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Κείμενο
Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές.
Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι ενώνουν τις προσπάθειες τους για την
επίτευξη ενός κοινού σκοπού είναι χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών και ως τέτοια
αγγίζει τις ζωές πολλών ατόμων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια βασική έκφραση των ανθρώπινων σχέσεων. Σχετίζεται με την
ανάγκη των ατόμων να συμμετέχουν και να νιώθουν ότι είναι σημαντικοί για τους
συνανθρώπους τους. Διαπνέεται από τις αξίες της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα της ζωής.
Οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να δώσουν πίσω κάτι στην κοινωνία είτε από τα
συναισθηματικά είτε από τα υλικά «αποθέματά» τους· μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν πιο
ενεργά ως φορείς κοινωνικής αλλαγής μέσα σε μια κοινωνία που παρουσιάζει οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα· μπορεί να θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους κ.ά.
Οι άνθρωποι, λοιπόν, συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για πολλούς και διαφορετικούς
λόγους.
Για όποιον λόγο και να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές δράσεις, ο εθελοντισμός ξεπερνά
την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου/πράξης που καλείται να φέρει σε πέρας. Ο
εθελοντισμός, ως μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης και
κοινωνικής συνοχής και συμβάλλει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στην αίσθηση
κοινής ταυτότητας και μέλλοντος.
Ο εθελοντισμός αποτελεί μια έκφραση ατομικής συμμετοχής στην κοινωνία: η συμμετοχή, η
εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα είναι οι αξίες που βρίσκονται στη βάση
της ενεργούς συμμετοχής. Ο εθελοντισμός, λοιπόν, λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό
μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Περισσότερο σήμερα, ίσως, παρά ποτέ, είναι
επιτακτική η ανάγκη για δράση, αλληλεγγύη και συμμετοχή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην επίλυση σημαντικών
προβλημάτων, αποτελεί μια μορφή συμμετοχής στα κοινά, αναπτύσσοντας την εθελοντική
δράση σε διάφορους τομείς, με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με τις παραδοσιακές
μορφές φιλανθρωπίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή προγράμματα,
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αντιμετώπισης ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την
κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή,
στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια σε μια μεγαλύτερη κοινωνική
συμμετοχή μέσα σε μια κοινωνία.
(κείμενο από το διαδίκτυο, ελαφρά διασκευασμένο)

Ασκήσεις
Α. Να αποδοθεί το περιεχόμενο του κειμένου σε μια περιεκτική παράγραφο των 100 περίπου
λέξεων.
25 Μονάδες
Β1. ΄΄Ο εθελοντισμός λειτουργεί ενάντια στον ατομικισμό΄΄: Να αναπτυχθεί η άποψη αυτή σε μια
παράγραφο των 100 περίπου λέξεων.
10 μονάδες
Β2. Να σχολιαστεί η χρήση του ρηματικού προσώπου του κειμένου.
5 μονάδες
Β3. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων 2, 3 και 4 του κειμένου;
5 μονάδες
Β4. Να βρεθούν τα δομικά στοιχεία και το είδος της συλλογιστικής πορείας της 3 ης παραγράφου
του κειμένου.
10 μονάδες
Β5. κουλτούρα, αγγίζει, έκφραση, διαπνέεται, επίτευξη, επιτακτική: Να δοθεί ένα συνώνυμο
για κάθε λέξη.
5 μονάδες
Γ.

Για πολλούς η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, ειδικά σε
περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, αποτελεί δράση απαραίτητη. Με μία δεκάλεπτη ομιλία
σου στη Βουλή των Εφήβων (500 περίπου λέξεις) να αναφερθείς: α. στους λόγους για τους
οποίους κάποιος γίνεται εθελοντής και β. στους κινδύνους που μπορεί να κρύβει τόσο για το
άτομο όσο και για την κοινωνία η άποψη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πανάκεια.
40 μονάδες
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ΝΓΖΓΗΔΠ (για ηοςρ εξεηαζόμενοςρ)
1. Σην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά (εκεξνκελία, θαηεύζπλζε, εμεηαδόκελν
κάζεκα). Λα μην ανηιγπάψεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην.
2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο
ζαο παξαδνζνύλ. Δελ επηηξέπεηαη λα γξάςεηε θακία άιιε ζεκείσζε.
Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.
3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα ζέκαηα.
4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό.

Μπνξείηε λα

ρξεζηκνπνηήζεηε κνιύβη κόλν γηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο.
5. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε ραξηί κηιηκεηξέ.
6. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.
7. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
8. Χξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: Μία (1) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
KΑΙΖ ΔΞΗΡΣΗΑ
ΘΝΟΑΠΗΓΖ ΑΛΓΟΗΑΛΑ

Σελίδα 3 από 3
Κοραςίδη Ανδριάνα

