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A1. Ο συγγραφέας επιχειρεί να διερευνήσει την έννοια της ανθρωπιάς, όπως αυτή 

εκδηλώνεται στις μέρες μας. Προσδιορίζει την έννοια του όρου και στη συνέχεια αναφέρεται 

στα χαρακτηριστικά που είχε αυτή κατά το παρελθόν. Ισχυρίζεται πως κατά το παρελθόν 

υπήρχαν ανθρωπιστές που με σεμνότητα και ταπεινότητα, χωρίς ίχνος προβολής του εαυτού 

τους, αγαπούσαν τον συνάνθρωπό τους με ανιδιοτέλεια χωρίς χρώμα και σύνορα. Ήταν 

βοηθοί κάθε ανθρώπου όπου γης.  

Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Ο καθένας ενδιαφέρεται για την ευζωία 

του και την καλοπέραση και δεν δίνει σημασία στον πόνο και στην ανάγκη του διπλανού του.  

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, σήμερα είναι πιο εύκολο να γίνει κάποιος «μέγας 

ανήρ» παρά «μεγάλος άνθρωπος», δηλαδή ανθρωπιστής.  

 

Β1. Η εποχή μας έχει επιβάλει τέτοιες μορφές συμπεριφοράς, που η μόνη επιδίωξή μας είναι 

η προσδοκία για μεγαλύτερο κέρδος με κάθε μέσο. Ο σεβασμός του συνανθρώπου μας, η 

αλληλεγγύη, ο λόγος της τιμής, το φιλότιμο και η φιλοξενία, έννοιες διαχρονικές στον 

ελλαδικό χώρο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.  

Αν σήμερα υπάρχει κάποιος συνάνθρωπός μας και τηρεί αυτές τις αρχές, το λιγότερο που 

μπορεί να ειπωθεί είναι ότι αυτός είναι ιδεαλιστής χωρίς επίγνωση της πραγματικότητας. Θα 

χαρακτηριστεί αιθεροβάμων και ίσως σιγά σιγά να απομονωθεί στον δικό του κόσμο, αφού ο 

άλλος, ο πραγματικός κόσμος του σήμερα, δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιες συμπεριφορές.   

 

Β2. α. Χρησιμοποιείται ορισμός, αιτιολόγηση και παράδειγμα. 

Ορισμός: Ορίζει την έννοια της ανθρωπιάς  

Αιτιολόγηση: Αιτιολογεί γιατί  η ανθρωπιά είναι ένας κοινόχρηστος χώρος 

Παράδειγμα: Η αναφορά στον Ερρίκο Ντυνάν. 

 

β. Έτσι: δηλώνει συμπέρασμα   

Ωστόσο: δηλώνει αντίθεση ή εναντίωση. 

 

Β3. α. Αναλίσκεται: ξοδεύεται 

Οικουμενική: καθολική, πανανθρώπινη     

Διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις, αλλαγές  

Ολωσδιόλου: εντελώς 

Ευζωίας: ευημερίας. 
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β. Κοινόχρηστος: ιδιωτικός 

Συμμετοχή: αποχή 

Αυτοακυρώνεται: αυτοεπιβεβαιώνεται 

Γνώση: άγνοια 

Αδιάκοπης: διακεκομμένης, διακοπτόμενης.  

 

Β4. α. Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται, γιατί: 

«Αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»: Αποδίδει αυτούσια τα λόγια κάποιου άλλου. 

«Ερυθρού Σταυρού»:  Είναι τίτλος ενός Ιδρύματος.  

 

β. Εκφράσεις με μεταφορική σημασία:   

Ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια. 

Φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. 

Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. 

 

Γ1. Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε φαινόμενα 

που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά και σε δραστηριότητες, 

ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 

λέξεις). 

 

Πρόλογος  

Ορισμός (όπως την ορίζει στο κείμενο ο δοκιμιογράφος) 

Γενική διαπίστωση ότι στις μέρες μας όλοι κυνηγούν τον ευδαιμονισμό και την επιτυχία σε 

βάρος των συνανθρώπων τους. Η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι 

καθημερινό φαινόμενο. Η βία με διάφορες μορφές είναι συνηθισμένο φαινόμενο και ασκείται 

στους συνανθρώπους μας μόνον και μόνον για την προσκόμιση κέρδους. Οι ανθρωπιστικές 

αξίες του παρελθόντος έχουν χαθεί.  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Φαινόμενα έλλειψης ανθρωπιάς 

 Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοινωνικών ομάδων (μειονότητες, γυναίκες, 

παιδιά, άποροι, έγχρωμοι κ.λπ.) 

 Ρατσισμός έναντι των προσφύγων, μαύρων κ.λπ. 

 Φανατισμοί εθνικοί και θρησκευτικοί  
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 Βασανιστήρια μετά από πολεμικές συρράξεις ή σε αυταρχικά καθεστώτα έναντι 

πολιτικών αντιπάλων 

 Κοινωνική ανισότητα με οικονομικές διαφοροποιήσεις των ανθρώπων, ανάλογα με την 

κοινωνική προέλευση 

 Απουσία κράτους πρόνοιας για τις ευπαθείς ομάδες 

 Στροφή της επιστήμης σε τομείς έρευνας που θα υπηρετήσει το κέρδος και όχι τον 

άνθρωπο 

 Καταστροφή του περιβάλλοντος στο βωμό του κέρδους. Αυτή είναι η υπέρτατη 

απανθρωπιά, γιατί στερεί τους πόρους τους αναγκαίους για την ύπαρξη του ανθρώπου.   

 

[2] Προτάσεις για περιορισμό του φαινομένου 

  

Α. Ατομικές 

Συνειδητοποίηση του προβλήματος σε προσωπικό επίπεδο  

Κοινωνική προσφορά και εθελοντισμός, όπου είναι αναγκαίο 

Προσωπικέ πρωτοβουλίες σε περιπτώσεις δυστυχιών ή σε περιπτώσεις πασχόντων ανθρώπων 

Προσωπική ενημέρωση για θέματα ανθρωπιστικής φύσεως και στη συνέχεια έμπρακτη 

συμμετοχή σε αυτά.  

 

Β. Συλλογικές 

 Η οικογένεια, το σχολείο και οι φορείς του κράτους να εμφυσήσουν πνεύμα 

ανθρωπισμού στα νεαρά άτομα από πολύ νωρίς 

 Προβολή προτύπων ανθρωπισμού και ευεργετών (ΜΜΕ, Τύπος, Σχολείο και Φορείς 

του κράτους) 

 Ανθρωπιστικά Ιδρύματα με στόχο τη μείωση του πόνου των συνανθρώπων μας και την 

έμπρακτη βοήθειά τους 

 Νομοθεσία ευνοϊκή σε ομάδες που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και τη συμπαράσταση 

 Δικαιότερη κατανομή του πλούτου και περιορισμός της ασυδοσίας των μισανθρώπων 

και των κερδοσκόπων  

Η εποχή μας χρειάζεται έναν νέο διαφωτισμό με πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου και 

στην αγαθή φύση του ανθρώπου.  
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Επίλογος  

Συμπέρασμα. 

Έκκληση να περιοριστεί ή να εξαφανιστεί το φαινόμενο της απαξίωσης του ανθρώπου με 

εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Η απανθρωπιά του σύγχρονου ανθρώπου» 

«Γιατί ο άνθρωπος σήμερα είναι απάνθρωπος;» κ.λπ. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ΄ τάξη ΓΕΛ, Δ΄ Εσπερινών 2014 


