
 

 

« Κοινωνικόηηηα …αγάπη και προζθορά» 

 

 

 Έγηλε πξόζθαηα ζ’ έλα παλεπηζηήκην ηνπ Μηληνπέζη έλα ελδηαθέξνλ θνηλσληνινγηθό πείξακα κε 

ηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε γηα πξνζθνξά . Εήηεζαλ από θάζε θνηηεηή λα θέξεη δέθα 

ζεληο. Τνπο είπαλ: «Σηελ Ηλδία ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ιηκνθηνλνύλ. Έρεη μεζπάζεη επηδεκία θαη 

ρξεηάδνληαη βνήζεηα . Αλ λνκίδεηο όηη πξέπεη λα βνεζήζεηο , βάιε ηα δέθα ζεληο ζνπ ζε έλα θάθειν 

θαη γξάςε «Ηλδία».Ζ Ηλδία είλαη πνιύ καθξηά . Υπάξρεη κηα νηθνγέλεηα ζην γθέην ηεο πόιεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ηξόθηκα , γηα λα δήζεη απηή ηε ζηηγκή. Αλ ζέιεηο λα βνεζήζεηο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο , 

ηα ρξήκαηά ζνπ ζα ηνπο δνζνύλ αλώλπκα . Βάιε ηα δέθα ζεληο ζνπ κέζα ζε έλα θάθειν θαη γξάςε 

«θησρή νηθνγέλεηα». Τώξα ππάξρεη θαη θάηη άιιν: Τν Παλεπηζηήκηό καο δελ έρεη θσηναληηγξαθηθό 

κεράλεκα. Αλ ζέιεηε λα βνεζήζεηε ζηελ αγνξά ηνπ θσηναληηγξαθηθνύ κεραλήκαηνο , βάιηε δέθα 

ζεληο κέζα ζ’ έλα θάθειν θαη γξάςηε «Φσηναληίγξαθα».Τν νγδόληα ηνηο εθαηό ησλ ρξεκάησλ 

πήγαλ ζην θσηναληηγξαθηθό κεράλεκα! Έρνπκε πάψει λα ελδηαθεξόκαζηε . Έρνπκε ζρεκαηίζεη 

κηθξέο θιεηζηέο νκάδεο. Σπλήζσο ιέκε: «Γελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά ην ηη ζσμβαίνει πην πέξα». 

Ννκίδσ όηη πξέπεη να καηαλάβεις όηη δελ πέθηεη νύηε έλα θύιιν ρσξίο λα επεξεάζεη ηε δσή ζνπ. 

Με θαινύλ ζπρλά ζε ηειενπηηθέο ζπδεηήζεηο . Δθείλν πνπ κε εληππσζηάδεη είλαη όηη ην έλα 

ηειεθώλεκα ζηα δπν , ηνπιάρηζηνλ, έρεη λα θάλεη κε ηε κνλαμηά. «Τη λα θάλσ; Ήκνπλα παληξεκέλε 

,έθαλα παηδηά θαη ηώξα είκαη κόλε. Εσ κόλε κνπ ζε κηα παιηά πνιπθαηνηθία . Τη κνπ έρεη ζπκβεί; 

Θα ην ήζεια πνιύ λα πηάζσ ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλεο , αιιά θνβάκαη λα ρηππήζσ ηελ πόξηα ηνπο». 

«Πεξπαηάσ ζην δξόκν θαη βιέπσ ζπκπαζεηηθνύο αλζξώπνπο θαη ζα ήζεια λα ηνπο ρακνγειάζσ , 

αιιά θνβάκαη».Γηδάζθνπκε ζηνπο άιινπο ηα πάληα εθηόο από ηα οσζιαζηικά : πώο λα δνπλ κε 

ραξά , πώο λα δνπλ κε επηπρία , πώο λα έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο προζωπικής αμίαο θαη 

αμηνπξέπεηαο. Απηά ηα πξάγκαηα δηδάζθνληαη , κπνξείο λα ηα κάζεηο . Φξεηαδόκαζηε 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πνπ λα δηδάζθνπλ ηα πξάγκαηα απηά ζηελ πξάμε , ηνικώληαο λα πνύλε 

θαιεκέξα ζηνπο δηπιαλνύο ηνπο.  

 

Λέν Μπνπζθάιηα , «Να δεηο , λ΄αγαπάο θαη λα καζαίλεηο» (Γηαζθεπή) 

 

Α. ΕΡΩΣΗΕΙ  
 

1. Με βάζε ην παξαπάλσ θείκελν ζε πνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεηε γηα ηε δηάζεζε ησλ ζεκεξηλώλ 

αλζξώπσλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο ; ( κέρξη 70 ιέμεηο)  

 

15 μονάδες  
 

2. α)Γώζηε έλαλ άιιν ηίηιν ζην θείκελν . β)Γώζηε έλαλ πιαγηόηηηιν γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

8 μονάδες  
 

3. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο ππνγξακκηζκέλεο δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην 

ζπληαθηηθό ηνπο ξόιν.  

 

15 μονάδες  
 

4.Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο ζύλδεζεο ζην παξαθάησ απόζπαζκα: « Φξεηαδόκαζηε 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πνπ λα δηδάζθνπλ ηα πξάγκαηα απηά ζηελ πξάμε , ηνικώληαο λα πνύλε 

θαιεκέξα ζηνπο δηπιαλνύο ηνπο».  

 

7 μονάδες  
 



 

 

5.  Να δώζεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: λα θαηαιάβεηο,ζπκβαίλεη, 

πάςεη , νπζηαζηηθά, πξνζσπηθήο.  

 

5 μονάδες  
 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ:  Πξνζδηνξίζηε έλα θνηλσληθό πξόβιεκα πνπ ζεσξείηε 

ζεκαληηθό γηα ηελ πεξηνρή ζαο θαη γηα ην νπνίν ζα άμηδε λα αλαπηύμεηε εζεινληηθή δξάζε. 

Απεπζπλζείηε ζε θάπνηνλ θαηάιιειν θνξέα , πεξηγξάςηε ην πξόβιεκα πνπ ζαο απαζρνιεί θαη 

δεηήζηε ηε ζπλεξγαζία ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ (κέρξη 3 παξαγξάθνπο).  

 

50 μονάδες  


