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Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στο δοθέν κείµενο ο δοκιµιογράφος καταθέτει τους στοχασµούς του σχετικά µε τα 
ιδιαίτερα γνωρίσµατα της ανθρωπιάς, µιας έννοιας που η αξία της, όµως, φθίνει. 
Πρόκειται, λοιπόν, για εκδήλωση αγνών συναισθηµάτων και ενεργή δράση για 
κυριαρχία του καλού ανθρώπου. Σχετίζεται µε την ανιδιοτέλεια που παλαιότερα 
αποτελούσε υπέροχη, αλλά δυσεύρετη  αξία. Σήµερα, οι δυσχέρειες που 
αντιµετωπίζει ο άνθρωπος καθιστούν επιτακτική την ενδυνάµωση της ανθρωπιάς. 
Ωστόσο έχει αλλοιωθεί κι έχει αποκτήσει διαφορετική απόχρωση για τον καθένα. 
Παρατηρώντας την καθηµερινότητα ο δοκιµιογράφος τονίζει ότι επικρατεί 
συναισθηµατική αναλγησία και ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται από το θάµβος του 
υλικού ευδαιµονισµού. Καταληκτικά, ο κόσµος δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ανθρωπιά 
αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής, σχετίζεται µε µια διηνεκή έµπρακτη εκδήλωση της 
εσωτερικής ολοκλήρωσης, αλλά ως αξία σπανίζει. 
 
 
B1. Η ανθρώπινη απληστία, η καταναλωτική βουλιµία, η άκρατη επιδίωξη της υλικής 
ευτυχίας δεν ευνοεί την εκδήλωση ανώτερων και ευγενικών συναισθηµάτων. Γιατί το 
άτοµο προσηλωµένο στην υλοποίηση του καταναλωτικού οράµατος ζωής 
διακατέχεται από πνεύµα υλοµανίας, υλοθεϊσµού ιδιοτέλειας χρησιµοθηρίας  και 
µπρός στη συσσώρευση υλικού πλούτου µετατρέπεται σε στενό ωφελιµιστή. 
Αποστεγνώνει έτσι τον εσωτερικό του κόσµο από αισθήµατα ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης, γίνεται ωµός, κυνικός, ανάλγητος. Η ηθική του έκπτωση δε σταµατά 
εδώ αλλά τα ευγενή αισθήµατα θεωρούνται πλέον και παρωχηµένα, αναχρονιστικά. 
∆ε συνάδουν δηλαδή µε τον πραγµατισµό, την εκλογίκευση, το ψυχρό ορθολογισµό 
που επιβάλλεται για την πραγµάτωση ευδαιµονιστικών προτύπων.   
 
Β2. Α) Ορισµός: Η ΄΄ανθρωπιά΄΄ … γείτονα / Οριστέα Έννοια: ΄΄ανθρωπιά/ Γένος, 
λέξη, όρος/ειδοποιός, διαφορά ΄΄ένα νόµισµα … γείτονα. 
Παραδείγµατα: Ο Ντονάν για παράδειγµα … ανθρωπιστής µπέρασµα 
Β) έτσι: συµπέρασµα  
Ωστόσο: αντίθεση 
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Β3  
αναλίσκεται: καταναλώνεται, ξοδεύεται   κοινόχρηστος: ιδιόχρηστος  
οικουµενική: πανανθρώπινη  συµµετοχή: αποχή 
διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις  αυτοακυρώνεται: καταξιώνεται 
ολωσδιόλου: ολοκληρωτικά γνώση: άγνοια 
ευζωίας: ευηµερία αδιάκοπης: πρόσκαιρης 
  
  
  
  
  
 
Β4. Α) <<αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής -> αυτούσια παράθεση άποψης  
          <<ερυθρού σταυρού -> ονοµασία 
Β) νόµισµα που κυκλοφορεί σε όλα τα χέρια/ οι όροι αλλάζουν απόχρωση/ η ζωή 
χάνει τη γλυκιά ζεστασιά της. 
 
 
 
Γ .   Σε µια εποχή βαθιάς οικονοµικής ύφεσης, παγκοσµίων κοινωνικοοικονοµικών 
µεταλλαγών, αλλά και ηθικής και κοινωνικής κρίσης καθηµερινά βοµβαρδιζόµαστε 
από εικόνες ανθρώπων σε απόλυτη εξαθλίωση, ανθρώπων που χρήζουν οργανωµένης 
κοινωνικής µέριµνας αλλά και υλικής και ηθικής στήριξης από καθέναν από εµάς. 
Αντ΄αυτού κυρίαρχη είναι η πτωτική συνειδησιακή µας ευαισθησία, η αναλγησία και 
η ατοµική µας περιχαράκωση  που καθιστά αδύνατη την ουσιαστική αντιµετώπιση 
της υπάρχουσας ανθρωπιστικής κρίσης. 
   Σε διεθνές επίπεδο η φτώχεια, ο υποσιτισµός, οι ασθένειες, οι ένοπλες συρράξεις, οι 
φυσικές καταστροφές δε φαίνεται να αφυπνίζουν την παγκόσµια κοινή γνώµη που 
σταδιακά αναισθητοποιείται στη θέα της φρίκης, εξοικειώνεται µε τα φαινόµενα 
αδικίας, ανισότητας, εκµετάλλευσης, γιγαντισµού των ισχυρών σε βάρος των 
αδυνάτων, ευτελισµού της ανθρώπινης αξίας δεν αντιδρά, δεν εξεγείρεται 
συνειδησιακά. Και σε εθνική κλίµακα  όµως, καθώς η χώρα µας έχει  κατεξοχήν 
πληγεί από την διεθνή οικονοµική συγκυρία και   εφαρµόζει δεινές πολιτικές 
πρακτικές λιτότητας, καθηµερινά βιώνουµε την πικρία, την απελπισία, την απόγνωση 
ανθρώπων άστεγων, άνεργων, αποδιωγµένων, κοινωνικά περιθωριοποιηµένων. 
Ηλικιωµένοι µε πενιχρές συντάξεις, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ασθενείς οικονοµικά 
εξαθλιωµένοι, κοινωνικά ανασφάλιστους αντιµετωπίζονται σε µια εποχή ηθικής 
διαλυτότητας  µε στυγνή και εγκληµατική σε κάποιες περιπτώσεις αδιαφορία, καθώς 
η ηθικοκοινωνικές αξίες και τα ευγενή συναισθήµατα, η αγάπη, ο σεβασµός στον 
άνθρωπο, η ανθρωπιστική ηθική, η ευαισθησία εκλείπουν και  τη θέση τους παίρνει ο 
άκρατος ατοµικισµός, η εγωιστική αυτάρκεια, η ατροφική κοινωνική συνείδηση, η 
εξάλειψη κάθε πνεύµατος αλληλοβοηθητικής ηθικής. Στην καλύτερη περίπτωση 
εκδηλώνεται µια διάθεση θεωρητικής κοινωνικής αλληλοβοήθειας και ευκαιριακής 
ελεηµοσύνης, ενώ η φιλανθρωπία µας στερείται ουσίας και περιορίζεται σε 
αφοριστικές κρίσεις  για τους υπεύθυνους χωρίς πρακτικό αντίκρισµα. Έτσι τα 
προβλήµατα διογκώνονται και διαιωνίζονται ιδιαίτερα σε µια εποχή που το κράτος 
ευηµερίας διέρχεται κρίση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, 
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είτε λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων είτε λόγω ακατάλληλων οργανωτικών δοµών 
είτε λόγω ελλειµµατικών δηµόσιων υπηρεσιών. 
    Απαραίτητο, εποµένως, κρίνεται να συνειδητοποιήσουµε όλοι πως είναι ηθικό 
χρέος µας και επιτακτική ανάγκη η ατοµική συνεισφορά αλλά και η συλλογική 
κινητοποίηση για την επίλυση των σύνθετων, πολύπλοκων και αναµφίβολα 
δυσεπίλυτων κοινωνικών προβληµάτων. Είναι ύψιστη ηθική απαίτηση για τον καθένα 
µας, απαλλαγµένος από ατοµικιστικές τάσεις, εγωπαθείς διαθέσεις, ωφελιµιστικές 
επιδιώξεις µε µαχητικό σθένος, αγωνιστική διάθεση, συνείδηση και ευθύνη, πίστη σε 
ανθρωπιστικά ιδεώδη και διαρκή επαγρύπνηση να αναζητεί τρόπους προσφοράς προς 
το συνάνθρωπο που θα έχουν τον χαρακτήρα της αυτοπροαίρεσης της εκούσιας 
αυτοπροσφοράς, της µη κερδοσκοπικής δράσης και θα στοχεύουν στην αφύπνιση και 
ενεργοποίηση και άλλων συνανθρώπων του προκειµένου η ατοµική πρωτοβουλία να 
λάβει συλλογικό χαρακτήρα. Να επιτελεί πρωτίστως το καθήκον του ως ανθρώπου   
υιοθετώντας πρότυπα µιας ανώτερης κοινωνικής ηθικής. Να προσφέρει υλική  
βοήθεια σε ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες όπως οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, οι οικονοµικά ενδεείς. Να συµµετέχει ενεργά σε προγράµµατα κοινωνικής 
εργασίας και σε µορφές εθελοντικής δράσης.  
Σε συλλογικό επίπεδο ο εθελοντισµός πρέπει να εφαρµοστεί σε ευρεία κοινωνική 
κλίµακα. Να οργανωθούν µορφές συλλογικής αυτοοργάνωσης και µε τη συµβολή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης  µε σκοπό τη συγκέντρωση φαρµακευτικού υλικού, τροφίµων, 
ιµατισµού και τη διανοµή τους στους µη έχοντες. Παράλληλα µε τη συνδροµή και 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τα µέσα κοινωνικής δικτυακής παρέχουν  να 
ασκηθούν πιέσεις σε συλλογικά υποκείµενα, διεθνή κράτη για την εφαρµογή µιας 
ανθρωπιστικής κοινωνικής πολιτικής µε σεβασµό  στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 
ανθρωπιστικά ιδεώδη. 
Πρέπει λοιπόν µε οδηγό την αξία του κλασσικού αξιώµατος ΄΄πάντων χρηµάτων 
µέτρον ο άνθρωπος΄΄, να αναζητήσουµε  την εσωτερική δικαίωση στο πλαίσιο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης νοηµατοδοτώντας την ύπαρξη µας µέσω της δηµιουργικής 
δραστηριοποίησης, της ανθρωπιστικής προσφοράς και της συλλογικής κοινωνικής 
προσπάθειας. 


