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ΚΕΙΜΕΝΟ   

Στην προσπάθειά μας να ορίσουμε τον άνθρωπο, προβαίνουμε σε προσεκτική 

παρατήρηση των ενεργειών του. Και βλέπουμε πως οι ενέργειές του κατατάσσονται 

σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτές που ανάγονται στο «είναι» του και οι άλλες που 

ανάγονται στο «έχειν» του. Ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι και θέλει να έχει.  Τούτο 

σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν είναι ακόμη και δεν έχει ακόμη. Συνεπώς, η ριζική 

κατάσταση του ανθρώπου είναι η ελλειμματικότητά του. Πρόκειται για μια αίσθηση 

έλλειψης την οποία πότε τη νοεί ως έλλειψη του «είναι» και πότε ως έλλειψη του 

«έχειν» του. Ο διχασμός αυτός της αίσθησης της έλλειψης είναι κεφαλαιώδης, αλλά 

και μοιραίος για την έκβαση  του πεπρωμένου του ανθρώπου.  

 

Η συναίσθηση της έλλειψης είναι το καίριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Ο 

άνθρωπος δεν νοείται χωρίς αυτή τη συναίσθηση. Δεν υπάρχει πλήρης άνθρωπος. 

Επειδή, όμως, η έλλειψη ακριβώς αυτή γίνεται αισθητή, σημαίνει πως υπάρχει και 

η ροπή αποφυγής της, δηλαδή η ροπή προς την πληρότητα, την τελειότητα. Από 

μιαν άποψη, πολιτισμός είναι η απάντηση  του ανθρώπου στην πρόσκληση αυτής 

της έλλειψης, που συναισθάνεται να απειλεί την ύπαρξή του. Ο πνευματικός 

πολιτισμός είναι η απάντηση στην έλλειψη του «είναι» του ανθρώπου, ενώ ο 

τεχνολογικός πολιτισμός είναι η απάντηση στην έλλειψη του «έχειν».  

 

Όσο πιο  πνευματικός είναι ο πολιτισμός στο σύνολό του ή ο άνθρωπος ατομικά, 

τόσο περισσότερο ενδιαφέρεται για το «είναι» του και τόσο λιγότερο για το «έχειν» 

του. Οι θρησκευτικού τύπου πολιτισμοί, λ.χ., ενδιαφέρονταν για το «είναι» του 

ανθρώπου. Και οι άνθρωποι απαιτούσαν από τον εαυτό τους την οντολογική τους 

τελείωση, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα «είναι» άξιο να σταθεί ενώπιον του Θεού. 

Αλλά και, γενικότερα, διηνεκής  μέριμνά τους ήταν πώς να βελτιώσουν τον εαυτό 

τους εσωτερικά, για να είναι άξιοι ενός υψηλού μέτρ ου (θρησκευτικού, ηθικού, 

αισθητικού, φιλοσοφικού), το οποίο παρείχε την οντολογική πληρότητα. 

Αποκλειστικό έργο του πνευματικού πολιτισμού είναι να φτιάξει ανθρώπους 

σύμφωνα με τα ιδεατά  πρότυπα τα οποία παρέχουν την τελείωση και διασώζουν 

τον άνθρωπο από  τις μηδενιστικές ροπές.  

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Αυτό είναι και το περιεχόμενο της παιδείας του πνευματικού πολιτισμού: να 

διασώσει το «είναι» του ανθρώπου από το μηδέν που το απειλεί ·  να το καταστήσει 

από δυνατότητα, πραγματικότητα. Ο πνευματικός πολιτισμός, όποια μορφή και να 

προσλάβει, εντέλει κατατείνει στη «σωτηρία» του ανθρώπου, θρησκευτική, ηθική, 

φιλοσοφική, αισθητική ─στη  διαπεραίωσή  του προς την τελειότητα. Βεβαίως, η 

τελειότητα αυτή τίθεται ως όριο. Διότι ποτέ δεν πραγματοποιείται τελείως.  

 

Αντίθετα, ο τεχνολογικός πολιτισμός θέλει να διασώσει τον άνθρωπο όχι με την 

εσωτερική του μεταποίηση, αλλά με την εξωτερική του εξασφάλιση, με το «έχειν» 

του. Δεν απαιτεί από τον άνθρωπο καμιά συμμόρφωση προς υψηλές ιδεατές αρχές 

τελειότητας, παρά μόνο συμμετοχή στον παραγωγικό μηχα νισμό. Όποιος μετέχει 

σ’ αυτόν τον μηχανισμό θα «σωθεί» με την έννοια πλέον ότι θα «εξασφαλίσει» την 

ύπαρξή του με άφθονη τροφή, ενδυμασία, κατοικία, καταναλωτικά αγαθά. Σ’ αυτόν 

τον πολιτισμό δεν απειλείται η ύπαρξη από τη γύμνια, την έλλειψη εν γένει των  

υλικών μέσων για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών.  

Οι άνθρωποι αυτού του πολιτισμού δεν νιώθουν ότι υπολείπονται στο «είναι» τους, 

αλλά νιώθουν έντονα ότι υπολείπονται στο «έχειν» τους. Γι’ αυτό, δεν θέτουν ως 

στόχο να φτιάξουν τον εαυτό τους, αλλά να  φτιάξουν περιουσία. Η παιδεία του 

πολιτισμού αυτού συνίσταται  στην εκπαίδευση του ανθρώπου να είναι ικανός 

παραγωγός υλικών αγαθών. Δεν ενδιαφέρεται για τη μόρφωση της εσωτερικότητας 

του ανθρώπου ως ανθρώπου, διότι ο τεχνολογικός πολιτισμός δεν έχει πνευμ ατικά 

κριτήρια. Κριτήριά του είναι η αποδοτικότητα στην οικονομική παραγωγή. Γι’  αυτό, 

η μόνη επιβράβευση που παρέχει και που αναγνωρίζεται, είναι η οικονομική 

προαγωγή.  

 

Η ασφάλεια που παρέχει το «έχειν» είναι υπολογίσιμη. Διότι ο άνθρωπος πάντοτε 

υπέφερε  δεινώς από έλλειψη μέσων. Ωστόσο, η πλησμονή των μέσων δεν 

εξασφαλίζει εντέλει την ύπαρξη ως ύπαρξη. Υπάρχουν κίνδυνοι που υπερβαίνονται 

με τα μέσα του «έχειν». Υπάρχουν, όμως, κίνδυνοι που το «έχειν» είναι ανίκανο να 

τους αντιμετωπίσει. Προεξάρχουν οι κί νδυνοι της εσωτερικής απαξίωσης, που 

αντιμετωπίζονται μόνο με μέσα πνευματικά, με τα μέσα του «είναι».  

 

Περαιτέρω, το «έχειν» δεν εξασφαλίζει τη χαρά, την αγάπη, τη γοητεία του κόσμου 

των αισθητικών και άλλων ιδεών, τη βαθειά ηδονή των πνευματικών επιτευγμ άτων. 

Διότι αυτά ανάγονται στο «είναι» και όχι στο «έχειν». Το «έχειν» εξασφαλίζει 

εξωτερικό πλούτο και εσωτερική ένδεια. Γι’ αυτό, εντέλει, δεν σώζει, αλλά 

αφανίζει. Εγκαθιστά το μηδέν μέσα στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου.  

 

Χρήσ τος Μαλεβ ίτσ η ς,  Πολ ιτεία  και  Ερημιά ,  Εκδόσ ε ις  « Δωδώνη» ,  Α θ ήνα 1 9 7 5 ,  σσ .  7 9 -8 2  (δ ιασ κευή) .  

ΘΕΜΑΤΑ  

 

A1.  Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 -120 λέξεις).  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 25  

 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του 

αποσπάσματος που ακολουθεί: «…το «έχειν» δεν εξασφαλίζει τη χαρά, την 

αγάπη, τη γοητεία του κόσμου των αισθητικών και άλλων ιδεών, τη βαθειά 

ηδονή των πνευματικών επιτευγμάτων» .  

Μονάδες 10  

 

Β2. α)  Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην τρίτη παράγραφο του κειμένου 

(Όσο πιο πνευματικός … από τις μηδενιστικές ροπές .) και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  

 

      β)  Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις;  

        αντίθετα (στην πέμπτη παράγραφο)  

 γι’ αυτό (στην έκτη παράγραφο, το πρώτο από τα δύο)  

 διότι (στην έβδομη παράγραφο)  

 περαιτέρω (στην όγδοη παράγραφο).  

Μονάδες 4  

 

Β3.  α)  Να γράψετε από μία πρόταση για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις, έτσι 

ώστε να διαφαίνεται η σημασία τους (χωρίς να αλλάζει η γραμματική τους 

κατηγορία):  

 έκβαση, διηνεκής, ιδεατός, συνίσταται, ένδεια.  

Μονάδες 5  

 

      β)  Από το δεύτερο συνθετικό της καθεμίας από τις παρακάτω λέξεις του 

κειμένου, να γράψετε δύο λέξεις ομόρριζες, ένα  ουσιαστικό και ένα 

επίθετο, απλό ή σύνθετο:  

προβαίνουμε, απαιτούσαν, δημιουργήσουν, κατατείνει,  υπολείπονται.  

Μονάδες 5  

 

Β4.  Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στα παρακάτω αποσπάσματα και να 

τη μετατρέψετε στο άλλο είδος:  

     α)  «Πρόκειται για μια αίσθηση έλλειψης την οποία πότε τη νοεί ως έλλειψη 

του «είναι» και πότε ως έλλειψη του «έχειν» του. » (μονάδες 2)  

     β)  «Ωστόσο, η πλησμονή των μέσων δεν εξασφαλίζει εντέλει την ύπαρξη ως 

ύπαρξη.» (μονάδες 3)  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ1. «Ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι και θέλει να έχει» .  Σε ένα άρθρο (500-600 

λέξεων) να αναφέρετε: α) παράγοντες που ωθούν τον σύγχρονο άνθρωπο στην 

αλόγιστη επιδίωξη του «έχειν» ·  β) εφόδια που απαιτούνται, προκειμένου ο 

άνθρωπος να επιτύχει την εξισορρόπηση ανάμεσα στο «έχειν» και το «είνα ι».  

Μονάδες 40  

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


