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Α  Π  Α  Ν  Τ  Η  Σ  Ε  Ι  Σ  

ΘΕΜΑ  Α΄ 

Ο συγγραφέας πραγματεύεται τις δύο στάσεις ζωής που διαμορφώνουν οι 

άνθρωποι απέναντι στις δυσκολίες της ζωής τους καθώς και τα κύρια στοιχεία 

του χαρακτήρα τους. Αρχικά καταγράφεται η ύπαρξη αντιξοοτήτων στη ζωή του 

ανθρώπου που συνιστούν μία νομοτέλεια. Απέναντι σ’ αυτές οι άνθρωποι 

άλλοτε οδηγούνται σε μια παθητική συμπεριφορά κι άλλοτε μία ενεργητική. 

Εκφραστές της πρώτης στάσης είναι οι άνθρωποι της αδράνειας και της δεύτερης 

της δράσης. Οι πρώτοι εκπροσωπούν την άρνηση της ζωής και συνιστούν 

αρνητικό πρότυπο ζωής. Οι δεύτεροι είναι οι υπερασπιστές της ζωής και της 

προόδου και συνιστούν θετικά πρότυπα μίμησης. Επιλογικά τονίζεται η αξία 

της αγωνιστικότητας ως αναγκαιότητας απέναντι στα αδιέξοδα της κοινωνίας. 

ΘΕΜΑ  Β΄ 

Β1.1Σ («Μία φυγή…παραίτησης», §1), 2Λ («Οι αντιξοότητες…νίκη», §2) 

,3Λ («Ως προτροπή…εμπεριέχει», §5), 4Σ («Αντίθετα…λειτουργία», §6), 5Λ («Ένα 

σύνθημα…ελπιδοφόρες, §7). 

Β2α.Η αναφορά στους στίχους των δύο ποιητών σχετίζεται άμεσα τόσο με 

τον τίτλο του Κ.ΙΙ όσο και με το βασικό περιεχόμενο του κειμένου. Ειδικότερα οι 

δύο ποιητές προβάλλουν τις δύο στάσεις ζωής απέναντι στα προβλήματα της 

ζωής. Ο Σικελιανός αποποιείται τη λύση της «φυγής» ως απάντηση, ενώ ο 

Καβάφης καταγράφει τη λύση της «φυγής» για τη σωτηρία των Τρώων. Τις δύο 

στάσεις ανιχνεύουμε και στον τίτλο όπου η παρουσία των ρημάτων 

 «φεύγουμε» και «παλεύουμε» τις αναδεικνύει έμμεσα, σε διλημματικό τόνο. Η 

παρουσία του ερωτηματικού επιτείνει τον διλημματικό χαρακτήρα του τίτλου 

ως προς την επιλογή της προτιμητέας στάσης ζωής. 
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Σε ένα δεύτερο επίπεδο η αναφορά των δύο ποιητών προϊδεάζει για την 

καταγραφή και παρουσίαση των δύο στάσεων ζωής που επιλέγονται από τους 

ανθρώπους, όταν βρεθούν μπροστά στα προβλήματα της ζωής. Η πρώτη στάση, 

αυτή της «φυγής» χαρακτηρίζει ανθρώπους που λυγίζουν ή και δειλιάζουν 

 μπροστά στον όγκο των προβλημάτων και παραιτούνται από κάθε προσπάθεια 

ενεργητικής αντίδρασης. Η δεύτερη στάση, αυτή της «μη-φυγής» χαρακτηρίζει 

τους τολμηρούς και τους δυνατούς και με θετικό δείκτη αυτοπεποίθησης. (§1 

& 2) 

Έτσι η αναφορά στους δύο στίχους των ποιητών λειτουργεί ως γέφυρα 

ανάμεσα στον τίτλο και το υπόλοιπο «σώμα» του κειμένου. 

β.Ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να χαρτογραφήσει τις δύο στάσεις 

ζωής, τη «φυγή» και τη «μη-φυγή», όπως και τα δομικά στοιχεία των εκφραστών 

αυτών χρησιμοποιεί πλήθος ρημάτων που καθιστούν πιο εναργές το 

περιεχόμενό τους. Ειδικότερα τα ρήματα της πρώτης στάσης, της «φυγής», όπως 

τα «αποφεύγουν να συγκρουστούν, φοβούνται, δειλιάζουν» αναδεικνύουν με 

καθαρότητα το αρνητικό πρόσημο αυτής της στάσης, αλλά και των εκφραστών 

της. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεύτερη στάση, τη «μη-φυγή» όπου τα 

ρήματα «αντιστέκεται», «αγωνίζεται», «συγκρούεται», «χαλυβδώνουν» σκιαγρα

φούν το εσωτερικό υπόβαθρο των εκφραστών της. Έτσι τα ρήματα, στο βαθμό 

που εκφράζουν ενέργεια (θετική ή αρνητική) πλέκουν τον ιστό των δύο στάσεων 

και του χαρακτήρα των ανθρώπων που τις υιοθετούν. Υφολογικά ο λόγος 

αποκτά ζωντάνια, παραστατικότητα και αμεσότητα διευκολύνοντας έτσι την 

κατανόηση του περιεχομένου της βασικής πρόθεσης του συγγραφέα να 

περιγράψει τις δύο στάσεις ζωής και των ακολούθων της. Ο Ενεστώτας ως 

χρόνος συνδράμει συμπληρωματικά στην πρόθεση αυτή αφού δίνει τόσο 

την παροντικότητα του φαινομένου όσο και την διαχρονικότητά του… 

Β3α.Και τα δύο κείμενα συγκλίνουν ως προς την προβολή και καταγραφή 

της συμπεριφοράς των ανθρώπων απέναντι στα προβλήματα της ζωής. 

Ειδικότερα ο Κ.Ι σκιαγραφεί την παθητική στάση ζωής που εμπεριέχει 

την αδράνεια, το φόβο και τη δειλία. Αυτή χαρακτηρίζει τους αρνητές της ζωής 

που αναζητούν τις λύσεις στη φυγή (§1 & 2, «Απέναντι…συμβιβασμού»/ «Οι 

πρώτοι…πραγμάτων»®§1/ «όσοι προτιμούν…παρακαταθήκη» ®§2). Στο ίδιο 

πλαίσιο κινείται και το Κ.ΙΙ που προβάλλει εμφαντικά στη στάση 

της «φυγής» που επιλέγουν κάποιοι αδύναμοι κάτω από το βάρος των 

προβλημάτων (§1). Η φυγή και η μη-αγωνιστική στάση ζωής θεωρούνται ως 

αρνητική συμπεριφορά και αντιπρότυπο. 

Αναλογίες υπάρχουν και στην προβολή της «αγωνιστικής»στάσης 

ζωής (Κ.Ι) και της «μη-φυγής» (Κ.ΙΙ). Η πρώτη διέπει άτομα ενεργητικά με 

δύναμη και θέληση και αγάπη για τη ζωή και την πρόοδο (§1 & 2 & 2, Κ.Ι). Η «μη-

φυγή» προβάλλεται ως επιλογή θετική και χαρακτηρίζει άτομα που 

αγωνίζονται και συγκρούονται (§2, Κ.ΙΙ). 
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Έτσι η «επικοινωνία» των δύο κειμένων είναι εμφανής και διευκολύνει τον 

αναγνώστη στην βαθύτερη κατανόηση και των δύο κυρίαρχων στάσεων ζωής 

που επιλέγουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται μπροστά στα προβλήματα και στα 

αδιέξοδα της ζωής. Η αναλογία είναι εμφανής και αισθητοποιεί 

τη διαχρονικότητα και καθολικότητα αυτών των στάσεων αλλά και των 

εκφραστών της. 

β.Χαλυβδώνουν =ισχυροποιούν, φαρέτρα =επιχειρήματα, απεγκλωβισμό 

= αποδέσμευση – απελευθέρωση, διαβρώνει = αδυνατίζει – αλλοιώνει,  υγιή = 

γερά – ομαλά – φρόνιμα – κατάλληλα. 

  

ΘΕΜΑ Γ΄- Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 

Ο Ν. Καζαντζάκης στην «Ασκητική» του κατορθώνει να εκφράσει με 

έναν λυρικό τρόπο το προσωπικό του φιλοσοφικό του Ιδεώδες προκειμένου να 

οδηγηθεί στην εσωτερική αποκορύφωση της απόλυτης αίσθησης 

της ελευθερίας. Η προτροπή του «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς…Πολέμα!»  

συνιστά μία εσωτερική κραυγή που εμπεριέχει στοιχεία κοινωνικής διακήρυξης. 

Μία κραυγή για την ανάγκη του ανθρώπου να «μάχεται» ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσμα. Η δράση και ο αγώνας είναι η κορύφωση της συνειδητοποίησης 

του ανώτατου χρέους του ανθρώπου. Η νίκη και η ήττα δεν μπορούν να είναι το 

τέλος του στόχου, αλλά η αφετηρία για συνεχή επαγρύπνηση και τελείωση. 

Η αγωνία του ανθρώπου συμπληρώνεται με τον αγώνα που συνιστά και το 

απόλυτο χρέος του ανθρώπου. Ο προστακτικός τόνος του «πολέμα» εμπεριέχει 

όλη τη φιλοσοφία του Καζαντζάκη με στόχο την ελευθερία. Μία ελευθερία που 

δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά η προτροπή για διαρκή αγώνα για ελευθερία. 

 

Η προτροπή του Ν. Καζαντζάκη διατυπωμένη άλλοτε με Προστακτική 

«Πολέμα» κι άλλοτε με προτρεπτική Υποτακτική «Να μάχεσαι…να ρωτάς»  



Ηλίας Γιαννακόπουλος Σελίδα 4 

 

εμπλουτίζει το περιεχόμενο με αμεσότητα και ζωντάνια. Το β΄ ενικό 

πρόσωπο κυριαρχεί ως γλωσσική επιλογή προσδίδοντας μία θεατρικότητα στο 

απόσπασμα. Ο καθένας αισθάνεται να είναι το «Εσύ» - ο αποδέκτης των 

προτροπών κι έτσι βιώνει την προτροπή ως προσωπικό χρέος του. 

 

Ως μία δική μου προτροπή που θα μπορούσε να εκφράσει το «χρέος» του 

σύγχρονου ανθρώπου είναι: 

«Να στοχεύεις το ανέφικτο, όταν όλοι οι άλλοι συμμορφώνονται στο δεδομένο» ή 

«Μην διαλέγεις το άνετο, το βολικό και την πεπατημένη οδό… Φτιάξε το δικό 

σου δρόμο με το δικό σου περπάτημα». 

  

ΘΕΜΑ Δ΄ -Έ Κ Θ Ε Σ Η 

Η ανάλυση του πρώτου θέματος βρίσκεται στο blog του 

συγγραφέα ΙΔΕΟπολις ,iliasgiannakopoulos.blogspot.com και ειδικότερα στα 

άρθρα:1.«Φεύγουμε ή παλεύουμε;», 2.«Οι “Απροσάρμοστοι”», 3.«Συνείδηση και 

Επανάσταση»,4.«Ουτοπία…Σε κάνει να προχωράς»,5.«Αγωνιστικότητα και 

Ελευθερία»,6.«Νέος θα πει...». 

Για το εναλλακτικό θέμα σχετικό υλικό υπάρχει στα άρθρα: 1.«Η 

Ελευθερία ως προϊόν αναγκαιότητας», 2.«Διαφωνία, Ελευθερία και Αλήθεια». 

 


