
 

 

 

 

 

Α. ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

     Ο ζπγγξαθέαο πξαγκαηεύεηαη ην θαηλόκελν ηνπ αλζξσπηζκνύ ζηελ 

ζύγρξνλε επνρή. Αξρηθά πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αλζξσπηάο, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζήκεξα, σο ην ελδηαθέξνλ ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπλαλζξώπσλ ρσξίο δηαθξίζεηο. Επηζεκαίλεη όηη ζην παξειζόλ ην πξόηππν ηνπ 

αλζξσπηζηή αλαδείρζεθε ζε δηαρξνληθή αμία θαη ραξαθηήξηδε ηνπο ιίγνπο πνπ 

κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ έκπξαθηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. Σήκεξα ην 

αίηεκα γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ νπκαληζκνύ θαηαδεηθλύεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

παλαλζξώπηλσλ πξνβιεκάησλ. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ην ζπγγξαθέα,  ν όξνο 

έρεη απσιέζεη ηελ αξρηθή ηνπ ζεκαζία θαη έρεη ππνβαζκηζηεί ιόγσ ηεο 

αιόγηζηεο ρξήζεο ηνπ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζην ζύγρξνλν πξόηππν ηνπ 

πιηζκνύ. Καηαιήγεη όηη ε αλζξσπηά είλαη ελέξγεηα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο θαη 

ηδεώδεο πνπ εθδειώλεηαη κε πξάμεηο ειεύζεξεο βνύιεζεο αλαδεηθλύνληαο ηνπο 

πξαγκαηηθνύο αλζξσπηζηέο. 
 

 

Β1. Σηελ επνρή ηνπ πιηθνύ επδαηκνληζκνύ θαη ηνπ αηνκηθηζκνύ ηα 

αιηξνπηζηηθά αηζζήκαηα παξαγθσλίδνληαη κε απνηέιεζκα ηελ νιόπιεπξε 

αιινηξίσζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Η ζενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο, ε επηδίσμε 

ηεο επκάξεηαο σο κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο επηπρίαο , ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη  ηεο θύζεο νδεγνύλ ζε έλα αλζξσπηζηηθό αδηέμνδν θαζώο 

έλλνηεο όπσο ε αληδηνηέιεηα, ν ζεβαζκόο θαη ε αγάπε εθιείπνπλ ή 

δηαζηξεβιώλνληαη. Ωο εθ ηνύηνπ , ην ηερλνθξαηηθό απηό κνληέιν δσήο έρεη 

νδεγήζεη ηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό ζε έλα ηέικα, θαζώο ε αθζνλία ησλ πιηθώλ 

αγαζώλ δελ επηθέξνπλ ηελ πνιππόζεηε επδαηκνλία .Επνκέλσο ε ζηξνθή ζηνλ 

ζπλάλζξσπν θαη ε επαλαθνξά ησλ αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ πξνβάιιεη, όζν πνηέ 

άιινηε, σο αλάγθε επηηαθηηθή γηα λα δηαθπιάμεη ν άλζξσπνο τη βαθφτερη ουσία 
του. 

 

 

Β2. α) Σπόποι ανάπηςξηρ ππώηηρ παπαγπάθος:  

1. Οξηζκόο  

(οπιζηέα έννοια : αλζξσπηζκόο  

γένορ : ζπκπόληα , ζπκκεηνρή ,  

ειδοποιόρ διαθοπά : …ζην πάζνο ηνπ γείηνλα – θη όρη κόλν ηνπ γείηνλα – ηνπ 

θάζε αλζξώπνπ ) 

2. Παξάδεηγκα  ( Ο Νηπλάλ γηα παξάδεηγκα …) 

 

β) Νοημαηική ζύνδεζη :  

έηζη : ζπκπέξαζκα 



 

 

 

 

σζηόζν : αληίζεζε 

 

Β3  α) ςνώνςμα 

αλαιίζθεηαη = μνδεύεηαη 

νηθνπκεληθή =παγθόζκηα, δηεζλήο 

δηαζηξεβιώζεηο = αιινηώζεηο,  

νισζδηόινπ = εληειώο 

επδσίαο = θαινπέξαζεο  

 

β) Ανηώνςμα 

θνηλόρξεζηνο ≠ ηδηόρξεζηνο, ηδησηηθόο 

ζπκκεηνρή ≠ απνρή 

απηναθπξώλεηαη ≠ απηνεπηβεβαηώλεηαη, επαιεζεύεηαη 

γλώζε ≠ άγλνηα 

αδηάθνπεο ≠ πεξηζηαζηαθήο, δηαθεθνκκέλεο, αζπλερνύο 

 

 

Β4 α) Γικαιολόγηζη σπήζηρ ειζαγωγικών 

«απηόο είλαη κεγάινο αλζξσπηζηήο»: απηνύζηα κεηαθνξά άπνςεο 

«Εξπζξνύ Σηαπξνύ»: ηίηινο-νλνκαζία νξγάλσζεο 

 

β) Δκθπάζειρ με μεηαθοπική ζημαζία 

-  Έπεηηα , έλαο όξνο, κηα ιέμε, κηα έθθξαζε πνπ βξίζθεηαη νινέλα ζην ζηόκα 

καο ζηγά-ζηγά θησραίλεη, αδεηάδεη, απνζηεώλεηαη, απηναθπξώλεηαη 

- Η «θαιεκέξα» απηό ην ραξνύκελν άλνηγκα παξαζύξνπ πξνο ηνλ αίζξην 

νπξαλό , κεηαβάιιεηαη ζηγά – ζηγά  ζε κνξθαζκό. 

- Η αλζξώπηλε ιαηκαξγία , ε δίςα ηεο επδσίαο δελ αθήλεη ηόπν γηα επγεληθά 

αηζζήκαηα 

 

Γ.  

ΣΗΣΛΟΗ :   

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΑΠΑΝΘΡΧΠΗΑ 

 Ή  

 ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΑΝΘΡΧΠΗΑ …ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΔΧΝ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

  Ο αλζξσπηζκόο απνηειεί ππέξηαηε εζηθή αμία πνπ έρεη σο θέληξν ηνλ  



 

 

 

 

 

άλζξσπν θαη απώηεξν ζηόρν ηελ επηπρία, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή. Σήκεξα 

όκσο ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε ππάξρνπλ θαηλόκελα πνπ θαλεξώλνπλ ηελ 

θξίζε ηνπ αλζξσπηζηηθνύ ηδαληθνύ θαη ηαπηόρξνλα θαηαδεηθλύνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα αλαβίσζεο ηνπ, γηα λα επαλέιζεη ε θνηλσληθή αξκνλία θαη λα 

ηεζνύλ νη βάζεηο γηα πξόνδν θαη επεκεξία. 

 

 

 

ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

 

Α΄ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ  Φαινόμενα πος αποδεικνύοςν ηο έλλειμμα ανθπωπιάρ 

- Η άληζε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ θαη ε εθκεηάιιεπζε ρσξώλ ηνπ « ηξίηνπ 

θόζκνπ έρνπλ νδεγήζεη απηέο ηηο ρώξεο ζηελ πείλα , ηελ εμαζιίσζε , ηελ 

απαμίσζε ηεο δσήο, ηελ θαθνπνίεζε κηθξώλ παηδηώλ θαη γπλαηθώλ 

- Η δηεύξπλζε ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ αληζνηήησλ παγθνζκίσο 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε ζπλαθόινπζε πελία θαη εμαζιίσζε όιν 

θαη πεξηζζόηεξσλ αλζξώπσλ  

- Η αιόγηζηε επηζηεκνληθνηερλνινγηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεη δηαζηάζεηο πνπ 

απεηινύλ θαη ππνβαζκίδνπλ ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ ( όπια καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, ππξεληθνί εμνπιηζκνί, πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ 

ηζνδπλακεί κε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηερλνθξαηία, θπξηαξρία 

κεραλήο, εμαλδξαπνδηζκόο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ, ζηπγλή εμεηδίθεπζε πνπ 

δηακνξθώλεη κνλνκεξείο πξνζσπηθόηεηεο) 

- Ο άθξαηνο πιηζκόο ε ζενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ε ππνδνύισζε ηνπ 

αλζξώπνπ ζηνλ θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο από ηε κηα, θαη ν σθειηκηζκόο, ε 

ηδηνηέιεηα, ν ακνξαιηζκόο θαη ν αδπζώπεηνο αληαγσληζκόο γηα ηελ 

επηθξάηεζε έρνπλ εμαρξεηώζεη εζηθά ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ έρνπλ θαηαζηήζεη 

θνηλσληθά αλάιγεην. 

- Οη δπζκελείο ζπλζήθεο δσήο πνπ δηακνξθώλνληαη γηα ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα . Κπξηαξρνύλ ε κνλαμηά, ην άγρνο, ε απνμέλσζε, ε 

ςπρηθά θζνξά , αιιά θαη ε θαρππνςία θαη ε αλαζθάιεηα ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο 

βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. Έηζη, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο δηέπνληαη από ην 

πλεύκα ηνπ αηνκηθηζκνύ θαη ηεο θεξδνζθνπίαο 

- Ο θαλαηηζκόο ζε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο, ν ξαηζηζκόο , νη εζληθηζηηθέο 

αληηιήςεηο , ην δίθαην ηεο ππγκήο, νη πόιεκνη θαηαδεηθλύνπλ ηελ  θαηάθσξε 

θαηαπάηεζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ 

από άλζξσπν. 

 

Β΄ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ   

Αηομικέρ Γπαζηηπιόηηηερ για ηον πεπιοπιζμό ηος ελλείμμαηορ ηηρ 

ανθπωπιάρ 



 

 

 

 

 

- Σπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ αλζξσπηζκνύ άξα θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο 

επηθξάηεζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλζξσπηάο ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

από κηα πιεζώξα πξνβιεκάησλ 

- Επαληεξάξρεζε αμηώλ , απαγθίζηξσζε από ηελ πιηζηηθή λννηξνπία θαη ηελ 

επηδίσμε ηεο επηπρίαο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ πιηθώλ αγαζώλ 

-Δηακόξθσζε πνιύπιεπξεο, ειεύζεξεο θαη απηνθαζνξηδόκελεο 

πξνζσπηθόηεηαο  

- Καιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθή επαηζζεζίαο θαη αιιειεγγύεο  , ηεο αξεηήο ηεο 

αλεθηηθόηεηαο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό θαη ηεο αγάπεο πξνο ην ζπλάλζξσπν 

- Εζεινληηθή δξάζε κε πιηθή ή εζηθή ελίζρπζε ησλ αλζξώπσλ πνπ ρξήδνπλ 

βνεζείαο 

- Αθύπληζε , ζπλερήο εηνηκόηεηα θαη ζηειίηεπζε θαηλνκέλσλ βίαο, 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπάηεζεο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ 

 

ςλλογικέρ Γπαζηηπιόηηηερ για ηον πεπιοπιζμό ηος ελλείμμαηορ ηηρ 

ανθπωπιάρ 

Πολιηεία:  

- Έκπξαθηε θαηνρύξσζε ησλ αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ κε 

ζεζκνύο θαη κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο ( δηαζθάιηζε εξγαζίαο, ζηέγεο, 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο …)  

- Ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ 

ΜΜΔ :  

- Πξνβνιή πςειήο πνηόηεηαο πνιηηηζηηθώλ πξντόλησλ θαη πξνηύπσλ 

πλεπκαηηθόηεηαο  κε ζθνπό ηελ εθιέπηπλζε θαη ηνλ εμεπγεληζκό ησλ 

αλζξώπσλ αιιά θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ αλζξσπηζκνύ θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξνζθνξάο 

- Ελεκέξσζε γηα ηε δξάζε εζεινληηθώλ θηλεκάησλ θαη αλζξσπηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε , ηελ αθύπληζε θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ 

Δκπαίδεςζη :  

- Τν ζρνιείν πξέπεη λα απνδεζκεπηεί από ηνλ ηερλνθξαηηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη 

λα πξνζιάβεη αλζξσπνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό κε ζηόρν ηελ εκθύζεζε 

παλαλζξώπηλσλ αμηώλ 

- Αλαγθαηόηεηα αλάιεςεο πνηθίισλ δξάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

λα θνηλσληθνπνηεζνύλ, λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε, θνηλσληθή 

επαηζζεζία, θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο ( ζπλεξγαζία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο κε ΜΚΟ, δξάζεηο θηιαλζξσπίαο, ζπλεηζθνξάο, 

εμνηθείσζε κε ηε δξάζε αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ,  πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα πρ. ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, όπσο  

 



 

 

 

 

 

εθζηξαηείεο δελδξνθύηεπζεο, αλαδάζσζεο, εκεξίδεο αλζξσπηζηηθήο δξάζεο, 

έξαλνη…) 

 Καλλιηέσνερ – Αθληηέρ :  

- Δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ ή αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ κε ζθνπό ηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ θαη ηελ παξνρή πιηθήο βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ 

δνθηκάδνληαη θαζεκεξηλά από ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

        Σπλνςίδνληαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε πνξεία πνπ δηαλύεη ν ζεκεξηλόο 

άλζξσπνο νδεγεί ζε εζηθά αδηέμνδα, δελ νδεγεί ζηελ επηπρία , αιιά ζπληεξεί 

ηε δπζηπρία. Επνκέλσο, ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη  ε 

θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο γηα ην ζπλάλζξσπν  θξίλνληαη  αλαγθαία ηόζν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αηνκηθήο νινθιήξσζεο όζν θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο . 


