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ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                              

 

 

 

«Ο μονοδιάζηαηος άνθρωπος»  

 

1. Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δεη ζε κηα θνηλσλία ε νπνία βιάπηεη όια ηα πξάγκαηα κέζα από κηα δηάζηαζε θαη 

γη’ απηό είλαη επηθίλδπλε. Ο άλζξσπνο έρεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, νηθνλνκηθά, ςπρνινγηθά, πνιηηηζκηθά, 

ππαξμηαθά, ζξεζθεπηηθά. Έηζη, όηαλ όιν ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο εμαληιείηαη ζε κηα κόλνλ δηάζηαζε 

(βηνινγηθή, νηθνλνκηθή), ηόηε ραξαθηεξίδεηαη σο «κνλνδηάζηαηε θνηλσλία» θαη ν άλζξσπνο πνπ δεη κέζα ζε 

απηήλ ραξαθηεξίδεηαη «κνλνδηάζηαηνο» θαη θαη’  επέθηαζε είλαη ςπρηθά, ςπρνινγηθά, πνιηηηζκηθά θαη 

ππαξμηαθά αλάπεξνο. Ο άλζξσπνο δελ είλαη κηα «δσληαλή κεραλή», δελ είλαη έλα «βηνινγηθό νλ», δελ είλαη 

έλα «έκςπρν εξγαιείν» ζηα ρέξηα ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ κεραληζκώλ εμνπζίαο, αιιά είλαη έλα «πλεπκαηηθό 

όλ», έλα «ζενινγηθό νλ» πνύ αλαδεηά λόεκα θαη πιεξόηεηα δσήο. 

2. Δηαθαηερόκελνο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό από ηέηνηεο ζθέςεηο, ζπκήζεθα ην έξγν ηνπ Χέξκεξη Μαξθνύδε κε 

ηίηιν «Ο κνλνδηάζηαηνο άλζξσπνο» θαη ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ ζην πξώην θεθάιαην ηνπ 

βηβιίνπ κε ηίηιν «κνλνδηάζηαηε θνηλσλία». Μηα ηέηνηα θνηλσλία ζηελ νπνία δνύκε, θαζεκεξηλώο καο θαζηζηά 

όιν θαη πεξηζζόηεξν ππαξμηαθά θαη πλεπκαηηθά αλάπεξνπο, αθνύ αηξνθνύλ νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ύπαξμήο καο, όηαλ βέβαηα δελ έρνπκε εζσηεξηθέο αληηθαηαζηάζεηο. Σην πξώην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

«κνλνδηάζηαηνο άλζξσπνο», εθηόο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ απειεπζέξσζε από ηελ δνπιεία ησλ 

«ςεπδώλ αλαγθώλ». 

3. Μηιώληαο γηα «ςεπδείο» αλάγθεο, ελλνεί, απηέο πνπ θαζνξίδνληαη «από δπλάκεηο εμσηεξηθέο», πνπ ν 

άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ειέγμεη, γηαηί «έρνπλ εηεξώλπκε αλάπηπμε θαη ηθαλνπνίεζε». Τέηνηεο «ςεπδείο» 

αλάγθεο δεκηνπξγνύλ κηα «επθνξία κέζα ζηελ δπζηπρία». Γξάθεη ν Μαξθνύδε: «Να αλαπαύεζαη, λα 

δηαζθεδάδεηο, λα δξαο θαη λα θαηαλαιώλεηο όπσο όινη νη άιινη, λα αγαπάο θαη λα κηζείο ό,ηη αγαπνύλ θαη 

κηζνύλ νη άιινη, απηό ζην κεγαιύηεξν ηνπο κέξνο είλαη αλάγθεο πιαζηέο». Σε κηα ηέηνηα «κνλνδηάζηαηε 

θνηλσλία» πνπ δεη ν άλζξσπνο, ν ίδηνο πξέπεη λα δώζεη ιύζεηο, λα θαζνξίζεη θξηηήξηα πξνηεξαηόηεηαο θαη λα 

δηαθξίλεη ηελ «αιήζεηα» από ηελ πιαζηηθόηεηα, ηηο «αιεζηλέο» από ηηο «πιαζηηθέο» αλάγθεο. Ο άλζξσπνο 

ζήκεξα δελ πξέπεη λα είλαη «εηεξόθσην θη εηεξνθαζνξηδόκελν» νλ, γη’ απηό «ζα πξέπεη λα ακθηζβεηήζεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηθαλνπνηήζεηο ηνπ θαηεζηεκέλνπ, κε ηνπο όξνπο ηνπ αιεζηλνύ θαη πιαζηνύ». Απηό ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη κε πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη όρη κε ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο, ε νπνία καο επηβάιιεηαη έμσζελ, 

γηαηί ε δπλαηόηεηα λα εθιέγεηο αθέληεο, δελ εμαιείθεη νύηε ηνπο αθέληεο νύηε ηνπο δνύινπο. 

4. Πξνζδηνξίδνληαο ν Μαξθνύδε ην λόεκα ηεο ειεπζεξίαο, γξάθεη:  «Οηθνλνκηθή ειεπζεξία ζα πξέπεη λα 

ζεκαίλεη απειεπζέξσζε από ηελ νηθνλνκία, απ’ ηνλ θαηαλαγθαζκό πνπ αζθείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

θαη δπλάκεηο, απειεπζέξσζε από ηελ νηθνλνκία, απ’ ηνλ θαηαλαγθαζκό πνπ αζθείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο θαη δπλάκεηο, απειεπζέξσζε απ’ ηελ θαζεκεξηλή πάιε γηα ηελ ύπαξμε, απαιιαγή απ’ ηελ αλάγθε λα 

θεξδίδνπκε ηελ δσή καο. Πνιηηηθή ειεπζεξία ζα πξέπεη λα ζεκαίλεη απειεπζέξσζε απ’  ηελ πνιηηηθή απηή 

πνπ πάλσ ηεο ηα άηνκα δελ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθό έιεγρν. Πλεπκαηηθή ειεπζεξία ζα πξέπεη λα 

ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε ηεο αηνκηθήο ζθέςεο, πληγκέλεο ζήκεξα από ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζύκα 

ηεο δηαπαηδαγώγεζεο, θη αθόκε ζα πξέπεη λα ζεκαίλεη όηη ζα πάςνπλ λα ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηέο ηεο 

«θνηλήο γλώκεο» θη αθόκε θαη θνηλή γλώκε». 

5. Όια απηά θαίλνληαη «επαλαζηαηηθά», αιιά είλαη ην ιηγόηεξν πνπ πξέπεη θαη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα 

μεθύγνπκε από ηελ δνπιεηά πνπ επηβάιιεη ζε όινπο καο «ε κνλνδηάζηαηε θνηλσλία». Τα πάληα ζήκεξα, ε 

πνιηηηθή, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη δεκόζηεο θαη πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο καο εξκελεύνπλ κε 

νηθνλνκηθνύο όξνπο, σζάλ λα είκαζηε «νηθνλνκηθά όληα» θαη όρη πνιηηηζκηθέο, πλεπκαηηθέο, ζξεζθεπηηθέο 

ππάξμεηο. Ο πεξηνξηζκόο θαη ν εγθισβηζκόο ηνπ αλζξώπνπ ζε έλα θαηώηεξν επίπεδν δσήο, είλαη βίσζε ηεο 
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αηκόζθαηξαο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο θπιαθήο. Γη’ απηό απαηηνύληαη εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο ππαξμηαθήο 

επαλάζηαζεο γηα ηελ απόθηεζε πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο πξάγκα ην νπνίν είλαη ππόζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

παηδείαο. Χξεηαδόκαζηε κηα παηδεία πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο ηηο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ςπρηθνύ καο θόζκνπ θαη ζα καο ειεπζεξώλεη από ηηο έμσζελ επηβνιέο ησλ «ςεπδώλ» αλαγθώλ. 

6. Επνκέλσο, πξέπεη λα παύζνπκε λα είκαζηε «κνλνδηάζηαηνη» άλζξσπνη» θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύκε ηηο 

εζσηεξηθέο ππαξμηαθέο καο αλάγθεο, νη νπνίεο, όηαλ δελ ηθαλνπνηνύληαη, αθήλνπλ βαζύ πόλν. Καη απηόο ν 

πόλνο, δελ ζεξαπεύεηαη κε ηίπνηε ην θηηζηό, αηζζεηό, αηζζεζηαθό θαη εθήκεξν. 

 

Μηηροπολίηοσ Νασπάκηοσ Ιερόθεοσ 

(Γημοζιεύεηαι ζηο περιοδικό «Γράμμαηα Σποσδάμαηα» ηοσ 1
οσ

 Λσκείοσ Νασπάκηοσ, ηεύτος 13 και ζηο 

«Δνιαύζιον 2010»)  

 

 

 

Α1. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ησλ παξαγξάθσλ 2,3 θαη 4 ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε. 

 

 

 

Β1. α) Με πνηόλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε 5
ε
 παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ;  (Όια απηά θαίλνληαη… «ςεπδώλ» 

αλαγθώλ») 

 

       β) Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 

Β2. Πνηα είλαη ηα κέζα πεηζνύο ζηελ 3
ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ; (Μηιώληαο… δνύινπο).  

Να γξάςεηε από έλα παξάδεηγκα 

 

Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν ησλ παξαθάησ ιέμεσλ ρσξίο λα αιινηώλεηαη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ:  

εμαληιείηαη, αηξνθνύλ, κνλνδηάζηαηε, εμαιείθεη, αηζζεηό. 

 

       β)  Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε δειώλνπλ νη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο 

έηζη (1
ε
 παξ.), αιιά (1

ε
 παξ.), αθνύ (2

ε
 παξ.), γηαηί (3

ε
 παξ.), γη’  απηό (5

ε
 παξ.) 

 

 

 

Γ.  Παραγωγή κειμένοσ 

Σε εθδήισζε ηνπ πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ηνπ Δήκνπ ζαο γηα ηελ ειεπζεξία ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία, εθθσλείηε 

ζρεηηθή νκηιία. Σ’ απηήλ θαιείζηε α) λα αλαδεηήζεηε ηνπο ιόγνπο πνπ ππνλνκεύνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη β) λα εμεηάζεηε κε πνηνπο ηξόπνπο ε παηδεία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ κεηαηξνπή 

ηνπ αλζξώπνπ ζε απηνθαζνξηδόκελε νληόηεηα. (400-450 ιέμεηο). 

 

  
 
 


