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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Σύµφωνα µε τον Καντ ο άνθρωπος είναι πάντα σκοπός και όχι µέσο. 

Την άποψη αυτή ο Παπανούτσος θεωρεί ως την πιο «υψηλόφρονη 

προτροπή» και τη συναρτά µε τον ορισµό του ανθρώπου, κάθώς 

άνθρωπος και σκοπός ταυτίζονται. Έτσι κανένας σκοπός δεν µπορεί να 

ξεπεράσει τον άνθρωπο παρά µόνο ο ίδιος ο άνθρωπος, που έχει 

ανεκτίµητη αξία. Αντιθέτως εκείνος που υποβιβάζει τον άνθρωπο από 

σκοπό σε µέσο εγκληµατεί. Παρόλ’ αυτά, σύµφωνα µε το συγγραφέα, 

κάθε άνθρωπος έχει δικαιώµατα, που οπωσδήποτε είναι αρεστά και 

επιθυµητά, αλλά και ευθύνες τις οποίες αποφεύγει. Κατά συνέπεια, η 

ιδιότητα του ανθρώπου είναι δύσκολη, αφού απαιτεί ιδορροπία 

δικαιωµάτων-ευθυνών.  

 

Β1. Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν 

περισσότερα δικαιώµατα για µια καλύτερη ζωή. Εκτός, όµως, απο 

δικαιώµατα υπάρχουν και υποχρεώσεις. Συγκεκριµένα, για κάθε 

δικαίωµα υπάρχει και η αντίστοιχη υποχρέωση. Κι αυτό διότι η τήρηση 

της υποχρεώσης εκ µέρους του ατόµου εξασφαλίζει ότι θα διατηρηθούν 

αναλλοίωτα τα δικαιώµατα και των υπολοίπων. Σε µια κοινωνία που θα 

υπήρχαν µόνο δικαιώµατα, θα επικρατούσε πιθανότητα ασυδοσία και 

αντίστροφα η ύπαρξη µόνο υποχρεώσεων, χωρίς δικαιώµατα, θα 

οδηγούσε σε υποδούλωση. Συµπερασµατικά, στόχος του ανθρώπου είναι 

να αγωνίζεται για τα δικαιώµατά του, αλλά και να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του για να είναι συνεπής απέναντι στους συνανθρώπους 

του.  



 

 

Β2. α) Η συλλογιστική πορεία της παραγράφου είναι επαγωγική (ειδικό: 

«Τα δικαιώµατα…άνθρωπος!», γενικό: «Αλλά και… άνθρωπος»)  

       β) η παρένθεση: έχει επεξηγηµατικό, διευκρινιστικό ρόλο 

τα εισαγωγικά: περικλείουν λόγια έκφραση, κύρος και διαχρονικότητα 

στο λόγο 

διπλή τελεία: παύση στο λόγο, για να συνεχιστεί το νόηµα µε 

περισσότερη έµφαση 

παύλες: σχόλια του συγγραφέα 

θαυµαστικό: θαυµασµός 

αποσιωπητικά: περισυλλογή, προβληµατισµός  

Β3. 

• Είχε άριστες βαθµολογίες στις τελικές εξετάσεις και µε την 

προτροπή των καθηγητών του αποφάσισε να κάνει αίτηση για να 

του χορηγηθεί υποτροφία για τη συνέχεια των σπουδών του στο 

εξωτερικό. 

• Τα παλιά νεοκλασικά κτίρια του κέντρου της πόλης είναι 

περιβεβληµένα την αίγλη µιας άλλης εποχής και γι’ αυτό 

«µαγνητίζουν» τα βλέµµατα των περαστικών. 

• Η αξία της αγάπης δεν µπορεί να αποτιµηθεί µε υλικούς όρους.  

• Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα καταλύουν τα δηµοκρατικά και τα 

ανθρωπιστικά ιδεώδη. 

• Οµολογούµε ότι πρέπει να κάνουµε περισσότερα για το 

περιβάλλον, διότι έως τώρα µας χαρακτηρίζει περισσότερο η 

ολιγωρία.  

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: προφορική εισήγηση, απαιτείται 

προφορικότητα στο λόγο (α’-β’ πληθυντικό, επικλήσεις στο ακροατήριο 

σε καίρια σηµεία), προσφώνηση, αποφώνηση.  

Θέµα συζήτησης: η στάση της νεολαίας απέναντι στα προβλήµατα της 

εποχής. Σε αυτά περιλαµβάνεται η κρίση του ανθρωπιστικού ιδεώδους. 

Περιγραφή αυτού του γενικού πλαισίου µπορεί να γίνει στην εισαγωγή 



 

 

της εισήγησης, π.χ. πώς γίνεται αντιληπτή µε παραδείγµατα η κρίση του 

ανθρωπιστικού ιδεώδους. 

Α’ ζητούµενο: Ποιοι παράγοντες οδηγούν στην κρίση του 

ανθρωπιστικού κινήµατος;  

• Οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής 

• Το άγχος της επιβίωσης 

• Η έξαρση των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων 

• Ο ανταγωνισµός 

• Οι επιφανειακές διαπροσωπικές σχέσεις, η ανωνυµία 

• Η εχθρότητα, η επιθετικότητα, η βία 

• Οι ανισότητες, η επιβολή του δίκαιου της πυγµής 

• Ο ατοµικισµός  

• Η χαλάρωση των ηθικών αξιών 

• Η κρίση των θεσµών, όπως της οικογένειας, της παιδείας, της 

δηµοκρατίας, που συνεπάγεται προβολή αρνητικών προτύπων 

 

Μετάβαση στο β’ ζητούµενο: Μια κοινωνία που θέλει να είναι 

δηµοκρατική και πολιτισµένη, πρέπει να κάνει τις απαιτούµενες 

ενέργειες για την ανάκαµψη του ανθρωπιστικού κινήµατος, διότι 

χωρίς αυτό η κοινωνία οδηγείται στην καταστροφή. Στην προσπάθεια 

αυτή καλούνται να λάβουν πρωτοβουλίες η πολιτεία, σε συνεργασία 

µε τους φορείς παιδείας και αγωγής, καθώς αυτοί είναι από τους 

βασικότερους διαµορφωτές της συνείδησης και της προσωπικότητας 

των νέων.  

Β’ ζητούµενο: Πώς µπορεί να ενδυναµωθεί το ανθρωπιστικό κίνηµα 

µε τη συνδροµή της παιδείας και των φορέων κοινωνικοποίησης;  

• Παροχή αγάπης και στοργής στους νέους 

• Καλλιέργεια φιλειρηνικού κλίµατος, απουσία εντάσεων και βίας 

• Ενίσχυση του διαλόγου, διαµόρφωση δηµοκρατικής και 

φιλελεύθερης παιδαγωγικής ατµόσφαιρας 

• Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήµατα  



 

 

• Παρότρυνση των νέων να συµµετέχουν σε εθελοντικές κινήσεις 

για να γνωρίσουν τα κοινωνικά προβλήµατα, αλλά και την αξία 

της κοινωνικής προσφοράς  

• Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι ο χαρακτήρας του σχολείου 

θα είναι κατεξοχήν ανθρωποκεντρικός, λιγότερο τεχνοκρατικός 

Επίλογος: ∆ιαχρονικά έχει παρατηρηθεί ότι το ανθρωπιστικό κίνηµα 

ανακάµπτει κάθε φορά που οι συνθήκες είναι δύσκολες για την 

κοινωνία, όπως π.χ. σε περιόδους πολέµων ή κρίσεων. ∆εν πρέπει 

όµως να φτάσει η κοινωνία στο «χείλος του γκρεµού», για να 

επαναξιολογήσει τη σηµασία των ανθρωπιστικών αξιών. 

Ανατάσσοντας το ανθρωπιστικό κίνηµα εγκαίρως, αποφεύγεται το 

ενδεχόµενο µιας ολικής καταστροφής της κοινωνίας, καθώς αυξάνεται 

ο δείκτης της ανθρωπιάς των µελών της.  

 


