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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

«Το επάγγελµα και ο άνθρωπος» 

 

    Το επάγγελµα σχηµατίζει τον άνθρωπο, τον φτιάχνει. ∆ε θα είναι υπερβολή εάν 

σκεφτούµε ότι το επάγγελµα διαµορφώνει όχι µόνο την εξωτερική εµφάνιση του ανθρώπου, 

αλλά και το (σωµατικό και διανοητικό) τύπο του, τη «δοµή» του. Ο τρόπος που βλέπει, 

µιλεί, χειρονοµεί, περπατεί, διασκεδάζει κτλ. είναι βαθιά επηρεασµένος από το επάγγελµα 

που ασκεί. Στο ντύσιµο, στο χτένισµα, στους µορφασµούς, στη γλώσσα κ.λ.π. είναι 

αποτυπωµένη η επαγγελµατική µας απασχόληση - και σήµερα ακόµα, όπου, στους άνδρες 

τουλάχιστον, η συνήθεια έχει επιβάλει µιαν αφόρητη µονοτονία στο κεφάλαιο της 

εξωτερικής περιβολής και των τρόπων της συµπεριφοράς. Από το ντύσιµο, την κουβέντα 

και το φέρσιµο µπορείτε χωρίς µεγάλη δυσκολία να µαντέψετε ποια είναι η επαγγελµατική 

απασχόληση του συνοµιλητή σας. Ο στρατηγός, και όταν ακόµη δε φορεί τη στολή του, σας 

δηλώνει µε τον τρόπο που στέκεται ή περπατεί ότι είναι στρατιωτικός. Ο γιατρός, ο 

καθηγητής, ο ναυτικός, ο κληρικός, ο τεχνίτης τείνουν εξαιτίας του επαγγέλµατος τους προς 

ορισµένο τύπο µε ειδικά χαρακτηριστικά στην εµφάνιση και την έκφρασή τους. Γι΄ αυτό, εάν 

καµιά φορά µας συστήσουν κάποιον που τον βλέπουµε σχολαστικό στους τρόπους, 

άκαµπτο στις κινήσεις του, ντυµένο πολύ διακριτικά και µας ειπούν ότι είναι λ.χ. 

επαγγελµατίας αθλητής, ξαφνιαζόµαστε. Κάτι το ασυµβίβαστο, το αντιφατικό 

αισθανόµαστε ότι υπάρχει ανάµεσα στη µορφή και στο επάγγελµά του. Η καθηµερινή πείρα 

δε µας έχει συνηθίσει σε τέτοια απρόοπτα...Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελµα 

φτιάχνει και τον εσωτερικό µας κόσµο, επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο παρατηρούµε, 

κρίνουµε, αποτιµούµε τα πράγµατα [...]. 

     Όταν ένα άνθρωπος στην επαγγελµατική και κοινωνική του ζωή εργάζεται σύµφωνα µε 

τις δυνάµεις, τις διαθέσεις και τις βλέψεις του, όταν εποµένως ό,τι λέγει και ό,τι πράττει 

βρίσκεται σε αρµονία µε τον εσωτερικό του εαυτό και µε τους (µικρούς ή µεγάλους) 

σκοπούς που έχει τάξει στη ζωή του, αυτός και στον κάµατο αντέχει και στη φθορά: δεν 

αρρωσταίνει, δε λυγίζει, δε γερνάει-είναι πάντοτε ακµαίος, εύθυµος, νέος. 

 

     Το µυστικό τους (χάρισµα ακριβό και αναντικατάστατο) είναι η εσωτερική τους αρµονία: 

λέγουν και πράττουν εκείνο που έχουν µέσα στην ψυχή τους, µικρό ή µεγάλο αδιάφορο. ∆ε 

φορούν µάσκα, δεν υποκρίνονται, δεν πιστεύουν άλλα από αυτά που λέγουν, ούτε κάνουν 

εκείνα που µέσα τους αποστρέφονται ή αντιπαθούν. Μαραγκοί είναι; Την αγαπούν την 
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τέχνη τους και την ασκούν µε όρεξη. Παπάδες είναι; Πιστεύουν στο λειτούργηµα τους και 

το υπηρετούν µε ευχαρίστηση. Γιατροί είναι; Τους εµπνέει η εργασία τους, την προσέχουν, 

τη χαίρονται. Πολιτικοί είναι; Βρίσκονται στην παράταξη που µάχεται για τα ίδια ιδανικά, 

µιλούν την ίδια γλώσσα µε τους συµπολεµιστές τους και για τούτο είναι πάντα έτοιµοι για 

κόπους και θυσίες. Πώς να λυγίσουν, πώς να φθαρούν, πώς να γεράσουν τέτοιοι 

άνθρωποι; 

 

      Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους, τους δυσαρµονικούς, εκείνους που κουβαλούν µέσα τους 

τη διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Για αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν. 

Καλώς ή κακώς πίστεψαν ότι ήσαν καµωµένοι για κάτι άλλο, ότι είχαν τις ικανότητες που 

χρειάζονται για να κερδίσουν χρήµατα, ν΄ αποκτήσουν υπόληψη, να διακριθούν στην τέχνη, 

στην επιστήµη, στην πολιτική, αλλά ο δρόµος που πήραν (αιτία η ολιγωρία, η ανάγκη ή και 

η σύµπτωση) τους αποµάκρυνε από τις επιθυµίες και τα όνειρά τους. Και τώρα, 

υποχρεωµένοι να βγάλουν το ψωµί τους ή να κρατήσουν µια δαπανηρή θέση κοινωνική 

που δεν µπορούν να την εγκαταλείψουν, αναγκάζονται να ασκούν ένα επάγγελµα που τους 

ενοχλεί ή να παίζουν ένα ρόλο που δεν τους πάει ή να διακηρύττουν πράγµατα που δεν τα 

πιστεύουν. Αυτή η δυσαρµονία έχει ως αποτέλεσµα να χάνουν τα αντιστύλια* τους, τον 

άξονα της υπόστασής τους και να γίνονται µεµψίµοιροι, βαρύθυµοι, κακεντρεχείς. 

Αρρωσταίνουν. Και αρρωσταίνουν όχι µόνο ψυχικά αλλά και σωµατικά. (Πολύ συχνά 

λησµονούµε ότι τα δύο αυτά στοιχεία πάνε µαζί). Και γι΄ αυτό βαδίζουν µε κεφάλι σκυφτό, 

µε καρδιά κλειστή, σκοτεινή, δίχως χαρά, δίχως καλοσύνη (και αυτά πάνε µαζί).Θέλγητρα 

δεν έχει γι΄ αυτούς η ζωή, κουράζονται εύκολα, γερνάνε γρήγορα. Γιατί µέσα τους δεν 

υπάρχει δύναµη, φως, αρµονία. Αλλά δυστυχώς τύψεις, ερηµία. 

                                                          

                                                                                                            Ε.Π.Παπανούτσος 

Αντιστύλια: στηρίγµατα 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. 

1)                              Να συνοψίσετε το παραπάνω κείµενο σε ένα κείµενο 100-120 λέξεων, το 

οποίο πρόκειται να δηµοσιευτεί στη σχολική σας εφηµερίδα. 

                                                                                                            ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25  

Β. 
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1) Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων το περιεχόµενο του παρακάτω 

αποσπάσµατος: «το επάγγελµα φτιάχνει και τον εσωτερικό µας κόσµο, επηρεάζει τον 

τρόπο µε τον οποίο παρατηρούµε, κρίνουµε, αποτιµούµε τα πράγµατα ». 

                                                                                                            ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 

 

2)                              α) Να γράψετε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων του κειµένου. 

                                                                                                ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 

            β) Να δώσετε δυο νέους τίτλους για το κείµενο: έναν, ο οποίος να µην περιέχει 

σχόλιο, και έναν, ο οποίος να περιέχει σχόλιο. 

                                                                                                ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 

3)                              Να βρείτε τα συνώνυµα των ακόλουθων λέξεων: συνήθεια, αφόρητη, 

ξαφνιαζόµαστε, βλέψεις, καµωµένοι  (οι λέξεις είναι υπογραµµισµένες µέσα στο κείµενο). 

Στη συνέχεια, µε τις νέες λέξεις να σχηµατίσετε προτάσεις όπου θα διαφαίνεται η σηµασία 

τους 

                                                                                                ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10 

 

4)                              Ποιός είναι ο κύριος τρόπος ανάπτυξης της 1ης παραγράφου και ποιός 

της τελευταίας;  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 

 

Γ.Ο καθηγήτης στο µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού  σας έχει 

αναθέσει να εκφωνήσετε οµιλία προς τους συµµαθητές σας µε θέµα την επιλογή 

επαγγέλµατος. Εσείς να αποδείξετε στο κείµενο σας ότι η ορθή επιλογή επαγγέλµατος 

είναι µια πάρα πολύ σηµαντική για το άτοµο και την κοινωνία.  

 

                                                                                                                                                     

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 40 

 
 


