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Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  1  

Η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου από τον εαυτό του  

1. Στη σύγχρονη κοινωνία ο άνθρωπος νιώθει τον εαυτό του σαν ένα 

πράγμα που πρέπει να απασχοληθεί με επιτυχία στην αγορά. Δεν θεωρεί 

τον εαυτό του ως ενεργό πράκτορα, ως τον φορέα ανθρωπίνων δυνάμεων. 

Έχει αλλοτριωθεί από τις δυνάμεις αυτές. Σκοπός του είναι να  πουλήσει 

τον εαυτό του με επιτυχία στην αγορά. Η αίσθησή του για το εγώ δεν 

πηγάζει από τη δραστηριότητά του ως άτομο που αγαπά και σκέφτεται, 

αλλά από τον κοινωνικοοικονομικό του ρόλο. Αν τα πράγματα είχαν φωνή, 

μια δακτυλογράφος θα απαντούσε στο ερώτημα «ποιος είσαι;» λέγοντας 

«είμαι μια δακτυλογράφος» κι ένα αυτοκίνητο θα έλεγε «είμαι ένα 

αυτοκίνητο» ή ειδικότερα θα έλεγε «είμαι μια Φορντ» ή «μια Μπουίκ» ή «μια 

Καντιλλάκ». Αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο «ποιος είσαι;» θα απαντήσει: 

«είμαι βιομήχανος», «είμαι υπάλληλος», «είμαι γιατρός» - ή «είμαι 

παντρεμένος», «είμαι πατέρας δύο παιδιών» και η απάντησή του θα έχει την 

ίδια σχεδόν σημασία όπως και η απάντηση του πράγματος αν είχε μιλιά. 

Να γιατί νιώθει τον εαυτό του όχι ως άνθρωπο, με αγάπη, φόβο, 

πεποιθήσεις, αμφιβολίες, αλλά σαν την αφαίρεση εκείνη, την 

αλλοτριωμένη από την πραγματική του φύση, που εκπληρώνει μια 

ορισμένη λειτουργία στο κοινωνικό σύστημα. Η αίσθησή του για την αξία 

του εξαρτάται από την επιτυχία του: από το κατά πόσο πουλά τον εαυτό 

του ευνοϊκά, κατά πόσο μπορεί ν’ ανέβει ψηλότερα από κει που ξεκίνησε, 
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κατά πόσο έχει σημειώσει επιτυχία. Το σώμα του, το πνεύμα του και η ψυχή 

του είναι τα κεφάλαιά του και χρέος του στη ζωή είναι να τα επενδύσει 

ευνοϊκά, να αποκομίσει ένα κέρδος από τον εαυτό του.   

 

 

 

2. Οι ανθρώπινες ιδιότητες όπως η φιλία, η ευγένεια, η καλοσύνη, 

μεταμορφώνονται σε εμπορεύματα, σε ενεργητικό του πακέτου 

«προσωπικών μετοχών», που η τιμή τους πρόκειται να ανέλθει στην αγορά 

προσωπικοτήτων. Αν το άτομο δεν καταφέρει να κάνει μια επικερδή 

επένδυση του εαυτού του, αισθάνεται ότι απέτυχε. Αν το καταφέρει, τότε 

έχει σημειώσει επιτυχία. Γενικά η αίσθηση της αξίας του εξαρτάται πάντα 

από παράγοντες εξωτερικούς, από την κρίση που διαμορφώνεται γι’ αυτόν 

στην αγορά, που αποφασίζει για την αξία του, όπως αποφασίζει για την 

αξία των εμπορευμάτων. Το άτομο, όπως και όλα τα εμπορεύματα που δεν 

μπορούν να πουληθούν με κέρδος στην αγορά, δεν αξίζει τίποτε σε ό,τι 

αφορά την ανταλλακτική του αξία. Ακόμα και όταν η αξία χρήσης του 

είναι σημαντική.  

3. Η αλλοτριωμένη προσωπικότητα που προσφέρεται για πώληση 

πρέπει να χάνει μια μεγάλη ποσότητα της αίσθησης της αξιοπρέπειας, που 

είναι τόσο χαρακτηριστική για τον άνθρωπο ακόμη και στους πιο 

πρωτόγονους πολιτισμούς. Πρέπει να χάνει σχεδόν κάθε αίσθηση του εγώ, 
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του εαυτού του ως μοναδικής και ανεπανάληπτης οντότητας. Η αίσθηση 

του εγώ πηγάζει από το βίωμα του εγώ σαν υποκείμενο των εμπειριών μου, 

της σκέψης μου, του αισθήματός μου, της απόφασής μου, της κρίσης μου, 

της δράσης μου. Προϋποθέτει ότι η εμπειρία μου είναι δική μου και όχι 

αλλοτριωμένη. Τα πράγματα δεν έχουν εγώ και οι άνθρωποι που έχουν 

εγώ έχουν καταντήσει σαν τα πράγματα χωρίς εγώ. […] 

4. Μαζί όμως με την εμπειρία του εγώ εξαφανίζεται και η εμπειρία 

της ταυτότητας – και όταν αυτό συμβεί, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τρελός, 

αν δεν σώσει τον εαυτό του αποκτώντας μια δεύτερη αίσθηση του εγώ. Και 

το πετυχαίνει αυτό νιώθοντας τον εαυτό του να τον επιδοκιμάζουν, να 

αξίζει κάτι, να έχει επιτυχίες, να είναι χρήσιμος, με δυο κουβέντες να είναι 

σαν εμπόρευμα που μπορεί να πουληθεί και που είναι τέτοιο επειδή 

θεωρείται από τους άλλους σαν οντότητα, όχι ξεχωριστή, αλλά που 

ταιριάζει σ’ ένα από τα σύγχρονα καλούπια.  

(Έριχ Φρομ, «Η υγιής κοινωνία», εκδ. Μπουκουμάνη)  

                                        (ελαφρώς διασκευασμένο) 

 

 

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  2  

Ετερονομία – Ανελευθερία 

«…Ο πρώτος στοχαστής του 18ου αιώνα, στον οποίο μπορούμε να 

βρούμε συστατικά της έννοιας της αλλοτρίωσης, είναι ο Ζαν – Ζακ 

Ρουσώ…  

1. (…) Ο φυσικός άνθρωπος ζει μέσα στον εαυτό του, ο κοινωνικός 

άνθρωπος είναι, αντίθετα, πάντοτε έξω από τον εαυτό του. Να ζεις μέσα 

στον εαυτό σου σημαίνει να καθορίζεσαι από τον εαυτό σου, σημαίνει τη 

συμφωνία του είναι και του φαίνεσθαι. Όμως να είσαι έξω από τον εαυτό 

σου σημαίνει να «ζεις» μέσα στην κρίση των άλλων, ή ακριβέστερα: να ζεις 

με τρόπο που ανταποκρίνεται στην κρίση των άλλων. Ο κοινωνικός 
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άνθρωπος λαμβάνει την αυτοβεβαίωσή του από την κρίση του 

περιβάλλοντος. Στη φυσική κατάσταση ο άνθρωπος καθορίζει τον εαυτό 

του. Στην κοινωνική κατάσταση παραδίδεται στον καθορισμό του από την 

κοινότητα. Ο αυτοκαθορισμός υποχωρεί μπρος στον ετεροκαθορισμό. Στην 

κοινωνική κατάσταση δεν έχει πια ο άνθρωπος το δικαίωμα ούτε μπορεί να 

είναι ο εαυτός του, είναι αναγκασμένος να υποταχτεί στον κανονισμό 

συμπεριφοράς που του επιβάλλεται από τα έξω. Με το πέρασμα από την 

κατάσταση της φύσης στην κατάσταση της πολιτείας αντικατασταίνεται ο 

εσωτερικός καθορισμός με τον εξωτερικό καθορισμό.  

 

 

 

2. Απολείπεται ένα τελευταίο βήμα. Ο Ρουσώ το έκανε με κάθε 

αποφασιστικότητα και σαφήνεια. Εσωτερικός καθορισμός είναι, κατά την 

ουσία του και την έννοιά του, αυτονομία, αυτονομοθέτηση. Και υποταγή 

στο νόμο που θέτεις μόνος σου είναι ελευθερία. Εξωτερικός καθορισμός 

είναι ετερονομία. Και υποταγή σ’ έναν ξένο νόμο είναι ανελευθερία. 

Μπορούμε επομένως να πούμε ακόμη: ο φυσικός άνθρωπος είναι 

ελεύθερος∙ αντίθετα, ο κοινωνικός άνθρωπος είναι ανελύθερος. Ο 

πρώτος έχει αυτονομία∙ ο δεύτερος χαρακτηρίζεται από ετερονομία… 

 (Περιοδικό «Ευθύνη») 
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Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  3  

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

Έννοιες χαμένες 

1. Παλιά, εκείνες τις εποχές, οι κλειδαριές τόσο για τις πόρτες όσο 

και για τις ψυχές ήταν περιττές.  

2. Η απουσία της καχυποψίας έντονη. Ο φόβος και η δυσπιστία 

έννοιες ανύπαρκτες.  

3. Η εμπιστοσύνη σαν καράβι δίχως προορισμό επέπλεε στον 

ωκεανό των ψυχών.  

4. Σήμερα δεν έχει απομείνει τίποτε από εκείνες τις εποχές.  

5. Ίσως μόνο κάτι που να θυμίζει τότε είναι η γραφικότητα κάποιων 

τόπων που ως από θαύμα έχει διασωθεί – η έλλειψή της είναι 

επικείμενη.  

6. Ο κόσμος αφανίστηκε μέσα στο κύμα της προόδου και της 

υποτιθέμενης ανάπτυξης.  

7. Έννοιες όμως η αποξένωση και η αλλοτρίωση που κάποτε ήταν 

ασύλληπτες, τώρα εξουσιάζουν ένα κόσμο αδειανό.  

(Σοφία Σαλούστρου) 

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ  

ΘΕΜΑ Α΄  

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου 1 σε 100 

λέξεις.   

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Β΄  

Β1α. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε τις παρακάτω προτάσεις με 

αναφορές στα κείμενα:  α. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος νιώθει επιτυχής 

από την ευνοϊκή επένδυση του εαυτού του (Κ.1), β. Η αξία του 

αλλοτριωμένου ανθρώπου προσδιορίζεται από παράγοντες εσωτερικούς 

(Κ.1), γ. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος διατηρεί την ταυτότητά του, γι’ αυτό 

αποκτά μία δεύτερη (Κ.1), δ. Ο κοινωνικός άνθρωπος επιβεβαιώνεται από 

το περιβάλλον του (Κ.2), ε. Ο φυσικός άνθρωπος ως ετερόνομος είναι 

ελεύθερος (Κ.2).  

Μονάδες 10 

Β2α. Στο Κ.2 υπάρχει το β΄ ενικό πρόσωπο. Ποιο σκοπό επιτελεί η 

χρήση του και ποιο το αισθητικό αποτέλεσμα; (Μονάδες 8) 

β. Να βρείτε στο Κ.2 πέντε λόγιες λέξεις και να σχολιάσετε τη 

λειτουργία τους και το υφολογικό τους αποτέλεσμα. (Μονάδες 7) 

Μονάδες 15 

Β3. Να βρείτε τα επιχειρήματα με τα οποία θεμελιώνεται στο Κ.2 η 

θέση πως «Ο κοινωνικός άνθρωπος είναι ανελεύθερος». Σε ποιο 

γνώρισμα του κοινωνικού ανθρώπου συγκλίνουν και τα δύο κείμενα; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ΄- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Δώστε τα βασικά στοιχεία – γνωρίσματα της αλλοτρίωσης με βάση 

τις εικόνες (τρεις εικόνες) του ποιήματος. Ποιο στοιχείο – γνώρισμα της 

σύγχρονης αλλοτρίωσης θα μπορούσατε ως νέος να προσθέσετε; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ΄ -  ΈΚΘΕΣΗ   

Σε μία εκδήλωση του σχολείου σας για την αλλοτρίωση 

εκπροσωπείτε το 15μελές συμβούλιο στην παρουσίαση και ανάλυση του 
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φαινομένου στην εποχή μας. Στην εισήγησή σας αναπτύσσετε: α. Τρία 

αίτια του φαινομένου, και β. Δύο τρόπους αντίδρασης στη σύγχρονη 

αλλοτρίωση. (380 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 

Ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  

ΘΕΜΑ Β΄  

Β1. Με ποιον τρόπο ο συγγραφέας του Κ.2 υποστηρίζει πως ο «φυσικός 

άνθρωπος» είναι ελεύθερος; (15 σειρές) 

Β2. «Στη φυσική κατάσταση… κοινότητα» (§1, Κ.2). Στο απόσπασμα 

υπάρχει τόσο η ενεργητική όσο και η παθητική σύνταξη. Σε τι αποβλέπει 

αυτή η υφολογική επιλογή; Να μεταφέρετε τις δύο συντάξεις στην άλλη 

σύνταξη.  

Β3α. Έχοντας υπόψη την §3 του Κ.1 να περιγράψετε τον τρόπο και 

τους μηχανισμούς με τους οποίους η σύγχρονη κοινωνία επωάζει την 

αλλοτρίωση. (150 λέξεις) 

β. Στην §1 του Κ.1 άμεσα ή έμμεσα ενοχοποιείται η 

εμπορευματοποίηση και ο καταναλωτισμός ως η γενεσιουργός αιτία της 

σύγχρονης αλλοτρίωσης. Να γράψετε μία δική σας § όπου θα 

αναπτύσσεται ο ρόλος του καταναλωτισμού στην εκκόλαψη της 

αλλοτρίωσης. (Να γραφεί με δύο παραλλαγές) 

 

ΘΕΜΑ Δ΄  

Στο Κ.2 προβάλλεται ως αιτία αλλοτρίωσης του κοινωνικού 

ανθρώπου η κοινωνική πραγματικότητα που ο ίδιος δημιούργησε και 

τώρα καθορίζεται ασφυκτικά από αυτήν. Δώστε σε 300 λέξεις τις 

πολλαπλές μορφές αυτής της πραγματικότητας και τον τρόπο που 

επωάζει την αλλοτρίωση.  


