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ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

«Κρίση αγάπης» Η κρίση της εποχής µας είναι καταρχήν κρίση αγάπης. Θα µπορούσε κανείς  να 
πει πως η µεγάλη αθλιότητα, η αγωνία και ο φόβος που συνέχουν και κυριαρχούν 
στην εποχή µας έχουν την πηγή τους στην έλλειψη της αγάπης προς τον πλησίον. 
Παντού κυριαρχεί ο στενός εγωισµός και η ωµή δύναµη και θέληση για κυριαρχία.  

Είπαν – και είναι σωστό – πως η αναγέννηση της εποχής µας είναι δυνατή  
µόνο µε το ξύπνηµα στις ψυχές των ανθρώπων της αγάπης. Αυτή µόνο υπερνικά τη  
στενότητα του εγώ µας. Όταν αγαπούμε βγαίνουμε έξω από τον εαυτό μας, ανοίγεται 
το εγώ μας, κι όχι μόνο αυτό αλλά οι πύλες της ψυχής μας, και αγκαλιάζει εκείνο που 
αγαπά. Όσο πλατιά και αν είναι η αγάπη μας, τόσο πιο πλούσια η ψυχή μας.  
Άλλωστε, είναι γνωστό πως καθένας µπορεί να καταλάβει τέλεια µόνο ό,τι αγαπά.  

Η αγάπη είναι η ευγενέστερη εκδήλωση της ψυχής και η µεγαλύτερη πηγή της 
δύναµής της. Ό,τι είναι µεγάλο το έχει δηµιουργήσει η αγάπη. Αυτή ξυπνά τις 
κοιµισµένες δυνάµεις µας, επιταχύνει το πνεύµα, υπερνικά κάθε δυσκολία και βλέπει 
και την πιο µεγάλη θυσία σαν κάτι το µικρό κι ασήµαντο.   

Στις σηµερινές όµως καταναλωτικές και ψυχρές κοινωνίες η πραγµατική αγάπη 
φαίνεται να είναι κάτι το σπάνιο. Στη θέση της ευδοκιµούν διάφορες µορφές 
επιφανειακού συναισθήµατος, µορφές που στην πραγµατικότητα αποτελούν 
εκδηλώσεις και συµπτώµατα αποσύνθεσης της σύγχρονης έννοιας της αγάπης.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τον εαυτό του, από το 
συνάνθρωπό του και τη φύση. Έχει µεταβληθεί σε εµπόρευµα και αντιλαµβάνεται τις 
δυνάµεις της ζωής του σαν επένδυση, η οποία πρέπει να του αποφέρει το ανώτατο 
δυνατό κέρδος στις δοσµένες συνθήκες της αγοράς.  

Αυτό που θεωρούµε σαν αγάπη σήµερα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
καταναλωτικής κοινωνίας. Το σηµερινό νόηµα της αγάπης είναι επηρεασµένο από τη 
διαδικασία της καταναλώσεως. «Τα αυτόµατα», λέει ο Έριχ Φρόµ, «δεν µπορούν ν’ 



αγαπήσουν. Μπορούν µόνο ν’ αλλάξουν την ετικέτα της προσωπικότητάς τους και να 
ελπίζουν για µια καλή ευκαιρία».  

                                             Ελαφρώς διασκευασµένο κείµενο του Ι. Ξηροτύρη 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 Α1. α) Ποια σημασία έχει η αγάπη για τον άνθρωπο σύμφωνα με το κείμενο; (8 
μονάδες) 
 β) Για ποιους λόγους ο συγγραφέας θεωρεί ότι η αγάπη στη σύγχρονη εποχή είναι 
σπάνια; (7 μονάδες) 

Μονάδες 15  
Α2. α) Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου; (5 
μονάδες) 
 β) Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο. (5 μονάδες) 

Μονάδες 10   
Β1. α) Να εντοπίσετε στο κείμενο 3 παραδείγματα ποιητικού λόγου. (5 μονάδες) 
 β) εγωισµός, επιταχύνει, αποσύνθεσης , µεταβληθεί, ασήµαντο.  Να γράψετε από ένα 
αντώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του. (5 μονάδες) 

Μονάδες 10  
Β2. α) «ανοίγεται το εγώ μας, …, και αγκαλιάζει εκείνο που αγαπά». Να 
σχολιάσετε τη χρήση του κόμματος πριν από τον σύνδεσμο «και». (3 μονάδες) 
β) «Τα αυτόµατα…να ελπίζουν για µια καλή ευκαιρία». Να σχολιάσετε τη χρήση 
των εισαγωγικών. (3 μονάδες) 
γ) «Αυτή µόνο υπερνικά τη  στενότητα του εγώ µας.». Τι είδους σύνταξη 
(ενεργητική ή  παθητική) χρησιμοποιείται και γιατί επιλέγεται από το συγγραφέα; 
(4μονάδες) Να τρέψετε την πρόταση στο αντίθετο είδος σύνταξης (5 μονάδες). 

Μονάδες 15 
 
Γ. Παραγωγή λόγου Σ ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας να εκθέσετε τον 
προβληματισμό σας για το αν υπάρχει αγάπη σήμερα και με ποιο τρόπο αυτή θα 
μπορούσε να εδραιωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. (400-500 λέξεις)  

Μονάδες  50  
 
 

 
 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 Α.1 α)  Με την αγάπη ο άνθρωπος ξεπερνά τον ατομικισμό και τους εγωισμούς του. 

Έτσι ευνοείται η ουσιαστική επικοινωνία και επαφή με τον συνάνθρωπο. Κάνει τα 
άτομα να νιώθουν ψυχική πληρότητα και οδηγούνται στην πραγματική ευτυχία. 
Παράλληλα η αγάπη καταξιώνει ευεργετικά τον άνθρωπο καθώς αποτελεί κινητήριο 
δύναμη. 
 
β) Σύμφωνα με το συγγραφέα η αγάπη σπανίζει στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό 
συμβαίνει καθώς τα άτομα έχουν αποξενωθεί και ταυτόχρονα απομακρύνθηκαν από 
τη φύση. Στις ανθρώπινες σχέσεις κυριαρχεί η ιδιοτέλεια και ο εγωισμός. Ταυτόχρονα 
η θεοποίηση του χρήματος και ο υλικός ευδαιμονισμός υποβαθμίζουν το συναίσθημα 
αυτό. 
 
Α2. α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της  αιτιολόγησης.  
 β) Η συνοχή επιτυγχάνεται με τη χρήση διαρθρωτικής λέξης («όμως»). 
 
Β1. α) Ενδεικτικές μεταφορικές φράσεις: «ωµή δύναµη, η αναγέννηση της εποχής µας 
είναι δυνατή  µόνο µε το ξύπνηµα στις ψυχές των ανθρώπων της αγάπης. Όσο πλατιά 
και αν είναι η αγάπη μας, τόσο πιο πλούσια η ψυχή μας.» 
 
β) εγωισµός  αλτρουισμός 
επιταχύνει  επιβραδύνει  
αποσύνθεσης   συναρμογής 
µεταβληθεί  σταθεροποιηθεί 
ασήµαντο  σπουδαίο 
 Β2. α) Το κόμμα δε χρησιμοποιείται πριν από τον παρατακτικό σύνδεσμο «και». 
Ωστόσο εδώ τίθεται καθώς αλλάζει το υποκείμενο σε σχέση με την αμέσως 
προηγούμενη πρόταση, η οποία είναι  παρενθετική. 
β) Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν αυτούσια τα λόγια του Έριχ 
Φρόμ. 
γ) Χρησιμοποιείται η ενεργητική σύνταξη η οποία προσδίδει έμφαση στο υποκείμενο 
Μετατροπή σε παθητική σύνταξη: «Η στενότητα του εγώ μας υπερνικάται μόνο από 
αυτή». 
 Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για άρθρο, συνεπώς είναι απαραίτητος ο τίτλος 
Α’ ζητούμενο: Προβληματισμός για το αν υπάρχει αγάπη Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αγάπη απουσιάζει στη σύγχρονη εποχή ή 
ότι οι άνθρωποι δεν την εκδηλώνουν. Βέβαια η επικράτησή της είναι αναγκαία: 
Αίτια- παράγοντες - η υποβάθμιση της ποιότητας των ανθρώπινων σχέσεων και η ζωή στα αστικά 

κέντρα. Ειδικότερα κυριαρχούν ο εγωισμός ,η φιλαυτία, ο ατομικισμός, η 
ιδιοτέλεια, η καχυποψία, η υποκρισία - το καταναλωτικό πνεύμα της εποχής και ο υλικός ευδαιμονισμός 



- αδυναμία επικοινωνίας με το συνάνθρωπο λόγω των έντονων ρυθμών ζωής και 
της έλλειψης ελεύθερου χρόνου - παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων - έξαρση βίας και εγκληματικότητας 

 
Β’ Ζητούμενο: Τρόποι εδραίωσης επικράτησης της αγάπης -ψυχική και πνευματική καλλιέργεια μέσω της παιδείας ώστε να ενισχυθεί η πίστη σε 
υψηλές αξίες και ιδανικά και να καλλιεργηθεί ο αλτρουισμός, ο σεβασμός, η 
εκτίμηση. 
- αυτογνωσία 
-διάλογος και μετριοπάθεια 
- εκδήλωση / εξωτερίκευση της αγάπης από τους γονείς – τους εκπαιδευτικούς προς 
τους νέους 
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