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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     
*Απαντήσεις  Νέα  Γ΄  Λυκείου  2014 

Α.  
Ο Παναγιωτόπουλος επισηµαίνοντας την εκτεταµένη χρήση των όρων «ανθρωπιστής» και 

«ανθρωπιά» σήµερα, επιχειρεί να τους αντιπαραβάλλει µε τη χρήση και το περιεχόµενο που είχαν 
παλαιότερα, αλλά έχασαν µε την πάροδο του χρόνου. Η πρωταρχική σηµασία τους εκθείαζε τον 
ανυστερόβουλο άνθρωπο, το άτοµο που λειτουργούσε ως πρότυπο που έµοιαζε ιδανικό και σπάνιζε στην 
καθηµερινότητα. Σήµερα οι όροι έχουν αλλοιωθεί και τα νοήµατά τους έχουν εκπέσει, εξαιτίας, όπως 
υπογραµµίζει ο συγγραφέας, της πολυχρησίας και της κατάχρησης των όρων από όλους µας, χωρίς να 
διατηρούµε το απαιτούµενο µέτρο και χωρίς την ψυχική µέθεξη στις επαφές µας µε τους συνανθρώπους 
µας. Η απληστία και το κυνήγι του ευδαιµονισµού καθιστά τον άνθρωπο απάνθρωπο. Κι όµως υπέρτατη 
προϋπόθεση της ανθρωπιάς είναι η θέληση για αυταπάρνηση, για αδιαπραγµάτευτη αποδοχή του άλλου, 
η δυναµική και ενεργή παρουσία δίπλα του  και το αγκάλιασµα µε ανιδιοτέλεια κάθε ατόµου. Έτσι µόνο 
επιβεβαιώνεται το µεγαλείο του ανθρώπου και η αξία του. 
 
Β.1 

Ο άνθρωπος κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Νίκησε τη Φύση και τα προσκόµµατα που του έθετε. 
Νίκησε δυνάµεις υπέρτερες και δεινές. ∆ε νίκησε όµως τον εαυτό του και τα πάθη του. Παρέµεινε έρµαιο 
των αδυναµιών και των ενστίκτων του, παρασύρθηκε από την ακόρεστη δίψα του για περισσότερη 
δύναµη, περισσότερα αγαθά Ο υπερκαταναλωτισµός και ο υλοκεντρισµός κατευθύνουν τη ζωή και τις 
επιλογές του και ως υλόφρων άνθρωπος παραγκώνισε/υποτίµησε τη σηµασία του Άλλου. Έτσι κατέληξε 
αδίστακτος και αµοραλιστής, ατοµικιστής και αδιάφορος για τον πόνο ή τα ελλείµµατα των άλλων. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι να γιγαντώνεται η αλλοτρίωση του, τα φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας, τα 
αδιέξοδα της ζωής και της ύπαρξης του. Και όµως συνεχίζει να εθελοτυφλεί και την κάθε πράξη 
ανθρωπιάς, ανιδιοτέλειας ή αλτρουισµού την απαξιώνει ως απαρχαιωµένη ή  αφελή και αξιοθρήνητη. Κι 
όµως, αν η στάση του δεν επανακτιµηθεί και επαναπροσδιοριστεί, η ίδια η ζωή θα καταλήξει ανυπόφορη 
και αφύσικη, επιβεβαιώνοντας το διορατικό αλλά και επίκαιρο «άνθρωπος ανθρώπω λύκος». 
 
Β.2.  
α) Παραδείγµατα, ορισµός (αναλυτικός), αιτιολόγηση. Για κάθε απάντηση δικαιολογούµε κάνοντας 
αναφορά στο κείµενο. 
 
β) Συµπέρασµα  και αντίθεση 
  
Β.3.  
α) αναλίσκεται =  ξοδεύεται, αφιερώνεται, προσφέρεται 
    οικουµενική =  καθολική, παγκόσµια, διεθνή 
 )  διαστρεβλώσεις =  παραµορφώσεις, αλλοιώσεις, 
α) ολωσδιόλου =  ολότελα, εντελώς   
α) ευζωίας =  καλοπέραση, ευδαιµονισµός 
 
β) κοινόχρηστος ≠  ιδιόχρηστος (προσωπικός, ιδιωτικός  κ.α) 
β) συµµετοχή ≠  αποχή (αποστασιοποίηση κ.α)  
β) αυτοακυρώνεται ≠  αυτοεπικυρώνεται  (αυτοεπιβεβαιώνεται, αυτοπραγµατώνεται κ.α) 
β) γνώση ≠  άγνοια (αµάθεια) 
β) αδιάκοπης ≠  ασυνεχούς (διακεκοµµένης, προσωρινής κ.α) 
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B.4  
α) Αυτούσια µεταφορά ξένων σχολίων 
    Τίτλος / ονοµασία οργάνωσης 
 
β) Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. 
    ένα νόµισµα που κυκλοφορεί… 
    ένας όρος…σιγά σιγά φτωχαίνει 
 
 
Γ.  
 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ….ανθρώπου! Μπορείτε να βοηθήσετε? 
 

   Ο βαθµός της ανάπτυξης και η γρήγορη πολιτισµική εξέλιξη σήµερα δείχνουν την πρόθεση της 
κοινωνίας να περιφρουρήσει την ανθρώπινη αξία. Τα κοινωνικά δρώµενα, όµως, επιβεβαιώνουν ότι αυτή 
η προσπάθεια δε στέφθηκε µε επιτυχία. Οι επιλογές που γίνονται µεταξύ της τεχνικής και της 
πνευµατικής ανάπτυξης και οι προτεραιότητες που δόθηκαν στην πρώτη, οδήγησαν στην 
περιθωριοποίηση του ανθρώπινου στοιχείου, στην κρίση των ανθρωπιστικών ιδεών.  
 

Α. Φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς 
 
1) Άµεση ανάγκη που καταλήγει σε ύστατη αξία γίνεται το χρήµα, ως µοναδικός στόχος η υλική 
ευηµερία, εγκλωβίζει κάθε διάθεση δηµιουργικότητας και ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
(καταναλωτισµός, ευδαιµονισµός). 
2) Η διασάλευση του οικολογικού συστήµατος γίνεται αυτόδηλος µάρτυρας της αδιαφορίας του 
ανθρώπου για τη ζωή, θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη εξέλιξη της. 
3) Η ιδιοτέλεια και ο ανταγωνισµός επιβεβαιώνουν την απογύµνωση των ανθρώπων από τα ηθικά και 
συναισθηµατικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, υποβάθµιση των διαπροσωπικών σχέσεων κ.λπ. 
4) Ακόµα πιο στυγερή και απροκάλυπτη εκδηλώνεται η καταπάτηση  των δικαιωµάτων των γυναικών και 
των ανθρώπων µε ιδιαιτερότητες ή διαφορετικότητα. 
5) Τα φαινόµενα της βίας αποσυνθέτουν την κοινωνική ζωή και αποδεικνύουν την ανάγκη του 
ανθρώπου, να επιτίθεται σε ένα περιβάλλον εχθρικό σε αυτόν (καταπάτηση δικαιωµάτων, αλλοτρίωση). 
6)  ∆εδοµένη θεωρείται η απάθεια του ατόµου σχετικά µε τα κοινά προβλήµατα, απολιτικοποιείται χωρίς 
να συµµετέχει στην επίλυση τους και υπάρχει ιδεολογική σύγχυση. 
7) Οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες που µαστίζουν αναπτυσσόµενες αλλά και αναπτυγµένες 
χώρες (ανεργία, υποσιτισµός, άστεγοι κ.α). 
8) Ο συνεχώς διογκούµενος εξοπλισµός των οπλοστασίων κλονίζει κάθε ελπίδα για ειρηνική συνύπαρξη 
στα πλαίσια της παγκόσµιας κοινότητας. 
9) Πολλοί είναι εκείνοι οι λαοί που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης ή καταδυναστεύονται από 
απάνθρωπα κοινωνικά και πολιτικά συστήµατα.  
10) Στυγνός ορθολογισµός, κυριαρχία του τεχνοκρατικού πνεύµατος, αποπνευµατοποίηση.  
11) Απανθρωποποίηση της επιστήµης και της τεχνολογίας, επιστηµονικά και τεχνολογικά. Επιτεύγµατα 
καταστροφικά για τον άνθρωπο (π.χ. παραγωγή και χρήση βιολογικών και πυρηνικών όπλων, 
χρησιµοποίηση  του ανθρώπου ως πειραµατόζωου).  
12) Ακόµα πιο στυγερή και απροκάλυπτη εκδηλώνεται η καταπάτηση  των δικαιωµάτων των παιδιών 
στον αναπτυγµένο και µη κόσµο,  παρόλο που παγκόσµιοι οργανισµοί διακηρύσσουν και προσπαθούν  
να περιφρουρήσουν την ανάπτυξη τους (σωµατική, νοητική, ηθική,  πνευµατική, κοινωνική) σε συνθήκες 
ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Υψηλά είναι τα ποσοστά θανάτου εξαιτίας των ασθενειών και της  πείνας .                                                                                                                                             
Γενικότερα, χιλιάδες παιδιά αναγκάζονται να ζουν κάτω από εξαθλιωµένες βιοτικές συνθήκες. Το 
εµπόριο παιδιών (για εκµετάλλευση των οργάνων τους) είναι σύνηθες φαινόµενο στον τρίτο κόσµο. Η 
παιδική πορνεία λαµβάνει οξυµένες διαστάσεις σε αρκετές χώρες (εµπόριο λευκής σαρκός). Συχνά 
µαρτυρούνται βασανιστήρια παιδιών σε χώρες µε καταπιεστικά καθεστώτα για πολιτικούς λόγους.        
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Σε ευρεία κλίµακα παρατηρείται η κακοποίηση των παιδιών µε ποικίλες µορφές:  
• ξυλοδαρµούς                          
• σεξουαλική κακοποίηση                                         
• έρχονται αντιµέτωπα από νωρίς µε την εγκληµατικότητα, τα ναρκωτικά, την τροµοκρατία 
• αναγκάζονται λόγω των κοινωνικών ανισοτήτων που η παγκοσµιοποίηση εντείνει να εκτελούν από 
πολύ µικρή ηλικία, κάποια εργασία, αποτελώντας φτηνό εργατικό δυναµικό (εκµετάλλευση) 
• η παιδική αθωότητα και οι  ανάγκες αυτής της ηλικίας ωθούν στη χρησιµοποίηση των παιδιών ως  
αντικειµένων προβολής από τη διαφήµιση για την ικανοποίηση εµπορικών σκοπιµοτήτων. 
 

Β. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ατοµικές  
 
• Ευσυνειδησία, ανάπτυξη ηθικής συνείδησης και αισθήµατος οµαδικότητας.  
• Ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήµατα .  
• Ατοµική πρωτοβουλία (δωρεά αίµατος, δωρεά οργάνων σώµατος), ανάληψη ευθυνών και εκπλήρωση 
καθηκόντων.  
• Ενδιαφέρον και ενηµέρωση για τα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήµατα, και κριτική αντιµετώπισή τους.  
• Ανάληψη κοινωνικής δράσης, εθελοντική συµµετοχή σε οργανώσεις και κοινωνικά δρώµενα. Ευαι-
σθητοποίηση του ανθρώπου για τα προβλήµατα της εποχής του, έµπρακτο ενδιαφέρον γι’ αυτά, 
ενεργοποίηση για την αντιµετώπισή τους (εθελοντισµός, ακτιβισµός) 
 
 
Συλλογικές  
 
• Έµφαση από τους φορείς αγωγής (Εκκλησία – Οικογένεια – Πνευµατικοί άνθρωποι) και κυρίως το 
σχολείο στη σηµασία του ανθρωπισµού και στην ανάπτυξη της συλλογικότητας. Ισχυροποίηση των 
θεσµών των µαθητικών κοινοτήτων και δραστηριοποίησή τους για ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο (εθελοντικές δράσεις). Παιδεία ανθρωπιστική, που θα διαµορφώνει ήθος, κριτική συνείδηση και 
θα καταδεικνύει την ουσία της ανθρώπινης ζωής . 
• Προβολή ανθρωπιστικών προτύπων από τα Μ.Μ.Ε. και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα κοινωνικά 
προβλήµατα (τηλεµαραθώνιοι, κοινωνικού περιεχοµένου διαφηµίσεις, κ.α). Καλλιέργεια ενός 
ανθρωπιστικού και συλλογικού κλίµατος από τον καλλιτεχνικό και πνευµατικό κόσµο ( συναυλίες µε 
φιλανθρωπικό στόχο). 
• Ενίσχυση και δραστηριοποίηση συλλογικών φορέων (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι) και µη 
κερδοσκοπικών οργανισµών (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύµατα) για την προσφορά στο συνάνθρωπο.   
• ∆ιαφύλαξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω διεθνών ή εθνικών οργανισµών π.χ. Γιατροί χωρίς σύνορα, 
action aid, Green Peace, Γιατροί του Κόσµου, Ύπατη Αρµοστεία Ηνωµένων Εθνών, Ο.Η.Ε., UNICEF. 
∆ιεθνής Αµνηστία,  Χαµόγελο του Παιδιού κ.α 
• Θεσµοί σύγχρονοι και δηµοκρατικοί, ικανοί να αναπαράγουν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και να 
περιφρουρούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα (πολιτεία). Εγγυήσεις από την πολιτεία για τη διασφάλιση της 
δικαιοσύνης και της ισότιµης αντιµετώπισης των πολιτών. Αναθεώρηση της νοµοθεσίας και ενδυνάµωση 
του κράτους πρόνοιας, αµερόληπτη απονοµή  δικαιοσύνης για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων όλων των 
ανθρώπων.  
• Συντονισµένη προσπάθεια σε παγκόσµιο επίπεδο για την εδραίωση της ειρηνικής συµβίωσης των λαών. 
 
 
Επιµέλεια: Χατζηκαλλινικίδου Φωτεινή 


