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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
«Η κοινωνία σε δράση»
Την εποχή της παγκοσμιοποίησης που βαθαίνουν οι ανισότητες και οι αδικίες στον
πλανήτη ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και κατέχουν και σ’ αυτούς που μπορούν απλώς να
επιβιώνουν, αλλά και στους πολλούς αποκλεισμένους, φτωχούς και πεινασμένους,
ο εθελοντισμός ανοίγει τους νέους ορίζοντες του αύριο. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον
η ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων σ’ όλο τον κόσμο μάς δίνει ελπίδες για
ανθρωπινότερες κοινωνίες. Η ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής
συνοχής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο ανοίγει νέους ορίζοντες
στην ατομική και συλλογική ευθύνη για ένα καλύτερο μέλλον.
Είναι αλήθεια ότι το κράτος δεν είναι δυνατόν να τα κάνει όλα. Για παράδειγμα, δεν
μπορεί να αναπληρώσει τα κενά του σύγχρονου τρόπου ζωής ούτε να αλλάξει το δρόμο
που έχει πάρει η οικογένεια, την ανυπαρξία της παλιάς γειτονιάς, στην οποία
λειτουργούσαν όλοι εν δυνάμει ως εθελοντές στα προβλήματα της ζωής. Όλη αυτή
η σύγχρονη απομόνωση ίσως περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη την εθελοντική
προσφορά. Και η προσφορά όμως χρειάζεται οργάνωση για να είναι αποτελεσματική.
Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ανώφελο να σώζει κανείς πέντε-δέκα παιδάκια, όταν
ξέρει ότι οι αιτίες που δημιουργούν τους λιμούς ή την τεράστια αυτή ανισότητα δεν
μπορούν να λυθούν παρά με μια γενναία πολιτική απόφαση. Η εξέλιξη ωστόσο της
παγκόσμιας ιστορίας δεν έχει δικαιώσει αυτή την άποψη. Έτσι σήμερα πιστεύουμε ότι
η σωτηρία έστω και ενός παιδιού είναι μια ικανοποίηση άμεσα χειροπιαστή που καμία
πολύβουη διαδήλωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει. Έστω και μία ανθρώπινη ζωή να
σωθεί είναι μια ξεχωριστή νίκη.
Η ιδέα της συλλογικότητας επιστρέφει από έναν άλλο δρόμο μαζί με την ιδέα της
κοινωνικής δράσης. Και επιστρέφουν με έναν λόγο και μια απήχηση πολύ πιο ευρεία από
αυτή που είχε η παραδοσιακή πολιτική. Ο εθελοντισμός πράγματι είναι μια μορφή
πολιτικής δράσης. Εφόσον πολιτική δράση σημαίνει συμμετοχή στα κοινά, τότε σίγουρα
ο εθελοντισμός αποτελεί σε όλα του τα επίπεδα μια υπεύθυνη πολιτική πράξη και μια
συνειδητή συνεισφορά του πολίτη στο κοινωνικό σύνολο. Ο εθελοντισμός επίσης είναι
η αντίρροπη τάση στην ατομοκεντρική αντίληψη της εποχής. Όταν η αλληλεγγύη γίνεται
τρόπος ζωής, η προσφορά λειτουργεί ως αντίρροπη δύναμη στον ατομοκεντρισμό και στην
εγωπάθεια δημιουργώντας τον πολιτισμό της προσφοράς. Όσο η κοινωνική
πραγματικότητα αλλάζει διαρκώς, όχι αμβλύνοντας ανισότητες αλλά πολλές φορές
διευρύνοντας το φάσμα των κοινωνικών προβλημάτων, ο εθελοντισμός θα θεωρείται ένας
ριζοσπαστικός τρόπος συμμετοχής στα κοινά. Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, λοιπόν,
αλλά και κάποιες παγιωμένες ή και έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας μάς οδήγησαν στους
εθελοντές. Σε ένα ανθρώπινο κίνημα που μοιάζει η απαρχή ενός σύνθετου φαινομένου,
που ήδη έχει φθάσει πολύ πιο μακριά από τη φιλανθρωπία της ελεημοσύνης…
Επεξεργασμένο κείμενο από τον ημερήσιο Τύπο

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η ιδέα του εθελοντισμού στη σημερινή
εποχή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος;
(10 μονάδες)
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2. «Ο εθελοντισμός επίσης είναι η αντίρροπη τάση στην ατομοκεντρική αντίληψη της
εποχής.» Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της περιόδου σε μία παράγραφο
(80-100 λέξεις).
(12 μονάδες)
3. Να εντοπίσετε και να ορίσετε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων των ακόλουθων
περιόδων του κειμένου: «Είναι αλήθεια ότι το κράτος δεν είναι δυνατόν να τα κάνει
όλα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά του σύγχρονου τρόπου ζωής,
το δρόμο που έχει πάρει η οικογένεια, την ανυπαρξία της παλιάς γειτονιάς, στην οποία
λειτουργούσαν όλοι εν δυνάμει ως εθελοντές στα προβλήματα της ζωής. (10 μονάδες)
4. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις δευτερεύουσες προτάσεις του ακόλουθου
αποσπάσματος του κειμένου:
«Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ανώφελο να σώζει κανείς πέντε-δέκα παιδάκια, όταν ξέρει
ότι οι αιτίες που δημιουργούν τους λιμούς ή την τεράστια αυτή ανισότητα δεν μπορούν
να λυθούν παρά με μια γενναία πολιτική απόφαση. Η εξέλιξη ωστόσο της παγκόσμιας
ιστορίας δεν έχει δικαιώσει αυτή την άποψη. Έτσι σήμερα πιστεύουμε ότι η σωτηρία
έστω και ενός παιδιού είναι μια ικανοποίηση άμεσα χειροπιαστή που καμία πολύβουη
διαδήλωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει.» (είδος, τρόπος εισαγωγής, συντακτικός
ρόλος).
(18 μονάδες)
5. Να γράψετε από ένα μονολεκτικό συνώνυμο για κάθε υπογραμμισμένη λέξη του
κειμένου (παγκόσμιο, ανυπαρξία, ευρεία, αμβλύνοντας, ριζοσπαστικός) και ένα
μονολεκτικό αντώνυμο για κάθε λέξη που σημειώνεται με έντονη γραφή στο κείμενο
(συνοχής, απομόνωση, ανώφελο, άμεσα, συμμετοχή).
(10 μονάδες)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο πλαίσιο μιας ομιλίας με θέμα την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι σε
εθελοντικές δράσεις να συντάξετε ένα κείμενο και, αφού επισημάνετε τους λόγους που
καθιστούν αναγκαία την εθελοντική δράση στη σημερινή εποχή περισσότερο από ποτέ,
στη συνέχεια να αναφερθείτε στα οφέλη που αποκομίζουν οι εθελοντές από τη
συμμετοχή τους σε ανάλογες δράσεις. Η έκταση του κειμένου να είναι 350-400 λέξεις.
(40 μονάδες)
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