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Κείμενο  1 

 
Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://www.manslife.gr/leisure/prosopa/polemos-kai-eirini  (5/3/2017) 

 
Kείμενο  2 

− Εσύ μητέρα, έφαγες τίποτα από το πρωί; 

Δεν περιμένω απάντηση. Όταν τη ρωτάς, όλο "ναι" σου λέει. Της χαϊδεύω το χέρι και τον καρπό. 
Το δέρμα της έχει ζαρώσει. 

− Mητέρα, πού είναι το βραχιόλι σου; 

Τραβάει το χέρι της και σηκώνεται. 

− Έχω δουλειές. Η κουζίνα είναι άνω κάτω. 

Την αφήνω να φύγει. Να γιατί δε μιλάμε πια. Ό,τι κι αν πούμε, είναι στενοχώρια. Τραβάω την 
κουβέρτα πάνω στο κεφάλι μου. Να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ και να ξυπνήσω ύστερα από ένα 
χρόνο. Να μην κρυώνω, να μην πεινάω, να μην ακούω, να μη βλέπω. Γιατί είπα ύστερα από ένα 
χρόνο; Αν ο πόλεμος κρατήσει ακόμη ένα χρόνο, πάει, χαθήκαμε. Πρώτα απ’ όλα θ’ αδειάσει το 
σπίτι μας. Είχαμε ένα πιάνο. Μας το βούτηξε η κυρία Καλλιόπη, το "μαύρο χταπόδι". 

«Ο Δημήτρης μου τρελαίνεται για τη μουσική. Το χρυσό μου θέλει να γίνει πιανίστας», έλεγε το 
«μαύρο χταπόδι». 

Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος..., εκδ. Kέδρος, Aθήνα, 1971 
 
 
 

http://www.manslife.gr/leisure/prosopa/polemos-kai-eirini


Δραστηριότητες 
1. Ποιο θεωρείς ότι είναι το βασικό μήνυμα του Κειμένου 1; Να αιτιολογήσεις την απάντησή 

σου αντλώντας στοιχεία από το ίδιο το σκίτσο (ως 50 λέξεις). 
(Μονάδες 20) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Ποιες ομοιότητες διαπιστώνεις ανάμεσα στο Κείμενο 1  και στο Κείμενο 2; Αιτιολόγησε την 
απάντησή σου βασιζόμενος/-η σε στοιχεία και των δύο κειμένων αντίστοιχα. 

(Μονάδες 20) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο σπίτι της μικρής ηρωίδας και ακούς τον διάλογό με τη μητέρα 
της. Στη συνέχεια, λες σε κάποιον τι άκουσες. Συνέχισε την πρόταση. 

(Μονάδες 20) 
-Εσύ, μητέρα, έφαγες τίποτα σήμερα; 
-Ναι, κάτι έχω φάει. 
-Μητέρα, πού είναι το βραχιόλι σου; 
-Έχω δουλειές να κάνω! Η κουζίνα είναι άνω κάτω. 

Η Ζωή ρώτησε τη μητέρα της_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



4. Αφού διαβάσεις το Κείμενο 2, φαντάσου ότι εσύ είσαι η μικρή ηρωίδα ή ο μικρός ήρωας αυτής 

της ιστορίας και η ευχή σου πραγματοποιείται, δηλαδή, σε «παίρνει» ο ύπνος. Το κείμενο που θα 

γράψεις θα έχει έκταση μιας παραγράφου (100-110 λέξεις). Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα και 

οικείο ύφος. Θα ξεκινήσεις την ιστορία σου ως εξής: «Η κουβέρτα με ζέστανε για τα καλά και 

έτσι αποκαμωμένη/-ος όπως ήμουν, με πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκα πως…» 

(Μονάδες 40) 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Υπογραφή Επιτηρητή Υπογραφή Επιτηρητή 

 


