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Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όµως δεν είναι ο ίδιος
ο κύκλος της ζωής. Ανήκουµε στον κόσµο, αλλά αυτός ο κόσµος δεν µας
ανήκει, δεν είναι κτήµα µας. Είµαστε οι διαχειριστές της ζωής και όχι οι
ιδιοκτήτες της. ∆εν είµαστε δούλοι του κόσµου, ούτε όµως γίναµε κι αφεντικά
του. Απλώς παραµένουµε οικονόµοι της ζωής1.
Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουµε την κρίση του
ανθρωπισµού στον νεώτερο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό. Ο αναγεννησιακός
ανθρωπισµός πρόβαλε τον άνθρωπο ως το επίκεντρο της πραγµατικότητας
και κατέφυγε στα ανθρωπιστικά γράµµατα, προκειµένου να καταστεί
ανθρώπινος ο άνθρωπος (homo humanis). Αγαθή κι επαινετή η πρόθεση
του ανθρωπισµού, όπως επίσης αγλαοί2 αποδείχθηκαν οι καρποί του µέσα
στον επακολουθήσαντα διαφωτισµό µε την καθιέρωση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου που υπόσχονται την ελευθερία ως εγγύηση της ανθρωπιάς του
ανθρώπου.
Το αναπόφευκτο ατόπηµα του ανθρωπισµού είναι η διολίσθησή του στον
ατοµικισµό. Ο Humanismus (ανθρωπισµός, ουµανισµός) κατάντησε
Individualismus (ατοµικισµός). Λέµε άνθρωπος και εννοούµε άτοµο. Μιλούµε
για τον πολίτη και έχουµε στον νου τον ιδιώτη. Αναφερόµεστε στον εαυτό µας
και εξυπονοούµε το εγώ µας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να λησµονούµε τον άλλο
που συνυπάρχει µαζί µας και το όλον µέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ µας
µαζί µε καθένα άλλο του. Οι λογοτέχνες προφήτευαν από τον προπερασµένο
αιώνα ήδη: "΄Ολοι στον αιώνα µας χώρισαν και γίνανε µονάδες, ο καθένας
αποτραβιέται στη µοναξιά του, ο καθένας αποµακρύνεται απ' τον άλλον,
κρύβεται και κρύβει το έχει του3 και καταλήγει ν' απωθεί τους οµοίους του και
ν' απωθείται απ' αυτούς" (Ντοστογιέφσκι).
[...]
Για να υπερβεί ο ανθρωπισµός την κρίση του απαιτείται να προβεί σε µια
µόνο σωτήρια πρωτοβουλία: να αποποιηθεί τον ατοµικισµό. Για να
µιλήσουµε µε την γλώσσα των ποιητών µας: "Το καίριο στη ζωή αυτή κείται
πέραν του ατόµου. Με τη διαφορά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτοµο κι όλα συνωµοτούν στην εποχή µας γι' αυτό - αδυνατεί να το υπερβεί"
(Ελύτης). Ο ανθρωπισµός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί έτσι όπως κατάντησε,
δηλαδή σαν ατοµικισµός. Απαιτείται ο ανθρωπισµός και περιττεύει ο
ατοµικισµός. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών µας να περάσουµε από την
εξατοµίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισµό του ατόµου. Με δυο λόγια,
πρέπει να απελευθερώσουµε τον ανθρωπισµό από τον ατοµικισµό. Όταν ο
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άνθρωπος αυτοπεριορίζεται στο άτοµο, τότε αυτοχειριάζεται4 υπαρξιακά. Ο
ατοµικισµός είναι το καρκίνωµα του ανθρωπισµού.
Ο ορίζοντας για την αποδέσµευση του ανθρωπισµού από τον ατοµικισµό είναι
ο κοινωνισµός5. Ο ανθρωπισµός χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή ο
άνθρωπος να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν
αυθύπαρκτη µονάδα αποκοµµένη από το περιβάλλον της, όπως δυστυχώς
συµβαίνει µε το άτοµο. [...] Με µια απλή φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει
απλώς, αλλά συνυπάρχει κυρίως.
Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Ο
ανθρώπινος άνθρωπος δεν είναι ατοµικός αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί
ύπαρξη αλλά συνύπαρξη.
Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου6 ανάµεσα στην Σκύλλα της εξατοµίκευσης και
στην Χάρυβδη της µαζοποίησης είναι η κοινωνικοποίηση του ανθρωπισµού.
Χωρίς να διακινδυνεύουµε κανενός είδους προφητεία και δίχως να
καταφεύγουµε σε ιστορικοφιλοσοφικές µαντείες, πιστεύουµε ότι ο κοινωνισµός
του ανθρωπισµού είναι η επιταγή των καιρών µας.
(Μάριος Μπέγζος, "Ο κοινωνισµός του ανθρωπισµού",
Ευθύνη, τεύχος 420, ∆εκέµβριος 2006, σελ. 647-648).
1. οικονόµοι της ζωής: διαχειριστές της ζωής
2. αγλαοί ... καρποί: λαµπρά, αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα
3. το έχει του: αυτό που διαθέτει
4. αυτοχειριάζεται: αυτοκτονεί
5. κοινωνισµός: κοινωνικοποίηση
6. διάπλους: το πέρασµα
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε
(80-100 λέξεις).
Μονάδες 25
Β1. Να αναπτύξετε σε 70-90 λέξεις το περιεχόµενο του ακόλουθου
αποσπάσµατος από το κείµενο: "Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος,
αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος".
Μονάδες 10
Β2. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί, ως τρόπο πειθούς, εκτός των άλλων, και
την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε δύο περιπτώσεις επίκλησης στην
αυθεντία.
Μονάδες 5
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Β3. Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χαρακτηρίζουν ένα επίσηµο ύφος λόγου.
Να αποδώσετε µε ύφος πιο ανεπίσηµο και οικείο τις υπογραµµισµένες λέξεις:
να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος, ατόπηµα, να υπερβεί την κρίση, να
αποποιηθεί τον ατοµικισµό, επιταγή των καιρών
Μονάδες 5
Β4. Ο συγγραφέας χρησιµοποιεί συχνά στο κείµενό του α΄ πληθυντικό
πρόσωπο. Να δικαιολογήσετε την επιλογή του αυτή.
Μονάδες 5
Γ. Σε µια εποχή µε µεγάλο έλλειµµα ανθρωπιάς έχει σηµασία να
οργανώνονται εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους µας το έχουν
ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφηµερίδα του σχολείου σας, όπου θα
εξηγείτε γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να
αναφερθείτε στη συµβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής
συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων (500-600 λέξεις).
Μονάδες 50
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείµενο πραγµατεύεται την αξία του ανθρωπισµού σε αντιδιαστολή µε τον
ατοµικισµό. Αρχικά, παρουσιάζεται η έµφαση στα ανθρωπιστικά γράµµατα και
στα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά την περίοδο της αναγέννησης και του
διαφωτισµού αντίστοιχα. Αναφέρεται στον εκφυλισµό του ανθρωπισµού και
στην έκπτωσή του στον ατοµικισµό. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά τον
Ντοστογιέφσκι, αδυνατεί να αντιληφθεί την έννοια της συνύπαρξης. Ωστόσο,
δύναται να υπερκεράσει την κρίση, αν απαρνηθεί τον ατοµικισµό,
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα και εξανθρωπιστεί στα πλαίσια του
κοινωνικού συνόλου. Τέλος η κοινωνικοποίηση θα λειτουργήσει ως διέξοδος
από τον ατοµικισµό και τη µαζοποίηση και θα αποτρέψει την
απανθρωποίηση, πράγµα που αποτελεί αδήριτη ανάγκη της εποχής µας.
Β.1
Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Πράγµατι,
η ανθρώπινη συµβίωση πρέπει να εδράζεται στις αρχές της συνεργασίας, της
αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης, της µέριµνας για τους αδύνατους,
προκειµένου να προάγεται τόσο ο άνθρωπος, ως οντότητα, όσο και το
κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, όταν η ανθρώπινη αξία φθίνει και η ολοκλήρωση
του ανθρώπου από αυτοσκοπός µετατρέπεται σε µέσο για την επιδίωξη του
κέρδους και του υλικού ευδαιµονισµού, τότε οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται
κρίση, παραβιάζονται κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, µέσω του
πολέµου και της καταπίεσης των λαών, και εκδηλώνονται φαινόµενα
κοινωνικής παθογένειας, όπως η βία, ο ρατσισµός και η εγκληµατικότητα.
Έτσι, όντας ο άνθρωπος φύσει κοινωνικό όν, κατά το χαρακτηρισµό του
Αριστοτέλη, οφείλει να συνυπάρχει και να συνεργάζεται µε τους
συνανθρώπους του, γιατί µόνο έτσι οδηγείται στην ολοκλήρωσή του.
Β.2
∆ύο περιπτώσεις επίκλησης στην αυθεντία που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας
στο κείµενο είναι οι ακόλουθες:
α) η άποψη του Ντοστογιέφσκι «Όλοι στον αιώνα µας … απ’ αυτούς.», όπου
σχολιάζεται η κρίση των ανθρωπίνων σχέσεων και η αποµόνωση των
ανθρώπων και
β) η θέση του Οδυσσέα Ελύτη «Το καίριο στη ζωή …υπερβεί», στην οποία
επισηµαίνεται η αδυναµία του σύγχρονου ανθρώπου να οδηγηθεί στην
ολοκλήρωση.
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Β.3
καταστεί: γίνει
ατόπηµα: σφάλµα, λάθος
υπερβεί: ξεπεράσει
αποποιηθεί: απαρνηθεί
επιταγή: χρέος, καθήκον
Β.4
Ο συγγραφέας του κειµένου χρησιµοποιεί συχνά α΄ πληθυντικό πρόσωπο,
που προσδίδει στο λόγο καθολικότητα. Συµπεριλαµβάνει και τον εαυτό του,
δηλαδή, στην κατηγορία των ανθρώπων που ευθύνονται για την κοινωνική
αλλοτρίωση, αναλαµβάνοντας, έτσι, τις ευθύνες τις οποίες και ο ίδιος φέρει για
την κρίση που διέρχεται στις µέρες µας ο ανθρωπισµός. Επιπρόσθετα,
επιδιώκει να δηµιουργήσει στους αναγνώστες ένα αίσθηµα συλλογικής
ευθύνης, ώστε να τους προβληµατίσει και να τους ενεργοποιήσει, για να
αναλάβουν το χρέος που τους αναλογεί απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Γ.
Επικοινωνιακό πλαίσιο
Ύφος: σοβαρό, επίσηµο.
Ρηµατικά πρόσωπα: γ΄ ενικό, γ΄ πληθυντικό
Τίτλος: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!
Πρόλογος
Αναφορά στη σύγχρονη πραγµατικότητα: έντονος ατοµικισµός, υλιστικό
πνεύµα, κατάργηση συλλογικότητας, πολεµικές συγκρούσεις, άνιση κατανοµή
πλούτου. Άρα, κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση εκδηλώσεων, εράνων,
µουσικών, αθλητικών και γενικότερα καλλιτεχνικών αγώνων, που βοηθούν
τους συνανθρώπους µας.
Εναλλακτικά
Ο αρθρογράφος ξεκινάει το κείµενό του παίρνοντας ως αφορµή έναν
τηλεµαραθώνιο που διοργανώθηκε µε σκοπό την ενίσχυση των παιδιών που
πάσχουν από ανίατες ασθένειες.
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Ζήτηµα 1ο
Γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες ανθρωπιστικές προσπάθειες.
•

•
•

•
•
•

Ακόµα και σε δηµοκρατικά καθεστώτα ο ανθρωπισµός έχει υποχωρήσει:
διακρίσεις κάθε µορφής, όπως ανεργία, ελλιπής κοινωνική προστασία
(πρόνοια), έξαρση του ρατσισµού, ανισοµερής πρόσβαση στα αγαθά της
υγείας και της παιδείας.
Έξαρση του ατοµικισµού, υλιστικού ευδαιµονισµού.
Η έλλειψη κοινωνικότητας (αγάπη, συντροφικότητα, σεβασµό προς το
συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, συνυπευθυνότητα) γεννά και διαµορφώνει την
αποξένωση, την ιδιοτέλεια, τον τυχοδιωκτισµό, την εκµετάλλευση του
ανθρώπου από άνθρωπο.
Απειλή της τοπικής και παγκόσµιας ειρήνης, που συνεπάγεται ενδεχόµενη
καταστροφή του ανθρώπου και του πολιτισµού του.
Ο πολιτισµός µας αποδεικνύεται ως άλλος ένας «Ιανός»: τεχνολογική
ανάπτυξη και ευηµερία στους λίγους – αύξηση της πείνας και της
εξαθλίωσης µε γεωµετρική πρόοδο στους πολλούς.
Αµέλεια ή εγκληµατική συµπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον,
από τη µία, για τη µη προστασία του, και από την άλλη για την αλόγιστη
καταστροφή του, µε συνέπεια να υποβαθµίζεται ανεπανόρθωτα η
ανθρώπινη ζωή.

Μετάβαση
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος να
προσανατολιστεί στις ανθρωπιστικές αξίες, προκειµένου να µπορέσει να
ξεπεράσει τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ατοµικιστική εποχή.
Αυτό µπορεί να γίνει µέσω των φορέων κοινωνικοποίησης και, κυρίως, µέσω
της παιδείας.
Ζήτηµα 2ο
Πώς η παιδεία µπορεί να συµβάλλει στην καλλιέργεια ανθρώπινης
συνείδησης.
•

•
•

Η ολοκληρωµένη παιδεία διαθέτει κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόσωπο.
Κοινωνικό, εφόσον συνδέεται µε την πραγµατικότητα (ζωή) και τα
προβλήµατά της, και ανθρωπιστικό, όταν φέρνει σε επαφή το νέο µε τις
αξίες του ανθρωπιστικού κινήµατος (συνεργασία, αλληλεγγύη, συλλογική
ευηµερία).
Καλλιεργεί την κρίση, αναπτύσσει τη φαντασία και προωθεί τον
προβληµατισµό και το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης.
Αµβλύνει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, προωθώντας το διάλογο
και καταπολεµώντας το φανατισµό, το ρατσισµό και τις ιδεοληψίες.
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•
•

•

•

•
•

•

Με το θεσµό των µαθητικών κοινοτήτων ο νέος έρχεται σε επαφή µε τις
αξίες της ∆ηµοκρατίας (συµµετοχή, συνεργασία, σεβασµός στη
διαφορετική άποψη).
Με τις ανταλλαγές µαθητών (πρόγραµµα COMENIUS) ανάµεσα σε χώρες
µε διαφορετικό πολιτισµό, αµβλύνονται οι αντιπαλότητες και αναπτύσσεται
η αίσθηση της οικουµενικότητας, µε αποτέλεσµα η πολιτισµική
παγκοσµιοποίηση να δείχνει το θετικό της πρόσωπο.
Με τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν πολιτιστικοί φορείς και το
σχολείο, οι νέοι εξοικειώνονται µε το να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες,
ξεπερνώντας τον ατοµικισµό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία.
Όταν, µάλιστα, οι εκδηλώσεις αυτές σχετίζονται µε κοινωνικά θέµατα
προσανατολίζουν τους νέους στην υιοθέτηση εθελοντικής δράσης.
Τα Μ.Μ.Ε., όταν προωθούν εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό την
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάληψη κοινωνικής δράσης και όταν
προβάλλουν τις απόψεις των πνευµατικών ανθρώπων για την ανάγκη
ανάπτυξης του ανθρωπιστικού κινήµατος.
Η οικογένεια ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης, όταν µαθαίνει στο
νέο άνθρωπο τις αξίες του ανθρωπισµού (δικαιοσύνη, σεβασµός στο
συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα)
Η Εκκλησία, που φέρνει σε επαφή το ποίµνιό της µε τις ουµανιστικές
αρχές του Χριστιανισµού και συµβάλλει στην ανάπτυξη των
ανθρωπιστικών ιδεών, µέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων που
αναλαµβάνει για την ανακούφιση των συνανθρώπων µας.
Οι διάφορες οργανώσεις, όπως αθλητικοί σύλλογοι, καλλιτεχνικές οµάδες,
οµάδες εθελοντισµού κ.α., που προωθούν το αίσθηµα της συλλογικότητας
και ταυτόχρονα αναλαµβάνουν δράση µέσω διαφόρων εκδηλώσεων που
στόχο έχουν την ενίσχυση των αξιών του ανθρωπισµού.

Επίλογος
Ευχή να πολλαπλασιαστούν τέτοιες κινήσεις ανθρωπιάς, από τη µια για να
βοηθηθούν όσοι συνάνθρωποί µας έχουν ανάγκη, και από την άλλη να
έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε επαφή µε τις αξίες του
ανθρωπισµού.
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