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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Ο καταμερισμός 

Το (διασκευασμένο) απόσπασμα προέρχεται από το ομότιτλο δοκίμιο του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου

που περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Ο σύγχρονος άνθρωπος» (Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα, 2004).

Η εργασία, για να γίνεται γρηγορότερα και καλύτερα, έχει κατανεμηθεί σε μικρά

κομμάτια και ο καθένας διεκπεραιώνει, συχνά εφ’ όρου ζωής, το μικρό κομμάτι που του

έλαχε. Έτσι, βέβαια, η προσπάθεια τυποποιείται. Και αν αυτό στην περιοχή της πρακτικής

ενέργειας  είναι  επικίνδυνο,  στην  περιοχή  του  θεωρητικού  στοχασμού  γίνεται

επικινδυνότατο. Η τυποποίηση αποτελεί άρνηση της προσωπικής ελευθερίας. Το ιδανικό

του «στάνταρντ» μπορεί να είναι χρήσιμο στα βιομηχανικά προϊόντα. Αλλά ο άνθρωπος,

τουλάχιστο ίσαμε τη στιγμή τούτη, δεν είναι βιομηχανικό προϊόν.

Ο καταμερισμός, που είναι σήμερα το αναπόφευκτο, αύριο μεθαύριο μπορεί να

γίνει  η  νέα μοίρα της  ανθρώπινης τραγωδίας.  Γιατί  η τυποποίηση δεν  είναι  άσχετη,  αν

καλοκοιτάξει  κανείς  το  θέμα,  προς  τον  καταμερισμό.  Όσο  η  ενέργεια  περιορίζεται  σε

κλειστούς χώρους, τόσο και το πρόσωπο που ενεργεί μεταμορφώνεται σε ακούσιο όργανο,

παύει να συμμετέχει συνειδητά στην προσπάθεια. Η επανάληψη σκοτώνει την ευδιαθεσία

και η έλλειψη της ευδιαθεσίας μαραίνει τη φαντασία. Και δεν πρέπει να λησμονούμε πως η

φαντασία, είτε εφαρμοσμένη στα πράγματα είτε όχι, είναι πολύτιμη μορφή της ελευθερίας.

Ο μεγάλος κίνδυνος λοιπόν υπάρχει εκεί: ο άνθρωπος που επαναλαμβάνει σε μια ολόκληρη

ζωή την ίδια κίνηση, που περιορίζει το οπτικό του πεδίο σε μια απειροελάχιστη μορφή

ενέργειας, γίνεται πια και ο ίδιος ένας χώρος στεγανός, όπου ο ήλιος από άλλους κόσμους

δεν  βρίσκει  τόπο  να  πέσει.  Το  ερώτημα  τώρα  έρχεται  από  μόνο  του:  υπάρχει  τρόπος

σωτηρίας ή όχι; Νομίζω πως άλλος τρόπος δεν μπορεί να υπάρξει έξω από τη διεύρυνση και

την καλή χρησιμοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

Η ειδίκευση, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί ν'

ανασταλεί  ή  να  περιορισθεί.  Όσο προχωρούν οι  καιροί,  τόσο περισσότερο η γνώση θα

κατατεμαχίζεται.  Εκείνο  λοιπόν  που  χρειάζεται  δεν  είναι  να  την  επιτιμούμε1,  αλλά  να

1 κατηγορούμε



προσπαθούμε  να  την  τοποθετήσουμε  στον  κανονικό  χώρο,  ώστε  να  μην  αποσκεπάζει

ολόκληρο τον άνθρωπο και ν' αφήνει κάποια περιθώρια καθολικότερης δραστηριότητας. 

Το  ουσιωδέστερο  είναι  να  μην  παύουμε  να  συλλογιζόμαστε  τον  άνθρωπο.  Ο

κόσμος  μας,  είπε  στα  1955 ο  Οππενχάιμερ2,  είναι  «ένας  κόσμος όπου ο  καθένας  μας,

γνωρίζοντας  τα  όριά  του  –τον κίνδυνο  να  είναι  επιπόλαιος  και  τον  πειρασμό  να  είναι

κουρασμένος–  πρέπει  ν'  αρπαχθεί  από ό,τι  τον  περιβάλλει,  από ό,τι  γνωρίζει,  από  ό,τι

μπορεί να κάμει, από τους φίλους του, από την αγάπη του, γιατί αλλιώς θα χαθεί μέσα στην

παγκόσμια σύγχυση και δεν θα ξέρει πια τίποτε και δεν θ' αγαπά πια τίποτε». 

Α3. Σε άρθρο (200-250 λέξεων) που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα παρουσιάζεις

και εξηγείς την άποψη του Οππενχάιμερ, με την οποία κλείνει το κείμενο ο συγγραφέας.

Αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο αναφοράς, να τονίσεις γιατί είναι επίκαιρη ακόμη

και στις μέρες μας, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο που ο σύγχρονος άνθρωπος επιλέγει

επάγγελμα και βιώνει την εργασιακή πραγματικότητα.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (1927 - 1985)

[Ήθελα να βρω το δρόμο μου και να προχωρήσω]

Το  απόσπασμα  αντλήθηκε  από  το  κείμενο  του  Γιώργου  Ιωάννου  «Το  παλιό  σχολείο»  που

περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Εφήβων και μη» (εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982).

Η απελευθέρωση3 μας πέτυχε  στην προτελευταία τάξη,  την εβδόμη γυμνασίου4.

Τότε μονάχα μπορέσαμε να κοιτάξουμε γύρω μας. Και αντικρίσαμε το χάος. Όχι μονάχα δεν

προετοιμαζόμασταν  για  καμιά  επιστήμη,  αλλά  ούτε  καν  είχαμε  αποφασίσει  τι  θα

σπουδάσουμε.  Κάποτε,  βέβαια,  όλοι  μας  κάτι  είχαμε  διαλέξει,  στην  τύχη,  αλλά  το

λησμονήσαμε μέσα στις αλλεπάλληλες κακουχίες. 

[…] Λίγοι έγιναν αυτό που είπαν. Εμένα οι δικοί μου μου βάλαν την ιδέα να γίνω

κτηνίατρος. Ένιωθα ανέκαθεν μια κλίση προς τα ζώα, αν και δεν είχαμε στο σπίτι ούτε γάτα.

[…] Απλώς δεν υπήρχε τότε κτηνιατρική σχολή στην πόλη μας κι έτσι το σχέδιο ματαιώθηκε. 

2 Ρόμπερτ Οππενχάιμερ (Robert Oppenheimer): Αμερικανός φυσικός, επικεφαλής της ομάδας που

δημιούργησε για πρώτη φορά ατομική βόμβα στις Η.Π.Α., αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη Χιροσίμα

και στο Ναγκασάκι

3 εννοεί την απελευθέρωση από τη Γερμανική Κατοχή (1944)

4 η σημερινή Β΄ Λυκείου



Τότε που τελειώσαμε, μεγάλη υπόληψη είχε το επάγγελμα του γιατρού. Κατόπιν

ερχόταν του δικηγόρου. Του καθηγητή ήταν πολύ ξεπεσμένο οικονομικά,  του δασκάλου

ακόμα χειρότερα. Και φυσικά οι μεγάλοι, που αντιμετωπίζουν σχεδόν πάντα τα πράγματα

από την πρακτική τους άποψη, μας πίεζαν να γίνουμε γιατροί ή δικηγόροι. Η μανία με το

Πολυτεχνείο  παρουσιάστηκε  αργότερα,  όταν  άρχισε  η  ανοικοδόμηση  της  χώρας.  Όχι,

βέβαια, πως οι μηχανικοί ή οι μηχανολόγοι δεν έβγαζαν χρήματα, αλλά το όνειρο αυτό,

καθώς δεν υπήρχε Πολυτεχνείο στην πόλη μας, ήταν τόσο άπιαστο και τόσο ακριβό, ώστε οι

μεγάλοι  απόφευγαν  να  φέρουν  το  λόγο  σ’  αυτά  τα  επικίνδυνα  θέματα.  Πολλά  παιδιά

ακολουθούσαν τις ιδέες των μεγάλων κατά γράμμα. Και το περίεργο είναι ότι πιο πειθήνια

στις  ιδέες  των  μεγαλυτέρων αποδείχτηκαν όχι  τα  ήσυχα και  τα  μαμόθρεφτα,  όπως  θα

περίμενε κανείς, αλλά κάτι ζωηρότατα πλάσματα, που νόμιζες ότι  ποτέ και κανέναν δεν

πρόκειται  ν’  ακούσουν.  Αντίθετα,  οι  αθόρυβοι  εννοούσαν  να  κάνουν  το  δικό  τους,  μη

λογαριάζοντας αμοιβές και ξακουστά επαγγέλματα. 

Μετά από πολλές συζητήσεις, αποφασίσαμε μ’ ένα συμμαθητή μου να δώσουμε

στη φιλολογία. […]

Τολμήσαμε να πλησιάσουμε τον φιλόλογο. «Ώστε θέλετε να πάτε στη Φιλοσοφική

Σχολή;» μας είπε. Κοιταχτήκαμε ενθουσιασμένοι. Ποτέ μας δεν είχαμε ακούσει ότι το άλλο

όνομα της Φιλολογίας ήταν «Φιλοσοφική Σχολή». Αυτό πια ήτανε ένας ακόμα λόγος. Αλλά

ο φιλόλογός μας συνέχισε αμείλικτος: «Να πάτε, μας είπε, καλά είναι. Αλλά να ξέρετε πως

πολλά ψωμιά και φαγιά το επάγγελμα αυτό δεν έχει». Μιλούσε ο άνθρωπος με εικόνες της

κατοχής. 

Πάντως, οι χοντράδες αυτές μας κλόνισαν. Εγώ τις επόμενες μέρες ξαναγύρισα στο

προσφιλές  μου  όνειρο  για  την  κτηνιατρική.  Κι  εφόσον  Κτηνιατρική  Σχολή  δεν  υπήρχε,

συμβιβάστηκα μέσα μου με τη γεωπονία. Ζώα και φυτά είναι συγγενικά πράγματα. Ο άλλος

βρήκε καταφύγιο στη νομική, που από καιρό τη σκεφτόταν σαν εναλλακτική λύση. Μάλιστα

άρχισε να κατηχεί στην ιδέα του κι εμένα κι ως ένα σημείο πήρε να με λυγίζει. 

Όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι απότομες αλλαγές, μου δημιουργούσαν μια πολύ

δυσάρεστη διάθεση. Τις νύχτες δεν μπορούσα να κοιμηθώ απ’ την αγωνία. Ήθελα να βρω

το δρόμο μου και να προχωρήσω. […]

Δειλά δειλά ζήτησα ακρόαση από το γυμνασιάρχη. Ήταν φιλόλογος και διακρινόταν

για τον ζωηρό θεατρικό τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Του είπα τα βάσανά μου, τη φοβερή

ψυχική  ταλαιπωρία  μου.  Του  είπα  ότι  ήθελα  να  πάω  στη  φιλολογία,  αλλά  με  είχαν

τρομοκρατήσει, κι έτσι άρχισα να σκέφτομαι τη γεωπονία, μα ένιωθα μέσα μου ένα φοβερό



διχασμό. Με άκουσε με προσοχή. Ύστερα, σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε

δραματικά: «Για όνομα Θεού, παιδί μου, θ’ αφήσεις το γάμο, να πας για τα πουρνάρια;». 

Αυτό ήταν, δεν ήθελα άλλο τίποτε.  Στρώθηκα το καλοκαιράκι στη μελέτη και το

φθινόπωρο ήμουν πρωτοετής φοιτητής της φιλολογίας.  Παρ’  όλες τις  δυσκολίες και  τις

κακοπάθειες, ποτέ μου δεν ξανακοίταξα πίσω. 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποια κριτήρια για την επιλογή επαγγέλματος των εφήβων της εποχής του παρουσιάζει ο

αφηγητής; Κατά πόσο πιστεύεις ότι τα κριτήρια αυτά έχουν αλλάξει από τότε σε σχέση με

τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών; Πώς αξιολογεί σήμερα η κοινωνία τα

επαγγέλματα κύρους;

ή

2. Να υποθέσεις ότι είσαι ο αφηγητής-ήρωας και συζητάς με δύο συμμαθητές και φίλους

σου σχετικά με  το  επαγγελματικό  σας  μέλλον.  Αντλώντας  στοιχεία  από  το  κείμενο,  να

γράψεις τον μεταξύ σας διάλογο.
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