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Α. (Περίληψη) 

Θέµα του κειµένου αποτελεί το περιεχόµενο της ανθρωπιάς. Ο συγγραφέας αρχι-
κά την προσδιορίζει ως πράξη αλληλεγγύης στα βάσανα του συνανθρώπου, η οποία 
εναλλακτικά καλείται και «ανθρωπισµός». Ένα ιδανικό που συνδύαζε ανέκαθεν την 
αξιοσύνη, την ανιδιοτέλεια, την αδιάλειπτη αυτοθυσία, την οποία λίγοι εκλεκτοί κατα-
κτούσαν. Στη σύγχρονη εποχή ο ανθρώπινος πόνος έχει κατακτήσει την ανθρωπιά 
ένα πανανθρώπινο αίτηµα. ωστόσο, η ιδεολογική σύγχυση έχει τόσο αλλοιώσει το 
νόηµά της, ώστε οι άνθρωποι την αντιλαµβάνονται ποικιλοτρόπως. Περαιτέρω, η ευ-
κολία και η συχνότητα µε την οποία επικαλούµαστε την ανθρωπιά την καθιστά «ρη-
χή», το ίδιο και η ψυχρότητα αλλά και η απληστία που διέπουν τις σχέσεις µας. Κατά 
συνέπεια ο συγγραφέας τονίζει ότι η ανθρωπιά είναι πράξη – όχι θεωρία – που ε-
µπεριέχει την ανεκτικότητα και τη συµπάθεια, την καθολικότητα και την αυτοθυσία, 
και όχι την αυτοπροβολή.         
 
 
Β1. «Η ανθρώπινη λαιµαργία, η δίψα της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αι-
σθήµατα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήµατα θεωρούνται ξεπερασµένα».  
Βιώνοντας την εποχή του άκρατου καταναλωτισµού, ο άνθρωπος παραγκώνισε κάθε 
συναίσθηµα ανθρωπιάς, ευγένειας και σεβασµού. Στόχος του σύγχρονου ανθρώπου 
είναι η προσωπική ευτυχία κι επιτυχία, η οποία οδηγεί στον κυκεώνα των υλικών α-
γαθών και των τελευταίων τεχνολογικών αποκτηµάτων. Η καλοπέραση και η επιτυχία 
ταυτίζονται µε την εξωτερική εικόνα, το «φαίνεσθαι», την αδιαφορία για το «είναι», 
την ουσία. Η µαταιότητα και η κενοδοξία εµφανίζεται / είναι παρούσα σε κάθε πτυχή 
της ζωής. Η απληστία ταλανίζει τον άνθρωπο, ο οποίος θεωρεί πως µόνο µέσα από 
τη συσσώρευση και απόκτηση αγαθών θα µπορέσει να αποδείξει την επιτυχηµένη 
πορεία του και να αποκτήσει το πολυπόθητο «ευ ζην». Οι απέλπιδες, ωστόσο, αυτές 
προσπάθειές του έχουν ως άµεση απόρροια την αλλοτρίωσή του και τον αµοραλισµό 
της εποχής. Η έλλειψη ανθρωπιάς, η έλλειψη σεβασµού στο διπλανό και η άκρατη 
επιθυµία αυτοπροβολής σε συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό, ο οποίος διέπει τις αν-
θρώπινες σχέσεις δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην προσφορά στο συνάν-
θρωπο. Ακόµη και το γλωσσικό µας αισθητήριο έχει «προσαρµοστεί» σε αυτές τις 
αλλαγές. Πλέον η λέξη «φιλάνθρωπος» αντιµετωπίζεται µε καχυποψία και υστερό-
βουλες σκέψεις. ∆ε θεωρείται ευεργέτης «ανθρωπιστής» αλλά ροµαντικός και αδύ-
ναµος. Συµπερασµατικά, η ανθρωπιά είναι µια εκ φύσεως δυσεύρετη αρετή, η οποία 
τελεί υπό εξαφάνιση στις µέρες µας. 
   
 

Β2. α) Ορισµός → οριστέα έννοια: «ανθρωπιά», γένος: «όρος», ειδοποιός διαφορά: 
«συµπόνια … ανθρώπου» 

Παραδείγµατα → δίνεται το παράδειγµα του Ντυνάν για να επεξηγηθεί η έν-
νοια του ανθρωπισµού και του ανθρωπιστή. Ενδεικτική η χρήση της λέξης 
«για παράδειγµα» 

  
β) έτσι: συµπέρασµα 

ωστόσο: αντίθεση 
 

 



Β3. α) αναλίσκεται → αναλώνεται, ξοδεύεται 

οικουµενική → παγκόσµια, διεθνική 

διαστρεβλώσεις → αλλοιώσεις 

ολωσδιόλου → εντελώς, καθολικά 

ευζωίας → ευηµερίας, καλοπέρασης (ευµάρειας) 
 

β) κοινόχρηστος ≠ ιδιωτικός 

συµµετοχή ≠ αποχή 

αυτοακυρώνεται ≠ (αυτό)επιβεβαιώνεται 

γνώση ≠ άγνοια 

αδιάκοπης ≠ διακεκοµένης, ασυνεχούς, διακοπτόµενης 
 
 
Β4. α) «αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής»: µεταφορά σε ευθύ λόγο αυτούσιας φρά-

σης  
«Ερυθρού Σταυρού»: επωνυµία οργανισµού 

 
β) προσωπικότητα που ξοδευόταν 

ένας όρος φτωχαίνει, αποστεώνεται 
δίψα της ευζωίας 
ο εσωτερικός κόσµος ακτινοβολεί παντού 
όργανο αυτοπροβολής 
 

 
Γ. (διάγραµµα) 
 

Τίτλος 
 

«Ὡς χαρίεις ἄνθρωπος, ὃταν συν-άνθρωπος ᾖ!» 
 

Πρόλογος 
 
Με αφορµή την επικαιρότητα των δύο τελευταίων εβδοµάδων που βρίθει εκδηλώ-

σεων ρατσιστικής συµπεριφοράς σε βάρος µειονοτήτων αλλά και τη χθεσινή ηµερίδα 
που έλαβε χώρα στην πόλη µας µε θέµα: «Ο άνθρωπος, αυτή η µονάδα», αναδει-
κνύεται έντονα το φαινόµενο της έλλειψης ανθρωπιάς στη σύγχρονη εποχή. Εµφανί-
ζεται, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη της διερεύνησης των αιτιών αυτού του φαινοµένου 
και της καταβολής ατοµικής και συλλογικής προσπάθειας για την αντιµετώπισή του. 
 

Α΄ Ζητούµενο: Φαινόµενα 
 

• έξαρση ρατσιστικής ιδεολογίας → βία 

• επίταση του φαινοµένου των αστέγων 

• αποξένωση ανθρώπου → αλλοτρίωση → µοναξιά 

• εκδηλώσεις ατοµισµού και αναλγησίας για τα κοινωνικά προβλήµατα 

• καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωµάτων (διάθεση εκµετάλλευσης του συναν-
θρώπου)  

• κρίση ηθικών αξιών και θεσµών (π.χ. δογµατισµός) και υποκατάστασή τους 
από τον υλικό ευδαιµονισµό 

• ωφελιµισµός και χρησιµοθηρία στην καθηµερινή δράση του ανθρώπου 

• αποδυνάµωση της πίστης του ανθρώπου σε ιδεολογίες 

• τεχνοκρατική φύση της παιδείας 
 



Β΄ Ζητούµενο: ∆ραστηριότητες 
 

Ατοµικές 

• εθελοντική υπηρεσία σε χώρους ανθρωπιστικής δράσης 
 Παραδείγµατα: κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φροντιστήριο, αιµοδοσία,  
 δωρεά οργάνων, συσσίτια, ρουχισµός, συµµετοχή σε ΜΚΟ κλπ. 

• αυτοσυνειδησία του ατόµου και ενδυνάµωση της πίστης του σε αξίες 

• αποποίηση ατοµικισµού και άλλων υποκατάστατων ιδεολογιών που τον απαν-
θρωποποιούν 

• προσπάθεια για ενίσχυση της κοινωνικοποίησής του → διεύρυνση συνανα-
στροφών 

• ιεράρχηση αξιολογική των προτεραιοτήτων στη ζωή του ατόµου µε πρόταξη 
της αξίας του ανθρωπισµού 

 
Συλλογικές 

• ανθρωπιστική παιδεία (µε ανθρωποκεντρικό περιεχόµενο) 

• κινητοποίηση πνευµατικών ανθρώπων για ενίσχυση του ανθρωπιστικού πνεύ-
µατος 

• ενίσχυση από πολιτεία των εθελοντικών οργανώσεων και της δράσης τους 

• συµβολή του χώρου της τέχνης στην ανάδειξη ανθρωπιστικών µηνυµάτων 

• αρωγή της επιστήµης στο ανθρωποκεντρικό νόηµα της ζωής  

• προσανατολισµός από Μ.Μ.Ε του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης σε  
 προϊόντα πολιτιστικού περιεχοµένου και εθελοντικής δράσης  

• ευθύνη οικογένειας για ηθική θωράκιση του ατόµου και εξανθρωπισµό του ή-
θους του 

 
Επίλογος 

Συµπερασµατικά λοιπόν, διαπιστώνει κανείς ότι στη σύγχρονη εποχή περισσότε-
ρο από ποτέ άλλοτε εµφανίζεται η ανάγκη καταστολής της τάσης του ανθρώπου 
προς την αποθηρίωση. Καλείται, εποµένως, ο καθένας να δραστηριοποιηθεί ατοµικά 
αλλά και το σύνολο της κοινωνίας να κινητοποιηθεί ώστε ο άνθρωπος να παραµείνει 
Άνθρωπος. 
 


