
 

 

Α1 

Στο κείμενο ο Παναγιωτόπουλος αναλύει την έννοια του ανθρωπισμού. Με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ανθρωπιστικής δράσης επιχειρεί αρχικά να προσδιορίσει το νόημα της διαχρονικά. 

Επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ατόμων που αγωνίζονται ανιδιοτελώς και το αδιέξοδο 

στο οποίο έχει περιέλθει ο σύγχρονος άνθρωπος. Στη συνέχεια επισημαίνεται η αλλοίωση του 

νοήματος της ανθρωπιάς καθώς ο καθένας την ερμηνεύει διαφορετικά, κάτι που επιβεβαιώνεται από 

τη σύγχρονη πραγματικότητα. Καταλήγοντας ο δοκιμιογράφος τονίζει την ανάγκη  αδιάκοπης 

προσωπικής προσπάθειας ώστε να καταφέρει ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε «τελείωση» 

 

Β1 

Είναι γεγονός ότι στην εποχή του υλικού ευδαιμονισμού ο άνθρωπος επιζητά την ευμάρεια, μέσα από 

το δικό του ιδιοτελές πρίσμα, αδιαφορώντας για τα ευγενικά αισθήματα. Οι ηθικές αξίες 

υπαγορεύουν κανόνες συμπεριφοράς που διακρίνονται για το σεβασμό προς το συνάνθρωπο, τα 

δημιουργήματα και τα δικαιώματά του. Για να ικανοποιήσει, όμως, ο άνθρωπος την απληστία του, 

γίνεται, συχνά, ιδιοτελής, κερδοσκόπος, εκμεταλλεύεται το συνάνθρωπό του και αδιαφορεί για το 

ηθικό περιεχόμενο των πράξεών του. Λείπει από το σύγχρονο κόσμο η ηθική ευαισθησία καθώς ο 

άνθρωπος αναζητά την ευτυχία στη συσσώρευση υλικών αγαθών. Εκλείπει η αγάπη από τις σχέσεις 

των ανθρώπων με αποτέλεσμα να θριαμβεύει η μισαλλοδοξία, ο φανατισμός και η έχθρα. Όσο πιο 

σπάνια γίνεται η αλληλεγγύη, τόσο επικρατεί ο ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση, όσο πιο ιδιοτελής 

γίνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο συχνά γίνονται τα φαινόμενα κοινωνικής αναλγησίας 

Συνεπώς όταν  οι ηθικές αξίες δεν είναι ισχυρές, δοκιμάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και εκλείπει η 

εκδήλωση ευγενούς συμπεριφοράς 

 

Β2 

α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό  

οριστέα έννοια: Ανθρωπιά 

γένος: συμπόνια – συμμετοχή 

ειδοποιός διαφορά: «με τον ένα< ανθρώπου» 

Επίσης ο συντάκτης παραθέτει το παράδειγμα της ανθρωπιστικής δράσης του Ντυνάν για να 

προσδιορίσει σαφέστερα και να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρωπιστή 

 

β) Έτσι: Συμπέρασμα 

     Ωστόσο: Αντίθεση 

 

Β3  

Αναλίσκεται: αναλώνεται 

Οικουμενική: πανανθρώπινη 

Διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις 

Ολωσδιόλου: εντελώς 

Ευζωίας: ευημερίας 

Κοινόχρηστος: ιδιωτικός 

Συμμετοχή: αποχή 

Αυτοακυρώνεται: αυτοεπιβεβαιώνεται 

Γνώση: άγνοια 

Αδιάκοπης: στιγμιαίας 

 

Β4 

α) αυτούσια παράθεση λόγων 



 

 

Επωνυμία Οργανισμού 

 

β) «Η ανθρωπιά< νόμισμα» 

«αλλάζουν απόχρωση» 

«Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία» 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ:  ΑΡΘΡΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: (Ενδεικτικός)  Κρίση οικονομική ή ανθρωπιστική<; 

Προλογικά: Αφόρμηση από επικαιρότητα 

 

Α’ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ: Υαινόμενα  που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς της εποχής μας 

 Έξαρση της βίας και των συγκρούσεων 

 Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Περιορισμός ατομικών ελευθεριών 

 Ιδιοτέλεια – αίσθημα ατομισμού – αδιαφορία για τον συνάνθρωπο 

 Εξάπλωση ανησυχητικών φαινομένων, φυλετικών διακρίσεων και καταπίεσης μειονοτήτων 

 Φανατισμός – μισαλλοδοξία 

 Εκμετάλλευση παιδιών – παιδική εργασία 

 Φτώχεια – εξαθλίωση πληθυσμού 

 Πολιτική διαφθορά και αυθαιρεσία 

 

Β’ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ:  Σρόποι περιορισμού ανθρωπιστικού ελλείμματος 

 Ουμανιστική διαπαιδαγώγηση που προσφέρουν οι παράγοντες αγωγής  

Θα πρέπει να καλλιεργούν ανθρωπιστικές αξίες όπως ευαισθησία, καλαισθησία, αλληλεγγύη, 

αγάπη για τους συνανθρώπους, διαμόρφωση αξιακού κώδικα 

 Σημαντική για το σκοπό αυτόν μπορεί να είναι επίσης και η συμβολή των πνευματικών 

ανθρώπων. Η πνευματική ζωή έχει, στο βάθος της, άμεση σχέση με τις ανθρωπιστικές αρχές 

και αξίες. Για το λόγο αυτόν, ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει όχι μόνο να διακρίνεται για την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την υψηλή αίσθηση δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας, το 

ενάρετο ήθος του, αλλά και να διαπαιδαγωγεί με τη θεωρία και το παράδειγμά του τους 

άλλους με τις αξίες αυτές 

 Στον περιορισμό του ανθρωπιστικού ελλείμματος μπορούν να συμβάλλουν και τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, χάρη στη δύναμη που έχουν να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την 

κοινή γνώμη.  

 Ατομική ευθύνη: πρέπει όλοι να είμαστε αλληλέγγυοι με τους συμπολίτες μας που πέφτουν 

θύματα διακρίσεων και αδικιών. Η αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι μέλη 

μιας εθνικής κοινότητας είτε, πολύ περισσότερο, ανάμεσα στους ανθρώπους της παγκόσμιας 

κοινότητας είναι η ασπίδα για να προστατέψουν αποτελεσματικά τα ατομικά και κοινωνικά 

τους δικαιώματα από όποιον κι αν τα επιβουλεύεται.. 



 

 

 Στη συνειδητοποίηση αυτή των ανθρώπων μπορούν να συμβάλλουν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 

διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την προσφορά βοήθειας σε όσους τη 

χρειάζονται και με τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων σε αυταρχικά κράτη που 

καταπιέζουν λαούς και παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. 

 

. 

 


