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Α1. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης του κειμένου αποτελεί η «ανθρωπιά», λέξη 

επίκαιρη  και συνάμα διαχρονική. Υποδηλώνει την ύπαρξη αλληλεγγύης 

ανεξαρτήτως διακρίσεων. Ο ανθρωπισμός σε προγενέστερες εποχές υποδήλωνε 

άτομο ανιδιοτελές και αποτελούσε αξία αυτονόητη που ωστόσο δεν κατόρθωσαν όλοι 

να επιτύχουν. Αποτελεί επιτακτικό αίτημα ιδίως τη σημερινή εποχή που ο άνθρωπος 

αναζητεί καταφύγιο στα προβλήματά του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έννοια υπόκειται 

αλλοιώσεις και σταδιακά ο όρος αποδυναμώνεται όπως αποδεικνύεται στις 

ανθρώπινες σχέσεις καθώς η επιδίωξη του υλικού ευδαιμονισμού παραμερίζει κάθε 

συναίσθημα. Η ανθρωπιά απορρέει από τη θέληση και τη δράση του ατόμου και δεν 

είναι μονοδιάστατη.  Είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις του βίου, στηρίζεται στην 

αυταπάρνηση και απαιτείται αδιάκοπος αγώνας για την κατάκτησή της. Καταλήγει 

με τη διαπίστωση ότι η Ιστορία βρίθει πολλών περιπτώσεων σπουδαίων ανδρών αλλά 

ελάχιστων «ανθρώπων».  

 

Β1. Βασικό χαρακτηριστικό που διέπει τις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί το έλλειμμα 

ανθρωπισμού. Οι ηθικές αξίες του σεβασμού, της φιλίας, της ειλικρίνειας, της 

δικαιοσύνης και του αλτρουισμού εκλείπουν καθώς θεωρούνται παρωχημένες και στη 

θέση τους εγείρονται απαξίες, όπως ο ατομικισμός, ο ανταγωνισμός και ο 

ωφελιμισμός. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εκπηγάζει κατά κύριο λόγο από 

το πρότυπο του υλικού ευδαιμονισμού που εγκολπώνονται οι σύγχρονοι 

αλλοτριωμένοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι προάγεται από την πλειονότητα των 

ανθρώπων το «έχειν» και παραθεωρείται το «είναι» και  αναδεικνύεται το χρήμα σε 

ύψιστη αξία έχει διαμορφώσει αποστεωμένες διαπροσωπικές σχέσεις, επιδερμικές και 

απρόσωπες, που δεν αφήνουν περιθώριο στον ανθρωπισμό να καλλιεργηθεί και να 

αποτελέσει πυλώνα της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι, διασαλεύεται η ηθική τάξη και 

υπονομεύεται η αρμονική κοινωνική συμβίωση, αφού οι άνθρωποι είναι ανάλγητοι 

και μετέρχονται αθέμιτα μέσα προκειμένου να υλοποιήσουν τους ιδωφελείς στόχους 

τους. 

 

Β2. α) Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου απαντώνται οι εξής τρόποι 

ανάπτυξης:  

 Αιτιολόγηση στη θεματική περίοδο (χρήση αιτιολογικού συνδέσμου «γιατί» και 

αιτιολογείται η ευρεία χρήση του όρου «ανθρωπιά») 

 Παράδειγμα «ο Ντυνάν, για παράδειγμα, ... ανθρωπιστής» (μεταφέρεται με 

παραστατικότητα το παράδειγμα του γιατρού) 

 Ορισμός «και με την «ανθρωπιά» εννοούμε... του γείτονα (οριστέα έννοια: 

«ανθρωπιά», γένος: λέξη, όρος, ειδοποιός διαφορά «φυσικά... γείτονα» 

 β) έτσι (στην τέταρτη παράγραφο): διαρθρωτική λέξη που δηλώνει συμπέρασμα  

    (αποτέλεσμα) 

 ωστόσο (στην έκτη παράγραφο):    διαρθρωτική λέξη που δηλώνει αντίθεση 

 

Β3. α) αναλίσκεται - αναλώνεται, καταναλώνεται 

οικουμενική  - καθολική 

διαστρεβλώσεις - αλλοιώσεις, παραποιήσεις, παραφθορές 
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ολωσδιόλου  - εντελώς 

ευζωίας  - άνεση, καλοπέραση, τρυφή 

 β) κοινόχρηστος ≠  ατομικός, ιδιωτικός 

συμμετοχή  ≠  αποχή 

αυτοακυρώνεται ≠  αυτοεπιβεβαιώνεται, αυτοεπαληθεύεται 

γνώση  ≠  άγνοια 

αδιάκοπης  ≠  διακεκομμένης, στάσιμης, παροδικής 

 

Β4.  α) «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»:  

Μεταφέρονται αυτούσια με έμφαση τα λόγια ανθρώπων.  

           «Ερυθρού Σταυρού»: 

Πρόκειται για όνομα φορέα.  

  β) Εκφράσεις με μεταφορική σημασία:  

 «Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα 

νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια» 

 «Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με 

ειλικρίνεια» 

 «Οι ιδέες είναι τα υγρά που παίρνουν το σχήμα του μπουκαλιού τους» 

 «Η ανθρωπιά έχει υποστεί τρομακτικές διαστρεβλώσεις» 

 «Η καθημερινή ζωή χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της» 

 «Η δίψα της ευζωίας» 

 

Γ1. Το επικοινωνιακό πλαίσιο του θέματος είναι αυτό του άρθρου, οπότε απαιτείται η 

χρήση ενός τίτλου.  

 

§1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:  

Χρήση ενός επίκαιρου θέματος που αποδεικνύει στις μέρες μας την έλλειψη 

ανθρωπισμού. Γενική αναφορά στο φαινόμενο αυτό και προώθηση της άποψης για 

ανάγκη ενεργοποίησης με στόχο την ανατροπή του.  

 

Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ  

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: Οι άνθρωποι κρίνονται με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και 

όχι με βάση την προσωπικότητά τους. Σημειώνονται έντονα φαινόμενα κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης, κοινωνικών διακρίσεων, εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.  

ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Οι επιστήμονες δρουν σε πολλές περιπτώσεις με γνώμονα το 

προσωπικό όφελος, το οικονομικό συμφέρον, την αυτοπροβολή τους, την επίδειξη της 

γνώσης τους. Έτσι, θέτουν σε δεύτερη μοίρα τον άνθρωπο και δε διστάζουν να 

προβούν σε επιστημονικές εφαρμογές που λειτουργούν εις βάρος του.  

ΒΙΑ: Ύπαρξη έντονων φαινομένων βίας και εγκληματικότητας με θύματα 

ανυποψίαστους πολίτες που εκπηγάζουν είτε από σκοπιμότητες, είτε από την 

προσωπική αγανάκτηση και έλλειψη ανοχής του καθενός απέναντι στα δεδομένα των 

σύγχρονων κοινωνιών.  
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ΓΥΝΑΙΚΑ – ΠΑΙΔΙ: Αποτελούν ευάλωτες ομάδες και πληθυσμού των οποίων τα 

δικαιώματα παραβιάζονται ακόμα και σήμερα, παρά την οικουμενική κατοχύρωσή 

τους. Οι γυναίκες βιώνουν σε πολλές χώρες τη βία, την απομόνωση, την αποστέρηση 

δικαιωμάτων στην εκπαίδευση στην κοινωνική ζωή στην εργασία.  

Το παιδί καθίσταται αντικείμενο εκμετάλλευσης, εξαναγκάζεται στην παιδική 

εργασία, χάνει την ευκαιρία να απολαύσει τα δικαιώματα της ελευθερίας, τις 

δυνατότητες της ηλικίας του.  

 Τοπικές εστίες πολέμου αμφισβητούν στην πράξη  το αναφαίρετο δικαίωμα στη 

ζωή και την ασφάλεια  του ανθρώπου. Παράλληλα, η απειλή  μιας παγκόσμιας  

σύρραξης , και μάλιστα πυρηνικής , παραμένει πάντοτε υπαρκτή. 

 Καθημερινά σημειώνονται βασανισμοί και διώξεις μελών εθνικών μειονοτήτων 

αλλά και ολόκληρων φυλών  από αυταρχικά καθεστώτα πολλών  χωρών  του 

πλανήτη. Το δικαίωμά τους  για αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και αυτόνομη ύπαρξη 

παραβιάζεται. Χιλιάδες  άνθρωποι κάθε χρόνο εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν  

τις εστίες τους και να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς εξαιτίας δικαιολογημένου 

φόβου. Τα δικαιώματα των προσφύγων, παρ’ ότι είναι διεθνώς κατοχυρωμένα, 

παραβιάζονται σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ οι ρατσιστικές ιδεολογίες 

γνωρίζουν άνθηση. 

 Η αποικιοκρατία οδήγησε τις χώρες του Τρίτου Κόσμου  στην οικονομική και 

πνευματική καθυστέρηση. Πείνα, εξαθλίωση, λοιμώδεις ασθένειες, 

αναλφαβητισμός, δικτατορικά καθεστώτα αποκαλύπτουν την ασύδοτη 

εκμετάλλευση των χωρών αυτών.  

 Αποπροσανατολισμός, εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου περιορίζουν την 

ελευθερία της βούλησης του πολίτη. 

 Το δικαίωμα στην ασφάλιση και στην περίθαλψη θυσιάζεται στο βωμό της 

μείωσης του κόστους εργασίας. Η πρόνοια του κράτους  για τις αδύναμες ομάδες  

του πληθυσμού περιορίζεται δραματικά.  

 Το πρόβλημα του αναλφαβητισμού . 

 Τα ΜΜΕ και ειδικότερα η τηλεόραση προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου ( σκανδαλοθηρία, κατάλυση του ιδιωτικού βίου, παραπληροφόρηση) . 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

α) Ατομικές (Άτομο) 

 Ενδοσκόπηση από μέρους του ατόμου: αυτοέλεγχος, αυτογνωσία, αυτοσυνειδησία. 

 Συνειδητοποίηση της διάστασης του προβλήματος, ανακάλυψη προσωπικής 

ευθύνης, αφύπνιση. 

 Πνευματικά ενδιαφέροντα: μελέτη αξιόλογων βιβλίων, άντληση υγιών προτύπων. 

 Επανιεράρχηση αξιών: κριτικός στοχασμός, σφαιρική ενημέρωση προκειμένου να 

αντιληφτεί τα σύγχρονα προβλήματα. 

 

β) Συλλογικές  
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 Συμμετοχή στα κοινά, εθελοντική δράση και συμμετοχή σε εθελοντικές 

οργανώσεις, άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις. 

 Επαφή με το συνάνθρωπο και δημιουργία αληθινών ανθρώπινων σχέσεων. 

 Πολιτεία/Κράτος: επιβολή ποινών, προάσπιση δικαιωμάτων. Δημιουργία κράτους 

κοινωνικής Πρόνοιας (μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) – βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ανθρώπων. 

 Μ.Μ.Ε: προβολή πνευματικών και όχι μόνο υλιστικών προτύπων, αποκάλυψη 

αλήθειας, ειλικρινής ενημέρωση, προβολή του έργου των ανθρωπιστικών 

οργανώσεων. 

 Πνευματικοί άνθρωποι: μαχητές για την επικράτηση της δικαιοσύνης. 

 Επιστήμονες στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι των  σκοπιμοτήτων. 

 Σχολείο: παροχή ανθρωπιστικής παιδείας, προκειμένου οι άνθρωποι να 

εμφορούνται από ηθικές αξίες. Δημιουργικό σχολείο – ανάληψη πρωτοβουλιών από 

τις μαθητικές κοινότητες – διοργάνωση εκδηλώσεων με ανθρωπιστικό περιεχόμενο.  

 Οικογένεια: βιωματική κατάκτηση των ανθρωπιστικών αξιών μέσα από το 

παράδειγμα των γονέων – λυσιτελής διάλογος- ελεύθερη ανάπτυξη της νεανικής 

προσωπικότητας – μύηση στην εθελοντική δράση.  
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