ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ανθρωπιά» είναι µια λέξη του καιρού µας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόµισµα που
κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συµβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ µεγάλη.
Και µε την «ανθρωπιά» εννοούµε, φυσικά, τη συµπόνια, τη συµµετοχή, µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι µόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε
χρησιµοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισµός». Έλεγαν: «αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής» και
µε τούτο εσήµαιναν µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάµει το καλό. Ο
Ντυνάν, για παράδειγµα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος
ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα µπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτοµό του,
εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν
πολέµω και εν ειρήνη».
Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος µε σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται µε ειλικρίνεια,
χωρίς υστεροβουλία, ακόµη και χωρίς τη θεµιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, επιθυµία
της υστεροφηµίας, υπήρξε, για πολλούς αιώνες, ένα θαυµάσιο ιδανικό, που οι προγενέστεροι
το επρόβαλλαν στους µεταγενέστερους. Ακόµη τότε η «ανθρωπιά», µολονότι δεν έπαυε να
είναι κοινή απαίτηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η υψηλή
παρουσία, όπου µόνο µερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτάσουν. Και ακόµη, µια
καθηµερινή άσκηση που ο καθένας την επιθυµούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την
αυτονόητο χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται ότι θα µπορούσε και διαφορετικά να την
αξιοποιήσει.
Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήµερα δεν είναι χωρίς
ιδιαίτερη σηµασία. ∆είχνει πως η οικουµενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την ταλαιπωρία
του ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο.
Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί
τροµακτικές διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν
το σχήµα του µπουκαλιού τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και µε τους όρους το ίδιο
συµβαίνει. Αλλάζουν νόηµα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους µεταχειρίζεται
κανείς και κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιµοποιώντας τους. Έτσι, µπορούµε να µιλούµε
όλοι για ανθρωπιά, αλλά να εννοούµε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγµα ο καθένας.
Έπειτα, ένας όρος, µια λέξη, µια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόµα µας, σιγά σιγά
φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούµαι πως ίσια ίσια αυτό έχει
συµβεί µε την ανθρωπιά. Αρκεί µια µατιά ολόγυρά µας, για να το νιώσουµε καλύτερα τούτο.
Η καθηµερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι
ένας χειµώνας χωρίς αλκυονίδες. Η «καληµέρα», αυτό το χαρούµενο άνοιγµα παραθύρου
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προς τον αίθριο ουρανό, µεταβάλλεται σιγά σιγά σε µορφασµό. Η ανθρώπινη λαιµαργία, η
δίψα της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήµατα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά
αισθήµατα θεωρούνται ξεπερασµένα.
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Λησµονούµε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν είναι
µόνο γνώση. Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσµος,
στην τελείωσή του, που ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη µισαλλοδοξία, την
καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου· είναι επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση
και πολλή κατανόηση. Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. ∆εν βρίσκεται στραµµένη προς
ένα µονάχα σηµείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος δεν µπορεί παρά να
είναι, σε κάθε περίσταση, ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελµα, δεν είναι όργανο
αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα
ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί
µορφή αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «µέγας ανήρ» παρά να γίνεις
«µεγάλος άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεµάτη παραδείγµατα µεγάλων ανδρών. Αλλά έχει
πολύ λίγους «ανθρώπους» να παρουσιάσει.
I.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος.
Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η έκδοση (∆ιασκευή).

A1.

Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120
λέξεις).
Μονάδες 25

Β1.

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόµενο του
αποσπάσµατος που ακολουθεί: «Η ανθρώπινη λαιµαργία, η δίψα της ευζωίας δεν
αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήµατα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήµατα
θεωρούνται ξεπερασµένα.».
Μονάδες 10

Β2.

α)

β)

Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο του κειµένου (Η
«ανθρωπιά» … «εν πολέµω και εν ειρήνη») και να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 6
Ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις:
έτσι (στην τέταρτη παράγραφο)
ωστόσο (στην έκτη παράγραφο).
Μονάδες 4
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α)

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
αναλίσκεται, οικουµενική, διαστρεβλώσεις, ολωσδιόλου, ευζωίας.
Μονάδες 5

β)

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειµένου:
κοινόχρηστος, συµµετοχή, αυτοακυρώνεται, γνώση, αδιάκοπης.
Μονάδες 5

α)

Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις:
«αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής» (στην πρώτη παράγραφο)
«Ερυθρού Σταυρού» (στην πρώτη παράγραφο).
Μονάδες 2

β)

Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία.
Μονάδες 3

ÊÅ ÖÑ
ÍÔ ÏÍ
ÑÏ ÔÉÓ
ÁÈ ÔÇÑ
ÇÍ ÉÏ
ÁÓ È
Å
- Ð Ô ÉÊ
ÁÔ Ï
ÇÓ
ÉÁ

Β3.

Β4.

Γ1.

Σε άρθρο σας, που θα δηµοσιευτεί σε τοπική εφηµερίδα, να αναφερθείτε σε
φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς στην εποχή µας, αλλά και σε
δραστηριότητες, ατοµικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισµό αυτού
του ελλείµµατος (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40
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