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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 
Χαιρετούσε και τις κυρίες 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Τα μεγάλα ταξιδιωτικά ρεπορτάζ» του Έρικ Νιούμπι 

(Επιλογή – Εισαγωγή), μετάφραση Κωνσταντίνου Σταμέλου, εκδ. Νάρκισσος. 

 

Ο Χόλμαν1 δεν γεννήθηκε τυφλός. Αντίθετα, ήταν ένα γεροδεμένο παιδί. Τα 

προβλήματα άρχισαν όταν ο πατέρας του τον έστειλε να δουλέψει στη θάλασσα. Το κρύο 

και η υγρασία στις ακτές της Βόρειας Αμερικής του έκαναν κακό· πρώτα άρχισε να πονά 

στους αστραγάλους, ύστερα σε όλο του το σώμα, ώσπου μια μέρα τυφλώθηκε. Άλλοι στη 

θέση του θα έπεφταν σε κατάθλιψη. Αλλά εκείνος δεν το έβαλε κάτω. Όπως γράφει ο 

Τζέισον Ρόμπερτς στο βιβλίο του «Μια αίσθηση του κόσμου: Πώς ένας τυφλός έγινε ο 

μεγαλύτερος περιηγητής του κόσμου» (εκδ. Simon & Schuster), ο Χόλμαν έμαθε να 

μετακινείται μ’ ένα μπαστούνι τόσο γρήγορα και τόσο επιδέξια, ώστε έμπαινε σε 

πολυσύχναστα εστιατόρια του Λονδίνου κι έβρισκε μόνος του το σωστό τραπέζι. Λέγεται 

μάλιστα πως διέσχιζε τον δρόμο και την κατάλληλη στιγμή έβγαζε το καπέλο του για να 

χαιρετήσει μια κυρία. 

Το πρώτο του μεγάλο κατόρθωμα ήταν η ανάβασή του στον Βεζούβιο το 1821, κατά 

τη διάρκεια της έκρηξης του ηφαιστείου. Την ώρα που οι συνταξιδιώτες του είχαν 

πανικοβληθεί από τα σύννεφα των θειούχων αερίων, εκείνος περπατούσε με 

αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι το μπαστούνι του δεν θα τον πρόδιδε. Όταν γύρισε στην 

Αγγλία, συγκέντρωσε τις σημειώσεις που είχε κρατήσει και έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο 

πήγε καλά. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα επόμενα. Ο Χόλμαν είχε αποκτήσει ήδη 

εχθρούς και ανταγωνιστές, που τον διέβαλλαν και ισχυρίζονταν ότι δεν έκανε ποτέ αυτά για 

τα οποία έγραφε. Αλλά εκείνος συνέχισε να περιπλανιέται και να γράφει, δίνοντας όλο και 

μεγαλύτερη σημασία στο ταξίδι και όλο και λιγότερη προσοχή στην προσωπική του 

ιδιαιτερότητα. Όταν έφτασε στην Κεϋλάνη, έμαθε ότι υπήρχε πρόβλημα με εξαγριωμένους 

ελέφαντες στην τοπική ζούγκλα. Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, δανείστηκε ένα 

τουφέκι κι έφυγε για κυνήγι. 
 

1 Τζέιμς Χόλμαν (1786-1857), στο πρώτο μισό του 19ου αι. διέτρεξε περισσότερα από 400.000 

χιλιόμετρα σε πέντε ηπείρους και διακόσιους διαφορετικούς πολιτισμούς. 



Εκατόν πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του, σημειώνει η Γκάρντιαν2, ο Τζέιμς 

Χόλμαν κατακτά τη θέση που του αξίζει στο πάνθεον3 των περιηγητών. Πώς θα 

αντιμετώπιζε άραγε σήμερα το «πολιτικά ευπρεπές» κλίμα της εποχής μας; Με την 

περιφρόνηση που αντιμετώπιζε εκείνους που τον θεωρούσαν ένα επαχθές4 ανθρώπινο 

φορτίο. Θα συνέχιζε να ταξιδεύει. 

 

Α3. Ο συγγραφέας περιγράφει ένα άτομο με τύφλωση το οποίο έχει καταφέρει να 

πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Θεωρείς ότι η θέληση του ανθρώπου είναι αρκετή, για να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει; Μπορεί να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση σε 

δύσκολες συνθήκες; Να αναπτύξεις τις απόψεις σου σε άρθρο (200-250 λέξεων) που θα 

δημοσιευτεί στο ιστολόγιο του σχολείου. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Ιωάννης Πολέμης ((1862 - 1924) 

Τυφλός Οιδίπους5... 

 

Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1917 στη συλλογή Σπασμένα μάρμαρα, Αθήνα: τυπ. Εστίας. Επίσης, στον 

συγκεντρωτικό τόμο: Ιωάννης Πολέμης, 1970, Άπαντα. Τα πρωτότυπα ποιητικά και θεατρικά, τόμ. Β΄. 

Αθήνα: Δωρικός. Διαθέσιμο στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα. 

 

Τυφλός Οιδίπους ο καθένας παίρνει 

το μονοπάτι που, τυφλή κι αυτή, 

του χάραξεν η Μοίρα. Πού τον φέρνει 

το μονοπάτι που τυφλά πατεί; 

 

Τυφλός Οιδίπους στο ραβδί σκυφτός 

 
2 Γκάρντιαν: Ημερήσια βρετανική εφημερίδα. 

3 Πάνθεον: το σύνολο των νεκρών μεγάλων ανδρών ενός έθνους ή μίας εποχής. 

4 Επαχθές: δυσβάστακτο, δυσάρεστο. 

5 Μυθολογικός ήρωας, βασιλιάς της Θήβας, ο οποίος ανακάλυψε ότι είχε νυμφευθεί τη μητέρα του 

(Ιοκάστη) και έκανε τέσσερα παιδιά μαζί της (Ετεοκλής, Πολυνείκης, Αντιγόνη, Ιοκάστη). Τότε 

αυτοτυφλώθηκε και αυτοεξορίστηκε. Σύμφωνα με την παράδοση, στην Αθήνα τον συνόδεψε η κόρη 

του, η Αντιγόνη. 

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/browse.html?text_id=384


βαδίζει και βαδίζει, και ζυγώνει, 

πού; Δε θωρεί6. Καλότυχος αυτός 

που τον κρατεί απ᾽ το χέρι μια Αντιγόνη. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Με αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία του ποιήματος να καταγράψεις πώς 

παρουσιάζεται ο Οιδίποδας στο ποίημα;  Θεωρείς ότι είναι «καλότυχος» όποιος έχει 

κάποιον να τον στηρίζει, όπως ο ήρωας την κόρη του Αντιγόνη; 

ή 

2. Να υποθέσεις ότι είσαι φίλος του Οιδίποδα και του γράφεις μια επιστολή. Τί θα του 

ανέφερες, για να τον ενθαρρύνεις;  
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6 Θωρεί: βλέπει. 


