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Α. Μη Λογοτεχνικό κείµενο 
Τόση µιζέρια πια! 

Ετυµολογικά µε την λέξη µιζέρια εννοούµε τη άρνηση των πάντων (ακόµα 
και των ευχάριστων πραγµάτων) που συνοδεύεται από µία µόνιµη κακή διάθεση. 
Ενίοτε συνδέεται µε την φτώχια και την δυστυχία, και πολλές φορές µε την συνεχή 
έκφραση παραπόνων συνήθως για σηµαντική ή ασήµαντη αφορµή.  
Τη συνεχής και εκνευριστική τάση παραπόνων δηλαδή τη γκρίνια, την συναντάµε σε 
ανθρώπους που ασκούν ανελέητη κριτική στα πάντα χωρίς όµως να προσφέρουν 
λύσεις. Πολλές φορές µάλιστα οι άνθρωποι αυτοί αντλούν ευχαρίστηση από την 
δυστυχία που βλέπουν γύρω τους αφού διαστρεβλώνουν τα πάντα µε τα 
παραµορφωτικά τους γυαλιά.  

Οι µίζεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε γενικεύσεις και υποβαθµίζουν κάθε 
θετικό. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να µειώνουν τους άλλους, να χαµηλώνουν 
την αυτοεκτίµηση τους, και να φέρνουν πάντα την καταστροφή.  
Χαρακτηριστικές µορφές της µιζέριας βρίσκονται σε συµπεριφορές ανθρώπων που 
θέλουν τους άλλους δυστυχισµένους απλά και µόνο επειδή αυτοί δεν µπορούν να 
βρουν την ευτυχία. Η µιζέρια σαν ψυχολογική πραγµατικότητα συνοδεύεται όχι µόνο 
από αρνητικές σκέψεις αλλά και από συναισθήµατα ανικανότητας και χαµηλής 
αυτοεκτίµησης.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο άνθρωπος που βιώνει τα συναισθήµατα αυτά να 
νοιώθει µεγάλο ψυχικό πόνο και αρνητισµό τον οποίο στρέφει αποκλειστικά και µόνο 
στους γύρω του. Η κακή εικόνα που έχει για τον εαυτό του καθώς και ο τρόπος που 
βλέπει τα πράγµατα, του προκαλούν συναισθήµατα αφόρητα και  επιθετικά ως προς 
τον λόγο και τις πράξεις του.  

Η µιζέρια πολλές φορές συνδέεται και µε την τσιγκουνιά όχι µόνο την υλική 
αλλά και την συναισθηµατική. Συνήθως οι µίζεροι άνθρωποι αρνούνται να 
µοιραστούν κοµµάτια από τον συναισθηµατικό τους κόσµο και δεν είναι ανοιχτοί ως 
προς την προσφορά και την ανταλλαγή σκέψεων, πράξεων, όµορφων στιγµών και 
καταστάσεων.  

Η ερµητική αντιµετώπιση που έχουν προς τη ζωή, τους εµποδίζει να τη δουν 
αισιόδοξα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις και να δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους µε τους συνανθρώπους τους.  
Πολλοί πιστεύουν ότι η µιζέρια οφείλεται στην οικονοµική ανασφάλεια των καιρών, 
στην ανασφάλεια του σήµερα ή στο φόβο για το αύριο, αυτό όµως δεν είναι απόλυτο 
αφού η µιζέρια είναι στάση ζωής και όχι µια προκαθορισµένη κατάσταση.  

Μπορεί να έχει τις ρίζες της στην παιδική µας ηλικία και στις στερήσεις που 
είχαµε οι οποίες ήταν τόσο επώδυνες που µας έκαναν να στερηθούµε τις απολαύσεις 
της ενήλικης ζωής. Τα συναισθήµατα λύπησης έµειναν ανεξίτηλα ως προς τον χρόνο 
και «στέγνωσαν» καθετί όµορφο που υπήρχε µέσα µας.  

Ωστόσο όσο κι αν φαίνεται παράξενο η αρνητική οπτική του κόσµου τείνει να 
είναι µεταδοτική αφού δίπλα µας υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς παραπονιούνται, 
τα βλέπουν όλα µαύρα, γκρινιάζουν και µεµψιµοιρούν. Η αντίσταση ενάντια στην 
µιζέρια στηρίζεται αποκλειστικά και µόνο στο ισχυρό εγώ κι αυτό γιατί αν η µιζέρια 
γίνει ψυχική αναπηρία συνοδεύεται από παθητικότητα και µοιρολατρία µε 
αποτέλεσµα να βαλτώνει την ζωή µας και να στραγγαλίζει τα όνειρα µας.  

Η κατάρα των µίζερων ανθρώπων έχει να κάνει και µε την µαταιότητα καθώς 
και την στασιµότητα των σκέψεων των πράξεων αλλά και του τρόπου που 
αντιµετωπίζουν την ζωή. Γίνονται έρµαια των καταστάσεων και βαδίζουν στην 
δυστυχία και στον συµβιβασµό αφού δεν µπορούν να δουν ανοιχτούς δρόµους και 
πόρτες διαφυγής.  
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Ωστόσο η ζωή αποτελείται από σκέψεις, πράξεις, συναισθήµατα και στιγµές 
που έχουν δύναµη και οντότητα µόνο και µόνο από τον τρόπο διαχείρισης µας. Με το 
να µετράµε τις µίζερες στιγµές χάνουµε την ποιότητα ζωής µας σταµατώντας να 
ελπίζουµε για την βελτίωσή της. Είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε ότι τις 
περισσότερες φορές εµείς βάζουµε τα εµπόδια στον εαυτό µας µε τον τρόπο που 
αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα στενά και µε προκατάληψη.  

Το µυστικό όµως της αποφυγής της µιζέριας κρύβεται αρχή εξ αρχής στην 
ευγνωµοσύνη όλων αυτών που έχουµε και στην προσµονής όλων αυτών που θέλουµε 
να αποκτήσουµε. Αν καταθέτεις τα όπλα µοιραία µπαίνεις σε ένα προκαθορισµένο 
αποτέλεσµα αρνητικών σκέψεων που σταµατάνε την ελπίδα.  

Αντί λοιπόν να καταναλώνουµε ενέργεια εστιάζοντας στα κακώς κείµενα της 
ζωής µας και στα αρνητικά συµβάντα, ας αξιολογήσουµε όλα τα θετικά που έχουµε 
γύρω µας και δεν µπορούµε να τα δούµε,  αφού κάθε µέρα που βιώνουµε, είναι 
πολύτιµη και µοναδική.  

Εξάλλου όπως σοφά λέει και µια παλιά Κινέζικη παροιµία καλύτερα ν’ 
ανάψεις ένα κερί παρά να καταριέσαι το σκοτάδι !  

Κατερίνα Μαλλιωτάκη, www.cretalive.gr,7/6/2017 
 
 
Δραστηριότητα 1η  
Α1. Να χαρακτηρίσετε ως ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις πιο κάτω 
προτάσεις, σύµφωνα µε το κείµενο: 
α. Οι µίζεροι άνθρωποι ασκούν κριτική χωρίς να προτείνουν λύσεις. 
β. Η µιζέρια σαν ψυχολογική πραγµατικότητα συνοδεύεται και από 
συναισθήµατα ανικανότητας και χαµηλής αυτοεκτίµησης.  
γ. Η µιζέρια είναι στάση ζωής. 
δ. Οι µίζεροι άνθρωποι γίνονται έρµαια των καταστάσεων. 
ε. Οι µίζεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν πως κάθε µέρα είναι ξεχωριστή και 
µοναδική και έτσι την χαίρονται και την απολαµβάνουν. 

[Μονάδες 5] 
 
Α2. Στο κείµενο διαβάζουµε: «Οι µίζεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε γενικεύσεις και 
υποβαθµίζουν κάθε θετικό.». 
 Να παρουσιάσετε µε δικά σας λόγια τα στοιχεία του κειµένου που υποστηρίζουν 
την πιο πάνω θέση της αρθρογράφου. 

 [Μονάδες 10] 
 
Δραστηριότητα 2η  
Β1. «Μια παλιά Κινέζικη παροιµία λέει: καλύτερα ν’ανάψεις ένα κερί παρά να 
καταριέσαι το σκοτάδι !» Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της κινέζικης παροιµίας 
σε ένα κείµενο 60-80 λέξεων.  

[Μονάδες 5] 
 
Β2. Να βρείτε και να καταγράψετε πέντε(5) παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης 
του λόγου στο κείµενο που σας δόθηκε. 

 [Μονάδες 5] 
 
Β3. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: 
συνδέεται, ευχαρίστηση, αποτέλεσµα, παράξενο, βελτίωση. 

 [Μονάδες 5] 
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Δραστηριότητα 3η  
Στον αγώνα της ζωής δεν επιτυγχάνουν πάντοτε οι προσπάθειές µας. Θα µπορούσε -
και πώς-  µια αποτυχία να µας διδάξει, να ανανεώσει το θάρρος µας και να γίνει 
εφαλτήριο για την επιτυχία; Να γράψετε τις σκέψεις σας σε µια ανοιχτή επιστολή 
(200-250 λέξεων) η οποία θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο και θα έχει αποδέκτες 
τους συνοµηλίκους σας. 

[Μονάδες 20] 
 
 
Λογοτεχνικό κείµενο 
 
«Αργοπεθαίνει» της Martha Medeiros 
(Muere lentamente) 
	
Το	 διάσημο	ποίημα	«Muere	 lentamente»	 («Αργοπεθαίνει»)	 γράφτηκε	 από	 την	
συγγραφέα	 και	 δημοσιογράφο	Martha	Medeiros	 από	 τη	 Βραζιλία	 το	 2000.	 Εσφαλμένα	
αποδίδεται	στον	Πάμπλο	Νερούδα,	όπως	άλλωστε	αυτό	συμβαίνει	και	με	άλλα	ποιήματα	
που	τον	θέλουν	δημιουργό	τους. 
 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, 
επαναλαµβάνοντας κάθε µέρα τις ίδιες διαδροµές, 
όποιος δεν αλλάζει το βήµα του, 
όποιος δεν ρισκάρει να αλλάξει χρώµα στα ρούχα του, 
όποιος δεν µιλάει σε όποιον δεν γνωρίζει. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος έχει την τηλεόραση για µέντορα του. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος αποφεύγει ένα πάθος, 
όποιος προτιµά το µαύρο αντί του άσπρου 
και τα διαλυτικά σηµεία στο “ι” αντί τη δίνη της συγκίνησης 
αυτήν ακριβώς που δίνει την λάµψη στα µάτια, 
που µετατρέπει ένα χασµουρητό σε χαµόγελο, 
που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα συναισθήµατα. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος δεν “αναποδογυρίζει το τραπέζι” όταν δεν είναι ευτυχισµένος στη δουλειά 
του, 
όποιος δεν ρισκάρει τη σιγουριά του, για την αβεβαιότητα του να τρέξεις πίσω από 
ένα όνειρο, 
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του, έστω για µια φορά στη ζωή του, να 
ξεγλιστρήσει απ' τις πάνσοφες συµβουλές. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος δεν ταξιδεύει, 
όποιος δεν διαβάζει, 
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όποιος δεν ακούει µουσική, 
όποιος δεν βρίσκει το µεγαλείο µέσα του. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του, 
όποιος δεν αφήνει να τον βοηθήσουν, 
όποιος περνάει τις µέρες του παραπονούµενος για τη κακή του τύχη 
ή για τη βροχή την ασταµάτητη. 
 
Αργοπεθαίνει 
όποιος εγκαταλείπει την ιδέα του πριν καν την αρχίσει, 
όποιος δεν ρωτά για πράγµατα που δεν γνωρίζει 
ή δεν απαντά όταν τον ρωτάν για όσα ξέρει. 
 
Αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις, 
όταν θυµόµαστε πάντα πως για να 'σαι ζωντανός 
χρειάζεται µια προσπάθεια πολύ µεγαλύτερ 
από το απλό αυτό δεδοµένο της αναπνοής. 
 
Μονάχα µε µια φλογερή υποµονή 
θα κατακτήσουµε την θαυµάσια ευτυχία. 
 

 (2000) 
Δραστηριότητα 1η  
 «Αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις,/ όταν θυµόµαστε πάντα πως για να 'σαι 
ζωντανός/ χρειάζεται µια προσπάθεια πολύ µεγαλύτερη/ από το απλό αυτό δεδοµένο 
της αναπνοής».  
Πώς αντιλαµβάνεστε το νόηµα  της πιο πάνω στροφής του ποιήµατος;  (50-60 λέξεις) 

  [Μονάδες 15] 
 
Δραστηριότητα 2η  
Β1. Να σχολιάσετε την  επανάληψη του ρήµατος «Αργοπεθαίνει» στο ποίηµα. 

[Μονάδες 5] 
Β2. Να επισηµάνετε τρία (3) χαρακτηριστικά τής «νεωτερικής» ποίησης στην οποία 
ανήκει το ποίηµα που σας δόθηκε. Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε αναφορές 
στο ποίηµα. 

 [Μονάδες 5] 
 
Β3. α) « αυτήν ακριβώς που δίνει την λάµψη στα µάτια, 
που µετατρέπει ένα χασµουρητό σε χαµόγελο, 
που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα συναισθήµατα». 
 
β) «όποιος δεν “αναποδογυρίζει το τραπέζι” όταν δεν είναι ευτυχισµένος στη δουλειά 
του». 
Ποιο εκφραστικό µέσο χρησιµοποιείται στους πιο πάνω στίχους και ποια η 
λειτουργία του; 

[Μονάδες 5] 
 
Δραστηριότητα 3η  
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Πώς ο νέος θα µπορούσε να ξεφύγει από τις καταστάσεις τού «αργού θανάτου» που 
περιγράφει η ποιήτρια; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε ένα κείµενο 100-150 
λέξεων. 

[Μονάδες 20] 
 
 
 
 


