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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α1. Το κείµενο αναφέρεται στο προνόµιο του ανθρώπου να 

οργανώνει ο ίδιος τη ζωή του. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, 

άνθρωπος σηµαίνει σκοπός, νόηµα και πρόγραµµα, κι αν ζούσε 

χωρίς σκοπό ή τυχαία, τότε θα ξέπεφτε σ’ ένα επίπεδο 

«υπανθρώπινο». Βέβαια, ο φρόνιµος άνθρωπος πρέπει να 

επαναπροσαρµόζει το πρόγραµµά του, διατηρώντας όµως 

αναλλοίωτο το τελικό σχέδιο, όπως ακριβώς πράττει ο στρατηγός 

και ο καλός ναυτικός. Βέβαια, εκτός από φαντασία και ανδρεία, 

αρετές έµφυτες, για να πετύχει ο άνθρωπος στη ζωή του 

χρειάζεται, κατά το συγγραφέα, «µαστοριά», η κατάκτηση της 

τέχνης της ζωής που αποκτιέται κυρίως µε άσκηση. Αυτή η τέχνη 

είναι η ύψιστη επιβράβευση για τον άνθρωπο, ακόµη κι αν θεωρεί 

την ύπαρξή του σύµπτωση ή εφήµερη, αλλά ωστόσο µε συνείδηση 

και ψυχή.  

 

Β1. Βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, που τον 

διαφοροποιούν από τους άλλους έµβιους οργανισµούς είναι το 

προνόµιό του να δίνει σκοπό στη ζωή του και να νοηµατοδοτεί τις 

πράξεις του µέσα από τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό που 

κάνει. Με τον τρόπο αυτό η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τυχαία 



 

 

και άσκοπη, αλλά αποκτά ενδιαφέρον και ουσία. Αν ο άνθρωπος 

τα άφηνε όλα στην τύχη, τίποτα από όσα έχει κατακτήσει σήµερα 

δεν θα υπήρχε και ο πολιτισµός θα βρισκόταν σε πολύ κατώτερο 

επίπεδο. Βέβαια, τα κίνητρα και τους στόχους του ανθρώπου θα 

πρέπει να συνοδεύουν η συνείδηση, η λογική  αλλά και η ψυχή, για 

να εξελίσσεται συνεχώς ο άνθρωπος προς το καλύτερο. 

 

Β2. Στο απόσπασµα που δόθηκε υπάρχουν παραδείγµατα των εξής 

χαρακτηριστικών του δοκιµίου: 

α) η σύνθετη δοµή των προτάσεων: 

«Ελαστικός βέβαια… να προλαβαίνει τις καταστάσεις»: 

χρησιµοποιείται η διαδοχική υπόταξη και ο παρενθετικός λόγος. 

Γενικά ο λόγος είναι µακροπερίοδος.  

«Ακόµη και αν αυτή η µάζα… ευγένεια και οµορφιά»: ο λόγος 

είναι και πάλι µακροπερίοδος, µε ασύνδετα σχήµατα και την 

παρεµβολή του σχολίου του συγγραφέα µε την παύλα (-και πάλι 

αξίζει…).  

β) η χρήση αφηρηµένου λεξιλογίου: «φαντασία», «ανδρεία», 

«ψυχή», «συνείδηση».  

 

Β3. Το πρώτο σκέλος της παροµοίωσης είναι ο «άξιος στρατηγός» 

και το δεύτερο σκέλος ο «φρόνιµος άνθρωπος». Με την 

παροµοίωση/αναλογία ο συγγραφέας προσπαθεί να εξηγήσει µε 

κατανοητό τρόπο την άποψή του, ότι δηλαδή ο συνετός άνθρωπος 

θα πρέπει να κινείται ευέλικτα αλλά και µεθοδικά, όπως ακριβώς 

και ο ικανός στρατηγός. Η παροµοίωση βοηθά προς αυτή την 

κατεύθυνση, γιατί µέσω του µεταφορικού και εικονοπλαστικού 

λόγου είναι ευκολότερο για τον αναγνώστη να συλλάβει το 

βαθύτερο νόηµα του συλλογισµού.  

 



 

 

Β4. προνόµιο = πλεονέκτηµα 

αναθεωρεί = επανεξετάζει 

διαλυθεί = αποσυντεθεί, καταστραφεί 

εφήµερες = πρόσκαιρες, βραχύβιες, προσωρινές 

αµείλικτος = σκληρός, αδυσώπητος 

 

- Στο δηµοκρατικό πολίτευµα οι πολίτες δεν πρέπει να 

εκµεταλλεύονται σε βάρος των άλλων τα προνόµια που τους 

εξασφαλίζει η δύναµη της θέσης που κατέχουν.  

- Μετά από διεξοδική συζήτηση αναθεώρησε την αρχική του 

άποψη, γιατί διαπίστωσε ότι τα επιχειρήµατά του κλονίστηκαν 

από την επιχειρηµατολογία των συνοµιλητών του. 

- Η ψυχολογία του διαλύθηκε µόλις του ανακοινώθηκε η 

απόλυση από την εργασία του.  

- Για να επιτύχει ο άνθρωπος ένα δύσκολο στόχο δεν αρκούν οι 

εφήµερες προσπάθειες, αλλά οι συστηµατικές και µεθοδικές 

ενέργειες. 

- Η κριτική που άσκησε στο νέο έργο ο κριτικός ήταν τόσο 

αµείλικτη που είχε ως αποτέλεσµα τη µειωµένη προσέλευση 

του κοινού στην πρεµιέρα.  

 

Γ1. Το κείµενο θα πρέπει να έχει τη µορφή προφορικής εισήγησης.  

Η εισήγηση θα εκφωνηθεί ενώπιον των συµµαθητών. Εκτός από τα 

στοιχεία προφορικότητας που απαιτούνται σε αυτές τις 

περιπτώσεις, χρειάζονται και στοιχεία εγγύτητας και οικειότητας 

µε δεδοµένο ότι εισήγηση παρουσιάζεται σε συνοµηλίκους στο 

πλαίσιο συζήτησης στο σχολείο.  

Στοιχεία µορφής: 

Προσφώνηση: Συµµαθητές, συµµαθήτριες… 



 

 

Χαιρετισµός/ Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  

Στο κύριο µέρος, σε καίρια σηµεία, όπως σε κάποιο επιχείρηµα 

που τονίζετε ή στο σηµείο που αλλάζετε ενότητα, επαναλαµβάνετε 

την προσφώνηση ή το «Φίλες και φίλοι». 

 

Αξιοποίηση δεδοµένων 

Το βασικό δεδοµένο του θέµατος είναι ότι υπάρχουν κοινωνικά 

προβλήµατα. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι τα προβλήµατα 

αυτά υπάρχουν, παρά την οικονοµική και τεχνική πρόοδο. 

Φαίνεται πώς η υλικοτεχνική πρόοδος δεν αρκεί για να κατακτήσει 

ο άνθρωπος την ευτυχία που αναζητά.  

Προλογικά, µπορεί να τονιστεί αυτή η αντίφαση µε παράθεση 

παραδειγµάτων που ενισχύουν την άποψή µας. Ωστόσο, δεν πρέπει 

αυτά τα παραδείγµατα να καταλάβουν τη θέση του κυρίου µέρους, 

γιατί δεν αποτελούν ζητούµενο του θέµατος.  

 

Ζητούµενα του θέµατος 

(Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιηµένος από τη ζωή του) 

Ποια κίνητρα θα πρέπει να υιοθετήσει στις σκέψεις και τις 

πράξεις του, έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει ποιότητα;  

- Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι τα κίνητρα που ωθούν το 

σύγχρονο άνθρωπο σε πράξεις πρέπει να αλλάξουν, αφού 

αντί να λύσουν τα προβλήµατα που τον απασχολούσαν τα 

επέτειναν. Χρειάζεται ριζική αναθεώρηση του τρόπου µε τον 

οποίο ο άνθρωπος έως τώρα αντιµετώπιζε τα µείζονα 

ζητήµατα της ζωής του. 

- Το βασικό κίνητρο που θα πρέπει να διέπει την ανθρώπινη 

πράξη είναι η υπεράσπιση των αξιών του ανθρωπισµού 

(σεβασµός, αλληλεγγύη, ισότητα, αλτρουισµός, 

παραµερισµός του εγωισµού). Με δεδοµένο ότι ο κλονισµός 



 

 

των ανθρωπιστικών αξιών τις τελευταίες δεκαετίες 

υποβάθµισε τις ανθρώπινες σχέσεις- συνεπώς και την 

ποιότητα ζωής- πρέπει και πάλι να γίνει η στροφή στον 

άνθρωπο.  

- Για ουσιαστική ποιότητα ζωής το κίνητρο της ανθρώπινης 

πράξης είναι η κοινωνικότητα και η εξωστρέφεια, η 

αναζήτηση της ευτυχίας µέσα από τη διαπροσωπική επαφή 

(όχι µέσα από τα υλικά αγαθά). Μέσα από τη συνεργασία ο 

άνθρωπος αισθάνεται καλύτερα και βρίσκει λύσεις και 

βοήθειες από τα πρόσωπα που είναι κοντά του. 

- Άλλο σηµαντικό κίνητρο της ανθρώπινης πράξης πρέπει να 

είναι η επίτευξη της ισορροπίας και του µέτρου, καθώς οι 

κάθε είδους υπερβολές αποσταθεροποιούν τη ζωή του 

ανθρώπου, του προκαλούν σύγχυση. Η απώλεια του µέτρου 

τα τελευταία χρόνια αλλοτρίωσε τον άνθρωπο από το 

περιβάλλον του, τους άλλους, τον ίδιο του τον εαυτό.  

- Επίσης, άλλο ένα κίνητρο που µπορεί να ωθήσει τον άνθρωπο 

σε ποιοτική διαβίωση είναι η υγιής διαβίωση και η άσκηση. 

Σωµατική και ψυχική ευεξία είναι αλληλένδετες και δίνουν 

στον άνθρωπος τα εφόδια να αντιµετωπίζει µε σθένος τη ζωή 

του.  

- Τέλος κίνητρο κάθε ανθρώπινης προσπάθειας πρέπει να είναι 

η επίτευξη του συλλογικού καλού. Μέσα από τη γνώση της 

παράδοσης και του πολιτισµού   διατηρούνται όλα τα 

στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωµία ενός λαού και τον 

βοηθούν να συνεχίσει την πορεία και την πρόοδό του στο 

µέλλον.   

 

Στον Επίλογο µπορεί να τονιστεί ότι κυρίως από τους νέους πρέπει 

να υιοθετηθούν νέα κίνητρα συµπεριφοράς και πράξης αφού οι 



 

 

προηγούµενες γενιές δεν µπόρεσαν να κατακτήσουν ουσιαστική 

ποιότητα ζωής µε τον τρόπο που σκέφτονταν και δρούσαν. Με τον 

οραµατισµό και την αισιοδοξία που τους χαρακτηρίζουν µπορούν 

και πρέπει να δουν τη ζωή µε άλλο µάτι.  

 

 


