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Α. Στο κείµενο αυτό γίνεται λόγος για τον ανθρωπισµό και την κρίση που 

διέρχεται στο σύγχρονο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Κατά την περίοδο µας 
Αναγέννησης, λοιπόν, ο ανθρωπισµός µε κέντρο τον άνθρωπο οδήγησε στο 
κίνηµα του ∆ιαφωτισµού και στην εδραίωση των δικαιωµάτων και των 
ελευθεριών. Στις, µέρες µας ο ανθρωπισµός έχει µετατραπεί σε ατοµικισµό, 
µε αποτέλεσµα να ενδιαφερόµαστε αποκλειστικά για το «εγώ» µας, ξεχνώντας 
το συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. Για να µπορέσει, εποµένως, ο 
ανθρωπισµός να ξεπεράσει αυτήν την κρίση πρέπει να αρνηθεί τον 
ατοµικισµό. Ο άνθρωπος δηλαδή να κατανοήσει την αξία του συνανθρώπου 
του και να αντιληφθεί ότι χωρίς αυτόν δεν µπορεί να ζήσει. 

 
Β1.  Στη φράση αυτή γίνεται λόγος για την κοινωνική φύση του ανθρώπου, που 

σύµφωνα και µε τον Αριστοτέλη είναι «ζώο κατ’ εξοχήν κοινωνικό» και δεν 
µπορεί να ζήσει χωρίς το συνάνθρωπό του. Η ύπαρξη του δεν είναι αυτάρκης, 
αυτόνοµη, αλλά εξαρτάται άµεσα από το συνάνθρωπό του. Μόνο τότε το 
«εγώ» βγαίνει από µέσα του, συναντά το «εσύ» και µετατρέπεται σε «εµείς». 
Ο άνθρωπος που ζει µόνος του είναι «ή Θεός ή θηρίο». Γίνεται απάνθρωπος, 
κλείνεται στον εαυτό του, παύει να είναι πρόσωπο, χάνει την ουσία της ζωής 
και υποβιβάζεται από την πραγµατική φύση του. 

 
Β2.  Ο δοκιµιογράφος χρησιµοποιεί την επίκληση στην αυθεντία ως τρόπο πειθούς 

επικαλούµενος: 
- την άποψη του Ντοστογιέφσκι «όλοι στον αιώνα αυτούς … ν’ απωθείται απ’ 
αυτούς» 
- τα λόγια του Ελύτη: «το καίριο στη ζωή … αδυνατεί να το υπερβεί»   

 
Β3. να καταστεί: να γίνει 

ατόπηµα: λάθος, παραλογισµός 
να υπερβεί: να ξεπεράσει 
επιταγή: απαίτηση 

 
Β4. Με τη χρήση α’ πληθυντικού προσώπου ο συγγραφέας 

- ενσωµατώνει τον εαυτό του σ’ ένα σύνολο, στο οποίο ανήκουν και οι δέκτες 
- αποδέχεται απόψεις που επικρατούν στο ευρύ κοινό 
- προσδίδει αµεσότητα και τόνο οικειότητας 

 
Γ.  

Α)  Γιατί θα πρέπει να στηρίζονται προσπάθειες που έχουν σκοπό τη 
βοήθεια των συνανθρώπων µας: 
- η πολιτεία, σήµερα, είναι συχνά απούσα˙ δεν υπάρχει κοινωνική 
πρόνοια και µέριµνα για τον πολίτη 
- πολλοί συνάνθρωποί µας αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικά µε 
αποτέλεσµα να αδυνατούν να χειριστούν προβλήµατα υγείας ή 
απρόβλεπτες καταστάσεις 



- όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώµατα σε µια ποιοτική ζωή, σ’ ένα 
καλύτερο µέλλον, στην ευτυχία 
- οι προσπάθειες αυτές αποδεικνύουν πως ο άνθρωπος δεν έχει 
αλλοτριωθεί πλήρως, πως ενδιαφέρεται για το συνάνθρωπό του˙ 
αποδεικνύεται, επίσης, πως ο ατοµικισµός και ο καταναλωτισµός δεν 
έχουν διαβρώσει ανεπανόρθωτα αρχές και αξίες 
- µέσω των εκδηλώσεων αυτών οι κοινωνικές σχέσεις καλυτερεύουν, 
καθώς η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, η ειλικρίνεια 
αποκτούν πάλι νόηµα και ο άνθρωπος ανακτά την εµπιστοσύνη στο 
συνάνθρωπο του. 

 
Β)  Η συµβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής 

συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων: 
Η παιδεία που δεν είναι µόνο χρησιµοθηρική και δεν αποβλέπει µόνο 
στη µετάδοση γνώσεων, αλλά έχει ανθρωποκεντρικό περιεχόµενο 
µπορεί: 
-  να ενηµερώσει για τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα, να 
ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει την συνείδηση των πολιτών, 
υπογραµµίζοντας πως βασική αξία πρέπει να αποτελεί ο άνθρωπος και 
όχι το χρήµα 
- να καλλιεργήσει αρχές και αξίες όπως η αγάπη, η συντροφικότητα, η 
δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή του 
συνανθρώπου, ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
- να κινητοποιήσει τους νέους, ώστε να ενδιαφέρονται για τα 
κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα, να µην υιοθετούν απαθή στάση 
απέναντι στα προβλήµατα των άλλων, να είναι πάντα παρόντες 
- να ευαισθητοποιήσει πάνω σε θέµατα οικολογικής καταστροφής, 
εφόσον ο άνθρωπος είναι άµεσα συνδεδεµένος και εξαρτώµενος απ’ 
τη φύση 
- να ενισχύει την υποστήριξη σε διεθνείς οργανισµούς που 
προστατεύουν το ανθρωπιστικό ιδεώδες ουσιαστικά 
- να ωθεί τους ανθρώπους να αντιδρούν όταν απειλείται η παγκόσµια 
ειρήνη ή παραβιάζονται απροσχηµάτιστα τα ανθρώπινα δικαιώµατα 

 
 


