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Α. Ο συγγραφέας διαπραγματεύεται την έννοια της επιτυχίας και τις πτυχές που 

προσλαμβάνει αυτή σήμερα. Επιτυχημένος, κατά την κοινωνία, θεωρείται αυτός που του 

αναγνωρίζεται αυτό το χαρακτηριστικό με τιμές, αξιώματα, διακρίσεις και κολακείες. Εκείνο 

που ενδιαφέρει την κοινωνία, για να χαρακτηρίσει κάποιον επιτυχημένο, είναι το αποτέλεσμα 

και όχι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να έλθει αυτή. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πτυχή 

της ηθικής διάστασης του θέματος. Δεν είναι επιτυχία, κατά τον συγγραφέα, όταν αυτή 

αποκτήθηκε επί πτωμάτων. Επιτυχημένος είναι αυτός που έζησε μια ζωή ακέραιη με 

αλληλοσεβασμό και δικαιοσύνη, γιατί έτσι πραγματώνεται αυτό που λέγεται ότι ο άνθρωπος 

πλάστηκε «καθ’ ομοίωση του Θεού». 

 

Β.1. Η επιτυχία είναι υπόθεση εσωτερική μακριά από εξωτερικές ανάγκες. Ακόμη και με 

στερήσεις υλικών αγαθών, πολλές φορές αναγκαίων και για την επιβίωση, ο άνθρωπος που 

πιστεύει στον εαυτό του και μπορεί να τον ελέγχει είναι ευτυχισμένος και επιτυχημένος. 

Παράδειγμα αποτελούν οι ερημίτες και οι μοναχοί που εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Ζουν, 

βέβαια, απομονωμένοι και μακριά από την κοινωνία, αλλά εκπληρώνουν αυτό που απαιτεί η 

ηθική: αλληλοσεβασμό, δικαιοσύνη και μη βλάβη κανενός άλλου έμβιου όντος.   

 

Β.2. Αναπτύσσεται παραγωγικά. Το γενικό είναι ότι: «Το αντίκρισμα της επιτυχίας είναι 

μονάχα κοινωνικό». Στη συνέχεια αναφέρονται οι επιμέρους εξηγήσεις, που επαληθεύουν 

αυτή τη διαπίστωση.  

 

Β.3. πηγάζει: εκπορεύεται  

απωθεί: απομακρύνει, διώχνει  

εφήμερη: πρόσκαιρη 

αναμφισβήτητα: ατράνταχτα, αναμφίβολα 

δικαιώνεται: επιβεβαιώνεται.    

 

Β.4. α. Οι άνθρωποι της εποχής μας θεωρούν αυτή την απτή, τη φαινομενική πραγματικότητα 

«επιτυχία».  

β. Η ηθική συνείδηση τοποθετεί το θέμα εντελώς διαφορετικά. 

 

Γ. Σε μια συνάντηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τους τελειοφοίτους του 

Λυκείου σου έγινε συζήτηση για το μέλλον σας και την προοπτική να επιτύχετε στη ζωή. Ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων εστίασε την ομιλία του στο ότι όποιος δεν 
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εισαχθεί σε μια πανεπιστημιακή σχολή ή σε ένα τεχνολογικό ίδρυμα δεν έχει προοπτική να 

επιτύχει στη ζωή του. Αναλαμβάνεις να απαντήσεις ως εκπρόσωπος των συμμαθητών σου 

στις θέσεις του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Γράψε την απάντηση, που 

θα έδινες στο συγκεκριμένο ομιλητή, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο της έννοιας «επιτυχία» 

και τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι νέοι μπορούν να την κατακτήσουν μπαίνοντας στο 

στίβο της ζωής. (400-500 λέξεις)  

(κάθε άποψη είναι δεκτή, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη)  

 

Πρόλογος  

Γενικός ορισμός της επιτυχίας ως έννοια.  

Η εκπλήρωση των στόχων που θέτει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του.  

Γενική διαπίστωση για το πώς εννοούν σήμερα οι περισσότεροι την επιτυχία. Διαπίστωση ότι 

συνδέεται με την απόκτηση υλικών αγαθών.  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Περιεχόμενο της έννοιας επιτυχία  

Οι σκοποί του ανθρώπου είναι άμεσοι, όπως η ικανοποίηση των αναγκών του, η βελτίωση 

των συνθηκών της ζωής του και η ανετότερη διαβίωση μέσα στη φύση και την κοινωνία. 

Παράλληλα υπάρχουν και έμμεσες ανάγκες, που είναι η αλλαγή του εαυτού του, η 

καλλιέργεια των δημιουργικών του ικανοτήτων, η ανάπτυξη των ανθρωπίνων ιδιοτήτων του, 

η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας, η διαρκής δηλαδή εξανθρωποποίησή του. 

Σήμερα το περιεχόμενο της επιτυχίας νοείται υπό δύο έννοιες:  

α. Η απόκτηση υλικών αγαθών, η φήμη και η δόξα που προβάλλεται μέσω των ΜΜΕ, η 

απόκτηση τιμών και αξιωμάτων από φορείς και πρόσωπα, η γενική αντίληψη της κοινωνίας 

ότι κάποιος έχει πολλά χρήματα και άλλα υλικά αγαθά είναι  η μια πλευρά της επιτυχίας.  

Έτσι, επί παραδείγματι, ο επιχειρηματίας που φοροδιαφεύγει και αισχροκερδεί, ο πολιτικός 

που δωροδοκείται, ο μηχανικός δημοσίων έργων που παραδίδει έργα ημιτελή και με 

ελλείψεις μπορεί να είναι επιτυχημένα πρόσωπα μέχρι εκείνο το σημείο που η κοινωνία να 

μάθει την αλήθεια και να τον αποκαθηλώσει.  

β. Η άλλη πλευρά είναι η περίπτωση του απλού ανθρώπου που επιτελεί το έργο του χωρίς 

τυμπανοκρουσίες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και άγνωστος στο ευρύ κοινό. 

Κάνει, όμως, έντιμα τη δουλειά του, σέβεται την οικογένειά του, τιμά τους φίλους και δείχνει 

αγάπη και σεβασμό για όλους τους ανθρώπους. Δεν αδικεί  κανένα και είναι χρήσιμος στην 

κοινωνία, γιατί δεν ζει εις βάρος της, αλλά προσφέρει σ’ αυτήν.   
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[2] Προϋποθέσεις κατάκτησης της επιτυχίας 

 Αυτογνωσία 

 Μόρφωση, άρα προσωπικότητα, που σημαίνει ελευθερία και ανεξαρτησία 

 Ισχυρή θέληση 

 Ηθική συγκρότηση, που ιδιαίτερα στοιχεία της πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η 

εντιμότητα 

 Σεβασμός στην εργασία (εργατικότητα)   

 Κοινωνικά ενδιαφέροντα και κοινωνική δράση 

 Ανθρωπισμός. 

Όπως καταλαβαίνουμε, τα στοιχεία αυτά λείπουν από τους περισσότερους ανθρώπους, γιατί 

η εποχή μας δεν στοχεύει να δημιουργήσει τέτοιους ανθρώπους. 

 

Επίλογος  

Έκκληση ή διαπίστωση.  

Η κάθε κοινωνία για να αναπτυχθεί χρειάζεται ολοκληρωμένους ανθρώπους, επιτυχημένους 

σε αυτό που αναλαμβάνουν να κάνουν. Αν όλοι συνειδητοποιήσουν αυτή την απλή αρχή, 

τότε το όφελος θα είναι και ατομικό και συλλογικό. 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση (ή συνάντηση φορέων) χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κύριε Πρόεδρε ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 

 

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Δ΄ Εσπερινών 2006 


