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Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Ο συγγραφέας στο κείμενο του πραγματεύεται το θέμα του ανθρωπισμού , τόσο 
στο παρελθόν όσο και στο παρόν .Αρχικά κάνει  λόγο για τον όρο «ανθρωπιά» 
του οποίου τα χαρακτηριστικά καταγράφει μέσα από παραδείγματα 
ανθρωπιστών. Στη συνέχεια τονίζει την αξία του ανθρωπισμού μέσα από την 
αρετή της ανιδιοτέλειας. Σήμερα το αίτημα για ανθρωπιά είναι κάτι παραπάνω 
από κοινότυπο αφού τα προβλήματα κατακλύζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Ο 
ανθρωπισμός βέβαια έχει παραποιηθεί ως όρος τα τελευταία χρόνια , διότι ο 
καθένας του αποδίδει διαφορετικό νόημα. Έπειτα ο συγγραφέας εκφράζει τους 
φόβους του για την αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου η οποία γιγαντώνεται 
μέσα από την σταδιακή εξαφάνιση της ανθρωπιάς. Τέλος ολοκληρώνει το 
κείμενό του επισημαίνοντας τα γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον 
όρο ανθρωπιά καθώς και τους πραγματικούς ανθρωπιστές.  
 
 
 
 
Β1. 
Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται έλλειψη ανθρωπισμού ,καθώς ο άνθρωπος 
χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ικανοποίησης ατομικών επιθυμιών και 
συμφερόντων . Συγκεκριμένα , η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων υλικών  
αναγκών τον καθιστά αδηφάγο και πλεονέκτη. Συνέπεια των παραπάνω είναι να 
γίνεται ατομικιστής και εγωκεντρικός και να αδιαφορεί για την ηθική και 
πνευματική του υπόσταση. Παραμερίζει λοιπόν , τις ηθικές και ανθρωπιστικές 
του αξίες , με αποτέλεσμα να χάνει την ευγενική και ανθρώπινη πλευρά του. 
Επιπλέον , ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της εποχής οδηγεί στην απαξίωση των 
θετικών και ηθικών στοιχείων του πολιτισμού , καθώς υπερτερούν τα υλικο-
τεχνικά αγαθά .Επομένως , τόσο ο άνθρωπος όσο και η κοινωνία στο σύνολο της 
αδιαφορεί για τον συνάνθρωπο και χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανθρωπισμού. 
 
 
Β2α. Με ορισμό « η ανθρωπιά  ……στο πάθος του γείτονα» δίνεται ο ορισμός 
της έννοιας ανθρωπιά». 
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Με παράδειγμα : «Ο Ντυνάν , για παράδειγμα , ……ανθρωπιστής». 
 
 
 
β.  έτσι : συμπέρασμα 

ωστόσο : αντίθεση / εναντίωση 
 
 
Β3.  
α)  αναλίσκεται :αναλώνεται/ εξαντλείται 

οικουμενική : παγκόσμια 
διαστρεβλώσεις : αλλοιώσεις / παραποιήσεις 
ολωσδιόλου : εντελώς 
ευζωίας : ευδαιμονίας 

 
   
 
β)  κοινόχρηστος : ιδιωτικός 

συμμετοχή : αποχή 
αυτοακυρώνεται : αυτοεπιβεβαιώνεται 
γνώση : άγνοια  
αδιάκοπης : διακεκομμένης 

 
 
 
Β4. 
α) 
«αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» : χρησιμοποιούνται τα εισαγωγικά , γιατί 
καταγράφονται λόγια τρίτων.  
«Ερυθρού Σταυρού» : χρησιμοποιούνται τα εισαγωγικά γιατί πρόκειται για 
ονομασία – όρο 
 
 
 
 β)  
-Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας , ένας όρος κοινόχρηστος , ένα 
νόμισμα που κυκλοφορεί σε όλα τα χέρια,  γιατί συμβαίνει  η ανταλλακτική του 
αξία να είναι πολύ μεγάλη. 
- Η καθημερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή , τη γλυκιά 
ζεστασιά της. 
-Η ανθρώπινη λαιμαργία , η δίψα της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά 
αισθήματα. 
 
 
 
 

ΦΡ
ΟΝ
ΤΙ
ΣΤ
ΗΡ
ΙΑ

 Σ
ΥΝ

(+
)Ε
ΡΓ
ΑΣ
ΙΑ



Γ1. ΤΙΤΛΟΣ 
( ενδεικτικά : Υπάρχει ανθρωπιά; ) 

 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αφόρμηση από γεγονός της επικαιρότητας. 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
- Ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της   σύγχρονης εποχής που αποδεικνύει το 
έλλειμμα ανθρωπιάς είναι η αδιαφορία για ανθρώπους που έχουν ανάγκη από 
βοήθεια για θέματα καθημερινής επιβίωσης. 
-Αξίζει να σημειωθεί επίσης, και η απάθεια του σημερινού ανθρώπου για 
φαινόμενα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
-Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί και η ύπαρξη φαινομένων ρατσισμού και 
η απουσία αντίδρασης σε αυτά. 
-Ως δείγμα ελλείμματος ανθρωπιάς θα μπορούσε να αναφερθεί και η έξαρση 
φαινομένων βίας και εγκληματικότητας καθώς και φαινομένων κοινωνικής 
παθογένειας. 
 
 
 Β ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
-Προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμμα ανθρωπιάς είναι αναγκαία η 
συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρωπισμού από κάθε άτομο χωριστά. 
-Απαραίτητη είναι, ακόμη, η νέα ιεράρχηση των αξιών στη συνείδηση του 
ανθρώπου. 
-Αναγκαία είναι, επιπλέον, η συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες , όπως 
είναι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις . 
-Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι είναι σημαντική και η συμβολή της πολιτείας με 
διοργάνωση ανθρωπιστικών δράσεων , που θα υπηρετούν τον άνθρωπο. 
-Παράλληλα , κρίνεται αναγκαίο η παιδεία να δώσει έμφαση στο ανθρωπιστικό 
περιεχόμενο των σπουδών. 
-Επίσης , τα ΜΜΕ οφείλουν να αναδείξουν κοινωνικά προβλήματα και να 
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
-Συμπερασματικά , γίνεται κατανοητό ότι ο καθένας ξεχωριστά και σε συλλογικό 
επίπεδο οφείλουμε να κινητοποιηθούμε και να  λειτουργούμε ως άνθρωποι με 
την αληθινή σημασία του όρου.     

ΦΡ
ΟΝ
ΤΙ
ΣΤ
ΗΡ
ΙΑ

 Σ
ΥΝ

(+
)Ε
ΡΓ
ΑΣ
ΙΑ




