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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Ο ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

Ευχαριστιακός τρόπος ζωής είναι η βίωση του Παράδεισου στη γη. Ο κόσμος 

γίνεται παράδεισος όχι γιατί δεν υφίσταται η φθορά, αλλά γιατί η καθημερινή εμπειρία 

της χάρης σε σημαδεύει. Ευχαριστιακός τρόπος ζωής είναι αυτός που δεν μας 

υπόσχεται απουσία δυσκολιών κόπου, βασάνων, νόσων, γήρατος αλλά πως όλα αυτά 

είναι τελικά αξιοποιήσιμα για την ολοκλήρωσή μας, την κατάκτηση της αυτογνωσίας, 

της σοφίας. 

Η ευχαριστιακή στάση απέναντι στη ζωή δεν μπορεί να σχετίζεται με την 

επιφανειακή αίσθηση της ευχάριστης διάθεσης από ένα ευχάριστο γεγονός ή από 

κάποια επιτυχία, γιατί τότε θα έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Πηγάζει από την 

ανασκόπηση της προσωπικής πορείας και την βεβαιότητα ότι ανεξάρτητα από τις 

όποιες μου αστοχίες δεν έχω παραιτηθεί από τη μετοχή μου στο Αναστάσιμο κάλεσμα 

«προσέλθετε πάντες!». 

Ευχαριστιακή είναι η ζωή με τους ανθρώπους, γιατί η παθολογία του διπλανού είναι 

αφορμή για συνειδητοποίηση και της προσωπικής μου αδυναμίας. Όσο πιο δύσκολα 

κατανοητός είναι ο άλλος άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες  παρέχει η σχέση 

μαζί του. Ο άλλος, στη διαφορετικότητά του, αποτελεί ευκαιρία εμπλουτισμένων 

εμπειριών και προσφέρει δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης του είναι μας. 

Ευχαριστιακή η ζωή με τους ανθρώπους γιατί όταν επιτυγχάνουν κάτι καλό στη ζωή 

τους ανοίγουν νέους ορίζοντες που μόνος δεν θα μπορούσα να φανταστώ. 

Επιβεβαιώνουν ότι και εγώ μπορώ να τα καταφέρω, αν το προσπαθήσω. Ευχαριστιακή 

ζωή με τους ανθρώπους, όχι αν προσδοκάς να σε περιβάλλουν με την αγάπη τους που 

να σε συντροφεύει αλλά αν εσύ τους έχεις αγαπήσει.  

Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής βιώνει το εδώ και τώρα, καθώς η κάθε στιγμή 

περικλείει την αιωνιότητα. Το λουλουδάκι που βγαίνει δίχως να το έχει καλλιεργήσει 

κανείς και που περικλείει την αφτιασίδωτη ομορφιά. Ο ήλιος που σε καίει και που σου 

προσφέρει την ενέργεια του καθώς παραπέμπει στον Ζωοδότη. Η βροχή που έρχεται 

να ποτίσει τη γη, αλλά και την ύπαρξη. Το παθιασμένο βλέμμα των ερωτευμένων νέων. 

Το τρυφερό, σίγουρο και με ευγνωμοσύνη βλέμμα των ηλικιωμένων συντρόφων. Μία 

μελωδία. Ένας χορός. Μια συγνώμη. Ένα ευχαριστώ. Ένα σπρώξιμο. Μια όμορφη 

κοπέλα. Ένα φροντισμένο παιδί με σύνδρομο Down. Ένας παθιασμένος αγώνας. Ένα 

απομακρυσμένο μικρό παρεκκλήσι την ώρα του εσπερινού. Οι γιατροί δίχως σύνορα. 

Μια γυναίκα που ποτίζει τα λουλούδια της. Ένας θυμωμένος έφηβος. Ένα παιδί που 

ψελλίζει τα πρώτα του λογάκια. Μια ανέλπιστη επικοινωνία στο internet. Δύο φίλοι 
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που διατηρούν τη φιλία τους. Ένας τεχνίτης που έχει μεράκι. Ένας υπάλληλος που σε 

εξυπηρετεί με ενδιαφέρον. Ένας εργάτης που δεν γογγύζει. Ένας ιερέας που πιστεύει. 

Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής γνωρίζει να λέει «Δόξα τῷ Θεῷ» και να το εννοεί. 

Ό,τι καλό γίνεται έχει αναφορά στο Δημιουργό και εμείς γινόμαστε μέτοχοι του. Αυτό 

δεν σημαίνει καθόλου υποτίμηση της ενεργητικής συμμετοχής του ανθρώπου, αλλά τη 

συνειδητοποίηση μιας αλήθειας που αποτρέπει τις απογοητεύσεις. 

Ευχαριστιακός τρόπος ζωής είναι το να μην περιορίζεται η σχέση με τον Δημιουργό 

μόνο μέσα στους ναούς, αλλά να συνεχίζεται σε κάθε στιγμή της ζωής σου. 

Ευχαριστιακά, όπως ζουν τα μικρά παιδιά μέσα στο παιχνίδι τους.  Ευχαριστιακά, όπως 

ξετυλίγεις το δώρο του αγαπημένου σου. Ευχαριστιακά, όπως ο ερευνητής στο 

εργαστήριο του νιώθει ότι ευοδώνονται οι προσπάθειες του. Ευχαριστιακά, όπως 

κάποιοι που τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους γεμίζουν το χώρο και τους ανθρώπους 

που τους περιβάλλουν με τις ευχές τους. 

Τελικά ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής δεν είναι τίποτα άλλο από την αυθεντική 

βίωση της Ανάστασης, από τον καθημερινό εορτασμό του Πάσχα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΔ. ΑΡΜΟΣ 

(Διασκευή κειμένου) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

(από έναν ψυχολόγο) 

Είναι μία πανδημία. Η ζωή μας, που μέχρι τώρα θεωρείτο αυτονόητη, πλέον 

απειλείται, γεγονός που μας προκαλεί ακραία συναισθήματα και μας οδηγεί συχνά σε 

ασύνειδες αντιδράσεις. Ο τρόπος που θα επιλέξουμε να διαχειριστούμε τους φόβους 

μας, αναδεικνύει και τα υπαρξιακά χαρακτηριστικά που διαλέγουμε για τον εαυτό μας: 

θα επιλέξουμε την ενδοστρέφεια, την καχυποψία, την απομόνωση, την αδιαφορία ή θα 

αναπτύξουμε το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης; Μπορούμε, λοιπόν, ακόμα και σε 

τούτες τις στιγμές να διδαχτούμε. Ενδεικτικά αναφέρω: 

Να επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των επιστημόνων, καθώς με αυτόν 

τον τρόπο μαθαίνουμε στα παιδιά να διαχειρίζονται τις κρίσεις αναζητώντας την 

κατάλληλη βοήθεια και συμβουλή, έτσι όπως αναλογεί στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 

κοινωνίας, και όχι να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, κατευθυνόμενος από 

βαθύτερα ένστικτα. 

Να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, έχοντας στο μυαλό μας ότι με αυτόν τον τρόπο 

διδάσκουμε την αυτοπειθαρχία και τον αυτοσεβασμό, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την 

κοινωνική υποχρέωση για την προστασία και των συνανθρώπων μας. 

Να μάθουμε να κατανοούμε και να επικοινωνούμε τους φόβους και τις ανησυχίες 

μας με κοντινά πρόσωπα, γιατί έτσι καταπολεμάμε την εσωστρέφεια, ενώ ταυτόχρονα 

αναπτύσσεται η συντροφικότητα, που μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς. 

Να αναπτύξουμε περισσότερο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, καθώς η πίεση 

από την καθημερινότητα και η έλλειψη χρόνου για να σκεφτούμε, μας «κλείνει» στο 

μικρόκοσμό μας, ενώ τέτοιες στιγμές μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε άμεσα 

εξαρτώμενοι από το περιβάλλον, δέσμιοι μίας κοινής πανανθρώπινης μοίρας, και 

οφείλουμε να καλλιεργούμε την αλληλεγγύη, να αναλογιστούμε για την πραγματική 

ευθύνη που έχουμε απέναντι στον συνάνθρωπό μας, σε άτομα λιγότερο προνομιακά ή 

σε ευπαθείς ομάδες. 
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Να μην αποκλείουμε ανθρώπους – είτε αυτοί έχουν κολλήσει τον ιό, είτε επειδή 

είναι άρρωστοι, είτε επειδή έτυχε να ταξιδέψουν στην Ιταλία, είτε επειδή επισκέφθηκαν 

τους Άγιους Τόπους, είτε επειδή είναι πρόσφυγες – αλλά να βοηθάμε, εφόσον έχουμε 

τις κατάλληλες δυνατότητες, και όχι παρορμητικά και αλόγιστα, γιατί συχνά, ενώ οι 

προθέσεις μας είναι καλές, δεν φέρνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Να επιλέγουμε αυτά που θα ακούσουμε από την τηλεόραση και αυτά που θα 

διαβάσουμε στο διαδίκτυο και να σκεφτόμαστε ότι πάντα ο πανικός αποτελεί κακό 

σύμβουλο, μας εγκλωβίζει σε απελπισία, η οποία είναι μεταδοτική και επιφέρει 

μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες και πιο μακροχρόνιες στη ζωή μας, ίσως και από 

οποιαδήποτε σωματική ασθένεια. 

Να αξιοποιήσουμε πιο πολύ την εργασία μας – η οποία αποτελεί και τη θέση από 

την οποία μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στο περιβάλλον μας – να μην επιτρέψουμε 

σε τίποτα να στερήσει τη δημιουργικότητα, η οποία ίσως αποτελεί και το πιο ισχυρό 

κίνητρο για ανάκαμψη, όταν τα πράγματα δεν μας πάνε και τόσο καλά. 

Να μην ξεχνούν, όσοι πιστεύουν, ότι η Θεία Κοινωνία είναι σημαντική για την 

πίστη, όμως και την Ιατρική ο Θεός την επέτρεψε. 

Το άφησα τελευταίο, γιατί το θεωρώ το πιο βασικό: είναι μια ευκαιρία, από τη 

στιγμή που θα μείνουμε πιο πολύ στο σπίτι μας, να περάσουμε περισσότερο χρόνο με 

τις οικογένειες μας, να παίξουμε πιο πολύ με τα παιδιά μας, να κάνουμε και μια 

εκδρομή παραπάνω, να αφιερώσουμε χρόνο στο σύντροφο, στους συγγενείς κτλ, 

αναλογιζόμενοι ότι στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο και ότι μέσα στη ζωή είναι 

και οι ανατροπές. Άρα, ας χαρούμε πιο πολύ τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή 

μας, τώρα που μπορούμε. 

Λάμπρος Λάσδας, 

Σχολικός Ψυχολόγος – Συστημικός Ψυχοθεραπευτής,  

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υπηρεσία Δήμου Διονύσου, 

Διαδικτυακή ανάρτηση 

(Ελαφρά διασκευή κειμένου) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

ΚΑΤΑΨΥΧΤΗΣ 

Όσα χαμόγελα περισσεύουν στο τέλος της ημέρας 

δεν τα πετάω, τα καταψύχω. 

Και όταν χρειαστώ –στη μέση μιας μουντής ζωής- 

μερίδες χαράς, τα αποψύχω. 

Συντηρώ την ψυχή σε θερμοκρασίες 

υπό του ανθρώπινου μηδενός· 

εκπαιδεύω την καρδιά 

να αποτάσσεται τις ανεπάρκειες. 

Συγυρίζω τα συρτάρια του καταψύχτη. 

Αδειάζω τον νου και τον ξαναγεμίζω. 

Ξεφορτώνομαι προσκολλήσεις, εμμονές, 

τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. 

Διατηρώ στην πηγαία τους φρεσκάδα 

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%85-420821071411028/?__tn__=kCH-R&eid=ARC-LQFfpxPUxnk499NhFZkG0eTzCkycrsyp1aFSJdwcS9t56FhtTgRpM1I49GcVqlyaOj58KFuQd4FU&hc_ref=ARSpMX0b723jQ4N7z5gA9USDA-MTXdbyMY62muSmd3tmT7dBDVDYyTHCly14OrAiRYE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCSDcQLBSjLWl57TYFUmch7suqpReSBP5wMDKWrmDxb_Ahar4AI5mWYN5NY-4PWW-27FV9mg2ueBSkHY3YnuWSoGZ4zBnZWDGN4Gq5HdNHVKr1RiTk-LJVpmW-JL_itUC-cfxqPqv0DQEaHho5qZu3LdYaEywzot33wdVo9sAH_TKirl3XXpek5cFy6fQwHNNgzvHyYuYxT0j5HpV8RROJuR3ZMtEb1fvpDmS-YG5-_XAu8b_3rwSDFceT9FI7mMs4mUy9y-chN014rs7b1aWabb59K40o-lY1lPm0u4oOPkbV6Nv-XbzX-SA9DcXMA5tqV7gDlB5o5orHKKcQH
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βαθιά αισθήματα ψυχικής ανάτασης. 

Μόνο. 

ΣΗΛΙΚΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  

ΕΚΔ. Μελάνι 

 

ΘΕΜΑ Α΄ 

Να αποδώσετε περιληπτικά (σε 70-80 λέξεις) τις παραγράφους 3 έως και 5 του 

Κειμένου 1 («Ευχαριστιακή είναι η ζωή με τους ανθρώπους, γιατί η παθολογία…. μιας 

αλήθειας που αποτρέπει τις απογοητεύσεις.»). 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β΄ 

Ερώτημα 1ο   

Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό ή Λάθος, ανάλογα με το αν νομίζετε 

ότι η πρόταση αποδίδει ορθά το νόημα του Κειμένου 2. Στη συνέχεια να τεκμηριώσετε 

την απάντησή σας παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία από το κείμενο. 

1. Ο φόβος απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού είναι ένα αδικαιολόγητο 

συναίσθημα. 

2. Το να ακολουθούμε ως ενήλικες τους κανόνες των επιστημόνων αποτελεί μέσο 

διαπαιδαγώγησης. 

3. Η εκδήλωση της ανησυχίας μας στον/στην σύντροφό μας κλονίζει τη σχέση μας. 

4. Με την πανδημία του κορωνοϊού ελλοχεύει ο κίνδυνος του κοινωνικού ρατσισμού. 

5. Οι βίαιες μεταβολές δεν είναι κάτι φυσιολογικό για τη ζωή του ανθρώπου.   

Μονάδες 15 

Ερώτημα 2ο    

«Ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής βιώνει το εδώ και τώρα,  … Ένας ιερέας που πιστεύει.» 

(Κείμενο 1-παράγραφος 4):  

α. Με ποιον τρόπο οργανώνει την παράγραφο αυτή ο συγγραφέας και γιατί επιλέγει 

τον συγκεκριμένο τρόπο; 

Μονάδες 7 

β. Να αναφέρετε δύο  γλωσσικά μέσα με τα οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να πείσει 

τον αναγνώστη στην παράγραφο αυτή και να τα σχολιάσετε. 

Μονάδες 6  

Ερώτημα 3ο  

α. Πώς σχετίζεται ο τίτλος του κειμένου 2 με το περιεχόμενό του; Να απαντήσετε σε 

ένα κείμενο 60-70 λέξεων. 

 Μονάδες 6  

β. Ο συγγραφέας του Κειμένου 2 επιλέγει έναν παραινετικό τόνο για το κείμενό του. 

Με ποιες γλωσσικές επιλογές πετυχαίνει να δώσει τον τόνο αυτό; Να δώσετε 

παραδείγματα από το κείμενο.  

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ΄ 

Ποια στάση ζωής προβάλλει το ποιητικό υποκείμενο (Κείμενο 3);  Ποιες δυσκολίες 

αντιμετωπίζει και πώς τις υπερβαίνει; Να στηρίξετε την απάντησή σας (που θα 

εκτείνεται σε 150 λέξεις) σε κειμενικά στοιχεία.  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ΄ 

Σε ένα άρθρο (350 λέξεις) να αναπτύξετε τις σκέψεις σας πάνω στο εξής απόσπασμα 

του Δ. Καραγιάννη (Κείμενο 1): «Ευχαριστιακός τρόπος ζωής είναι αυτός που δεν μας 

υπόσχεται απουσία δυσκολιών κόπου, βασάνων, νόσων, γήρατος αλλά πως όλα αυτά 

είναι τελικά αξιοποιήσιμα για την ολοκλήρωσή μας, την κατάκτηση της αυτογνωσίας, της 

σοφίας.». Να αξιοποιήσετε ως αφόρμηση του άρθρου σας την κεντρική ιδέα-θέση του 

Λ. Λάσδα για την «υπαρξιακή αντιμετώπιση» του κορωνοϊού (Κείμενο 2). 

Μονάδες 30 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ!!! 

 

 

 


