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Α.

Ο συγγραφέας πραγµατεύεται την έννοια της ανθρωπιάς. Στην αρχή
πιστοποιεί τον σύγχρονο χαρακτήρα της, παρουσιάζει τον ορισµό της, τη
συγκρίνει
µε τον ανθρωπισµό του παρελθόντος, επισηµαίνoντας
διαφοροποίηση, ενώ αναφέρει παράδειγµα ανθρωπιστή. Στη συνέχεια
εξηγεί πως κατά το παρελθόν ο «ανθρωπιστής» αποτελούσε αξία ζωής
και η λέξη χρησιµοποιούνταν για να προσδιορίσει ξεχωριστούς
ανθρώπους. Παράλληλα διαπιστώνει πως σήµερα, µολονότι όλοι
αναζητούν την ανθρωπιά αυτή έχει χάσει το νόηµά της, γιατί ο καθένας
την αντιλαµβάνεται µε ιδιαίτερο τρόπο. Επιπλέον προσθέτει ότι η συχνή
χρήση του όρου σε συνδυασµό µε τα υλιστικά πρότυπα της εποχής έχουν
υποβαθµίσει την αξία της. Τέλος επισηµαίνει πως η έννοια της
ανθρωπιάς δεν αποτελεί αντικείµενο εκµάθησης αλλά συνιστά ψυχική
αρετή που καταξιώνει τον άνθρωπο και δικαιώνει την ύπαρξή του.
(λέξεις 120)
Β1.
Η τάση του ανθρώπου για διαρκή απόκτηση και χρησιµοποίηση υλικών
αγαθών αναιρεί τη διάθεση δηµιουργίας ουσιαστικών, προσωπικών και
εσωτερικών αξιών, ενώ ταυτόχρονα τις καθιστά στη σκέψη του
αναχρονιστικές. Στο πλαίσιο του υλικού ευδαιµονισµού που υιοθετείται, ο
άνθρωπος γίνεται πλεονέκτης, ατοµιστής, ανταγωνιστικός, εγκλωβίζεται
σε έναν διαρκή αγώνα απόκτησης επαγγελµατικής, οικονοµικής και
αγοραστικής δύναµης, έτσι που δεν του µένουν περιθώρια για ανάπτυξη
πνευµατικών ενδιαφερόντων, δηµιουργία ψυχικής καλλιέργειας και
ηθικής ολοκλήρωσης, στοιχεία που θα του προσέφεραν µια διαφορετική
θεώρηση ζωής. Γι’ αυτό θεωρεί ανούσιο και άσκοπο το ενδιαφέρον για
τους άλλους ανθρώπους και τα προβλήµατά τους, τα εκλαµβάνει ως
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δείγµα παλιοµοδίτικων αντιλήψεων και ευαισθησιών, χαρακτηριστικό
ανθρώπων που ζουν σε προηγούµενες εποχές, µην έχοντας φιλοδοξίες
και όνειρα ανέλιξης , κοινωνικής καταξίωσης και προβολής. (λέξεις 118)
Β2. α) [O υποψήφιος µπορούσε να επιλέξει δύο διαφορετικούς τρόπους
ανάπτυξης από τους παρακάτω:]
· Ορισµός: «Έλεγαν: ‘’αυτός είναι … το καλό», όπου ορίζεται η έννοια
ανθρωπιστής
Οριστέα έννοια: ανθρωπιστής
Γένος: προσωπικότητα
Ειδοποιός διαφορά: που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει το καλό
Ορισµός µπορεί να προσδιοριστεί και στο σηµείο: «Και µε την
‘’ανθρωπιά’’ …Του κάθε ανθρώπου», όπου ορίζεται η έννοια ανθρωπιά
Οριστέα έννοια: ανθρωπιά
Γένος: (στάση ζωής –εννοείται)
Ειδοποιός διαφορά: τη συµπόνια …κάθε ανθρώπου

· Παραδείγµατα :
«Ο Ντυνάν, για παράδειγµα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε
ένας τέτοιος ανθρωπιστής», όπου αξιοποιείται το παράδειγµα του Ντυνάν
ως παράδειγµα του ανθρωπιστή
· Αιτιολόγηση:
«γιατί…µεγάλη»
Διατυπώνεται η θέση «Η ανθρωπιά …χέρια» και θεµελιώνεται η
αποδεικτική ισχύς της µε την πρόταση «γιατί συµβαίνει …µεγάλη»
Β.2. β)
έτσι: όρος συνοχής, µεταβατική - διαρθρωτική λέξη που εκφράζει
συµπέρασµα-αποτέλεσµα
ωστόσο: όρος συνοχής, µεταβατική - διαρθρωτική λέξη που εκφράζει
αντίθεση –εναντίωση
Και οι δύο όροι εκφράζουν λογική αλληλουχία
Β3.
α) Συνώνυµα
αναλίσκεται: ξοδεύεται, καταναλώνεται, διατίθεται, αφιερώνεται
οικουµενική: συλλογική, πανανθρώπινη, καθολική
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διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις, παραποιήσεις
ολωσδιόλου: ολοκληρωτικά, εντελώς
ευζωίας: καλοπέρασης, ευδαιµονισµού
β) Αντώνυµα
κοινόχρηστος: ατοµικός, προσωπικός, ιδιαίτερος, ιδιωτικός
συµµετοχή: απουσία, αδράνεια, αδιαφορία, αποχή
αυτοακυρώνεται: (ετερο)ισχυροποιείται, ενισχύεται, επιβεβαιώνεται
γνώση: άγνοια
αδιάκοπης: αποσπασµατικής, ασυνεχούς, διακεκοµµένης
Β4.
α) «αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής»: αυτούσια παράθεση θέσεων
«Ερυθρού Σταυρού»: παράθεση τίτλου, ορολογίας
β) [Ο υποψήφιος έπρεπε να επιλέξει τρεις εκφράσεις µε µεταφορική
σηµασία].
Παρουσιάζουµε ενδεικτικά:
· Η ανθρωπιά είναι …ένα νόµισµα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια
· εσήµαιναν µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη
· Ο ανθρωπιστής ένας άνθρωπος που αναλίσκεται
· Δείχνει πως η οικουµενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα
· οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν το σχήµα του
µπουκαλιού τους
· αλλάζουν απόχρωση (ενν. οι όροι)
· κατά τον τρόπο που τους µεταχειρίζεται κανείς (ενν. τους όρους)
· ένας όρος, µια λέξη, µια έκφραση που βρίσκεται ολοένα στο στόµα
µας, σιγά σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται
· η καθηµερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη
γλυκιά ζεστασιά της
· είναι ένας χειµώνας, χωρίς αλκυονίδες (ενν. η καθηµερινή ζωή)
· Η «καληµέρα» αυτό το χαρούµενο άνοιγµα παραθύρου προς τον
αίθριο ουρανό, µεταβάλλεται σιγά σιγά σε µορφασµό
· η δίψα της ευζωίας
· δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήµατα
· που ακτινοβολεί παντού (ενν. η ανθρωπιά)
· είναι επιεικής και ήπια (ενν. η ανθρωπιά)
· είναι κυκλική παρουσία (ενν. η ανθρωπιά)
· Δεν βρίσκεται στραµµένη προς ένα µονάχα σηµείο του ορίζοντα
(ενν. η ανθρωπιά)
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Γ1. Άρθρο
Τίτλος: Αναζητώντας τον άνθρωπο
Πρόλογος: Θέµα: Έλλειµµα ανθρωπιάς
Θέση: α. Παρατηρούνται φαινόµενα που
αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς
στην εποχή µας
β. Υπάρχουν, όµως, δραστηριότητες,
ατοµικές και συλλογικές,
που αποσκοπούν στον περιορισµό αυτού του
ελλείµµατος.
Κύριο µέρος:
Α’ Ζητούµενο: Φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς
Φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας
· άνθρωποι που βιώνουν οικονοµικά αδιέξοδα- άνεργοι, άστεγοι, άποροι,
ανασφάλιστοι
· άνθρωποι
του
κοινωνικού
περιθωρίου-χρήστες
ναρκωτικών,
αλκοολικοί, ψυχικά ασθενείς
· άνθρωποι τρίτης ηλικίας παραµεληµένοι, εγκαταλελειµµένοι
· παιδιά κακοποιηµένα, αντικείµενο εργασιακής εκµετάλλευσης
· γυναίκες κακοποιηµένες, θύµατα ρατσιστικής αντιµετώπισης
· µετανάστες και πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αποδέκτες
ρατσιστικής συµπεριφοράς
· άνθρωποι µε ειδικές ικανότητες, αναπηρίες, που βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισµό
Στάση του κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας απέναντι στα
φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας που επιβεβαιώνουν το έλλειµµα
ανθρωπιάς
-Άνθρωποι
· αδρανείς, αδιάφοροι, ατοµιστές, µε αποκλειστική επιδίωξη την
προσωπική εξέλιξη
· υποκινητές και συχνά εκµεταλλευτές των φαινοµένων κοινωνικής
αδικίας και των αδύναµων συνανθρώπων τους
· υποκριτές, µε προσποιητό ενδιαφέρον για τις κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες που συνήθως κινείται από ιδιοτελείς προθέσεις (κοινωνική
προβολή και ανάδειξη)
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-Πολιτεία
· αδιάφορη, ανίκανη προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης των
προβληµάτων κοινωνικής παθογένειας
· ανεπαρκής, από πλευράς κρατικής υποδοµής, για διαχείριση των
προβληµάτων, έλλειψη θεσµών και µηχανισµών στήριξης και
προστασίας των κοινωνικά αδύναµων
· αδρανής ως προς τα προβλήµατα, ενασχόληση των κρατικών φορέων
µε δευτερεύοντα και επουσιώδη ζητήµατα γραφειοκρατικού
χαρακτήρα ή ιδιωτικών συµφερόντων

Β’
Ζητούµενο: Ατοµικές και συλλογικές δραστηριότητες για τον
περιορισµό του ελλείµµατος ανθρωπιάς
Ι. Ατοµικές
-Προσφορά οικονοµικής ενίσχυσης σε µεµονωµένα άτοµα ή σε φορείς και
σωµατεία, τόσο στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας όσο και σε επίπεδο
χώρας ή και διεθνώς, µε τη µορφή συνδροµής ή έκτακτης βοήθειας
-Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίµων, φαρµάκων, ειδών ένδυσης
και υπόδησης)
-Εθελοντική προσφορά έργου σε συλλογικές δράσεις (π.χ. συσσίτια), σε
αποστολές και οµάδες που αφορούν στην αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών (π.χ. θύµατα πυρκαγιών, σεισµών κ.ά.)
ΙΙ. Συλλογικές
-Δηµιουργία ΜΚΟ και ενεργητική συµµετοχή σε αυτές
-Οργάνωση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µε σκοπό τη συγκέντρωση
χρηµάτων ή ειδών πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση ευπαθών
οµάδων µε πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των
ΜΜΕ (π.χ. Δίκτυα αλληλεγγύης από τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς
σταθµούς).
-Δραστηριοποίηση της πολιτείας, δηµιουργία θεσµικών οργάνων µε
αντικείµενο τη µελέτη των προβληµάτων, τη λήψη µέτρων µε σκοπό την
άµεση ανακούφιση (π.χ. δηµιουργία χώρων στέγασης και περίθαλψης)
των αδύναµων συνανθρώπων µας.
Επίλογος: Το έλλειµµα ανθρωπιάς αναδεικνύει το πλήθος των
κοινωνικών προβληµάτων και των αδυναµιών τόσο του ανθρώπου όσο
και της πολιτείας. Εποµένως, κάθε προσπάθεια περιορισµού του
προβλήµατος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηµιουργεί κοινωνικές
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ευαισθησίες αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρείται επαρκής
αντίδραση για την ουσιαστική εξάλειψη των προβληµάτων. Πρέπει να
ενταχθεί σε ένα οργανωµένο πρόγραµµα ουσιαστικής αντιµετώπισης της
κοινωνικής παθογένειας, ώστε οι διάφορες µορφές φιλανθρωπικής
δράσης να λειτουργούν ενισχυτικά προς το κοινωνικό πρόσωπο της
πολιτείας.
Υπογραφή
( ο αρθρογράφος)

Φιλολογικός κλάδος
Έφη Ριζά- Σκύφα
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Αγγελική Παπαϊωάννου
Δήµητρα Ταφίλη
Αρετή Μπάρλου
Σάντυ Τρικάτσουλα
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