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Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
Το πρόβλημα της υσταγφγίας
Καλείο δε λνκίδσ όηη κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη όηη ε ςπραγσγία είλαη έλα από ηα αθαλζώδε
πξνβιήκαηα, πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ. Καη ε ζέζε πνπ ζα πάξεη
απέλαληη ζην πξόβιεκα απηό πξννησλίδεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ αμηνινγηθή πνηόηεηα ηεο
δσήο. Γελληέηαη όκσο εύινγα ην εξώηεκα. Άξαγε θάζε ινγήο ςπραγσγία είλαη ωθέλιμη; Η
απάληεζε ζην εξώηεκα απηό κε βάζε ην ρηαζηό ζρήκα « Όια ηα επάξεζηα δελ είλαη σθέιηκα
θαη όια ηα σθέιηκα δελ είλαη επάξεζηα» είλαη αξλεηηθή.
Τν πξόβιεκα αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη θαλείο λα θάλεη εθινγή αλάκεζα ζηα είδε
ςπραγσγίαο. Η άιιε όςε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ηνπ θξηηεξίνπ κε ην
νπνίν ζα θάλεη ηελ εθινγή ηνπ είδνπο ηεο ςπραγσγίαο. Έηζη ιόγνπ ράξε παξαηεξείηαη πνιιέο
θνξέο όηη ην θξηηήξην εθινγήο ηνπ είδνπο ηεο ςπραγσγίαο κπνξεί λα είλαη δηακεηξηθά
αληίζεην αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Γη’ απηό έλαο κπνξεί λα πξνηηκάεη ηελ άιθα ςπραγσγία,
ελώ ν δεύηεξνο λα κε ζέιεη απηή θαη λα πξνηηκάεη κηαλ άιιελ πνπ δε ζέιεη ν πξώηνο.
Οη γελεζηνπξγνί παξάγνληεο ηεο ςπραγσγίαο είλαη πνιινί θαη πνηθίινη, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε: ην παηρλίδη, ε κνπζηθή, ν ρνξόο, ε εθδξνκή, ε δηαζθέδαζε, ε ηέρψη ζην ζέακα
(ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, ηειεόξαζε), ε απόιαπζε θά. Η ςπραγσγία λνκίδσ όηη ράλεη ην
αιεζηλό λόεκά ηεο, πνπ είλαη ε αγσγή ηεο ςπρήο, θαη γίλεηαη αξγά αιιά ζηαζεξά
ζπληειεζηήο ηεο αλζξώπηλεο κακοδαιμονίας, όηαλ κε νπνηνδήπνηε είδνο απηήο,
πξνβάιιεηαη αζύζηνια ε γπκλόηεηα, σποθάλπεηαι ζπγθεθαιπκκέλα ε αλεζηθόηεηα θαη
δηδάζθεηαη έκκεζα, όπσο βεβαηώλνπλ ην γεγνλόο απηό απηόρεηξεο ή εγθιεκαηίεο, ε βία θαη ην
έγθιεκα.
Τνλ ίδην θίλδπλν ςπρηθήο δηαζηξνθήο είηε ζε κηθξό είηε ζε κεγάιν βαζκό, δηαηξέρεη θαη ν
λένο πνπ δε ζέιεη λα απνθύγεη: α) ηνπο άζεκλνπο μεληθνύο ρνξνύο, νη νπνίνη εηζήρζεθαλ
ζηελ Διιάδα καδί κε ηελ έμαιιε κνπζηθή, β) ηα πάξηη πνπ θαηαξξίπηνπλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ
λένπ ην ζεβαζκό πξνο ό,ηη είλαη ηεξό θαη όζην, γ) ηνπο ύπνπηνπο εθείλνπο ρώξνπο, όπνπ
δηαθηλνύληαη κπζηηθά θπθιώκαηα λαξθσηηθώλ θαη δ) ηα θξεζθύγεηα ηεο αηζρύλεο, όπνπ ελεδξεύνπλ αμηνιύπεηεο αλζξώπηλεο ππάξμεηο, πνπ απνζηξαγγίδνπλ ησλ αθνιάζησλ ηελ πγεία
θαη ηελ πεξηνπζία. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο λένπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο δε ζέινπλ λα έρνπλ
εμάξηεζε από ηελ νηθνγέλεηα, θακία εζηθή δέζκεπζε, θαλέλα πεξηνξηζκό ζηηο ελέξγεηέο ηνπο.
Γηαηί νη εζηθνί απηνί ραιηλνί ζεσξνύληαη απ’ απηνύο νδπλεξή θαηαπίεζε. Αο αθνύζνπκε ηώξα
ηη ιέγεη ν Carrel γηα ηνλ άλζξσπν ηεο επνρήο καο, ν νπνίνο απνξξίπηεη ηελ πεηζαξρία πνπ
επηβάιινπλ νη αηώληνη εζηθνί θαλόλεο:
«Οη πεξηζζόηεξνη αξθεζζήθακε ζηελ αηαμία θαη ζην μεραξβάισκα, πνπ επαθνινπζνύλ ηελ
απόξξηςε θάζε εκπνδίνπ» (ΑΙ Carrel, Σθέςεηο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε δσή, ζ. 42).
Μηα ζεκαληηθή, θξνλώ, πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ είλαη ε εμπγίαλζε ζπληειεζηώλ
ηεο ςπραγσγίαο. Αιι' ε εμπγίαλζε απηή αλ κε ηη άιιν είλαη δπζρεξήο, δηόηη πξνζθξνύεη ζε
πνηθίια ζσμθέρονηα θαη ζε δηάθνξεο πξνηηκήζεηο. Ωζηόζν ζην θιέγνλ απηό ζέκα πνπ ιέγεηαη θαιή ςπραγσγία, ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ, έζησ θαη ιίγν, όινη νη θνξείο πνπ
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αζθνύλ θάπνην κνξθσηηθό ή παηδαγσγηθό έξγν κε ηε ζσζηή ελεκέξσζε, ηελ θαζνδήγεζε θαη
ην θσηεηλό παξάδεηγκα «ηὸ ὁπνῖνλ», θαηά ηνλ ηεξό Χξπζόζηνκν, «ιαιεῖ εὐγισηηόηεξνλ
πάζεο ῥεηνξηθῆο ηέρλεο».
Αιεζηλή ινηπόλ είλαη εθείλε ε ςπραγσγία, πνπ ζπληειεί όρη ζηελ θαηάιπζε ησλ αμηώλ,
ζηνλ εθκαπιηζκό ησλ εζώλ θαη ζηελ εμπγίαλζε ησλ παζώλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθή ηέξςε θαη
αλαθνύθηζε πνπ εγγπώληαη ηελ αγλή ραξά θαη ηελ αιεζηλή επηπρία θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ
νκαιή δσή ηνπ αλζξώπνπ.
Γεκνζζέλεο Αιεμαλδξίδεο

ΘΔΜΑΤΑ
Α. (Μνλάδεο 20)
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 90-110 ιέμεηο.
(κνλάδεο 20)

Β. (Μνλάδεο 15)
Β1. Σε πνηεο πεξηπηώζεηο, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ε γλήζηα ςπραγσγία κεηαηξέπεηαη ζε λόζε,
ηδηαίηεξα ζηνπο θόιπνπο ηεο λενιαίαο; (60-80 ιέμεηο)
(κνλάδεο 10)
Β2. Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο;
(κνλάδεο 5)

Γ. (Μνλάδεο 15)
Γ1. α. Να γξάςεηε κία ζπλώλπκε γηα θαζεκηά από ηηο αθόινπζεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ,
ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζεκαζία ηνπο ζην θείκελν: σθέιηκε, ηέξςε, θαθνδαηκνλίαο, ππνζάιπεηαη,
ζπκθέξνληα.
(κνλάδεο 5)
Γ1.β. Να γξάςεηε από κηα πξόηαζε γηα θάζε ζπλώλπκε ιέμε πνπ επηιέμαηε.
(κνλάδεο 5)
Γ2. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν δύν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο (ζπλππνδεισηηθήο) ρξήζεο
ηεο γιώζζαο.
(κνλάδεο 5)
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Γ. (Μνλάδεο 50)
Ο αξρηζπληάθηεο ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο ζάο δεηά λα ζπληάμεηε έλα άξζξν ζην νπνίν ζα
εθζέζεηε ηηο επηπηώζεηο ηεο κε νξζήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ γηα ηε δσή ηνπ
αλζξώπνπ θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη λα πξνηείλεηε γόληκνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπ.
(κνλάδεο 50)
ΤΑ ΘΔΜΑΤΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΔΣ
Βέηος Γημήηρης
Γιάννηλερ Καηερίνα
Γήλμα Αναζηαζία
Μπαλλά Γιώηα
Νάζκοσ Φρύζα
Παππάς Παναγιώηης
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