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Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου πραγματεύεται το περιεχόμενο της έννοιας του ανθρωπισμού. 

Αρχικά, διαπιστώνει την ευρεία χρήση του όρου «ανθρωπιά» που παραπέμπει στην προσφορά στο 

συνάνθρωπο, παραθέτοντας το παράδειγμα του Ντυνάν. Στη συνέχεια, υπογραμμίζει ότι η 

αδιάλειπτη ανιδιοτελής συμπαράσταση στο συνάνθρωπο χαρακτηρίζει τον ανθρωπιστή, του οποίου 

ηθικό χρέος συνιστά η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Διαπιστώνει, ωστόσο, την παραποίηση 

της έννοιας αυτής, ως αποτέλεσμα του τρόπου χρήσης της αλλά και των σκοπιμοτήτων, που 

υπηρετεί. Έτσι, η επικρατούσα υλιστική νοοτροπία έχει παραγκωνίσει τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. 

Τέλος, υπενθυμίζει ότι ουσιαστικά η ανθρωπιά είναι συνυφασμένη με συνεχείς πράξεις 

αυταπάρνησης απαγκιστρωμένες από κάθε μορφή αδιαλλαξίας και υποτίμησης του διαφορετικού. 

             

Β1. Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της υλιστικής νοοτροπίας και 

κατ’ επέκταση τον παραγκωνισμό των ανθρωπιστικών ιδεωδών. Αναλυτικότερα, ο σύγχρονος 

άνθρωπος, παγιδευμένος στους ταχύτατους ρυθμούς της ζωής του και έρμαιο των προτύπων που του 

επιβάλλονται από την πληθώρα των τεχνολογικών επιτευγμάτων και τη διαφήμιση, παραβλέπει τα 

ευγενικά αισθήματα, που επαληθεύουν την ανθρώπινη υπόστασή του και αναδεικνύουν την 

προσφορά προς το συνάνθρωπο ως υπέρτατο αγαθό. Αποξενώνεται όλο και περισσότερο από το 

περίγυρό του, επιτρέποντας στον ατομικισμό να υπερβεί κάθε μορφή συλλογικότητας. Έτσι, παύει 

να είναι συνάνθρωπος, με την ουσιαστική έννοια του όρου, απεμπολώντας τον ίδιο του τον ψυχισμό. 

 

   Ορισμός 

Β2. α) Οριστέα έννοια: ανθρωπιά, γένος: λέξη, όρος, νόμισμα, συμπόνια, συμμετοχή 

           ειδοποιός διαφορά: όλο το υπόλοιπο 

                                             ή 

 

           οριστέα έννοιαανθρωπιστής, γένος: προσωπικότητα 

    ειδοποιός διαφορά: «που … το καλό» 

     παράδειγμα : Ντυνάν 

     αιτιολόγηση : «γιατί … μεγάλη» 

           Συνδυασμός μεθόδων 

           Παράθεση δύο τρόπων και τεκμηρίωση απάντησης. 



       β) έτσι: αποτέλεσμα 

           ωστόσο: αντίθεση 

 

 

Β3. α) Συνώνυμα 

    αναλίσκεται: δαπανάται 

           οικουμενική: παγκόσμια, καθολική 

           διαστρεβλώσεις: παραποιήσεις 

           ολωσδιόλου: εντελώς 

           ευζωίας: ευμάρειας, ευπορίας, ευημερίας 

 

       β) Αντώνυμα 

            κοινόχρηστος: ιδιωτικός 

            συμμετοχή: αποχή 

            αυτοακυρώνεται: αυτοεπικυρώνεται 

            γνώση: άγνοια 

            αδιάκοπης: ασυνεχούς 

 

Β4. α) Χρήση εισαγωγικών 

           «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» : μεταφορά αυτούσιων των λόγων των άλλων. 

           «Ερυθρού Σταυρού» : ονομασία 

      β) «οικουμενική ψυχή … διέξοδο» 

           «αυτό το χαρούμενο … ουρανό» 

           «αλλάζουν απόχρωση» 

 

 

 

 



Γ1.    Τίτλος 

         Αφόρμηση από την επικαιρότητα 

 

       Α΄ ζητούμενο: φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας: 

 

         Βία, εγκληματικότητα και άλλα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. 

         Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

   Εστίες πολέμου σε διάφορα μέρη της γης. 

         Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. 

         Ανεξέλεγκτη χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων εις βάρος της          

           ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο (εθελοντισμός).                   

         Φτώχεια, επαιτεία. 

         Ρατσιστική συμπεριφορά προς το διαφορετικό π.χ. αλλοδαποί κ.α. 

 

 

       Β΄ ζητούμενο: δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισμό 

                                αυτού του ελλείμματος. 

                          

   Ενημέρωση, πληροφόρηση, ενδιαφέρον κι ευαισθητοποίηση. 

   Στήριξη κι ενίσχυση του εθελοντισμού. 

           Ανθρωπιστική δράση (παροχή υλικών αγαθών ή χρημάτων, αποστολή ιατροφαρμακευτικού     

           υλικού, αιμοδοσία, δωρεά οργάνων κ.α.). 

           Κοινωνική δράση (προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συλλόγους και ιδρύματα για την  

           προστασία των παιδιών, την επανένταξη τοξικομανών και αποφυλακισμένων, τη βοήθεια σε 

           άτομα με ειδικές ανάγκες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες).                   

   Περιβαλλοντική δράση (συμμετοχή σε αναδασώσεις, καθαριότητα ακτών, ανακύκλωση               

     απορριμμάτων, εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας κ.α.). 

   Μ.Μ.Ε. : πληροφόρηση κοινού, ανάδειξη της δράσης οργανώσεων και οργανισμών που 

      μάχονται για την επικράτηση του ανθρωπισμού, με στόχο την ευαισθητοποίηση και              

      δραστηριοποίηση του πολίτη. 

   Εκπαίδευση : εκδηλώσεις/ προγράμματα/ επισκέψεις/ παρουσία πνευματικών ανθρώπων με    

     στόχο την ανάδειξη των ανθρωπιστικών ιδεωδών και την ευαισθητοποίηση των μαθητών κ.α. 

 

 


