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ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

[…] Στον άνθρωπο έχει δοθεί το προνόµιο (που είναι και 

µαρτύριο) να συνειδητοποιεί τα προβλήµατά του. Για τούτο και 

µπορεί, εάν το θελήσει και το επιδιώξει, να προγραµµατίσει τη ζωή 

του. Ένα από τα κύρια γνωρίσµατά του είναι ότι στο «ζην» 

προσπαθεί και κατορθώνει να δώσει κατεύθυνση, οργάνωση, 

πρόγραµµα. Ζωώδες είναι το ζην «εκ του αυτοµάτου», «εική και 

ως έτυχε» (=τυχαία ή χωρίς σκοπό), χωρίς στόχους, τάξη και 

µεθόδευση. Όποιος λοιπόν δίνει αυτό τον τύπο στη ζωή του 

ξεπέφτει από το ανθρώπινο στο υπανθρώπινο επίπεδο. Άνθρωπος 

σηµαίνει θέση σκοπών, δόσιµο νοήµατος στη ζωή, 

προγραµµατισµός. Ελαστικός βέβαια, γιατί (σαν τον άξιο 

στρατηγό που δεν ξεκινάει ποτέ µ’ ένα οριστικό επιτελικό σχέδιο, 

για να το εκτελέσει οπωσδήποτε και αναλλοίωτο, όποια κι αν είναι 

η πορεία των επιχειρήσεων, αλλά φροντίζει σε κάθε βήµα του να 

προσαρµόζει το σχέδιο στην κάθε τόσο δηµιουργούµενη 

κατάσταση) ο φρόνιµος άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιµος και 

ικανός να αναθεωρεί το πρόγραµµά του, για να αντιµετωπίζει 

αλλά και να προλαβαίνει τις καταστάσεις. Πάντοτε όµως µε 

«γραµµή πλεύσεως», χάρτη και πυξίδα ταξιδεύει ο καλός ναυτικός, 

όχι όπου και όπως τον πηγαίνει ο άνεµος.  

Να ζει κανείς σαν άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος άθλος. 

Που απαιτεί φαντασία, ανδρεία και µαστοριά. Η φαντασία και έως 

ένα βαθµό η ανδρεία είναι δώρα φυσικά. Η µαστοριά όµως 



 

 

αποκτάται µε ιδρώτα. Υπάρχει-πρέπει να το παραδεχτούµε-µια ars 

vivendi, µια τέχνη του ζην, τέχνη να κυβερνάς µες από 

συµπληγάδες και µέσα σε καταιγίδες τον εαυτό σου. Και η τέχνη 

αυτή (όπως κάθε τέχνη) δεν είναι µόνο µάθηση, αλλά και 

(προπάντων και) άσκηση. Ας µάθοµε λοιπόν και ας γυµναστούµε 

να οργανώσουµε µε περίσκεψη και να διοικήσουµε µε πειθαρχία 

τη ζωή µας.  

Ακόµη και αν αυτή η µάζα από κόκαλα και σάρκες, το σώµα 

µας, είναι ένα απλό προϊόν συµπτώσεων, αποτέλεσµα συνδροµής 

τυχαίων όρων. Ακόµη και αν έγινε για να αστράψει µια στιγµή 

µονάχα αυτό που λέµε συνείδηση, και έπειτα να διαλυθεί και µαζί 

του να σβήσει η ψυχή. Ακόµη και αν δεν υπάρχει στον κόσµο 

σχέδιο και προορισµός, παρά τα πάντα είναι εφήµερες 

διαδικασίες, χωρίς σηµασία, που ο χρόνος αµείλικτος τις 

αφανίζει-πάλι αξίζει, σ’ αυτή την απειροελάχιστη διάρκεια της 

«εγρήγορσης» που λέγεται ζωή συνειδητή, να δώσοµε µε το µόχθο 

και µε την αρετή µας ευγένεια και οµορφιά. Ανώτερο έπαθλο δεν 

µπορεί να διεκδικήσει ο άνθρωπος.  
Ευ. Παπανούτσος, «Πρακτική Φιλοσοφία»,  

εκδ. ∆ωδώνη, σελ. 193-194 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Α1. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε σε 90-

110 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β1. «Άνθρωπος σηµαίνει θέση σκοπών, δόσιµο νοήµατος στη ζωή, 

προγραµµατισµός». Να αναπτύξετε το νόηµα του παραπάνω 

αποσπάσµατος σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων. 

Μονάδες 12 

 

Β2. Βασικά χαρακτηριστικά του δοκιµίου είναι  

α) η σύνθετη δοµή των προτάσεων και  



 

 

β) η χρήση αφηρηµένου λεξιλογίου. Να εντοπίσετε αυτά τα 

χαρακτηριστικά στο κείµενο που σας δόθηκε δίνοντας από δύο 

παραδείγµατα για κάθε περίπτωση.  

Μονάδες 6 

 

Β.3. «Ελαστικός βέβαια, γιατί… και όπως τον πηγαίνει ο άνεµος». 

Στο παραπάνω απόσπασµα να εντοπίσετε τα δύο σκέλη της 

παροµοίωσης (3 µονάδες) και να εξηγήσετε τη λειτουργία της στο 

κείµενο (4 µονάδες). 

Μονάδες 7 

 

Β.4. Για κάθε λέξη που σας δίνεται να γράψετε από ένα συνώνυµο 

και µία περίοδο λόγου:  

προνόµιο, αναθεωρεί, διαλυθεί, εφήµερες, αµείλικτος.  

Μονάδες 10 

 

Γ1. Παρά την υλική και πνευµατική πρόοδο που έχει σηµειωθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες, ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να κατακτήσει 

την τέχνη της ζωής, όπως προκύπτει από την εικόνα της σύγχρονης 

πραγµατικότητας. Σε συζήτηση που διεξάγεται στην τάξη σας µε 

θέµα τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, αναλαµβάνετε µε 

εισήγησή σας να παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας τις 

προτάσεις σας για τα κίνητρα που θα πρέπει να διέπουν την 

ανθρώπινη σκέψη και πράξη, ώστε να κατακτηθεί µια ουσιαστική 

ποιότητα ζωής. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 40 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη 

σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 



 

 

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το 

πέρας της εξέτασης  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 

5. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο 

στυλό. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή 

των φωτοαντιγράφων. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


