
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ:  
 
 Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα 
από την οποία δεν πρόκειται πια να βγει, όσο μακρά ζωή 
και αν ζήσει . και το επάγγελμα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, 
τον κυριεύει, και αυτή η υπόταξη διαρκεί όσο περίπου και η 
ζωή του. Το επάγγελμα σχηματίζει τον άνθρωπο, τον 
φτειάχνει. Δεν θα είναι υπερβολή εάν ειπούμε ότι το 
επάγγελμα διαμορφώνει όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση 
του ανθρώπου, αλλά και τον (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 κτλ. είναι 
αποτυπωμένη η επαγγελματική μας απασχόλησηκαι 
σήμερα ακόμη όπου, στους άνδρες τουλάχιστον, ο συρμός 
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 δεν 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 επαγγέλματός τους 
προς ορισμένο τύπο με ειδικά χαρακτηριστικά στην 
εμφάνιση και στην έκφρασή τους. Γι' αυτό, εάν καμιά φορά 
μας συστήσουν κάποιον που τον βλέπομε 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 δεν μας έχει 
συνηθίσει σε τέτοια απρόοπτα... Περιττό να προσθέσω ότι 
το επάγγελμα φτειάχνει και τον εσωτερικό μας κόσμο, 
επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε, κρίνομε, 
αποτιμούμε* τα πράγματα. Και όταν καμιά φορά λέγομε: 
"έτσι θα μπορούσε να μιλήσει μονάχα ένας γιατρός", δεν 
αδικούμε τον γιατρό, αλλά αναγνωρίζομε στον τρόπο της 
σκέψης του ανθρώπου που μας μιλεί μιαν ορισμένη 
επαγγελματική νοοτροπία. Αποτυπώνει λοιπόν το 
επάγγελμα απάνω μας τη σφραγίδα του. Τα ασυμβίβαστα 
παρουσιάζονται σχεδόν κατά κανόνα μόνο στις περιπτώσεις 
όπου ο άνθρωπος δεν έχει μπει καλά στο επάγγελμά του ή το 
επάγγελμα δεν έχει καλά εγκατασταθεί μέσα του. Δυστυχώς, 
δεν διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελμα που θα ασκήσει 
σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές του. Συχνά, 
συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορμήσεις, πιέσεις, 
φαντασιώσεις) μάς υποχρεώνουν να ασκήσομε ένα 
επάγγελμα που δεν μας ταιριάζει. Αν συμβεί όμως να 
ευνοηθεί κανείς με την ελευθερία της εκλογής, τότε βλέπομε 
πόσο καλά του πάει το επάγγελμα που ασκεί, και πόσο καλά 
ταιριάζει κι αυτός στο επάγγελμα που διάλεξε. 
 

Από το βιβλίο του Ε.Π. Παπανούτσου   
Πρακτική Φιλοσοφία 

σελ. 131-133 
*αποτιμούμε=αξιολογούμε 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
Α.: Να αποδώσετε περιληπτικά, σε 80-100 λέξεις, το 

περιεχόμενο του κειμένου. 
Μονάδες 25 



 

 

Β.1.:Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που σας 
δόθηκε, τιτλοφορήστε το. Έπειτα χωρίστε το σε 
νοηματικές ενότητες και γράψτε ένα πλαγιότιτλο 
για καθεμία. 

Μονάδες 5 

2. Σύμφωνα με το κείμενο, να χαρακτηρίσετε στο 
τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με 
την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος». Να γράψετε την 
ένδειξη δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην 
κάθε πρόταση. 

α. Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του 
αλλάζει πολλά επαγγέλματα . 

β. Το επάγγελμα επηρεάζει την εξωτερική 
εμφάνιση του ανθρώπου. 

γ. Το επάγγελμα διαμορφώνει τον εσωτερικό μας 
κόσμο. 

δ. Ο άνθρωπος επιλέγει πάντοτε το επάγγελμά 
του σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές 
του. 

ε. Το επάγγελμα διαμορφώνει ανάλογη 
νοοτροπία στον άνθρωπο που το ασκεί. 

Μονάδες 5 

 

3. α. Τι εξυπηρετεί η παρένθεση στη φράση: Συχνά, 
συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορμήσεις, 
πιέσεις, φαντασιώσεις) ... ταιριάζει. 

β. Τι εξυπηρετούν τα εισαγωγικά στη φράση : και 
όταν καμιά φορά λέγομε: «έτσι θα μπορούσε να 
μιλήσει μονάχα ένας γιατρός», δεν αδικούμε τον 
γιατρό.... 

Μονάδες 5 



 

 
4. Να δώσετε ένα αντώνυμο (αντίθετο) για καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
εξωτερική, μιλεί, επηρεασμένος, δυσκολία, 
κληρικός, διακριτικά, επαγγελματίας, πείρα, 
περιττό, ορισμένη. 

Μονάδες 5 

 

5. άκαμπτο, αντιφατικό, ευνοηθεί, εκλογής, ασκεί. 

 Χρησιμοποιώντας καθεμία από τις παραπάνω 
λέξεις γράψτε από μια δική σας πρόταση, ώστε να 
φαίνεται η σημασία της λέξης (οι λέξεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο). 

Μονάδες 5 

 
Γ.:  Σε ένα άρθρο που θα γράψετε για την εφημερίδα 

του σχολείου σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας 
σχετικά με τη σημασία που έχει η σωστή ή η 
λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος για το άτομο 
και την κοινωνία. 

(400-500 λέξεις) 
Μονάδες 50 

 
Να μην αναφέρετε στοιχεία που αποκαλύπτουν την 
ταυτότητά σας (π.χ. όνομα, σχολείο, πόλη ή κάποιο 
άλλο στοιχείο). 

 
 


