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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ο δυσαρμονικός άνθρωπος 

 

  Τίποτα δεν κουράζει, δεν απογοητεύει, δε μαραζώνει τον άνθρωπο όσο η διάσταση και η 

δυσαρμονία ανάμεσα στις ικανότητες, στα αισθήματα και στις ιδέες του από το ένα μέρος και στο 

επάγγελμα που ασκεί για βιοπορισμό από το άλλο μέρος. Όταν ένας άνθρωπος, στην επαγγελματική 

και στην κοινωνική του ζωή, εργάζεται σύμφωνα με τις δυνάμεις, τις διαθέσεις και τις βλέψεις του, 

όταν επομένως ό,τι λέγει και ό,τι πράττει βρίσκεται σε αρμονία με τον εσώτερο εαυτό του και με 

τους σκοπούς που έχει τάξει στη ζωή του, αυτός και στον κάματο αντέχει και στη φθορά: δεν 

αρρωσταίνει, δε λυγίζει, δε γερνάει -είναι πάντοτε ακμαίος, εύθυμος, νέος.  

  Για να βεβαιώσουμε αυτή τη γνώμη, δε χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις. Αρκεί η απλή παρατήρηση 

των περιπτώσεων που μας προσφέρονται κάθε μέρα στο άμεσο περιβάλλον μας, για να μας 

πείσει.(..). Εκείνοι που επέτυχαν να δώσουν σ' αυτό το μέρος της ύπαρξης, που καλύπτεται από την 

κοινωνική ζωή περιεχόμενο σύμφωνο με τον εσωτερικό τους κόσμο, με τις επιθυμίες, τις 

προσδοκίες, τις φιλοδοξίες τους. Τους βλέπεις να τσακίζονται στη δουλειά όλη την ημέρα, να 

περιορίζουν στο ελάχιστο τον ύπνο, την ανάπαυση, την ψυχαγωγία τους, και όμως ποτέ να μη 

δυσανασχετούν, να μην καταπονούνται, να μην αποθαρρύνονται από τα εμπόδια ή να απελπίζονται 

από τις μικροατυχίες. Το μυστικό τους είναι η εσωτερική τους αρμονία: λέγουν και πράττουν εκείνο 

που έχουν μέσα στην ψυχή τους. (..).Μαραγκοί είναι; Την αγαπούν την τέχνη τους και την ασκούν με 

όρεξη. Παπάδες είναι; Πιστεύουν στο λειτούργημά τους και το υπηρετούν με ευχαρίστηση. Γιατροί 

είναι; Τους εμπνέει η εργασία τους, την προσέχουν, τη χαίρονται. Πολιτικοί είναι; Βρίσκονται στην 

παράταξη που μάχεται για τα ίδια ιδανικά, μιλούν την ίδια γλώσσα με τους συμπολεμιστές τους, και 

για τούτο είναι πάντα έτοιμοι για κόπους και θυσίες.  

   Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους, τους δυσαρμονικούς, εκείνους που κουβαλούν μέσα τους τη 

διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Για αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν. Καλώς ή 

κακώς πίστεψαν ότι ήσαν καμωμένοι για κάτι άλλο, ότι είχαν τις ικανότητες που χρειάζονται για να 

κερδίσουν χρήματα, ν' αποκτήσουν υπόληψη, να διακριθούν στην τέχνη, στην επιστήμη, στην 

πολιτική, αλλά ο δρόμος που πήραν τους απομάκρυνε από τις επιθυμίες και τα όνειρα τους. Και 

τώρα, υποχρεωμένοι να βγάλουν το ψωμί τους ή να κρατήσουν μια δαπανηρή θέση κοινωνική, που 

δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν, αναγκάζονται να ασκούν ένα επάγγελμα που τους ενοχλεί, ή να 

παίζουν ένα ρόλο που δεν τους πάει, ή να διακηρύττουν πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Αυτή η 

δυσαρμονία έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν τα αντιστύλια τους, τον άξονα της υπόστασής τους και 

να γίνονται μεμψίμοιροι, βαρύθυμοι, κακεντρεχείς. Αρρωσταίνουν. Και αρρωσταίνουν όχι μόνο 

ψυχικά, αλλά και σωματικά. (....). 

   Ανέκαθεν θεωρήθηκε αρχή αναμφισβήτητη ότι όχι η βαριά, η δύσκολη, η αδιάκοπη, αλλά η 

εργασία η ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα, με τη φιλοτιμία, με τις πραγματικές ικανότητες και 
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επιδιώξεις του ανθρώπου τον φθείρει και τον εξευτελίζει. Για τούτο και επιβάλλεται ως ποινή. 

Τιμωρείσαι να κάνεις εκείνο που δεν σου ταιριάζει, που δεν μπορείς να θέλεις, που δεν το ανέχεσαι. 

Από την ώρα που εξαναγκάζεσαι να υποστείς αυτή τη δεινή κατάσταση, έχεις χάσει μαζί με την 

ελευθερία και τη χαρά της ζωής (...). 

 

 

Παπανούτσος, Ε.Π. (1974). «Ο δυσαρμονικός άνθρωπος» στο Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: 

εκδ. Δωδώνη, σσ. 291-293. (απόσπασμα, διασκευή) 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 Α1. Να συντάξετε ένα κείμενο 60-80 λέξεων στο οποίο θα αποδώσετε περιληπτικά τις ιδέες των 

τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου.                                                                                                                                     

Μονάδες 15 
 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή ως Λανθασμένες σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του κειμένου. 

 

α.  Ακούραστος είναι εκείνος  ο άνθρωπος που πέτυχε την εσωτερική του αρμονία, κάνοντας τις 

επιθυμίες του πραγματικότητα. 

β. Δυσαρμονικός είναι ο άνθρωπος που οι επαγγελματικές του επιλογές επηρεάστηκαν από τις 

πραγματικές του επιθυμίες  και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. 

γ.  Ο ευτυχισμένος άνθρωπος επιλέγει το μελλοντικό του επάγγελμα με γνώμονα και τις  κοινωνικές 

επιταγές. 

δ. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που επέλεξαν πνευματικά και όχι χειρωνακτικά 

επαγγέλματα.  

Μονάδες 4 

 

Α3.α. Η δεύτερη παράγραφος του κειμένου οργανώνεται με τη μέθοδο των παραδειγμάτων. 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας με μια κειμενική παραπομπή (Μονάδες 2).Τι νομίζετε ότι 

επιτυγχάνει ο συγγραφέας με την επιλογή αυτή; (Μονάδες 1) 

Μονάδες 3 

 

β. Στη δεύτερη παράγραφο ο Παπανούτσος παραθέτει ευθείες ερωτήσεις. Τι εξυπηρετεί η παράθεση 

ερωτήσεων ως προς το ύφος του κειμένου και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα;  

Μονάδες 2 

 

Α4.α. Να αποδώσετε με ισοδύναμες (νοηματικά) λέξεις ή φράσεις τα υπογραμμισμένα σημεία.  

 

o Τίποτα δεν κουράζει, δεν απογοητεύει, δε μαραζώνει τον άνθρωπο .... 

o Όταν ένας άνθρωπος (...) εργάζεται σύμφωνα με τις δυνάμεις, τις διαθέσεις και τις βλέψεις 

του.. 

o (....)δεν αρρωσταίνει, δε λυγίζει, δε γερνάει...  

o Από την ώρα που εξαναγκάζεσαι να υποστείς αυτή τη δεινή κατάσταση.... 

Μονάδες 3 
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β. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις; Να  αντικαταστήσετε καθεμία από 

αυτές με άλλη που δηλώνει την ίδια νοηματική σχέση. 

επομένως, όμως, αλλά και 

Μονάδες 3 

 

Α5. Στο απόσπασμα που διαβάσατε ο δοκιμιογράφος υποστηρίζει ότι, για να αντλεί κάποιος 

ικανοποίηση από την εργασία του, χρειάζεται να ασκεί ένα επάγγελμα που να ανταποκρίνεται στις 

ικανότητές του και να ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις του. Ποιοι άλλοι παράγοντες 

νομίζετε ότι κάνουν σήμερα έναν εργαζόμενο ευχαριστημένο από την επαγγελματική του 

δραστηριότητα; Πως το εκπαιδευτικό σύστημα θα βοηθήσει το νέο, ώστε να κάνει τις σωστές 

επαγγελματικές επιλογές; 

Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στο ιστολόγιο του σχολείου σας. 

(300-350 λέξεις) 

Μονάδες 20 

 

 

 

 

 

 

Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

 

Η σύσκεψη 

 

 

  

Η σύσκεψη συνεχίζονταν…  

 Ήτανε δύσκολο να καθορίσει το χρόνο της έναρξης, αν είχε αρχίσει εδώ και δέκα λεπτά, πριν δέκα 

μέρες ή πριν δέκα χρόνια. Ακόμα αμφέβαλε αν υπήρχε κάποια αρχή, ένα συγκεκριμένο σημείο 

εκκίνησης, αφού ολοένα και περισσότερο ένιωθε πως δεν υπήρχε ένα τέλος.  

 Η σύσκεψη συνεχίζοταν, ένα ποτάμι χωρίς εκβολές και πηγές. Ο ίδιος δεν ένιωθε σα σταγόνα που 

ξεκίνησε από την αρχή για να φτάσει στο τέρμα. Είχε την επίμονη αίσθηση ότι βρίσκεται έξω απ’ το 

ρεύμα, στην άκρη της κοίτης, στο ίδιο πάντα σημείο και βλέπει διαρκώς να κυλάει.  

  Είχε συναίσθηση ότι παίρνει μέρος στη σύσκεψη μόνο από τη συνέχιση της διαδικασίας με τους 

εναλλασσόμενους ομιλητές, τις καθιερωμένες χειρονομίες, τον τρόπο που ανοίγαν το στόμα και 

άρθρωναν τις λέξεις. Πρόσωπα, χέρια, χείλη και λόγια όλα γνωστά, τόσο γνωστά, κυρίως τα λόγια, 

κουρντισμένα σ’ ένα κραυγαλέο ανυπόφορο τόνο (Κι εγώ με τη στεντόρεια φωνή μου), που δεν 

είχαν καμιά σχέση με την κοινή ομιλία για το ψωμί και τον έρωτα, για τη ζωή και το θάνατο, 

κουρντισμένα όλα σε μια σειρά και μια τάξη (κι εγώ με τη σειρά μου...), αυτά τ’ ακατανόητα λόγια 

που η μνήμη τ’ απόδιωχνε σα φορτίο αβάσταχτο.  

  Η σύσκεψη συνεχίζονταν, μια πλάκα για χιλιοστή φορά στο πικάπ1, μια κόρνα αυτοκινήτου που 

κόλλησε και που κανένας δεν νοιάζονταν να σταματήσει αυτός ο άχρηστος θόρυβος. ...Ένα 

λεωφορείο που πήγαινε...(..) 

  Τώρα γιατί παρακολουθούσε αυτή την ατελείωτη σύσκεψη; Γιατί να αισθάνεται αιχμάλωτος για 

μήνες, για χρόνια, μιας πόρτας και μάλιστα ορθάνοιχτης; Βέβαια μπορεί να ’ταν κλειστά τα 

παράθυρα, βουλωμένες οι χαραμάδες κι οι τρύπες, αλλά η πόρτα έχασκε ορθάνοιχτη. Φαίνοταν από 

κει που καθόταν φαρδιά, μεγάλη και εύκολη. Θα σηκώνοταν ήσυχα ήσυχα, θα περνούσε 

απαρατήρητος ανάμεσα απ’ τους ακροατές με τα πεσμένα βλέφαρα και τις ξαναμμένες παλάμες, μια 
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και χρόνια ήταν απών, από τη σύσκεψη, αφού όλοι απουσίαζαν, αφού κανέναν από τους ομιλητές 

δεν κατανοούσε, θα περνούσε την πόρτα και φορώντας την καπαρντίνα ανεμπόδιστα με την ομπρέλα 

και το καπέλο στο χέρι, θ’ αναχωρούσε χωρίς χαιρετούρες. 

  Μπορεί έξω να ήταν καλοκαίρι και να μη χρειαζόταν η ομπρέλα… Από την ορθάνοιχτη πόρτα 

φαινόταν ένα κομμάτι μεσημέρι κι ακούγοταν το μονότονο τραγούδι του τζίτζικα. Ο φύλακας 

κοιμόταν. Κοιμόταν βαθιά στην καρέκλα, με πεσμένα τα βλέφαρα, με σταυρωμένα τα χέρια σα να 

’ταν νεκρός, σα να μην υπήρχε δίπλα στην πόρτα. Μπορούσε να κάνει δυο βήματα και να βρεθεί έξω 

για ένα λεπτό, για μια ώρα, για πάντα ύστερα από είκοσι χρόνια φυλάκιση, αρκεί να δρασκελούσε 

την πόρτα, αρκεί να τολμούσε, αρκεί να το ήθελε, αρκεί... Χωρίς δισταγμό έστριψε για το 

αρχιφυλακείο3 που τον είχαν καλέσει… 

  Τώρα τον είχε καλέσει ο Πρόεδρος, δίνοντάς του το λόγο να πει κι αυτός τις σκέψεις του, 

συνεχίζοντας τη σύσκεψη. Δεν μπορούσε να φύγει, δεν έπρεπε να φύγει. Για να συνεχίσει «κι αυτός 

με τη σειρά του» τη σύσκεψη, άρχισε να μιλάει με τον ίδιο ρυθμό που μίλησαν οι άλλοι, στον ίδιο 

τόνο φωνής, με τις ίδιες κινήσεις.  

Η σύσκεψη συνεχίζοταν… 

 

Μάριος Χάκκας 

(Διασκευή) 

 

1 πλάκα του πικάπ: δίσκος μουσικής. 2 αβαρία: βλάβη, ζημιά, υποχώρηση. 3 αρχιφυλακείο: ο τόπος 

που στεγάζεται ο αρχιφύλακας. 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Β1. Περιγράψτε τα δυσάρεστα συναισθήματα του ήρωα, καθώς και τη βασική αιτία που τα 

προκαλεί. Να απαντήσετε σε ένα κείμενο 60-80 λέξεων. 

Μονάδες 15 

 

Β2. Η περιγραφή και η αφήγηση είναι οι δύο βασικοί αφηγηματικοί τρόποι που κυριαρχούν στο 

απόσπασμα. Να καταγράψετε για κάθε αφηγηματικό τρόπο ένα αντίστοιχο απόσπασμα του κειμένου 

και να εξηγήσετε τη λειτουργία τους.  

 Μονάδες 15 

 

Β3. Στο παραπάνω απόσπασμα, ο ήρωας φαίνεται να εγκλωβίζεται από το εργασιακό του 

περιβάλλον και να είναι δυστυχισμένος. Εσείς με ποια κριτήρια θα επιλέξετε το μελλοντικό σας 

επάγγελμα, ώστε να μην βρεθείτε στην παραπάνω δύσκολη θέση, αλλά να είστε αρμονικές 

προσωπικότητες; (Η απάντηση σας να αναπτυχθεί σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων  ) 

Μονάδες 20 

 

 

 

 

 


