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ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β’
28 ΜΑΪΟΥ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές

Α.1

Β.1

Στις σηµερινές κοινωνίες κυριαρχεί ένα πλέγµα παραγόντων που µεταλλάσσει τις
ανθρώπινες σχέσεις, από σχέσεις κοινότητας σε σχέσεις καθαρά ατοµικού
συµφέροντος. Ο καταναλωτισµός, ο άκρατος υλικός ευδαιµονισµός, ο καταιγισµός
διαφηµίσεων και το όνειρο της προσωπικής ανέλιξης µε κάθε τρόπο µετατρέπουν τον
πολίτη από συµµέτοχο σε ένα κοινό γίγνεσθαι σε έναν µοναχικό αγωνιστή επιβίωσης,
σε ένα ον αποµονωµένο, που µάχεται έναντι όλων των άλλων για την προσωπική του
επικράτηση ή έστω διάσωση. Χάνεται, έτσι, η αίσθηση της κοινωνίας ως ολότητας,
όπου όλοι και όλα αλληλοεξαρτώνται σε µία κοινή πορεία. Συνεπώς, έννοιες όπως ο
ανθρωπισµός, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η δηµοκρατία ανανοηµατοδοτούνται
µέσα από τον πληθωρισµό της χρήσης τους και χάνουν την οικουµενική τους
διάσταση, προσαρµοζόµενες στις εκάστοτε ατοµικές επιδιώξεις.
α)

Τρόποι ανάπτυξης:

i.

Με ορισµό:
Οριστέα έννοια: ανθρωπιά
Γένος: συµπόνια, συµµετοχή
Ειδοποιός διαφορά: µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο … Του κάθε ανθρώπου
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Β2.

Στο κείµενο του ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος επιχειρεί µία διαχρονική και καθολική
προσπέλαση της έννοιας «ανθρωπιά». Αρχικά, την ορίζει ως έµπρακτη υποστήριξη
σε όλους τους συνανθρώπους αδιακρίτως. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, σκιαγραφεί
την ανιδιοτέλεια και τα υπόλοιπα ηθικά χαρακτηριστικά του ανθρωπιστή, ο οποίος
αποτελούσε ξεχωριστή και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Στη σύγχρονη εποχή, βέβαια,
επισηµαίνεται η ανάγκη διεύρυνσης του ανθρωπιστικού ιδεώδους, το οποίο, ωστόσο,
εκφυλίζεται και παρερµηνεύεται. Ο συγγραφέας καταδεικνύει το έλλειµµα ανθρωπιάς
στην καθηµερινότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αποδίδοντάς το στην
επικράτηση του υλικού ευδαιµονισµού. Τέλος, υπενθυµίζει την ηθική διάσταση της
ανθρωπιάς ως συµπληρωµατικής του ορθολογισµού καθώς και την επιτακτική
ανάγκη διαρκούς και έµπρακτης απόδειξής της.

ii.

Με παραδείγµατα:
«Ο Ντυνάν, για παράδειγµα … εν ειρήνη».
Γίνεται χρήση, ως παράδειγµα, ανθρωπιστή ο ιδρυτής του «Ερυθρού
Σταυρού» Ντυνάν

β)

έτσι: δηλώνει συµπέρασµα
ωστόσο: δηλώνει αντίθεση
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αναλίσκεται: αφιερώνεται, αφοσιώνεται
οικουµενική: διεθνής, παγκόσµια
διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις, αλλαγές
ολωσδιόλου: ολοκληρωτικά, ριζικά, εντελώς
ευζωίας: ευηµερίας, τρυφής.

β)

κοινόχρηστος ≠ ατοµικός, ιδιωτικός
συµµετοχή ≠ αποχή
αυτοακυρώνεται ≠ αυτοεπιβεβαιώνεται
γνώση ≠ άγνοια
αδιάκοπης ≠ διακεκοµµένης, σταδιακής

Β4.

α)
«αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής»: αυτούσια µεταφορά λόγων ανθρώπων που
χρησιµοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισµός» στο παρελθόν.
«Ερυθρού Σταυρού»: ονοµασία Οργανισµού
β)

Γ.

1§ «ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόµισµα, … σ΄ όλα τα χέρια»
1§ «µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει το καλό»
3§ «δείχνει πως η οικουµενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την ταλαιπωρία του
ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο»

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο σε τοπική εφηµερίδα
Ύφος: σοβαρό
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό.
Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, χωρίς να λείπει η επίκληση στο
Συναίσθηµα
Τίτλος: «Αναζητήστε τον Άνθρωπο!»
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Πρόλογος:
Στον πρόλογο είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως αφορµή ένα περιστατικό
που πιστοποιεί την έλλειψη ανθρωπιάς στην εποχή µας. Αυτό το περιστατικό
αποτελεί αφετηρία προβληµατισµού.
Α΄ ερώτηµα: φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς στην
εποχή µας.
Στον δυτικό κόσµο:
 Παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωµάτων και πρόκληση ανισοτήτων
στη δυνατότητα των ανθρώπων να προστατεύσουν την περιουσία και την
ιδιοκτησία τους. Άστεγοι, άνεργοι, κοινωνικά αποµονωµένοι.
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 Λογοκρισία του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
γενικότερα.
 Εφαρµογή διώξεων για πολιτικές πεποιθήσεις, αναίτιες φυλακίσεις,
εφαρµογή βασανιστηρίων και θανατικής ποινής.
 Καταπάτηση του ιδιωτικού ασύλου και του απόρρητου της ιδιωτικής
επικοινωνίας.
 Βία – εγκληµατικότητα.
 Εκµετάλλευση – κακοποίηση γυναικών.
 Εκµετάλλευση ανηλίκων, παιδική πορνεία.
 Έλλειψη φροντίδας, ρατσιστική στάση απέναντι στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, ηλικιωµένους, µειονότητες.
 Η τεχνολογία, ενώ υποτίθεται ότι εξυπηρετεί τον άνθρωπο, ουσιαστικά
µετατρέπεται σε εργαλείο χειραγώγησης και ελέγχου.
 Εξαιτίας της αστικοποίησης οι άνθρωποι αλλοτριώνονται, αναπτύσσουν
ανταγωνιστικές και ψυχρές σχέσεις.
 Στέρηση δικαιώµατος στην υγιεινή ζωή και στην επαφή µε τη φύση

Στις υπανάπτυκτες χώρες

Στέρηση του δικαιώµατος στη ζωή (εξαθλίωση, πείνα, ανθυγιεινές
συνθήκες διαβίωσης, ασθένειες), άσκηση βίας και κακοποίηση, ένταση
φαινοµένου παιδικής πορνείας και πώλησης παιδιών, παιδική εργασία και
συµµετοχή σε πολεµικές επιχειρήσεις. Ανυπαρξία ίσων ευκαιριών
µόρφωσης και προσωπικής εξέλιξης.

Πόλεµοι (εµφύλιοι – τοπικοί), γενοκτονίες, δικτατορικά καθεστώτα.

Καταπάτηση των δικαιωµάτων των γυναικών, που αντιµετωπίζονται ως
αντικείµενα.
 Τροµοκρατικές ενέργειες.
Σε πολιτικούς πρόσφυγες και µετανάστες
 Στέρηση δικαιώµατος ιδιοκτησίας, περιουσίας και αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
 Καταπάτηση εργασιακών δικαιωµάτων (σκληρές συνθήκες εργασίας,
µηδαµινές αµοιβές).
 Απώλεια πολιτικών δικαιωµάτων.
 Αποµάκρυνση από την πολιτιστική του παράδοση και κληρονοµιά.
 Αντιµετώπιση εχθρότητας από την κρατική εξουσία και τους πολίτες
(φαινόµενα εθνικισµού – ρατσισµού και βίας).
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Β΄ ερώτηµα: δραστηριότητες που αποσκοπούν στον περιορισµό του
ελλείµµατος ανθρωπιάς.
Σε ατοµικό επίπεδο:

 Αυτοµόρφωση, καλλιέργεια ανθρωπιστικών ιδεωδών.
 Άµβλυνση του εγωισµού, του ατοµικισµού, της φιλαυτίας, προσέγγιση του
συνανθρώπου.
 Η οικογένεια οφείλει να ενσταλάξει τα ανθρωπιστικά ιδεώδη στα νέα άτοµα

 Καταπολέµηση του φανατισµού, της αδιαλλαξίας και της µισαλλοδοξίας.
 Ενδοσκόπηση, αυτοκριτική, διαρκής αυτοέλεγχος.
 Ανάληψη εθελοντικών δράσεων.
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Σε συλλογικό επίπεδο:
 Έµφαση στην ανθρωπιστική εκπαίδευση.
 Ενεργοποίηση των διεθνών οργανισµών ( Ο.Η.Ε., Ε.Ε., Ουνέσκο κτλ.) και
της παγκόσµιας κοινής γνώµης.
 Ενίσχυση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 Κινητοποίηση της πνευµατικής και πολιτικής ηγεσίας σε όλα τα κράτη του
κόσµου.
 ∆ιεθνής συνεργασία για τον έλεγχο και την καταστολή των παραβιάσεων
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων: ψήφιση και εφαρµογή κοινά αποδεκτών
κανόνων και αρχών.
 Κατάλυση των ανελεύθερων και ολοκληρωτικών καθεστώτων,
εγκαθίδρυση δηµοκρατίας και κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων.
 Επίλυση
των
κοινωνικών
προβληµάτων
(φτώχεια,
ανεργία,
εγκληµατικότητα, ναρκωτικά, αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού).
Επίλογος: ευχή για την ανάληψη πρωτοβουλιών, στα πλαίσια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ώστε να προωθηθούν δράσεις που θα θεραπεύσουν τα κακώς
κείµενα που προαναφέρθηκαν. Προτροπή στους αναγνώστες να
αφουγκραστούν το πρόβληµα και να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση της
άµβλυνσής του.
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* Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Προφανώς οι µαθητές δεν είναι
υποχρεωµένοι να αναπτύξουν το κείµενό τους στο εύρος των επιχειρηµάτων που
παρουσιάζονται εδώ.

4

