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Προτεινόμενα Θέματα 

Νεοελληνική Γλώσσα 

23-5-2019 

Αν είχαμε δύο ζωές… 

Αν είχαμε δύο ζωές, θα ζούσαμε την πρώτη ως πρόβα, σαν δοκιμή, για να μά-

θουμε να ζήσουμε όπως θα θέλαμε τη δεύτερη. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η ζωή μας 

είναι μία και μάλιστα μικρής διάρκειας. Αυτό το θέατρο μπορούμε να το παίξουμε μόνο 

μια φορά. Χωρίς πρόβα, χωρίς δοκιμή. Εμείς επιλέγουμε τους ηθοποιούς. Εμείς φτιά-

χνουμε τα σκηνικά που μας αρέσουν. Εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές και ταυτόχρονα 

οι θεατές. Στο τέλος εμείς θα το χειροκροτήσουμε ή δε θα το χειροκροτήσουμε. Γι’ 

αυτό, πρέπει να το παίξουμε όσο γίνεται καλύτερα και για μας τους ίδιους και για όσους 

αγαπάμε.  

Αν αυτή η σκέψη είναι περίπου αλήθεια, - δεν πιστεύω πως υπάρχουν απόλυτες 

αλήθειες - τότε οι επιλογές μας είναι που καθορίζουν το θέατρο της ζωής μας. Δεδομέ-

νων των περιορισμών και της τυχαιότητας, πιστεύω ότι το είναι μας είναι κατ’ ουσίαν 

αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών. Συνεπώς, η κατανόηση της ελευθερίας να επιλέ-

γουμε είναι προϋπόθεση για να δημιουργήσουμε το πεπρωμένο μας και να μην αφή-

νουμε να μας το δημιουργήσουν οι άλλοι. Να ζήσουμε δηλαδή μια ζωή που, αν ήταν 

να την ξαναζήσουμε για δεύτερη φορά, θα θέλαμε να είναι η ίδια. 

Ο Ρήγας Φεραίος είχε πει ότι «συλλογάται καλά όποιος συλλογάται ελεύθερα». 

Είχε δίκιο. Όμως για να συλλογίζεται κανείς ελεύθερα, πρέπει να διαθέτει γνώση: αυτή 

είναι που προσδιορίζει κυρίως την ποσότητα, την ποιότητα των εναλλακτικών λύσεων 

που διαθέτουμε και την ορθότητα των επιλογών που κάνουμε. Άρα την ελευθερία μας. 

Όσο περισσότερη γνώση, τόσο περισσότερες εναλλακτικές επιλογές και τόσο πιο σω-

στή η αξιολόγησή μας γι’ αυτές. […] Αναμφισβήτητα, στον πολύπλοκο, χαοτικό και 

αβέβαιο κόσμο που ζούμε δε γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα αποτελέσματα, το κόστος 

και τα οφέλη των επιλογών μας. Θεωρώ, ωστόσο, προϋπόθεση για όλους μας, ώστε να 

ζήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη ζωή μας, την αυτογνωσία, την κατανόηση του 

εαυτού μας, των αναγκών μας, των συναισθημάτων, των δυνατοτήτων και των αδυνα-

μιών μας. 

Εκτός αυτού, στη ζωή έχουμε πολύ συχνά ν’ αντιμετωπίσουμε αντιφάσεις και 

διλήμματα. Έτσι, εξίσου αναγκαία προϋπόθεση θεωρώ την ύπαρξη μιας σταθεράς ή, 

καλύτερα, μιας πυξίδας, για να πορευτούμε τη διαδρομή που εμείς θέλουμε: έναν πυ-

ρήνα διαχρονικών αξιών ικανών να καθοδηγούν τη σκέψη και τη συμπεριφορά, τις 

επιλογές και τις πράξεις μας. Αυτές οι αξίες μας πρέπει να είναι σαφείς. Αν υπάρχει 

σύγχυση ως προς αυτές, μόνο κατά τύχη δε θα μετανιώσουμε για τις επιλογές που κά-

νουμε. Οι αξίες, βεβαίως, είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός μας. Όμως, αν θέλουμε 

να πορευτούμε και να ζήσουμε σε μια κοινωνία ανθρώπινη και πολιτισμένη, βασικές 

αξίες για όλους, πιστεύω, είναι η ελευθερία, ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός των δι-

καιωμάτων του άλλου […..]. 
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Πέραν όλων αυτών χρειαζόμαστε όνειρο και νόημα ζωής. Είναι αναγκαίο να 

έχουμε στόχους, εστίαση σ’ αυτούς, πειθαρχία και μέθοδο σκέψης και δράσης. Χρεια-

ζόμαστε επιπλέον πρωτότυπη και δημιουργική σκέψη, σφαιρική αντίληψη, ικανότητα 

να βλέπουμε τα πράγματα από το μπαλκόνι, έξω από τα στερεότυπα. Πρέπει να μά-

θουμε να ακούμε την εσωτερική μας φωνή και να γινόμαστε παρατηρητές του εαυτού 

μας, έχοντας αυτοπεποίθηση και τόλμη. […..]  

Διασκευασμένο απόσπασμα του Δημήτρη Μπουραντά. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100-110 λέξεις.  

Β1. «Πρέπει να μάθουμε να ακούμε την εσωτερική μας φωνή και να γινόμαστε παρα-

τηρητές του εαυτού μας, έχοντας αυτοπεποίθηση και τόλμη» .Να αναπτύξετε την πα-

ραπάνω άποψη σε 80 λέξεις. 

Β2.  Α) Εντοπίστε τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στην πρώτη παράγραφο του 

κειμένου. 

Β) Να ελέγξετε τον τρόπο σύνδεσης (συνοχή-συνεκτικότητα) ανάμεσα στην 

τρίτη και τέταρτη παράγραφο του κειμένου  

Β3. Βρείτε τρία γενικά χαρακτηριστικά δοκιμίου που υπάρχουν στο δοθέν κείμενο. 

Β4. Ο συγγραφέας κάνει χρήση συνυποδηλωτικού λόγου. 

Α) Να βρεθούν δύο χωρία που τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη.  

Β) Να αιτιολογήσετε αυτήν την επιλογή του συγγραφέα.  

Β5. αναμφισβήτητα, πολύπλοκο, διαχρονικών, πρωτότυπη, σφαιρική: Να δώσετε για κα-

θεμία από τις παραπάνω λέξεις μια συνώνυμη. 

Γ. Παραγωγή Λόγου. 

Ο κύριος Μπουραντάς παραλληλίζει τη ζωή μας με μια θεατρική παράσταση στην ο-

ποία εμείς είμαστε και οι συντελεστές και οι θεατές. Η επιτυχία της παράστασης βα-

ραίνει αποκλειστικά εμάς τους ίδιους. Σε άρθρο σας στη σχολική εφημερίδα (500 – 600 

λέξεις) αναφέρετε τις προϋποθέσεις κατάκτησης της ευτυχίας και εξηγήσετε το πώς οι 

διάφορες μορφές αλλοτρίωσης που πλήττουν τον άνθρωπο του 21ου αιώνα τον απομα-

κρύνουν από την ολοκλήρωση και την επίτευξη της ευδαιμονίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α.  Το δοκίμιο πραγματεύεται τους παράγοντες που οδηγούν τον άνθρωπο στην 

ολοκλήρωση και την ευτυχία. Αρχικά, παραλληλίζει το θέατρο με τη ζωή και διαπι-

στώνει ότι, αφού τη ζωή τη ζούμε μία φορά χωρίς να διαθέτουμε τη δυνατότητα της 

πρόβας, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας και για το αποτέλεσμα. Η συνει-

δητοποίηση της ελευθερίας επιλογών καθορίζει ότι καθήκον κάθε ανθρώπου είναι να 

δημιουργήσει ο ίδιος τη μοίρα του. Αναγκαία προϋπόθεση, σύμφωνα με το συγγραφέα, 

για να σκεφτόμαστε σωστά και να διευρύνουμε τις εναλλακτικές μας, είναι η γνώση 

και η αυτογνωσία. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο άνθρωπος οφείλει να έχει ενστερνιστεί 

ένα σύνολο αξιών θεμελιωμένων στην ελευθερία, στο σεβασμό του άλλου και στον 

αυτοσεβασμό, καθώς επικρατούν πολλές αντιφάσεις και σύγχυση. Τέλος, ο συγγρα-

φέας κρίνει ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να διαθέτει ο άνθρωπος όραμα, πολυπρισμα-

τική κρίση, δημιουργικότητα και δυνατότητα ενδοσκόπησης.  

Β1.  Η ενδοσκόπηση εξασφαλίζει μια μεστή αυτοσυνειδησία που μας επιτρέπει να 

κατανοούμε και να ελέγχουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τους πόθους και τις αγωνίες 

μας. Η προσεκτική αναζήτηση του βαθύτερου εαυτού μας, όμως, δεν είναι εύκολο 

έργο. Απαιτείται θάρρος, ώστε να αξιολογηθούν αντικειμενικά, ειλικρινά και έντιμα οι 

πράξεις και οι παραλείψεις μας. Ο εσωτερικός διάλογος προϋποθέτει, επίσης, αυτοπε-

ποίθηση και γενναιότητα έτσι, ώστε η αυτοκριτική να μην καταλήξει ούτε στην ανά-

πτυξη συμπλεγμάτων κατωτερότητας ούτε στην εγωιστική εθελοτυφλία. Η θαρραλέα 
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και ειλικρινής επικοινωνία με τον εαυτό μας συνιστά το θεμέλιο λίθο της ευτυχίας και 

την ασφαλέστερη πυξίδα, για να πορευτούμε ορθά στη ζωή μας. 

Β2. Α) Οι τρόποι πειθούς που επιστρατεύονται στην πρώτη παράγραφο είναι:  

 Επίκληση στη λογική με μέσα πειθούς επιχείρημα («Αυτό το θέατρο…για ό-

σους αγαπάμε») και τεκμήριο: γενική αλήθεια («Η ζωή μας είναι μία…χωρίς 

δοκιμή»).  

 Επίκληση στο συναίσθημα με μέσο πειθούς τον περιγραφικό λόγο που διανθί-

ζεται με στοιχεία μεταφορικά και αλληγορικά («αυτό το θέατρο», «θα το χει-

ροκροτήσουμε», «θα το παίξουμε»), με τη χρήση επαναλήψεων που εξασφα-

λίζουν έμφαση εγείροντας συναισθήματα («η ζωή μας είναι μία» - «…να το 

παίξουμε μόνο μία φορά», «εμείς επιλέγουμε – εμείς φτιάχνουμε – εμείς είμα-

στε – εμείς θα το χειροκροτήσουμε»), καθώς και με τη χρήση του α΄ πληθυντι-

κού προσώπου, το οποίο δημιουργεί κλίμα οικειότητας με το δέκτη, υπογραμ-

μίζει τις ευρείες διαστάσεις του ζητήματος και χρωματίζει έμμεσα το ύφος με 

διδακτικό τόνο.  

Β)  Η συνοχή μεταξύ τρίτης και τέταρτης παραγράφου εξασφαλίζεται με τη χρήση 

της φράσης «Εκτός αυτού», η οποία τις συνδέει στενά, ώστε ο λόγος να ρέει απρόσκο-

πτα δηλώνοντας τη νοηματική σχέση της προσθήκης. Έτσι, εξασφαλίζεται η νοηματική 

συνάφεια ανάμεσα στις παραγράφους, όπου ο δοκιμιογράφος παρουσιάζει προϋποθέ-

σεις για ορθές επιλογές στη ζωή μας: §3: γνώση – αυτογνωσία, §4: σεβασμός σε δια-

χρονικές αξίες. Με τον τρόπο αυτό, ο δοκιμιογράφος επιτυγχάνει υψηλό βαθμό συνε-

κτικότητας, καθώς δεν παρεκκλίνει απ’ το θέμα (ενότητα κειμένου) με τις ιδέες να 

στρέφονται γύρω απ’ τον ίδιο νοηματικό πυρήνα (προϋποθέσεις) και οργανώνει τις ι-

δέες του κατά λογική σειρά (αλληλουχία ιδεών).  

Β3.  Το κείμενο «Αν είχαμε δύο ζωές…» ανήκει στο ιδιαίτερο γραμματειακό είδος 

του δοκιμίου. Σ’ αυτό συνηγορεί αρχικά η επιλογή του θέματος. Ο κύριος Μπουραντάς 

πραγματεύεται ένα θέμα με μόνιμο και διαχρονικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι προϋπο-

θέσεις κατάκτησης της ευτυχίας. Επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό του δοκιμίου είναι 

η κατάθεση προσωπικών απόψεων και η υποκειμενική σκοπιά προσέγγισης του κειμέ-

νου, όπως γίνονται φανερά στα χωρία: «…δεν πιστεύω πως υπάρχουν απόλυτες αλή-

θειες…», «…όμως αν θέλουμε να πορευτούμε…ο σεβασμός των δικαιωμάτων του άλ-

λου…». Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό των δοκιμίων αποτελεί η ιδιαίτερα επιμελη-

μένη έκφραση που διέπεται από πλούσια αισθητική επεξεργασία, όπως: «έναν πυρήνα 

διαχρονικών αξιών ικανών να καθοδηγούν τη σκέψη και τη συμπεριφορά», «ικανότητα 

να βλέπουμε τα πράγματα από το μπαλκόνι».  

Β4.  Α) «οι επιλογές μας είναι που καθορίζουν το θέατρο της ζωής μας»  

 «ικανότητα να βλέπουμε τα πράγματα από το μπαλκόνι»  

  Β) Η χρήση συνυποδηλωτικής έκφρασης προσδίδει στο κείμενο αμεσότητα, 

ζωντάνια, παραστατικότητα και ποικιλία στο λόγο. Το κείμενο γίνεται περισσότερο 

λυρικό – ποιητικό και το ύφος γλαφυρό. Ακόμη, οι ιδέες τις οποίες πραγματεύεται ο 

συγγραφέας γίνονται περισσότερο κατανοητές. Ιδιαιτέρως σ’ ένα κείμενο, όπως το δο-

θέν, που θίγει ένα πολύ αόριστο και πολυσχιδές θέμα, αυτό της ευτυχίας και της ολο-

κλήρωσης του ανθρώπου, η χρήση του μεταφορικού λόγου συμβάλλει στην ουσιαστι-

κότερη προσέγγιση και πρόσληψη του κειμένου από τον αναγνώστη.  

Β5.  Αναμφισβήτητα: ασφαλώς, πολύπλοκο: σύνθετο, διαχρονικών: παντοτινών, 

πρωτότυπη: καινοτόμα, σφαιρική: ολόπλευρη  

Γ.  Επειδή το κείμενο είναι άρθρο, πρέπει να έχει τίτλο, ο πρόλογος να αφορμά-
ται από ένα γεγονός της επικαιρότητας και το ύφος να είναι απρόσωπο και αντικει-
μενικό, επίσημο και σοβαρό. 
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Αναζητώντας την ευτυχία… 
Κυρίως Θέμα:  
Α.  Προϋποθέσεις κατάκτησης ευτυχίας:  

1) Υγεία: Δίνει τη δυνατότητα απόλαυσης κάθε αγαθού, επηρεάζει το ψυχισμό 
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανύψωση του ατόμου.  

2) Πνευματική καλλιέργεια: Προσφέρει πλατιά-σφαιρική γνώση, βοηθά τον άν-
θρωπο να αξιοποιήσει τις διανοητικές του δυνατότητες. Εξευγενίζει τον εσω-
τερικό του κόσμο και τον οδηγεί στην ψυχική ωριμότητα και τελείωση. 

3) Οικονομική ευχέρεια: Εξασφαλίζει στο άτομο ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο με 
δυνατότητες επιλογών στη μόρφωση και την ψυχαγωγία. 

4) Ορθή επιλογή επαγγέλματος: Δίνει τη δυνατότητα για προσωπική έκφραση, 
κοινωνική αναγνώριση και αυτοπραγμάτωση. 

5) Αυτογνωσία: Ο άνθρωπος βελτιώνει τις ατέλειες του, κατευνάζει τον εγωισμό 
του, συνειδητοποιεί τις κλίσεις του, αναλαμβάνει έργο που ανταποκρίνεται 
στις δυνατότητες του, αποφεύγοντας έτσι αποτυχίες και απογοητεύσεις. 

6) Αυτοπεποίθηση: Ενισχύει τη θέληση για ανάληψη και πραγμάτωση υψηλών 
στόχων. Όποιος πιστεύει στον εαυτό του αντιμετωπίζει με σθένος τις δυσκο-
λίες, αγωνίζεται με θάρρος, επιμονή και δεν επιτρέπει στους αστάθμητους 
παράγοντες της τύχης να γίνονται ρυθμιστές της ζωής του. 

7) Σύναψη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων: Καλύπτονται οι επικοινωνιακές α-
νάγκες, αποφεύγεται η μοναξιά και ολοκληρώνεται το άτομο ως κοινωνικό ον. 

8) Η εδραίωση της ειρήνης: Δημιουργείται αίσθηση ασφάλειας και πρόσφορο 
έδαφος για άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών, για οικονομική ανάπτυξη 
και άνοδο γενικότερα του βιοτικού επιπέδου. 

9) Η κατοχύρωση της Ελευθερίας – Δημοκρατίας: Προωθείται ο διάλογος, δια-
σφαλίζονται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία, κατοχυρώνονται η εύρυθμη λει-
τουργία των κοινωνικών θεσμών, η ευσυνείδητη πειθαρχία στους νόμους, 
που θεμελιώνουν τον αμοιβαίο σεβασμό και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για την ατομική και κοινωνική ευδοκίμηση.  

10) Η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Εξασφαλίζει την ελευθερία του 
ατόμου να σκέφτεται, να εκφράζεται, να αποφασίζει, να ενεργεί χωρίς εξωτε-
ρικούς καταναγκασμούς και να απολαμβάνει όλα εκείνα τα αγαθά που ται-
ριάζουν στην ανθρώπινη υπόσταση και την εξυψώνουν οδηγώντας την στην 
ευδαιμονία. 

Β. Μορφές αλλοτρίωσης:  
1) Οι συνθήκες ζωής στα σύγχρονα αστικά κέντρα: Η κακοποίησης της αισθη-

τικής, η καταστροφή της φύσης, ο συνωστισμός, η ανωνυμία, η μαζοποίηση 
διαβρώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, επιτείνουν το άγχος και ευνοούν την εκ-
δήλωση ψυχικών διαταραχών. 

2) Το υλιστικό και καταναλωτικό πλαίσιο ζωής: Η θεοποίηση του κέρδους και 
το αέναο κυνήγι των υλικών αγαθών καλλιεργούν τον εξουθενωτικό ανταγω-
νισμό, περιορίζουν τις κοινωνικές αρετές για ομαλή συμβίωση και αποπρο-
σανατολίζουν τις ανθρώπινες προσπάθειες για πνευματική ανάταση, πολιτι-
στική δημιουργία και ηθική ολοκλήρωση. 
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3) Η μαζοποίηση: Αναιρεί την ατομικότητα, τη μοναδικότητα, τα ιδιαίτερα στοι-
χεία της προσωπικότητας και οδηγεί στον εκφυλισμό της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας, σε απώλεια αυτοτέλειας, αυτοκυριαρχίας και στην πνευματική υ-
ποδούλωση. 

4) Η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με την εργασία: Τα συστήματα αυτομα-
τισμού και η επιλογή επαγγέλματος με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργα-
σίας περιορίζουν τη φαντασία, αποξενώνουν το δημιουργό από το δημιούρ-
γημα και του στερούν τη χαρά της δημιουργίας. 

5) Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση: Η απομάκρυνση από τη φύση, η εξα-
ντλητική εκμετάλλευσή της για εύκολο πλουτισμό με επακόλουθο την αλόγι-
στη οικολογική καταστροφή, η άγνοια των νόμων, των μηχανισμών και των 
επιταγών της έχουν υποβαθμίσει αισθητά την ποιότητα ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου και επιτείνουν το ψυχολογικό του αδιέξοδο. 

6) Η σχέση με την πολιτική: Τα οράματα για κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία 
που νοηματοδούσαν τη ζωή του ανθρώπου έχουν εκλείψει και τη θέση τους 
έχει πάρει ο έντονος ατομικισμός, η παθητικοποίηση και η αποστασιοποίηση 
από τα πολιτικά δρώμενα. 

7) Η σχέση με τον συνάνθρωπο: Οι διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζονται 
από τυπικότητα που φτάνει μέχρι την αδιαφορία, αφού η αναλγησία, ο κυνι-
σμός και ο αμοραλισμός παρεμποδίζουν το πλησίασμα των ψυχών. 

 


