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Α. Περίληψη
Ο Μπέγζος στο κείµενό του πραγµατεύεται το ζήτηµα της εκτροπής
του ανθρωπισµού από τον αρχικό προσανατολισµό του. Εκπροσωπώντας το
όλο, τονίζει την αναγκαιότητα συλλογικής δράσης των ατόµων. Αναφέρεται
στην κρίση του ανθρωπισµού αντιπαραβάλλοντάς τον µε τη διάσταση που
έλαβε στην Αναγέννηση. Για την εδραίωση του ανθρωπισµού προτείνει την
ολοκλήρωση της ανθρώπινης ύπαρξης και την απαγκίστρωση του από τον
ατοµικισµό. Τέλος τονίζει ότι αυτό υλοποιείται µε τη συνειδητοποίηση από την
πλευρά του ατόµου της κοινωνικής του φύσης και συνύπαρξης.
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Β1. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον αυτοπραγµατώνεται µέσα από την
κοινωνική ζωή και βρίσκεται σε αδιάκοπη σχέση αλληλεξάρτησης µε την
κοινωνία. Γι’ αυτό µε τη συµπεριφορά του χρειάζεται να αποβλέπει στο
κοινωνικό συµφέρον και να αποδεικνύει έµπρακτα την κοινωνική του
συνείδηση. Οι πράξεις του είναι απαραίτητο να διαπνέονται από αισθήµατα
φιλαλληλίας, αλτρουισµού, αλληλοσεβασµού που θα οδηγήσουν στην
εµπέδωση της συνεργασίας και στη διασφάλιση της κοινωνικής οµαλότητας.
Σε αντίθετη περίπτωση, εγκλείεται στο εγώ του, παραδίδεται στον ατοµικισµό
και αντιµετωπίζει το συνάνθρωπο ως αντικείµενο εκµετάλλευσης και µέσο
ικανοποίησης προσωπικών συµφερόντων. Έτσι καταλήγει να λειτουργεί
αντικοινωνικά και µετατρέπεται σε τροχοπέδη για την κοινωνική συµβίωση.
Β2 α) «Όλοι στον αιώνα µας χώρισαν και γίνανε µονάδες…και ν’ απωθείται
απ’ αυτούς» ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
β) «Τον καίριο στη ζωή αυτή κείται…αδυνατεί να το υπερβεί» ΕΛΥΤΗΣ
Με την επίκληση στην αυθεντία, ο συγγραφέας συµβάλλει στην ενίσχυση της
επιχειρηµατολογίας
προσδίδόντας
στο
κείµενο
εγκυρότητα
και
αντικειµενικότητα.
Β3 Καταστεί = γίνει
Ατόπηµα = σφάλµα, λάθος
Υπερβεί = ξεπεράσει
Αποποιηθεί = αρνηθεί
Επιταγή = απαίτηση
Β4

Λειτουργικότητα της χρήσης α΄ πληθυντικού προσώπου.
Η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου είναι διάχυτη σε όλο το κείµενο. Με
αυτήν επιδιώκεται η γεφύρωση της απόστασης ανάµεσα στον αναγνώστη και
το συγγραφέα, ενώ παράλληλα προσδίδεται στο κείµενο οικειότητα και
αµεσότητα. Επίσης, καθολικεύεται ο προβληµατισµός του συγγραφέα, αφού
παρουσιάζεται ως µέλος του συνόλου. Τέλος, υπογραµµίζεται η έµµεση
συµµετοχή του στο µέγεθος του προβλήµατος της ανθρωπιστικής κρίσης,
υπονοώντας ότι η αντιµετώπιση της είναι υπόθεση όλων µας «Λέµε...µε
καθένα άλλο του».
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Γ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ …. ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Η διοργάνωση του τηλεµαραθώνιου για µια ακόµη φορά από την
ιδιωτική τηλεόραση στέφθηκε µε επιτυχία, όπως µαρτυρούν τα ποσοστά της
τηλεθέασης. Αυτή ωστόσο, δεν είναι η µοναδική προσπάθεια που αποσκοπεί
στην ανακούφιση όσων συνανθρώπων µας έχουν ανάγκη. Μάλιστα, είναι
χρέος µας να επικροτούµε ανάλογες πρωτοβουλίες ιδίως στην εποχή µας που
γενικά χαρακτηρίζεται αντιανθρωπιστική.
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Α’ ζητούµενο: Γιατί πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες
1. Η εποχή µας δεν έχει ανάγκη από ένα θεωρητικό ανθρωπισµό, αλλά από
έναν ανθρωπισµό αγωνιστικό και µαχόµενο.
2. Αποδεικνύουν έµπρακτα το επίπεδο του δηµοκρατικού ήθους και του
πολιτισµού των σύγχρονων κοινωνιών.
3. Ανακουφίζουν όσους βρίσκονται σε δυσχερή θέση απαλύνοντας
κοινωνικές ανισότητες, καταπολεµάται ο παρασιτισµός τους και τίθενται τα
θεµέλια για την οµαλή ένταξη και την ενεργό προσφορά τους στο
κοινωνικό σύνολο.
4. Με αυτόν τον τρόπο, ο κοινωνικός µηχανισµός αποκτά υγιή µέλη που µε
την εργατικότητα τους προσφέρουν στην οικονοµική ευηµερία.
5. Ταυτόχρονα, καλλιεργούνται οι αρετές του αλληλοσεβασµού, της
αλληλεγγύης και του αλτρουισµού και εδραιώνεται η κοινωνική συνοχή.
6. Επιπλέον, ο προσπάθειες αυτές, επιβάλλονται από την παρατήρηση της
ίδιας της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η ανεπάρκεια των κρατικών , η
υπολειτουργία του κράτους πρόνοιας, αλλά και των κοινωνικών φορέων
και θεσµών (οικογένειας και σχολείου) καθώς και η αύξηση του αριθµού
των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια για να επιβιώσουν, αποτελούν
θλιβερή παραδοχή.
Μετάβαση: Γι’ αυτό και οι µεµονωµένες πρωτοβουλίες επίσηµων και
ανεπίσηµων φορέων µόνο ως µέτρα ανακουφιστικά µπορούν να ιδωθούν. Η
ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης και η εδραίωση των ανθρωπιστικών
ιδεωδών αποτελεί και µέριµνα παιδείας.
Β’ ζητούµενο: Ποια η συµβολή της παιδείας στην καλλιέργεια της
ανθρωπιστικής συνείδησης ιδιαίτερα των νέων.
1. Η εκπαίδευση που παρέχεται από το σχολείο καλείται να εγκαταλείψει τον
τεχνοκρατικό προσανατολισµό και να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα.
2. Εποµένως, κύριο µέληµά της θα γίνει όχι µόνο η αναµετάδοση των
γνώσεων, αλλά η διαµόρφωση ηθικών προσωπικοτήτων που θα
διαπνέονται από τις αρχές του ανθρωπισµού και της φιλαλληλίας.
3. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να συµβάλει η διδασκαλία µαθηµάτων
που θα µεταλαµπαδεύσουν διαχρονικές ηθικές αξίες, όπως είναι τα αρχαία
ελληνικά και τα θρησκευτικά που συµπυκνώνουν τις αρχές του κλασικού
και χριστιανικού ανθρωπισµού.
4. Φορείς του ανθρωπισµού είναι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και
γενικότερα οι πνευµατικοί άνθρωποι που µε το παράδειγµά τους θα
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7.

διδάξουν το σεβασµό στη διαφορετικότητα, την ισοτιµία και τις αρχές της
αποδοχής και της συνεργασίας.
Οι δηµοκρατικοί θεσµοί στα σχολεία ενισχύουν τη δραστηριοποίηση των
νέων στα σχολεία για τα κοινωνικά προβλήµατα και συµβάλλουν στην
επικοινωνία και αλληλοκατανόησή τους.
Στα πλαίσια των µαθητικών κοινοτήτων και των δεκαπενταµελών
συµβουλίων µπορούν να οργανώνονται δραστηριότητες κοινωνικής
προσφοράς που φέρνουν τους µαθητές σε επαφή µε τα προβλήµατα και
τους εµφυσούν την αξία της εθελοντικής προσφοράς.
Με την αρωγή των ηλεκτρονικών µέσων οι µαθητές µπορούν να
ενηµερωθούν, αλλά και να κοινοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους µέσω
διαδικτύου σε άλλα σχολεία εντός ή εκτός των εθνικών συνόρων,
προκειµένου οι ενέργειές τους να στηριχτούν από την πλειονότητα των
νέων ανθρώπων.
Το σχολείο τέλος, είναι ένας χώρος όπου συνευρίσκονται µαθητές
διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης. Γι’ αυτό και η λειτουργία του πρέπει
να στηριχθεί στην ισότιµη µεταχείρισή τους και στην καλλιέργεια τα
συµπληρωµατικότητάς τους.
Η παιδεία βέβαια δεν είναι µόνο ευθύνη του σχολείου αλλά και της
οικογένειας µέσω της οποίας ενσταλλάσσονται ηθικές αρετές και αξίες
όπως η αλληλοκατανόηση, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια.

8.

9.

Επίλογος: Βέβαια αξίζει να τονιστεί ότι και οι υπόλοιποι φορείς
κοινωνικοποίησης µπορούν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση ανθρωπιστικών
ιδανικών.
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