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Α. Ο συγγραφέας αναφερόμενος στον φανατισμό ως φαινόμενο της κοινωνίας τον διαχωρίζει 

από το πάθος για κάτι καλό και ουσιώδες, όπως το πάθος για την έρευνα, τη γνώση, την 

αλήθεια και την ειρήνη. Ο φανατισμένος άνθρωπος έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ορμώμενος 

από μια πίστη στο εγώ του μετατρέπεται σε ένα βάρβαρο άτομο που προσπαθεί να επιβάλλει 

τη θέλησή του στους συνανθρώπους του διαπράττοντας φρικαλεότητες. Η κοινωνία μας δεν 

χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Χρειάζεται ανθρώπους με ευθυκρισία, νηφαλιότητα, 

αγνότητα και σωφροσύνη. 

 

Β1. Όπου υπάρχει υπέρβαση του μέτρου εκεί φυτρώνουν μύρια δεινά. Το πάθος για κάτι 

μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες μορφές συμπεριφοράς, όπως ο φανατισμός. Η κοινωνία έχει 

ανάγκη από ανθρώπους με ευθυκρισία, νηφαλιότητα και σωφροσύνη και τέτοιοι είναι οι 

άνθρωποι της μη υπερβολής. 

 

Β2. Η συλλογιστική πορεία είναι παραγωγική. Ξεκινά με τη γενική αναφορά του 

φανατισμένου ανθρώπου ως αποκρουστικού και στη συνέχεια παραθέτει τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του, που αποδεικνύουν τη βαρβαρότητά του.  

 

Β3. καταλυτική: Η επιρροή που ασκεί πάνω του είναι καταλυτική.    

ἐξανθρωπίσει: Η κοινωνική φιλοσοφία έχει ως στόχο να εξανθρωπίσει τον άνθρωπο.   

μηχανορράφων: Ο πολιτική των μηχανορράφων οδηγεί σε αδιέξοδα.    

ἀνεξίτηλα: Τα σημάδια από το τραύμα του έμειναν ανεξίτηλα.  

εὐθυκρισίας: Ο δικαστής αυτός φημίζεται για την ευθυκρισία του.   

 

Β4. στενόκαρδος: καρδιοχτυπώ  

ἀποθηριώνεται: θηριοδαμαστής   

καιροσκόπων: σκοποβολή  

ἑτερόφωτα: φωτογένεια   

ἑλλανοδίκης: δικομανής   

 

Γ. Με αφορμή τα συχνά κρούσματα βίας που προκαλούνται σε διάφορες περιοχές από 

αλληλοσυμπλεκόμενους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων, το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου 

σας οργανώνει εκδήλωση για τις επιπτώσεις του φανατισμού των ατόμων στην 

καθημερινότητά τους. Σε μια δεκάλεπτη ομιλία σας, να επισημάνετε τις αρνητικές όψεις του 
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φανατισμού στην κοινωνική ζωή και να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπισή τους (500-

600 λέξεις).  

 

Πρόλογος  

Ορισμός του φανατισμού.  

Είδη ή μορφές του φανατισμού.  

Ιστορική αναδρομή με αναφορά σε περιόδους φανατισμού (Μεσαίωνας, θρησκευτικός 

φανατισμός Αράβων κ.λπ.).  

Γενική διαπίστωση για τον φανατισμό στις μέρες μας (γήπεδα, μουσουλμανική θρησκεία, 

πολιτικός φανατισμός).   

 

Κύριο Θέμα  

[1] Αρνητικές όψεις του φανατισμού στην κοινωνική ζωή (καθημερινότητα)   

 Διαταράσσει την κοινωνική γαλήνη και τις ανθρώπινες σχέσεις.  

 Απειλεί τη δημοκρατία και την ελευθερία των άλλων.  

 Εξαφανίζει τον διάλογο ως μέσο επίλυσης των διαφορών.  

 Καθιστά τους άλλους ανθρώπους εκδικητικούς και εκτρέφει πάθη αντεκδίκησης.  

 Αναστέλλει την πρόοδο του πολιτισμού.  

 

[2] Προτάσεις για εξάλειψη του φανατισμού  

 Παιδεία ανθρωπιστική και απαλλαγμένη από δογματισμούς.  

 Διαμόρφωση πολιτών με χαρακτήρα που να στηρίζεται στις διαχρονικές ελληνικές 

αξίες (π.χ. «Μέτρον άριστον»).  

 Ενίσχυση του διαλόγου και της δημοκρατίας.  

 Περιορισμός και έλεγχος των ανθρώπων που δείχνουν σημάδια φανατισμού. 

 

Επίλογος  

Έκκληση να συνειδητοποιήσει ο καθένας τον ρόλο του στην κοινωνία και να σεβαστεί την 

ελευθερία και τη διαφορετική άποψη του άλλου.  

  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Μία ομιλία σε εκδήλωση χρειάζεται:  

Προσφώνηση: Κυρίες και κύριοι ... 

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
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Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ Λυκείου 2006 


