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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

[Η σημασία της αλληλεγγύης]

Το  ακόλουθο  (ελαφρώς  διασκευασμένο)  κείμενο  αντλήθηκε  από  συνέντευξη  του  Τίτου

Πατρίκιου, δημοσιευμένη στο περιοδικό του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ «Σπείρα», τ. 7, Δεκέμβριος

2013. Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο h ps://www.kethea.gr/Portals στις 25. 04. 2021.

- Κύριε Πατρίκιε, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια «αλληλεγγύη»; 

«Για την αλληλεγγύη όλοι μιλάμε· και σήμερα ακόμα πιο πολύ. Όμως, είναι πολύ

δύσκολο  να  την  εφαρμόσεις.  Γιατί  στα  λόγια  είναι  καλή,  αλλά  στην  πράξη  έχει

δυσκολίες. Και πρώτα πρώτα αλληλεγγύη με ποιον; Μόνο με τους γνωστούς; Μόνο

με τους φίλους;  Μόνο με τους συγγενείς;  Ή ακόμα και μ’ έναν άγνωστο; Ίσως η

δυσκολότερη πραγμάτωση της αλληλεγγύης είναι με κάποιον που δεν ξέρεις. Διότι,

όταν είσαι αλληλέγγυος με έναν γνωστό, ίσως έστω και ασυνείδητα, περιμένεις και

κάποια  ανταπόδοση  ή  τουλάχιστον  κάποια  αναγνώριση.  Ενώ,  όταν  δείξεις

αλληλεγγύη  προς  έναν  άγνωστο,  δεν  περιμένεις  τίποτα  από  εκείνον  και  αυτό

πιθανότατα να είναι η πιο ουσιαστική της μορφή. Λοιπόν, είναι καλό να μιλάμε για

αλληλεγγύη,  αλλά,  για  να  την  πραγματώνουμε,  χρειάζεται  περισσότερη

προσπάθεια απ’ ό,τι συνήθως νομίζουμε. Και πηγαίνοντας αυτή τη σκέψη λίγο πιο

πέρα,  αλληλεγγύη  δεν  είναι  μόνο  η  συμπαράσταση σε  έναν  άνθρωπο που έχει

ανάγκη και το ζητάει, αλλά πολλές φορές και σ’ έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη,

αλλά δεν τη δείχνει και πρέπει να το ανακαλύψεις εσύ ο ίδιος.»

-  Η  αλληλεγγύη  χρειάζεται  προσπάθεια.  Εσείς  στη  ζωή  σας  πώς  έχετε  βιώσει

αλληλεγγύη; Ποιοι σας βοήθησαν;

«Εγώ βίωσα αλληλεγγύη σε μεγάλες δυσκολίες,  ιδίως έξω από την Ελλάδα. Είδα

ξένους φίλους να μου προσφέρουν στέγη και τροφή, όταν τα χρειάστηκα, και είναι

πράγματα που δεν ξεχνώ, είναι πράγματα που όχι μόνο με βοήθησαν να τα βγάλω

πέρα στη ζωή μου, αλλά με εμπλούτισαν στον τρόπο που μπορώ να επικοινωνώ με



τους ανθρώπους. Πλούτισαν την ίδια μου τη ζωή και από αυτή την άποψη διατηρώ

φιλίες που κρατάνε, πάνω από μισό αιώνα τώρα.»

- Πιστεύετε ότι μπορούμε οι άνθρωποι να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς»;

«Μπορούμε, μπορούμε. Αλλά,  όταν έχουμε καταλάβει και το «εγώ», και κυρίως,

όταν  έχουμε  καταλάβει  ότι  πολλές  φορές  χρησιμοποιούμε  το  «εμείς»  ως

ψευδώνυμο και ότι δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τους άλλους, αλλά για τον

εαυτό μας. Λοιπόν, γι’ αυτό να το προσέχουμε το «εμείς» και να διακρίνουμε πότε

είναι αυθεντικό και πότε είναι ψευδώνυμο του “εγώ”»

Α3. Ο Τίτος Πατρίκιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αλληλεγγύη δεν είναι μόνο η

συμπαράσταση σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και το ζητάει, αλλά πολλές φορές

και  σ’  έναν  άνθρωπο  που  έχει  ανάγκη,  αλλά  δεν  τη  δείχνει  και  πρέπει  να  το

ανακαλύψεις εσύ ο ίδιος». Ποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από συμπαράσταση στις

μέρες μας; Με ποιες  δράσεις μπορεί η σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί,  γονείς,

μαθητές) να τους υποστηρίξουν; Να καταγράψεις τις σκέψεις σου σε άρθρο 200-

250 λέξεων που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σου.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ (1922-1988)

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος (απόσπασμα)

Ο  Τάσος  Λειβαδίτης  ήταν  ένας  από  τους  σημαντικότερους  ποιητές  της  πρώτης

μεταπολεμικής γενιάς.  Το ποίημα «Αν θέλεις  να  λέγεσαι  άνθρωπος» αντλήθηκε από το

βιβλίο «Τάσος Λειβαδίτης, Ποίηση», εκδ. Κέδρος, 1979.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο.

Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα

ματώσουν απ’ τις φωνές

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες — μα ούτε βήμα πίσω.

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων



Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία.

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή.

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια

αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις

πολιτείες

μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα

αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω απ' τις οβίδες.

Δεν έχεις καιρό

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

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

σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ο ποιητής προσπαθεί να εμπνεύσει στον αναγνώστη αίσθημα ευθύνης απέναντι

στην ανθρωπότητα. Πώς θα προστατευθεί, σύμφωνα με το ποιητικό υποκείμενο, η

ανθρωπότητα από τους κινδύνους που διατρέχει; Ποιος είναι, κατά την άποψή σου,

ο ρόλος των νέων ανθρώπων σ’ αυτόν τον αγώνα; 

ή

2.  Να  γράψεις  σε  ελεύθερο  στίχο  ή  σε  πεζό  κείμενο  έναν  «δεκάλογο»  για  την

προστασία  της  ανθρωπότητας,  ξεκινώντας  ως  εξής:  «Αν  θέλεις  να  λέγεσαι

άνθρωπος...».
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