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Κείμενο 1  

Νέοι «κυνηγοί της ευτυχίας» με κατάθλιψη 

«Είμαι δυστυχισμένη» μας έλεγε μια φίλη τις προάλλες. «Δεν βρίσκω πουθενά χαρά. Θα 

’θελα να κρυφτώ στο κρεβάτι μου και να μην ξανασηκωθώ για κανέναν και για τίποτα». Η 

δήλωση δεν ήταν χρωματισμένη ούτε ανεπαίσθητα από κάποια δόση χιούμορ, ενώ δεν 

ακολούθησε ένα καθησυχαστικό «εντάξει υπερβάλλω, μην ανησυχείτε». Ηταν ωμή, πηγαία, 

ειλικρινής. Και τώρα τι; Γιατροί δεν είμαστε, αλλά την τελευταία φορά που είχαμε ελέγξει, τα 

παραπάνω περιλαμβάνονταν στα συμπτώματα της κατάθλιψης. Από την άλλη, στη 

συναναστροφή η φίλη δεν εμφανίζει την εικόνα ασθενούς. Τι κάνουμε λοιπόν; 

«Ακούμε και παρακολουθούμε» απαντά η ψυχολόγος της Εταιρείας Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας κ. Αγγελική Γιαντσελίδου. «Στην καθημερινότητά μας 

ονομάζουμε κατάθλιψη μία σειρά εκδηλώσεων, που ναι μεν έχουν καταθλιπτικό χαρακτήρα, 

αλλά δεν συνιστούν κλινική κατάθλιψη» εξηγεί. «Οταν όμως κάποιος αναφέρει ένα πρόβλημα, 

οφείλουμε να το ακούσουμε. Αν κρατήσει λίγες ημέρες ή αν συνδέεται με γεγονότα της ζωής 

το αφήνουμε να περάσει. Το πένθος για μια φυσική ή συναισθηματική απώλεια, όπως το τέλος 

μιας σχέσης, ή ακόμα και η απώλεια της δουλειάς μας, η ανεργία, είναι ένα φυσιολογικό στάδιο 

στη ζωή. Ολοι περνούμε καταστάσεις που μας κάνουν θλιμμένους. Αν περάσει καιρός και 

φαίνεται ότι δεν απαλύνεται, πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως κάτι άλλο συμβαίνει. Σε κάθε 

περίπτωση, η διάγνωση μπορεί να προέλθει μόνο από κάποιον επαγγελματία της ψυχικής 

υγείας». 

Δεν είναι παράλογο, πάντως, να ανησυχούμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους 

τέσσερις θα ασθενήσει κάποια στιγμή στη ζωή του από κλινική κατάθλιψη. Υπάρχουν δε 

ενδείξεις για αύξηση των δεικτών κατάθλιψης παγκοσμίως και μάλιστα από όλο και μικρότερες 

ηλικίες. «Πράγματι, έρχονται στα γραφεία μας όλο και μικρότεροι σε ηλικία άνθρωποι» 

αναφέρει η ίδια. «Υπάρχει ένα κυνήγι της ευτυχίας. Ενα κυνήγι τού να είμαστε καλά, να 

περνάμε ωραία, σύμφωνα με τα πρότυπα που προβάλλονται. Και ζούμε σε μια ούτως ή άλλως 

δύσκολη περίοδο, με υψηλές απαιτήσεις». Ολα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο για 



τους νέους ανθρώπους, στο οποίο μπορεί να «επωαστεί» μια ψυχική διαταραχή. Δεν είναι 

τυχαίο ότι η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι αφιερωμένη στην κατάθλιψη. «Δεν 

παρατηρούμε μόνο αύξηση της κατάθλιψης, αλλά και των αγχωδών διαταραχών που επίσης 

εμφανίζονται όλο και νωρίτερα, από την αρχή της ενήλικης ζωής» τονίζει η κ. Γιαντσελίδου. 

«Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην καλύτερη ενημέρωση. Ο κόσμος είναι πιο έτοιμος να 

καταλάβει ότι αυτό που αισθάνεται μπορεί να είναι κατάθλιψη, είναι πιο υποψιασμένος. 

Αναγνωρίζει πιο γρήγορα τα συμπτώματα. Εχει αμβλυνθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και το στίγμα, 

διευκολύνοντας την αναζήτηση βοήθειας». Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κινητών Μονάδων 

και των Κέντρων Ημέρας της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, η 

κατάθλιψη εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε γυναίκες (68%), οι οποίες όμως 

μοιράζονται πιο εύκολα το πρόβλημά τους. 

Ολες οι έρευνες συνδέουν την αύξηση των ποσοστών της κατάθλιψης και των αγχωδών 

διαταραχών με τον τρόπο ζωής – στη χώρα μας με την οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με την ΕΚΨ & Ψ.Υ. οι άνεργοι εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (62% περίπου) 

συμπτώματα κατάθλιψης ή άλλες συναισθηματικές διαταραχές σε σχέση με τους εργαζομένους, 

γεγονός που καταδεικνύει ότι η εργασιακή απασχόληση είναι ένας από τους παράγοντες που 

μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά ως προς την εμφάνιση αντίστοιχων 

συναισθηματικών διαταραχών. 

«Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα συμπτώματα δεν είναι πάντα η απόσυρση ή η 

αίσθηση ότι δεν παίρνουμε ικανοποίηση από τη ζωή. Οι δείκτες μπορεί να είναι σωματικοί, η 

αύξηση ή η μείωση βάρους, ψυχοσωματικά προβλήματα όπως οι πονοκέφαλοι ή ενοχλήσεις 

στο γαστρεντερικό, ο θυμός ιδίως στα νεαρότερα άτομα. Το βασικό όμως που πρέπει να 

καταλάβουμε είναι ότι θεραπεύεται» καταλήγει η κ. Γιαντσελίδου. 

Λίνα Γιάνναρου, 07.04.2017, άρθρο από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.kathimerini.gr 

 

Κείμενο 2  

Η Ζακλίν ντε Ρομιγί (γαλλ. Jacqueline Worms de Romilly, πατρικό Jacqueline David) (26 

Μαρτίου 1913 - 18 Δεκεμβρίου 2010) ήταν Γαλλίδα κλασική φιλόλογος και ελληνίστρια. Από τις 

πλέον εξέχουσες προσωπικότητες στο χώρο των αρχαιοελληνικών σπουδών του εικοστού αιώνα, 

ήταν η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Κολέζ ντε Φρανς (Collège de France) και η δεύτερη 

γυναίκα που ανακηρύχθηκε ισόβιο μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας (Académie Francaise). Είναι 

διάσημη για τις μελέτες της στην αρχαιοελληνική γραμματεία της κλασικής εποχής και ειδικά 

στον Θουκυδίδη, καθώς και για το εκτεταμένο έργο της σχετικά με την ιστορία, τη γλώσσα και τον 

πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας. 
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[...] Πέρασα κι εγώ πολλές δυστυχίες. Έχασα τον πατέρα μου στον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο,  στον οποίο σκοτώθηκαν επίσης ο αδελφός της μητέρας μου και ο αδελφός του πατέρα 

μου. Ως Εβραία, έζησα και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται 

κάτι τέτοιο. Στην ιδιωτική μου ζωή αντιμετώπισα πλήθος προβλήματα, πολλά από τα οποία 

ήταν έμμεσες συνέπειες του πολέμου. Αφοσιώθηκα με πάθος στο επάγγελμα της καθηγήτριας 

και το είδα να καταστρέφεται από αλλεπάλληλες επιθέσεις και μεταρρυθμίσεις. Όσο για τις 

ελληνικές σπουδές, που αγαπώ τόσο, τις είδα να παραμερίζονται έχοντας αφιερώσει μία μακρά 

σταδιοδρομία στη διάδοσή τους. Οι αιτίες, και σε αυτή την περίπτωση, οφείλονται στις 

δυσκολίες των καιρών. 

Δεν θέλω να παραπονιέμαι υπερβολικά για όλα τούτα. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, η 

ζωή είναι δύσκολη. Οι χαρές ισοσταθμίζονται ή υπερφαλαγγίζονται από τις λύπες και δεν 

μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αν έχουμε την τύχη να αποκτήσουμε οικογένεια που μας βοηθάει 

και μας περιβάλλει, είμαστε υποχρεωμένοι να υποφέρουμε διάφορες δοκιμασίες. Αν έχουμε την 

τύχη να αποκτήσουμε παιδιά, παρόλες τις χάρες που μας προσφέρουν, είμαστε εκτεθειμένοι σε 

κινδύνους: ίσως αρρωστήσουν, ίσως αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια, ίσως στραφούν 

εναντίον των γονιών τους. Όλα τα πάθη μάς εμπλουτίζουν, αλλά επίσης μας φθείρουν. Δεν 

μπορούμε να κερδίσουμε σε όλα τα πεδία. Όσο για τα κοινωνικά προβλήματα, καμιά γενιά δεν 

τα απέφυγε. Ένας φοιτητής μου, την εποχή του πολέμου της Αλγερίας, παραπονιόταν ότι άνηκε 

σε μία γενιά που περνούσε σκληρές δοκιμασίες: του περιέγραφα τότε τις προπολεμικές κρίσεις, 

την ασταθή ειρήνη, τον πόλεμο… Όλες οι εποχές είναι εποχές αταξίας: πάντα περιμένουμε την 

ειρήνη και την ευημερία. 

Μία μέρα κοιτούσα ένα βράχο γεμάτο φύκια που τον μισοσκέπαζε η θάλασσα. Καημένα 

φύκια! Το κύμα ανέβαινε και κατέβαινε τραβώντας τα προς τα κάτω, στρίβοντάς τα, 

ξεκολλώντας τα σχεδόν, κι ύστερα αφήνοντάς τα χωρίς νερό. Ύστερα το κύμα ξανανέβαινε και, 

μόλις τα φύκια τινάζονταν μαζί του προς τα πάνω, ξανοίγονταν προς τη θάλασσα, για μια 

στιγμή. Σκέφτηκα: έτσι είμαστε κι εμείς. Μας τραβάνε, αντέχουμε – κι αυτό συνεχίζεται επ’ 

άπειρον, αλλά, κάθε στιγμή, μπορούμε να ξανανθίσουμε και να ανακτήσουμε δυνάμεις. 

Έτσι είναι και η ζωή και παρόλα αυτά μου αρέσει. Έτσι ήταν και η δική μου ζωή και 

παρόλα αυτά υπήρξε ευτυχισμένη. Ακόμα και σήμερα που έχω κάπως κουραστεί από τις 

έρευνες, οι χαρές δεν λείπουν.[...] 

Jacqueline de Romilly, «Τι πιστεύω», σελ. 16-17, εκδόσεις «Πατάκης» 

 

Κείμενο 3 

Οδυσσέας Ελύτης, Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία 

Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά… 

Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. 



Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. 

Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. 

Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια. 

Που ξέρω ν’ ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους. 

Μου φτάνει που μ’ αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι. Πολύ... 

Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους. Πολύ... 

Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι’ αυτούς. 

Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. 

Που δε με νοιάζει να με θυμούνται. 

Που μπορώ και κλαίω ακόμα. 

Και που τραγουδάω... μερικές φορές... 

Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν. 

Και ευωδιές που με γοητεύουν... 

 

Α1. Πού αποδίδονται σύμφωνα με τα κείμενα 1 και 2 η κατάθλιψη και η δυστυχία του 

ανθρώπου; Να απαντήσετε συνοπτικά σε μια παράγραφο 60-80 λέξεων.  

15 μονάδες 

Β1.Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων ως «Σωστό» ή «Λάθος» με 

βάση τα κείμενα 1 και 2. Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας, αναφέροντας τα κατάλληλα 

αποσπάσματα.  

α. Ο φοιτητής της συγγραφέως του κειμένου 2 υποστήριζε ότι μόνο η δική του γενιά ήταν 

αντιμέτωπη με δυσκολίες.  

β. Σύμφωνα με το κείμενο 1 τα συμπτώματα της κατάθλιψης ποικίλλουν.  

γ. Στο κείμενο 1 αναφέρεται ότι για να διαγνωσθεί ότι το άτομο έχει μάλλον κατάθλιψη πρέπει 

τα συμπτώματα να έχουν παρατεταμένη διάρκεια.  

δ. Με βάση το κείμενο 2 δεν είναι πάντα εφικτή η εξισορρόπηση της χαράς με τη λύπη.  

ε. Το κοινό σήμερα είναι περισσότερο ενημερωμένο σε σύγκριση με το παρελθόν για τα 

ζητήματα της ψυχικής υγείας, όπως υπογραμμίζεται στο κείμενο 1.  

10 μονάδες  



Β2.α. «Είμαι δυστυχισμένη» μας έλεγε μια φίλη τις προάλλες. «Δεν βρίσκω πουθενά χαρά. 

Θα ’θελα να κρυφτώ στο κρεβάτι μου και να μην ξανασηκωθώ για κανέναν και για 

τίποτα». Στο παραπάνω απόσπασμα του κειμένου 1 να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 

και το ύφος από προφορικό σε σοβαρό και αντικειμενικό. (μον. 6) 

β. «Ολες οι έρευνες συνδέουν την αύξηση των ποσοστών της κατάθλιψης... την εμφάνιση 

αντίστοιχων συναισθηματικών διαταραχών». Ποιος είναι ο ισχυρισμός της αρθρογράφου 

στο παραπάνω απόσπασμα (κείμενο 1) και με ποιον τρόπο οργανώνει το επιχείρημά της; (μον. 

9) 

15 μονάδες  

Β3.α. Το κείμενο 2 χαρακτηρίζεται για τη μεταφορική χρήση του λόγου και το προσωπικό 

ύφος, όπως ταιριάζει σε ένα στοχαστικό δοκίμιο. Να εντοπίσετε ένα παράδειγμα μεταφοράς και 

ένα παράδειγμα προσωπικού ύφους, δικαιολογώντας την επιλογή της συγγραφέως. (μον. 8) 

β. Ποια είναι η πρόθεση της συγγραφέως του κειμένου 2 στο απόσπασμα «Μία μέρα 

κοιτούσα ένα βράχο γεμάτο φύκια... οι χαρές δεν λείπουν»; Πώς ο τρόπος με τον οποίο 

επέλεξε να αναπτύξει την παράγραφο υπηρετεί την πρόθεση αυτή; (μον. 7) 

15 μονάδες  

 

Γ1. Ποια είναι τα πράγματα που δίνουν στο ποιητικό υποκείμενο ευτυχία στο κείμενο 3; 

Συμφωνείτε ή όχι με τις απόψεις του; Να απαντήσετε σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων, 

αναφέροντας 3-4 κειμενικούς δείκτες. 

15 μονάδες  

Δ1. Αξιοποιώντας δημιουργικά τα κείμενα που σας δόθηκαν να αναπτύξετε τις απόψεις σας 

σχετικά με: 

α. τους παράγοντες που, κατά τη γνώμη σας, στερούν την ευτυχία  

β. τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να αντιστραφεί το αίσθημα της δυστυχίας του 

σύγχρονου ανθρώπου.   

Οι απόψεις σας θα δημοσιευθούν στο ιστολόγιο του σχολείου σας (350-400 λέξεις). 

30 μονάδες  

 

Καλή επιτυχία!!! 

 

 


