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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Αλληλεγγύη: το φώλι1 της ελπίδας 

Το κείμενο αποτελεί διασκευασμένο άρθρο του Ψυχοθεραπευτή Γιώργου Γιαννούση που δημοσιεύθηκε στον 

ιστοχώρο www.psychologynow.gr στις 28 Ιουλίου 2017. Αναφέρεται στην έννοια της αλληλεγγύης και τη 

σημασία της σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

 

[…]Η αλληλεγγύη είναι μια συνθήκη που κυρίως υπηρετεί την κοινωνική συνοχή και τη συλλογικότητα 

καθώς, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το ατομικό καλό. Η συνθήκη 

του κοινού καλού επιτάσσει στις κοινωνίες να επιζητούν την επούλωση των πληγών που 

δημιουργούνται στο κοινωνικό σώμα, γιατί ένα σώμα μπορεί να αρρωστήσει ολόκληρο όταν νοσεί 

ένα μέρος του. 

Αλληλεγγύη σημαίνει να δίνεις ένα χέρι βοηθείας σε όποιον το έχει ανάγκη, τόσο για την 

αποκατάσταση μιας επείγουσας κατάστασης, όσο και για την αίσθηση ασφάλειας που πηγάζει από 

τέτοιου είδους συμπεριφορές, την αίσθηση, με άλλα λόγια πως το άτομο δεν είναι μόνο του και 

απροστάτευτο, αλλά μέρος μιας υγιούς κοινωνίας που στο μέτρο του δυνατού θα σκύψει πάνω από 

οποιοδήποτε πρόβλημα. Μιας κοινωνίας όπου τα ανθρώπινα ιδεώδη είναι σε ετοιμότητα να 

υπερασπιστούν οποιονδήποτε το χρειάζεται.[…] 

Η αλληλεγγύη είναι επίσης μια λειτουργική συμπεριφορά αντιμετώπισης των ψυχολογικών 

επιπτώσεων μιας κρίσιμης κατάστασης. Οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερο δυνατοί να παλέψουν τις 

εσωτερικές τους κρίσεις, τις δυσκολίες και τα άγχη, τους φόβους και το πένθος, όταν περιβάλλονται 

από ανθρώπους που τους νοιάζονται και τους συμπαραστέκονται. Μια λειτουργική οικογένεια, μια 

καλή παρέα φίλων, μια συλλογικότητα, μια ψυχοθεραπευτική ομάδα λειτουργούν ως οργανωμένα 

πλαίσια αλληλεγγύης. 

Βέβαια, οι πολίτες δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στους επίσημους κρατικούς θεσμούς. 

Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος αφύπνισης των άτυπων μορφών βοήθειας και αλληλεγγύης. Έτσι 

όμως, ένα μέλος της κοινωνίας μας, οι επίσημοι θεσμοί, μοιάζει να είναι ακρωτηριασμένο, με 

 
1 φώλι : το αυγό που τοποθετείται στη φωλιά της κότας για να την προσελκύσει να γεννήσει εκεί 

http://www.psychologynow.gr/
https://www.psychologynow.gr/component/banners/click/437.html


συνέπεια να διαμορφώνεται ένα είδος κοινωνικής αναπηρίας γεγονός που επηρεάζει γενικότερα το 

κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η ελληνική κοινωνία εναλλάσσεται λοιπόν μεταξύ γενικού καλού και ατομικού συμφέροντος, 

αναζητώντας μια νέα συλλογική ταυτότητα. Η οικονομική κρίση έφερε στο φως διάφορες 

ανασφάλειες και φόβους, μας έκανε να σκεφτόμαστε περισσότερο ρεαλιστικά και να εκτιμούμε τα 

απλά πράγματα στη ζωή, αλλά από την άλλη μας αναγκάζει να πράττουμε ατομικά, σχεδιάζοντας ο 

καθένας το ατομικό του πλάνο σωτηρίας. Σε μια κοινωνία, λοιπόν, που είναι διάτρητη2 και δεν έχει 

βρει ακόμη το συλλογικό της βήμα, ενέργειες αλληλεγγύης δίνουν μια νότα ελπίδας. 

[…]Ο καημός του ενός γίνεται ελαφρύτερο φορτίο όταν μοιράζεται κι η βοήθεια των πολλών 

αναδεικνύει μια βασική αρχή του ανθρώπου, να είναι χρήσιμος όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και 

για το κοινωνικό σώμα του οποίου αποτελεί μέλος. 

 

Α3. Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες από το κείμενο για τη σημασία της αλληλεγγύης 

αποφασίζεις να πείσεις τους/τις συμμαθητές/-τριες σου με μια σύντομη ομιλία (200 – 250 λέξεων) να 

συμμετάσχουν σε σχετικές δράσεις αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα και τονίζοντας την 

αξία αυτής της προσφοράς. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ (1922 – 1988) 

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ 

Το παρακάτω ποίημα γράφτηκε από τον Τάσο Λειβαδίτη το 1978 και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. 

Περιλαμβάνεται στο μουσικό έργο του συνθέτη Τα λυρικά. 

 

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, 

τη λάμπα κρατώ ψηλά, 

να δούνε της γης οι θλιμμένοι, 

να ’ρθούνε, να βρουν συντροφιά. 

Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, 

σταμνί για να πιει ο καημός 

κι ανάμεσά μας θα στέκει 

ο πόνος, του κόσμου αδερφός. 

 
2 που έχει τρύπες, παρουσιάζει κενά (μτφ) 



Να βρούνε γωνιά ν’ ακουμπήσουν, 

σκαμνί για να κάτσει ο τυφλός 

κι εκεί καθώς θα μιλάμε 

θα ‘ρθει συντροφιά κι ο Χριστός. 

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Να ερμηνεύσεις την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ποιητικό υποκείμενο 

όταν αντικρίζει τη θλίψη και τον πόνο. Συμφωνείς με τους συλλογισμούς που κάνει και γιατί;  

ή 

2. Να γράψεις σε μια σελίδα ημερολογίου τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βιώνεις, όταν 

συναντάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  

Μονάδες 25 


