουργού, από την αδιόρατη ευχαρίστηση μέχρι τη σκληρή οργή του,
είναι μια ελευθερία που συνεπάγεται κι αυτή πολλούς και διαφορετικούς ανά εποχές
κινδύνους. Κατά βάθος, ίσως μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποιες “σταθερές”, λόγου
χάριν τον ανθρώπινο πόνο, το καταπατημένο δίκαιο, τη συγκινησιακή ερωτική φόρτιση ή
τον φόβο του θανάτου ανάμεσα σε άλλα. Τα υπόλοιπα μάλλον είναι θέματα ιδεών μιας
εποχής, ανοιχτών ή ανελαστικών θεωριών περί την τέχνη, αλλά και προσωπικών
επιλογών του καθενός δημιουργού.
Με το συναίσθημα ως κινητήρια δύναμη της τέχνης, συνήθως εννοούμε μια λίγο πολύ
ανεπεξέργαστη συγκίνηση, από την μελαγχολική και ήπια έως την οργίλη και άναρχη. Ήδη
το ανέφερα, ότι από μόνο του το συναίσθημα δεν συγκροτεί τέχνη. Για μένα πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον έχει και το εξής ερώτημα: με ποιο τρόπο μεταμορφώνεται η κινητήρια
συγκίνηση σε τέχνη; Με τι άλλο συνομιλεί το συναίσθημα, αλλά και ποιοι είναι οι όροι αυτού
του διαλόγου -γιατί σαφώς υπάρχει ένας διάλογος του συναισθήματος με πολλά και
διάφορα κατά τη διαδικασία γέννησης ενός έργου· και πάνω απ' όλα με την λογική. Τι
σημαίνει αυτό; Προσωπικά δεν εννοώ την κατάργηση του (θερμού) συναισθήματος από
μια (ψυχρή) λογική, μα εκείνη την πολύ δύσκολη πορεία της συγκίνησης ώσπου να
κατασταλάξει σε έργο τέχνης ισορροπημένο, ολοκληρωμένο και ανακοινώσιμο. “Θυμός”
και “λόγος” πάνε παρέα σ'αυτή τη δύσβατη οδό, κουβεντιάζοντας, δίνοντας και
παίρνοντας, σταματώντας και συνεχίζοντας, καβγαδίζοντας συχνά.
Όσο και αν η παραπάνω πορεία από την γύρη στον καρπό μένει τελικά ανεξερεύνητη,
μπορεί να πει κανείς ότι κατά τη διάρκειά της λαμβάνεται η πιο σημαντική απόφαση του
δημιουργού: με ποιον τρόπο, δηλαδή, θα μετουσιώσει την συγκίνησή του σε έργο τέχνης.
Αποφασίζει τι θα επινοήσει, τι θα κρατήσει και τι θα παραμερίσει, ποιες τεχνικές θα
χρησιμοποιήσει, με ποιον τρόπο θα διανείμει ένα υλικό που από λίγο γίνεται σιγά σιγά
πολύ, ποιο κίνδυνο αναλαμβάνει ενδεχομένως να διατρέξει, ώστε αυτό που θα προκύψει
να κρατάει το άρωμα της βασικής συγκίνησης, τιθασευμένης, όμως, σε έντεχνη και
απαιτητική μορφή. Ας μην ξεχνάμε ότι, στην μακρά Ιστορία της τέχνης, άλλοι υποστήριξαν
την πλήρη υπαγωγή του συναισθήματος στα κελεύσματα της λογικής, ενώ άλλοι ακριβώς
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το αντίθετο, δηλαδή την ανατροπή της λογικής. Το γεγονός προσθέτει δυσκολίες στις
εκλογικεύσεις του δημιουργού, αφού καμιά θεωρία, κανένα προγενέστερο παράδειγμα δεν
μπορούν να εγγυηθούν για την ποιότητα ενός κυοφορούμενου έργου τέχνης.
Ο δαιδαλώδης διάλογος ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική τερματίζεται από τον
δημιουργό με την ολοκλήρωση του έργου του. Ωστόσο, από το σημείο τούτο και μετά
ξεκινάει ένας άλλος διάλογος συναισθήματος και λογικής, ή μάλλον λογικής και
συναισθήματος. Τη σκυτάλη αναλαμβάνουν πλέον η όποια κριτική, οι όποιοι αποδέκτες
του έργου, η κυρίαρχη αισθητική της εποχής και οι γύρω της, ή οι εναντίον της
δορυφορικές τάσεις, ακόμη και αυτός ο καθόλου αναμάρτητος κριτής-Χρόνος. Στις μέρες
μας έχει εμφανιστεί και η διαφορετική, η λιγότερο φερέγγυα, νομίζω, ανυπόγραφη
ηλεκτρονική κριτική. Έτσι ο διάλογος καλά κρατεί για κάποιο διάστημα, πριν από την τόσο
γρήγορη λησμονιά των έργων τέχνης.
(Λέξεις 658)

Ερώτηση:
1α.i. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου, σε 100 περίπου λέξεις (μονάδες 7)
1.α.ii. Nα γράψετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις υπογραμμισμένες στο
παραπάνω κείμενο λέξεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία και τη χρήση τους στο συγκεκριμένο
δοκίμιο: κινητοποίησαν, πολύπλοκου, ενδεχομένως (μονάδες 3)

(Μονάδες 10)
1β. “Στις μέρες μας έχει εμφανιστεί ... ανυπόγραφη ηλεκτρονική κριτική” (σειρές 51-53). Να
σχολιάσετε την άποψη αυτή. Να υποστηρίξετε τα επιχειρήματά σας σε μια επιστολή 600 περίπου
λέξεων με αποδέκτη έναν/μία νέο/νέα της ηλικίας σας, ο/η οποίος/οποία προβληματίζεται για τις
ανθρώπινες σχέσεις και επιθυμεί μέσω της Τέχνης και του σεβασμού της πνευματικής δημιουργίας να
επικοινωνήσει εποικοδομητικά με τους συνανθρώπους του/της. Εάν πιστεύετε ότι ο στόχος αυτός
μπορεί σήμερα να επιτευχθεί, σε τι θα του/της συστήνατε να στηριχτεί περισσότερο, στο συναίσθημα
ή στη λογική;
(Μονάδες 40)
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Υποδείγματα προφορικών εξετάσεων Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.
ΠΟΙΗΜΑ
Αριστοφάνης. Κορυφαίος κωμικός ποιητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στα μέσα του 5 ου αιώνα, και
έζησε την εποχή της μεγάλης ακμής αλλά και της παρακμής της πόλης. Ο θάνατός του τοποθετείται
το πρώτο τέταρτο του 4ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι έγραψε 44 κωμωδίες από τις οποίες διασώθηκαν οι
11. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες: “Αχαρνείς”, “Ιππείς”, “Ειρήνη”, “Όρνιθες”,
“Λυσιστράτη”. Ο “Πλούτος” είναι η τελευταία κωμωδία του που διασώθηκε ολόκληρη.
Πλούτος, Αριστοφάνης, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1994, σελ. 31-37.
Ένας πατέρας, ο Χρεμύλος, πηγαίνει στους Δελφούς να ρωτήσει τον θεό Απόλλωνα τι ακριβώς
πρέπει να κάνει ώστε ο γιος του να έχει καλύτερη από αυτόν τύχη στη ζωή του. Ο θεός του απαντά
πως πρέπει να ακολουθήσει τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσει βγαίνοντας από τον ναό. Αυτός
που συναντά είναι ένας κουρελής και τυφλός που αργότερα θα μάθει πως είναι ο ίδιος ο θεός Πλούτος,
που μοιράζει τα πλούτη – χωρίς να βλέπει πού και σε ποιον τα δίνει. Ο Χρεμύλος πάει τον Πλούτο
στον Ασκληπιό, που τον γιατρεύει, και όλοι πλέον ζητούν από τον Πλούτο –εκτός από την Πενία που
ταυτιζόταν με τη λιτότητα και την αυτάρκεια - να τους κάνει πλούσιους. Στο απόσπασμα ο Χρεμύλος
συζητά με τον δούλο του, τον Καρίνα.!
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ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Αχ! Δία και θεοί, μπελάς μεγάλος
Να είσαι δούλος σε βλαμμένο αφέντη.
Γιατί άμα λάχει και τον συμβουλέψεις
σωστά για κάτι και δεν το πράξει, τότες έχεις
κι εσύ μερίδιο στις ζημιές. Η τύχη βλέπεις
δεν κάνει εμάς αφέντες του εαυτού μας,
μα εκείνους που μας έχουν αγοράσει.
Κι όσο για τούτα, εντάξει. Με τον Απόλλωνα όμως
που προφητεύει απ’ τον χρυσό του τρίποδα,
παράπονα έχω δίκαια· είναι όπως λένε
σοφός, θεραπευτής και μάντης· ωστόσο
τ’ αφεντικό μου απ’ το μαντείο του έρχεται
με το μυαλό χαμένο, ακολουθάει κάποιον τυφλό,
φέρσιμο αντίθετο απ’αυτό που πρέπει.
Γιατί εμείς που βλέπουμε, οδηγούμε
τους αόμματους· αυτός όμως τραβάει
ξοπίσω απ’ το στραβό και μ’αναγκάζει
ν’ακολουθάω κι εγώ, κι ενώ ρωτάω γιατί,
δε λέει κουβέντα. Λοιπόν, αφεντικό,
με τίποτα δεν θα σωπάσω, αν δε μου πεις
για ποιο λόγο πήραμε το κατόπι ετούτον.
Θα γίνω κακό τσιμπούρι. Και δεν μπορείς
να με βαρέσεις, γιατί, δες, φοράω στεφάνι.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Στο βγάζω, μα το Δία, αν με σκοτίζεις
και τότε θα τις φας γερά.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ (Στον εαυτό του)
Βλακείες!
Μωρέ δε θα σταματήσω,
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προτού μου πεις ποιος είναι τούτος.
Στο κάτω κάτω σε ρωτάω για το καλό σου.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Δε θα στο κρύψω. Από τους δούλους μου
εσένα λογαριάζω σαν τον πιο πιστό
και τον πιο κλέφτη. Εγώ, παρ’ όλο
που ήμουνα δίκαιος και θεοφοβούμενος,
κακοπερνούσα, μ’ έτρωγεν η φτώχεια.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Το ξέρω.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Οι άλλοι πλούτιζαν, ρήτορες, αγιογδύτες,
παλιάνθρωποι και συκοφάντες.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Ναι, Συμφωνώ.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Πήγα λοιπόν στο Θεό να τον ρωτήσω
όχι για μένα τον ταλαίπωρο- η ζωή μου
πάει, σχεδόν ξοδεύτηκε- μα για το γιο μου
που τον έχω μονάκριβο, για να μάθω
μήπως θα πρέπει ν’ αλλάξει τρόπους·
να γίνει παλιοτόμαρο, άδικος, μούτρο.
Γιατί αυτά, θαρρώ, ωφελούνε στη ζωή.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Και τι προφήτεψεν ο Φοίβος;
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Άκου να δεις. Μου είπε ξεκάθαρα ετούτο.
Όποιον θα πρωτοσυναντούσα βγαίνοντας
από το μαντείο, με πρόσταξε να μην τον αφήσω
ούτε στιγμή αλλά και να τον καταφέρω
να’ ‘ρθει μαζί μου σπίτι.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Και ποιον αντάμωσες πρώτον;
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Τούτον εδώ.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Καλά δεν καταλαβαίνεις, βρε μπουμπούνα,
τι εννοεί ο θεός όταν σου λέει καθαρά
και ξάστερα να εκπαιδεύσεις το γιο σου
στα ντόπια κόλπα;
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Από που βγάζεις αυτό το συμπέρασμα;
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Μα είναι φως φανάρι, το παίρνει χαμπάρι
κι ένας θεόστραβος, πως αυτό που σήμερα
συμφέρει τον καθένα, είναι η παλιανθρωπιά.
ΧΡΕΜΥΛΟΣ
Δεν εννοεί αυτό ο χρησμός αλλά κάτι άλλο
πιο σπουδαίο. Αν ετούτος μας πει
ποιος είναι και για ποιο σκοπό έχει έρθει
μαζί μας εδώ πέρα, θα ξεδιαλύνουμε
το νόημα της μαντείας.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Λοιπόν θα μας φανερώσεις εσύ ποιος είσαι
Ή να σ’ αρχίσω στις ξυλιές; Λέγε και γρήγορα.
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ΠΛΟΥΤΟΣ
Κι εγώ σου λέω πως θ’αρχίσεις να σκούζεις.
ΚΑΡΙΩΝΑΣ
Καταλαβαίνεις ποιος λέει πως είναι;
(Λέξεις 451)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
-Ποιες διαπροσωπικές σχέσεις σκιαγραφούνται στο απόσπασμα μεταξύ του Καρίωνα και του
Χρεμύλου; Ποια στερεότυπα της εποχής, κατά τη γνώμη σας, καταρρίπτονται στο συγκεκριμένο
έργο;
-Το έργο Πλούτος ανήκει στο είδος της κωμωδίας. Με αφόρμηση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή
σας μπορείτε να τεκμηριώσετε αυτή την άποψη;

Χριστόφορος Νέζερ (Χρεμύλος), Μιχάλης Καλογιάννης (Πλούτος), Παντελής Ζερβός (Καρίωνας).
Πλούτος (1965), Εθνικό Θέατρο: Κεντρική Σκηνή
16/09/1965 - 26/09/1965 Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Αθήνα, Ελλάδα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.
ΔΟΚΙΜΙΟ
Ο Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος (1900–1981) υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός. Το συγγραφικό έργο του είναι πολύ μεγάλο.
«Δημοκρατία και Πνευματική Καλλιέργεια», Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, περ. Ευθύνη, τχ. 41,
Αθήνα, 1975, σελ. 196-7 (διασκευή).
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Δημοκρατία χωρίς πνευματική καλλιέργεια δεν νοείται ούτε ως έννοια ούτε ως
πραγματικότητα. Για να συλλάβει κανείς την έννοια της δημοκρατίας στην ουσία της
προϋποτίθεται ότι έχει υψηλό βαθμό πνευματικής καλλιέργειας. Εξάλλου, για να
πραγματοποιήσει κανείς τη δημοκρατία ως άτομο (και ως σχέση με τον εαυτό του και ως
σχέση με τους άλλους) απαιτείται, επίσης, υψηλός βαθμός πνευματικής καλλιέργειας.
Γενικώς, για να γεννηθεί η δημοκρατία προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλής πνευματικής
καλλιέργειας. Τούτο ακριβώς έγινε κατά την αρχαιότητα στις ελληνικές πόλεις όπου, αφού
άνθισε η πνευματική καλλιέργεια, γεννήθηκε η δημοκρατία.
Η πνευματική, όμως, καλλιέργεια δεν είναι μόνο προϋπόθεση της δημοκρατίας, αλλά
μόνιμος και σταθερός της σκοπός.
Μέσα στη δημοκρατία, ο άνθρωπος αξιολογείται κυρίως ως πνευματικός άνθρωπος
και ως ηθική προσωπικότητα. Τα μέτρα των αξιών της δημοκρατίας είναι το πνεύμα και
η αρετή. Δίχως αυτά δεν υπάρχει δημοκρατία. Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι πάντοτε
η τυχόν μείωση του βαθμού της πνευματικής καλλιέργειας. Όσο μειώνεται η πνευματική
καλλιέργεια μέσα σε μια δημοκρατία, τόσο απειλείται η δημοκρατία από τους εχθρούς
της, οι οποίοι είναι η τυραννία και η δημοκοπία. Γι’ αυτό, το πρώτο μέλημα της
δημοκρατίας δεν είναι η ευημερία, όπως διδάσκουν πολλοί, αλλά η παιδεία των πολιτών
που αναδεικνύεται ως το σταθερό θεμέλιο της δημοκρατίας.
Όταν η δημοκρατία περνά κρίση ή όταν η πνευματική καλλιέργεια κινδυνεύει, τότε η
κατάσταση της κοινωνίας παρουσιάζεται συγκεχυμένη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν
τα σταθερά κριτήρια των αξιών, οι έννοιες δεν έχουν το βάρος που είχαν πριν. Γενικώς
τα νοήματα που προσδιόριζαν την ζωή των ανθρώπων μετακινούνται «τήδε κακείσε»
(από εδώ και από εκεί) και τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη σύγχυση.
Τούτο είναι το γνώρισμα των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, οι οποίες βεβαίως έχουν
τον τύπο και το περίγραμμα της δημοκρατίας. Η σύγχυση αυτή είναι σχεδόν καθολική,
δηλαδή απλώνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Τέχνη, πολιτεία (δηλαδή
σύστημα νόμων), θρησκεία (δηλαδή εσωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου προς το
άρρητο), όλα αυτά διαταράσσονται, όταν η πνευματική καλλιέργεια μέσα σε μια
δημοκρατία παραμελείται ή και διαστρέφεται. Εφόσον η πνευματική καλλιέργεια
υποχωρεί, εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στη σύγχρονη κοινωνία οι
μηχανισμοί της προπαγάνδας, οι οποίοι με το συστηματικό τους γδούπο κουφαίνουν τους
ανθρώπους και μωραίνουν τη νόησή τους.
(Λέξεις 358)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
-Τι ισχυρίζεται ο συγγραφέας στο παράθεμα; «Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι πάντοτε η τυχόν
μείωση του βαθμού της πνευματικής καλλιέργειας...αλλά η παιδεία των πολιτών που αναδεικνύεται
ως το σταθερό θεμέλιο της δημοκρατίας» (σειρές 13-18). Να εκφράσετε τεκμηριωμένα τη δική σας
άποψη με αναφορές και στο βοηθητικό υλικό (τις εικόνες) που έχετε στη διάθεσή σας.
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-Να χρησιμοποιήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις στο κείμενο καθολική, παραμελείται, κουφαίνουν,
μωραίνουν, για την παραγωγή ενός μικρής έκτασης προφορικού κειμένου μέσω του οποίου θα
προσπαθήσετε να πείσετε τους συνομηλίκους σας για την ύψιστη σημασία της ψήφου.

Αθήνα, Ακρόπολη & Βουλή των Ελλήνων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Louise Weiss: Στρασβούργο, Γαλλία, europarl.europa.eu

Λουξεμβούργο
Léopold: Βρυξέλλες, Βέλγιο
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3.
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Μ. Καραγάτσης (1908-1960). Φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου. Είναι ένας από
τους πολυγραφότερους πεζογράφους της νεοελληνικής λογοτεχνίας και από τους πιο προικισμένους
της γενιάς του. Εμφανίστηκε από νωρίς στα γράμματα ως συνεχιστής και ανανεωτής της
νατουραλιστικής παράδοσης του Καρκαβίτσα και του Θεοτόκη. Έχει γράψει μυθιστορήματα (Ο
Συνταγματάρχης Λιάπκιν, Χίμαιρα, Γιούγκερμαν, Ο Κίτρινος Φάκελος κ.ά.) και διηγήματα (Νυχτερινή
Ιστορία, Το νερό της βροχής, Πυρετός κ.ά.).
Γιούγκερμαν, Μ. Καραγάτσης, 28η έκδοση, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, Αθήνα, σελ. 377-381.
Ο Βασίλης Κάρλοβιτς Γιούγκερμαν είναι πρόσφυγας που έρχεται στην Ελλάδα στις αρχές της
δεκαετίας του '20 μετά την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης (1917). Εγκαθίσταται πρώτα
στον Πειραιά με την απόφαση να αποκτήσει με τα πιο αθέμιτα μέσα τις οικονομικές συνθήκες που θα
του επιτρέψουν να συνεχίσει την έκλυτη ζωή του, αλλά συγχρόνως να αποκτήσει και κάποια κοινωνική
επιρροή. Φαίνεται να είναι πράος με ανεξάντλητη ζωτικότητα και πολλές ικανότητες. Είναι, όμως, φύση
τυχοδιωκτική και αδίστακτη. O Γιούγκερμαν ανακαλύπτει εντελώς συμπτωματικά ότι ο στενός του
συνεργάτης στην Τράπεζα, ο Μιχάλης Καραμάνος, είναι διάσημος συγγραφέας. Σε λίγο θα αναπτυχθεί
ανάμεσά τους το αίσθημα της φιλίας που ξυπνά μέσα του ορισμένες λανθάνουσες ιδιότητες της
προσωπικότητάς του.

5

10

15

20

25

30

Τι λες, Βάσια; Δεν σου γεννιέται, καμιά φορά, η προοπτική της φυγής για τις
άγνωστες χώρες;
- Ως την ώρα, όχι. Κι ούτε θα τα συλλογιζόμουν αυτά, αν δεν σ’ είχα γνωρίσει,
αδιόρθωτε ποιητή! Καταλαβαίνω πως η συναναστροφή σου μ’ εκτροχιάζει απ’ τον
παραδεχούμενο εαυτό μου. Μου ανοίγεις επικίνδυνους ορίζοντες· διαφθείρεις τον
χαμηλό τυχοδιωκτισμό μου, που ξέπεσε σε μικροαστισμό. Και δεν αποκλείεται να με
πιάσει μια μέρα – όπως εσένα- το mal du départ. Γιατί να μου δώσεις τα ποιήματα
του Tristan Corbière; Έκανες μια κακή πράξη.
Το χαμόγελο του Καραμάνου ήταν όλο μειλίχια στοργή.
-Ξέρεις, ξεροκέφαλε Βάνδαλε, πως είμαι περήφανος για το έργο μου; Αν βρισκόσουν
στη θέση μου κι άκουγες τον εαυτό σου πώς μιλάει σήμερα, δε θ’ αναγνώριζες τον
εξυπνότατο, μα ακαλλιέργητο και άδειο Γιούγκερμαν. Σου έδωσα την ανώτερη
γνώση,·ξύπνησα τη νοημοσύνη της ψυχής σου. Πες μου “ευχαριστώ”.
-Όχι, δεν θα σου πω ποτέ αυτή τη λέξη. Απεναντίας, θα σε καταραστώ βαριά την
ώρα του θανάτου μου, γιατί ήταν έγκλημα αυτό που έκανες: να πάρεις έναν
κακομοίρη τραπεζιτικό υπάλληλο, ευχαριστημένο απ’ τη δουλίτσα του, τη ζωούλα
του, τον εαυτούλη του. Να του ξεσηκώνεις τα μυαλά μιλώντας - περί ανέμων και
υδάτων, δίνοντάς του να διαβάσει βιβλία, πράμα που δεν έκανε ποτέ στη ζωή του.
Και τι βιβλία; Τρελά, παλαβά! Tristan Corbière, Jack London, Tolstoi, Ruskin, Knut
Hamsun και Bernard Shaw. Αφήνω τους Εγγλέζους του ανάλατου ρομαντισμού.
Αυτοί είναι ακίνδυνοι.
-Πώς σου φάνηκε το βιβλίο του Céline;
-Απ’ το Θεό να το ‘βρεις ! Τέτοια αναγνώσματα δε δίνουν ούτε σε διανοούμενες
δεσποινίδες! Όχι σε απόστρατο ίλαρχο του ρωσικού τσαρικού στρατού!
Μιλούσαν με συγκρατημένη διάθεση, με τη σπάνια εκείνη διανοητική διαύγεια που
χύνεται σα βάλσαμο στον αισθητό κόσμο του ανθρώπου. Ήταν φανερή η βιολογική
ευφορία τους, που τους δημιουργούσε την αίσθηση μιας γαληνεμένης ευδαιμονίας.
Σώπασαν πάλι και ξανακοίταξαν το γιωτ.
-Οπωσδήποτε, είπε ο Καραμάνος, δεν είν’ ανάγκη να έχεις δηλητηριαστεί με τις
ανησυχίες των décadant για να πεθυμήσεις αυτό το βαποράκι. Τα ένστικτα της
πλεονεξίας και της ηδονής είναι έμφυτα σε κάθε άνθρωπο.
-Δεν είναι απαραίτητο όμως να συνυπάρχουν αυτά τα δύο ένστικτα. Εγώ τουλάχιστο
θα προτιμούσα αυτό το κακομούτσουνο φορτηγό, που ακούει στο γελοίο όνομα
«Μαριογκούλα Κοντραμπασάρα».
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35

40
42

Ο Καραμάνος αναστέναξε κωμικά:
-Χαμένοι οι κόποι μου! Να παρατάς την «Belle Hélène» -έτσι δε λέγεται το γιωτ;- για
τη χοντρο-Μαριογκούλα! Θα μείνεις πάντα ένας κυνικός έμπορας!
-Ακριβώς! Και σαν έμπορας, ξέρω πως για ν’ αποκτήσω την «Belle Hélène», πρέπει
να δουλέψω πρώτα τις μεστές καμπυλότητες της «Μαριογκούλας».... Εξάλλου η
«Ωραία Ελένη» θα γίνει δική μου οπωσδήποτε....
Ο Kαραμάνος του ’ριξε εξεταστική ματιά.
-Τι έπαθες; Μήπως πρώτη κρίση παράκρουσης μεγαλείων;
(Λέξεις 428)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

-Ο Βάσιας και ο Καραμάνος είναι τα δύο βασικά πρόσωπα που συνομιλούν στο απόσπασμα;
Μπορείτε να σκιαγραφήσετε τον χαρακτήρα τους, με βάση τα στοιχεία του κειμένου που έχετε στη
διάθεσή σας;
-“Δεν σου γεννιέται, καμιά φορά, η προοπτική της φυγής για τις άγνωστες χώρες;” (σειρές 1-2). Να
σχολιάσετε ολόπλευρα το παραπάνω παράθεμα.

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901-1975), η Νίκη Καραγάτση και ο Μ. Καραγάτσης (1908-1960) στην πόλη Σαρτρ της
Γαλλίας (BHmagazino, 10 Ιουλίου 2016, Θ. Νιάρχος, φωτ.: Α. Σιμόπουλος)
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