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Α. Ο συγγραφέας διαπραγματεύεται το θέμα της επιτυχίας στη σημερινή εποχή. Ο άνθρωπος 

σήμερα έχει επιδοθεί σε μια αέναη προσπάθεια να κερδίζει όλο και περισσότερα και δεν 

σταματά στην πρώτη ή την δεύτερη επιτυχία και συχνά αυτό γίνεται με μη τήρηση των 

ηθικών φραγμών. Δεν μπορεί να μείνει ικανοποιημένος με ό,τι επιτύχει αρχικά και συνεχίζει 

για μια δεύτερη και όταν φτάσει στη δεύτερη, κυνηγά την τρίτη κ.ο.κ. Έτσι, όμως, καταντά 

ένα δύστυχο πλάσμα, που δεν μπορεί να γευτεί την ευτυχία του, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι μένει 

ανικανοποίητος. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι η καταστροφή του. Οι 

αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για «ύβριν» και «τίσιν». Όποιος δεν τηρεί το μέτρο, τότε μοιραία 

καταλήγει στην «τίσιν», την τιμωρία που θα υποστεί ο ίδιος.    

 

Β1. Ο άνθρωπος στις πράξεις του μπορεί να λειτουργεί νόμιμα ή έκνομα. Η κοινή γνώμη 

εκείνο που αντιλαμβάνεται και κρίνει  είναι η επιτυχία χωρίς να πολυενδιαφέρεται για τα 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Ο μόνος που γνωρίζει πραγματικά πώς προήλθε αυτή η 

επιτυχία είναι ο τελών τις πράξεις του. Μπορεί κάποιος να κρύβεται από όλους, δεν μπορεί 

όμως να κρυφτεί από τη συνείδησή του. Αυτή είναι εκείνη που θα τον ελέγχει νυχθημερόν 

και δεν θα τον αφήνει να κοιμηθεί ήσυχα, εάν τέλεσε έκνομες ή ανήθικες πράξεις στην 

προσπάθειά του να επιτύχει και να έχει την αναγνώριση από την κοινή γνώμη.   

 

Β2. Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Ξεκινά με τη γενική παραδοχή ότι «ο 

άνθρωπος πρέπει να περιορίζει τις αξιώσεις του» και στη συνέχεια δίνει τις επιμέρους 

εξηγήσεις (θυμοσοφία, ρήσεις για το μέτρο), που τεκμηριώνουν αυτή τη γενική παραδοχή.   

 

Β3. σώφρονα: Ως κυβερνήτης ακολούθησε σώφρονα εξωτερική πολιτική.   

ευμάρεια: Η οικονομική ευμάρεια δεν φέρνει και την ευτυχία.  

οκνηρία: Η οκνηρία είναι η αιτία της αποτυχίας του.  

ακόρεστη: Η ακόρεστη δίψα για χρυσό τον οδήγησε στη Δύση (Κολοράντο).  

επίγνωση: Δεν είχε επίγνωση των πράξεών του.  

 

Β4. διατυπώσεις: παρατυπία  

παραίτηση: απαίτηση  

υπεροψία: κάτοπτρον  

περιφρόνησαν: καταφρόνηση  

αντιλήφθηκαν: κατάληψη. 
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Γ. Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου σας έχετε αναλάβει να 

παρουσιάσετε σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας τις απόψεις σας ως 

προς τη σχέση της ανθρώπινης πλεονεξίας με τον υλικό ευδαιμονισμό και να προτείνετε 

τρόπους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ομιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10΄ 

(500-600 λέξεις). 

 

Πρόλογος  

Ορισμοί πλεονεξίας και ευδαιμονισμού. 

Ιστορική αναδρομή. Να φανεί ότι η τάση για το κυνήγι των υλικών αγαθών είναι σύμπτωμα 

κυρίως της εποχής μετά τη βιομηχανική επανάσταση.   

Γενική τοποθέτηση για την κατάσταση τη σημερινή, κατά την οποία ο καθένας κυνηγά μετά 

μανίας το κέρδος χωρίς ηθικούς φραγμούς, γιατί πιστεύει πως μέσα από τον υλικό 

ευδαιμονισμό έρχεται η αναγνώριση, το κύρος και η ευτυχία.  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Αίτια ανθρώπινης πλεονεξίας  

 Ο άνθρωπος είναι φύσει ανταγωνιστικό ον και επιδιώκει την ευτυχία ή την επιτυχία του 

εις βάρος των άλλων συνανθρώπων του.  

 Ο χαρακτήρας του  και η ηθική του συγκρότηση. 

 Η έλλειψη πραγματικής παιδείας (με ανθρωπιστικό περιεχόμενο). 

 Οι καταβολές από την οικογένειά του.  

 Η κοινωνία στην οποία ζει. Η σημερινή κοινωνία δικαιώνει και επιβραβεύει αυτούς που 

πατούν επί πτωμάτων. 

 Η έλλειψη κατασταλτικών μηχανισμών στις παραβατικές πράξεις κ.λπ.   

 

[2] Προτάσεις  

 Η οικογένεια και το σχολείο να καλλιεργήσουν ηθικές και ανθρωπιστικές αρχές στα 

νέα μέλη της κοινωνίας από τη μικρή ηλικία τους.  

 Επίδραση της εκκλησίας στους νέους με λόγο πατρικό και πραγματικά χριστιανικό 

(αγάπη, αλληλεγγύη, κοινωνικότητα).  

 Αγνόηση των ΜΜΕ, που καλλιεργούν για τους δικούς τους λόγους ή για λογαριασμό 

άλλων την κατανάλωση και τον υλικό ευδαιμονισμό. 
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 Προσωπική συνειδητοποίηση ότι τα υλικά αγαθά είναι πρόσκαιρα και δεν φέρνουν κατ’ 

ανάγκη και την ευτυχία κ.λπ.  

 

 

Επίλογος  

Έκκληση να σταματήσει αυτή η τάση για άκρατο υλικό ευδαιμονισμό, γιατί δεν φέρνει την 

ευτυχία ούτε στοχεύει στον πραγματικό προορισμό του ανθρώπου.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

Πανελλαδικές επαναληπτικές εξετάσεις Γ΄ Λυκείου 2005 

 

 


