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 ΚΕΙΜΕΝΟ 

    Με ευχάριστη έκπληξη ανακαλύπτω χάρη σε εσάς πως είμαι ένας 

επιτυχημένος και, για να κυριολεκτήσω, πως με θεωρείτε σεις οι νέοι σαν 

επιτυχημένο. Ωστόσο, αναρωτιέμαι ποιος είναι πραγματικά ο 

φτασμένος, ο επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή μου 

έρχεται στον  νου το ερώτημα του Guillaume Apollinaire: «Πότε φτάνει 

μία ατμομηχανή; Όταν τελειώσει κανονικά το δρομολόγιό της και φτάσει 

στον σταθμό του προορισμού της χωρίς κανείς να ασχοληθεί μαζί της ή 

όταν εκτροχιασθεί στον δρόμο και μιλούν όλες οι εφημερίδες γι’ αυτή;». 

Μήπως αρκεί να βγεις έξω από τα συνηθισμένα μέτρα, από την αφάνεια 

για να θεωρηθείς ένας επιτυχημένος;  

Προσωπικά πιστεύω πως η πραγματική επιτυχία στη ζωή είναι η 

απόκτηση της ψυχοδιανοητικής ισορροπίας που χαρίζει στο άτομο η 

ενέργεια της προσωπικότητάς του, μαζί με την ικανοποίηση που του 

προσφέρει η συνείδηση πως η ενέργεια αυτή είναι αυτοδύναμη. Είναι σ αν 

μία χαρμόσυνη μυστική είδηση που αφορά στην αρχή μόνο τον εαυτό 

μας, έστω κι αν φτάσει καμιά φορά στα αυτιά μας από τον έξω κόσμο. 

Αυτό, όμως, απαιτεί ένα πολύ ψηλό όριο ψυχικής και ηθικής αντοχής 

που σπανίζει πολύ, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Γι’ αυτό πο λύ λίγοι είναι 

εκείνοι που επιζητούν στη ζωή μια τέτοια επιτυχία, που είναι ωστόσο η 

μόνη και συνταυτίζεται μ’ αυτό που ονομάζουμε ευτυχία.  

          Για μια τέτοια λοιπόν επιτυχία, μία είναι η συνταγή και πολύ απλή. 

Μόνο που το φάρμακο είναι λίγο πικρό. Αφού χαράξεις τον δρόμο που 

έταξες στον εαυτό σου και που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου, στον 

χαρακτήρα σου και στις ψυχοδιανοητικές σου ικανότητες, πρέπει να τον 

διαβείς χωρίς παρεκκλίσεις και παρεκτροπές και να προσπαθήσεις με τις 
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ίδιες σου δυνάμεις να  φτάσεις στο τέρμα. Στο τέρμα που εσύ ο ίδιος έχεις 

προκαθορίσει. Χρειάζεται, όμως, κόπος πολύς και συνεχής , και μια 

ολάκερη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί για να φτάσεις αυτοδύναμα σε μία 

κάποια κορυφή. Αυτό το μονοπάτι είναι δύσκολο και τραχύ  κι  αν  

φτάνουν  μερικοί, πολλοί είναι εκείνοι  που ξεμένουν στον δρόμο.  

        Και αν καταφέρεις να φθάσεις, πιθανόν να σε πιάσουν οι προβολείς 

της δημοσιότητας και να θεωρηθείς ακόμη ένας επιτυχημένος. Μα κι αν 

τύχει και βρεθείς έξω από την ακτίνα τους, πάλι θα είσαι ένα ς σωστός 

επιτυχημένος, γιατί θα βρεις στους λίγους μα εκλεκτούς που θα σε 

περιβάλλουν με την εκτίμησή τους, περισσότερη ίσως ζεστασιά από 

εκείνη που θα σου έδινε το ψυχρό πολλές φορές φως της δημοσιότητας.  

        Γι’ αυτό οι περισσότεροι προτιμούν μια πιο  εύκολη αναρρίχηση1 κι 

έτσι χάρις στη φυσική τους ευκαμψία εισχωρούν πιο εύκολα μέσα στο 

πεδίο της δημόσιας προβολής. Και ενώ για την πρώτη περίπτωση υπάρχει 

μία μόνο και πολύ απλή συνταγή, για τούτη την παραπάνω οι συνταγές 

είναι πολλές και πιο σίγουρες. Δεν έχει κανείς παρά να διαλέξει εκείνη 

που ταιριάζει περισσότερο στην πνευματική, ψυχική και ιδιαίτερα στην 

ηθική ιδιοσυστασία του καθώς και στο κλίμα που ζει.  

Μια καλοβαλμένη, παραδείγματος χάριν, και φροντισμένη βιτρίνα 

του εγώ ασκεί πολλές φορές τόση έλξη, που ο κόσμος αρκείται σ’ αυτήν 

χωρίς να ενδιαφέρεται αν έχει μέσα στο κατάστημα το ανάλογο 

εμπόρευμα και ποια είναι η ποιότητά του. Έτσι, η λάμψη μιας στιλπνής 2 

επιφάνειας θαμπώνει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα εκείνους που τα 

μάτια τους έχουν μια ευπάθεια στο ισχυρό φως και δεν εξετάζουν τι 

λογής μέταλλο είναι αυτό που τους τυφλώνει με την ακτινοβολία του.  

Αναμφισβήτητα , η προβολή του εγώ αποτελεί μία φυσιολογική 

ψυχοβιολογική ανάγκη. Και η τοποθέτησή του σε όσο το δυνατό 

υψηλότερο υπόβαθρο χαρίζει στο άτομο μία μεγάλη ικανοποίηση που 

μετατρέπεται σε αγαλλίαση, όταν η κοινή γνώμη ρίξει απάνω του τους 

προβολείς της. Έτσι, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος που θα 

τοποθετήσουμε το εγώ μας αλλά και από τη λάμψη που θα του δώσει μία 

δημόσια προβολή.  

Προσωπικά, είτε από ψυχική ιδιοσυστασία είτε από χαρακτήρα και 

αγωγή, πίστεψα περισσότερο στην αμέτρητη ικανοποίηση που σου 

προσφέρει μία δύσκολη αναρρίχηση στη ζωή παρά στη χαρά που σου 

δίνει η εύκολη και γρήγορη άφιξη στην κορυφή.  

1 αναρρίχησ η:  σ καρφάλωμ α,  ανέβασ μα  

2 σ τιλπνή:  λα μπερ ή,  γυαλι σ τερή  
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Άγγελος Κατακουζηνός,  Ο επιτυχημένος άνθρωπος ,  

από το βιβλίο «Άγγελος Κατακουζηνός ο Βαλής μου»,  Λ.  Κατακουζηνού,  Αθήνα 2013,  εκδ.  Μικρή 

Άρκτος  

(Διασκευή).  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

             Α.1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100 - 120 

λέξεις).  

Μονάδες 25  

 

Β.1 Σύμφωνα με το κείμενο  ποια χαρακτηριστικά έχει η επιτυχία που 

επιδιώκουν  οι περισσότεροι άνθρωποι; ( 60 -70 λέξεις )   

Μονάδες 8  

 

             Β.2.α.Να βρείτε τον κυρίαρχο τρόπο πειθούς στην πρώτη  παράγραφο 

(Με ευχάριστη έκπληξη … ένας επιτυχημένος;) και να τεκμηριώσετε 

την απάντησή σας.  

Μονάδες 4  

β.Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις;  

Ωστόσο (στην πρώτη παράγραφο) Όταν (στην πρώτη παράγραφο)  

Έτσι (στην έβδομη παράγραφο)  

είτε…είτε (στην όγδοη παράγραφο). (Μονάδες 4)  

Μονάδες 8  

Β.3.α.Να εντοπίσετε στο κείμενο που σας δόθηκε και να καταγράψετε 

τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της 

γλώσσας. (Μονάδες 4)  

     β.Tι θέλει να πετύχει ο συγγραφέας με τη χρήση της ερώτησης στο τέλος 

της πρώτης παραγράφου; (Μονάδες 2)  

Μονάδες 6  

 

Β.4.Να καταγράψετε τα δομικά μέρη  7 η ς παραγράφου του κειμένου 

(₍₍Αναμφισβήτητα, η προβολή… δημόσια προβολή.₎₎ )  

Μονάδες 3  
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Β.5.α.Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις 

χωρίς να αλλάζει το νόημα του κειμένου: εκτροχιαστεί , αντοχής , 

διαβείς , συνεχής , αναμφισβήτητα . (Μονάδες 5)  

     β. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

ευχάριστη , τραχύ, ευκαμψία , δημόσιας, αγαλλίαση. (Μονάδες 5)  

Μονάδες 10  

Γ.1. Το τελευταίο τεύχος του σχολικού σας περιοδικού έχει ως θέμα την 

επιτυχία στη ζωή. Να γράψετε ένα άρθρο 500 -600 λέξεων στο οποίο να 

αναφέρετε: α. Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα χαρακτηριστικά του 

επιτυχημένου ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή και β. ποιοι είναι οι 

παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτών των 

χαρακτηριστικών;  

Μονάδες 40  

 

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


