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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
Μ.Κ.Ο 

 
Ανθρωπιστικές οργανώσεις 

 

 Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού 
Σταυρού 

 Οι Γιατροί χωρίς σύνορα 
(medecins sans frontieres) 

 Γιατροί του κόσμου 

 «Η Διεθνής Αμνηστία (‘amnesty 
international’) 

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης 

 Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες 

 Διεθνής διαφάνεια 

 Humanaid 
 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 

 Greenpeace 

 WWF 
 

ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
 

Μορφές 
 

 Φιλανθρωπία 

 Κοινωνικός 

 Εθελοντισμός Πολιτικής προστασίας 

 Πολιτιστικός  

 Αθλητικός  

 Πολιτικός 

 Ακτιβισμός 

 Διεθνιστικός 
 
 
 
 
 

 Περιβαλλοντικός 
 
http://www.slideshare.net/dakekavalas/ss-
21285172 
http://www.youtube.com/watch?v=DwaFZKwwnJI 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

(Ανάλογα με τις μορφές και τις δράσεις) 

 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
 

Θεματικοί τομείς 
Α)χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής, Ο3 Ηθική κρίση 

http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn 
 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
 

 

 

  

http://www.slideshare.net/dakekavalas/ss-21285172
http://www.slideshare.net/dakekavalas/ss-21285172
http://www.youtube.com/watch?v=DwaFZKwwnJI
http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Ανθρωπισμός:Βιοθεωρία / η πίστη στην ιδέα και αξία του ανθρώπου ως ελεύθερης 

ύπαρξης, που έχει δικαίωμα να ζήσει, να μορφωθεί και να δημιουργήσει μέσα σε 

συντεταγμένη πολιτική κοινωνία.  

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: η πίστη στην αξία της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. 

Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: σεβασμός της μοναδικότητας κάθε 

ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, και η διαφορετικότητά του αυτή είναι 

άξια σεβασμού και προστασίας.  

Ανθρωπιστικη παιδεια/εκπαίδευση είναι εκείνη που αποβλέπει /στοχεύει στην 

ευρύτερη καλλιέργεια και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, στον 

εξανθρωπισμό του. Συνδέεται με τις θεωρητικές σπουδές. Παλαιότερα εθεωρείτο η 

μόνη παιδεία. Την τεχνική  την ταύτιζαν με τον όρο εκπαίδευση, έτσι υποτιμήθηκε, 

εφόσον εκπλήρωνε μόνο πρακτικούς στόχους. Αυτό, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις, 

ιδιαίτερα όταν άρχισε η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, με συνέπεια να 

αντιστραφούν τα δεδομένα και να υποβαθμιστεί η ανθρωπιστική παιδεία. Έτσι, 

σήμερα, μιλάμε για επιβολή της τεχνοκρατίας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Τεχνοκρατική εκπαίδευση: Με τον όρο τεχνοκρατία στην εκπαίδευση εννοούμε τη 

χρήση επιστημονικών μεθόδων και δεδομένων ακόμα και στα θεωρητικά μαθήματα. 

Αυτό είναι θετικό και απαραίτητο, γιατί έτσι η μετάδοση της γνώσης συστηματοποιείται 

και πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα.΄Όταν όμως ο όρος  τεχνοκρατική παιδεία 

περιορίζεται μόνο στην παροχή τεχνικών, πρακτικών και εξειδικευμένων γνώσεων από 

το σχολείο εμπεριέχει πολλούς κινδύνους.  

Τεχνοκρατική και ανθρωπιστική παιδεία: η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει τις 

τεχνικές γνώσεις που θα βοηθήσουν το νέο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της 

εποχής και του πολιτισμού, ωστόσο είναι απαραίτητο αυτό να συνδυαστεί  με μια 

σωστή ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα της ελεύθερης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. 

Ηθική κρίση Σχεδόν όλες οι εποχές του ανθρώπινου βίου, άλλες περισσότερο και 

άλλες λιγότερο, χαρακτηρίζονταν από ηθικές παρεκτροπές, από ηθική κρίση. Με τον 

όρο ηθική κρίση εννοούμε την «ανατροπή των καθιερωμένων αξιών», «τη μετάβαση από 

μιαν εποχή σε μιαν άλλη»   

Οι μεταβατικές εποχές ευνοούν τις ηθικές εκτροπές δηλαδή την εμφάνιση αρνητικών 

φαινομένων που επηρεάζουν δυσμενώς τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο. 

Εθελοντισμός: η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιον κοινωφελή σκοπό. 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που λειτουργούν σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, 

τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την αφύπνιση της «παγκόσμιας συνείδησης» για 

θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάργηση διακρίσεων, την 

προστασία μειονοτήτων, μεταναστών, τα δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας, το 

περιβάλλον, τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την υγεία.  

 

 
 
 

 
 



ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ                   επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

[4] 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 

 

Ορισμός/διευκρινίσεις 

 Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου (ελευθερία, 

αξιοπρέπεια, προσωπικότητα), η καλλιέργεια των βασικών ιδιοτήτων του, η 

συμφιλίωση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο (ανθρωπιά). 

 Ως τρόπος σκέψης δίνει έμφαση στον άνθρωπο, στις αξίες του και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του. 

 Ως βιοθεωρία και κοινωνική αντίληψη: η στάση ζωής που θεωρεί τον άνθρωπο 

πρώτη αξία της ζωής 

 Ο Ανθρωπισμός είναι το ιδεώδες που προβάλλει και υποστηρίζει την μοναδική 

και ιδιαίτερη αξία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ανεξαιρέτως. Θεωρεί ότι 

κάθε άνθρωπος, μέσα από μια ορισμένη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση, η 

οποία σέβεται και υποστηρίζει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της 

προσωπικότητάς του, μπορεί να αναπτύξει δυνατότητες και δυνάμεις ικανές να 

κάνουν αυτόν και τους πλησίον του ευτυχείς. Και τούτο διότι "ο άνθρωπος είναι 

καλός και τέλειος όταν είναι ευτυχής". 

 

Omiliq toy Chaplin http://www.youtube.com/watch?v=nR0ZRMZ9y_I 

 

Ανθρωπιστικές αρχές 

Ο σύγχρονος ανθρωπισμός και τα ανθρωπιστικά ρεύματα της εποχής προβάλλουν 

ιδέες και αξίες του ατομικού, κοινωνικού, διεθνούς και εθνικού χώρου. Με 

την έννοια του ανθρωπισμού λοιπόν συνδέονται αξίες όπως η αγάπη, η καλοσύνη, η 

δικαιοσύνη, η ελευθερία, η φιλία, η συνεργασία, η  ανιδιοτέλεια,  η αλληλοβοήθεια(η 

συνεργασία), η δημοκρατία, η αξιοκρατία, η πολυφωνία(πλουραλισμός), η ισότητα, η 

εθνική ανεξαρτησία, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών, η διεθνής συνεργασία, η 

αλληλεγγύη… 

Ο άνθρωπος που εμφορείται από ανθρωπιστικά ιδανικά στηρίζει τη ζωή του και τις 

ενέργειές του στις εξής αρχές: 

 Σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 Αναγνωρίζει την αξία της προσωπικότητας του Ανθρώπου. 
 Ενδιαφέρεται  για την ολόπλευρη ανάπτυξη της  προσωπικότητας και επιδιώκει 

ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους. 
 Ενδιαφέρεται για την ευημερία των ανθρώπων και ταυτόχρονα φροντίζει για τη 

δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικών συνθηκών για όλα τα μέλη της Κοινωνίας.  
 Αναγνωρίζει την ελευθερίας της σκέψης και έκφρασης, ανέχεται τις απόψεις του 

συνανθρώπου. 

 Αντιτίθεται προς το φανατισμό, τη μισαλλοδοξία. 

 Τοποθετεί τον άνθρωπο ως κεντρική αξία και απασχόληση, κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε τίποτα να μην είναι πάνω από τον άνθρωπο και κανένας άνθρωπος να μην 

είναι κάτω από άλλον. 

http://www.youtube.com/watch?v=nR0ZRMZ9y_I
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 Αγωνίζεται για την  ισότητα όλων των ανθρώπων. 

 Αναγνωρίζει, τόσο την προσωπική, όσο και την πολιτισμική διαφορετικότητα και 

καταδικάζει κάθε είδους διάκριση. 

 Υπερασπίζεται την ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης στην υπηρεσία της 

ζωής, πέρα από τα όρια που επιβάλλουν προκαταλήψεις, απόλυτες αλήθειες ή 

αυθεντίες. 

 Αποδέχεται την ελευθερία των ιδεών και των πεποιθήσεων. 

 Απορρίπτει κάθε μορφής βίας: φυσική, ψυχολογική, οικονομική, φυλετική, του 

φύλου, θρησκευτική, ιδεολογική, γενεαλογική, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

«παιδαγωγική», κοινωνικός αποκλεισμός κλπ. 

 

Ιστορική αναδρομή-Αναγεννησιακός ανθρωπισμός 

«Κατά την περίοδο της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης διάφοροι στοχαστές (όπως οι: Δάντης, 

Πετράρχης, Έρασμος) διατυπώνοντας τέτοιες  αρχές ανθρωπισμού και αναζητώντας 

υπέρμαχους τέτοιων σκέψεων και διακηρύξεων εντόπισαν ότι τέτοιους λογισμούς 

μπορούσαν να βρουν στην Αρχαία Ελληνική Κλασική Γραμματεία (κυρίως στη 

φιλοσοφία, στα   έργα της Αρχαίας Τραγωδίας και Κωμωδίας, στην ιστοριογραφία) και 

επιδόθηκαν με ζήλο στη μελέτη των ελληνικών κειμένων. Έτσι γεννήθηκε ο 

Κλασικιστικός Ανθρωπισμός* της Αναγέννησης και ονομάστηκαν Ανθρωπιστικές  

οι αντίστοιχες σπουδές.  

Αυτή η κίνηση βοήθησε τους Ανθρωπιστές  να αντισταθούν στο δογματισμό  και το 

φανατισμό του Μεσαίωνα και ειδικότερα της παπικής Εκκλησίας, που είχε αντιταχθεί  

στην ελευθερία της σκέψης, στην επιστημονική έρευνα (ενδεικτικά θυμίζω την Ιερή 

Εξέταση, το επεισόδιο Σαβοναρόλα, τη δίωξη του Galileo Galilei (1616-32). Παραλλαγές  

του  Κλασικιστικού Ανθρωπισμού εμφανίστηκαν και κατά τα τέλη του 18ου αιώνα (με 

κύριους εκφραστές τον Humboldt, τον   Lessing, τον    Goethe και άλλους) κατά το  α΄ 

μισό  του 20ού αιώνα με κύριο εκπρόσωπο το διάσημο Γερμανό Ελληνιστή  Werner 

Jaeger** 

 Με τις βασικές αρχές του Ανθρωπισμού και άλλες επιδιώξεις (θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές ή κοινωνικές) εμφανίστηκαν άλλα ρεύματα Ανθρωπισμού με ανάλογες 

επωνυμίες: Χριστιανικός ανθρωπισμός (με προσήλωση στην πίστη), υπαρξιστικός  

ανθρωπισμός (με διακήρυξη απόλυτης ελευθερίας και ευθύνης  του ανθρώπου για την 

ύπαρξή του) και σοσιαλιστικός ανθρωπισμός, με βασικό προσανατολισμό την ευτυχία 

του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία κατά την επίγεια ζωή του.» 

Copyright © 2002 F. K. Voros 

url: www.voros.gr e-mail: info@voros.gr 

 

 

 

http://www.voros.gr/
mailto:info@voros.gr
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Δείγματα ανθρωπισμού σήμερα 
 

 Έχουν διαμορφωθεί  συνθήκες και όροι ζωής  που αναβαθμίζουν το βιοτικό  
και πνευματικό  επίπεδο  των ανθρώπων  στις αναπτυγμένες χώρες  

 ΄Εχουν εξαπλωθεί τα δημοκρατικά καθεστώτα 

 ΄Εχει εμφανιστεί το Διεθνές Δίκαιο (ΟΗΕ, Οικουμενική διακήρυξη) 

 Αναγνωρίζονται και προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Λειτουργούν πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις (ΜΚΟ) 

 Οι άνθρωποι ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για τα σύγχρονα 
προβλήματα 

 Πολλοί πολίτες συμμετέχουν σε εθελοντικά κινήματα 

 Οργανώνονται πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 

 Απλοί άνθρωποι δείχνουν έμπρακτα τη συμπόνια και την αλληλεγγύη τους 
προς τους πάσχοντες συνανθρώπους. 

 Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αμέριστη είναι η υλική και ηθική 
υποστήριξη των πληγέντων. 

 

Αποτελέσματα του ανθρωπισμού 

Ο άνθρωπος 
Με την υιοθέτηση των ανθρωπιστικών ιδανικών εφοδιάζεται με ατομικές αξίες  και 

κοινωνικές αρετές (ελευθερία, αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, ειρήνη, μόρφωση, 

δημοκρατία, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, σεβασμός 

κ.τ.ό.). ΄Ετσι: 

Πνευματικός τομέας   
 Καλλιεργείται, μορφώνεται και εξημερώνεται ο άνθρωπος, διότι με την καθολική και 

ανθρωπιστική εκπαίδευση/μόρφωση δεν εγκλωβίζεται στη στείρα εξειδίκευση. 

 Αποκτά διαλλακτικότητα, ευθυκρισία και ορθολογισμό, αποφεύγει φαινόμενα 
μεσσιανισμού και φανατισμού.  

 Απομακρύνεται από προκαταλήψεις, αντιστέκεται στη μαζοποίηση.  

Ηθικός τομέας: 
 Με την ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών μέσω των ανθρωπιστικών σπουδών ο 

άνθρωπος τιθασεύει τις  αδυναμίες και τα πάθη του, οδηγείται στην 

λιτότητα/ολιγάρκεια, αρνείται τον καταναλωτισμό.  

 Ευαισθητοποιείται  και εκπολιτίζεται  ο άνθρωπος. 

Κοινωνικός τομέας 
 Συμμετέχει σε φιλανθρωπικές, ανθρωπιστικές και εθελοντικές δράσεις 

 Επιδεικνύει πνεύμα αλληλεγγύης και ανοχής (βλέπε γνωρίσματα ανθρωπιστή) 

 
Πολιτισμική και κοινωνική πρόοδος 

Επίσης δημιουργούνται συνθήκες επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής προόδου. Συγκεκριμένα 

 
Επιστήμη τεχνολογία 

 Η επιστήμη και η τεχνολογία  υπηρετούν  τον άνθρωπο και όχι το δόγμα  
<<επιστήμη για την επιστήμη >>. Ο άνθρωπος αξιοποιεί τη μηχανή για την 
επίλυση των αναγκών όλης της ανθρωπότητας δεν εξουσιάζεται από τη μηχανή. 

Οικονομικός τομέας 
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 Λαμβάνεται καθολική μέριμνα  για την υγεία, τη δίκαιη κατανομή του 
πλούτου, την αύξηση της παραγωγικότητας, τις συνθήκες εργασίας, τη 
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.  

Κοινωνικός τομέας 
 Προτάσσεται το κοινό καλό, εκφράζεται ανυστερόβουλη  δράση/εθελοντισμός  

 Ισχυροποιούνται οι σχέσεις  συνεργασίας αφού υποχωρούν  τα εγωιστικά  
ένστικτα  και το ατομικιστικό πνεύμα,.  

 Τηρούνται οι νόμοι  και προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Πολιτικός τομέας 
 Εδραιώνεται η δημοκρατία η ισότητα, η αξιοκρατία, η δικαιοσύνη, αφού η 

πολιτική τίθεται στην υπηρεσία  όλων και  όχι των λίγων.  

Εθνικός-διεθνιστικός τομέας 
 Προάγεται η διεθνής συνεργασία και εδραιώνεται η ειρήνη.  

 Οι λαοί και τα έθνη αναπτύσσουν πνεύμα πατριωτισμού και όχι εθνικισμού.  
Οικολογικός τομέας 

 Διεθνής συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 

Προϋποθέσεις ανθρωπισμού 
 
Φορείς κοινωνικοποίησης 

 Οικογένεια-διαπαιδαγώγηση-παράδειγμα 

 Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή, μελέτη κλασικών κειμένων, ανάπτυξη 

ανθρωπιστικών ιδεωδών. 

 ΜΜΕ-προβολή προτύπων-ανάδειξη του προβλήματος της ανθρωπιστικής 

κρίσης 

 Πνευματικοί άνθρωποι-Διαφωτισμός της κοινής γνώμης-συμμετοχή σε 

ανθρωπιστικές δραστηριότητες 

 Πολιτεία: εκδημοκρατισμός, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου 

 Εκκλησία: διάδοση του χριστιανικού ανθρωπισμού, φιλανθρωπία 

 

΄Ατομο 

 ευαισθητοποίηση - καλλιέργεια και αφομοίωση των ιδεών του ανθρωπισμού. 

 Αποδοκιμασία και άρνηση της απάνθρωπης συμπεριφορά 

 Αναγνώριση της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του συνανθρώπου. 

 Διαρκής αγωνιστική προσπάθεια στην καθημερινή ζωή. 

 Πίστη στις ανθρωπιστικές αξίες. 

 Αντίδραση στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

 Διεθνής κοινότητα 

 ανάπτυξη διαλόγου- διπλωματικές- φιλικές σχέσεις μεταξύ λαών –παγκόσμια 

ειρήνη. 

 Σεβασμός της παράδοσης και κουλτούρας κάθε λαού. 

 Αγώνας για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων 

 Σεβασμός του διεθνούς δικαίου 

 Αναβάθμιση του ρόλου του ΟΗΕ 
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ΚΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 
 

Kαταστάσεις, γεγονότα, 
συμπεριφορές, ενέργειες που 

πιστοποιούν  το πρόβλημα 
 

Αίτια της κρίσης του ανθρωπισμού 
 

Επιστήμη-τεχνολογία 

Κακή χρήση της επιστήμης 
/τεχνολογίας  

Η τεχνολογική ανάπτυξη 
δημιούργησε ένα σύστημα αξιών 

που θέλει τον άνθρωπο παραγωγό – 
καταναλωτή. Ο άνθρωπος από 

υποκείμενο μετατράπηκε σε 
αντικείμενο του πολιτισμού του. Η 

μηχανή από απελευθερωτική 
δύναμη κυριάρχησε πάνω στον 

άνθρωπο. 
 

Οικονομικός τομέας 
Φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία 

 
 
 
 
 
 

Ηθικός τομέας 
 Το κέρδος αποτελεί την ύψιστη 

αξία. 

 Σε πολλές περιπτώσεις η ανθρωπιά 
περιορίζεται μόνον στα λόγια 

 Η οργανωμένη τυπική 
φιλανθρωπία μπορεί από την μια 
μεριά να προσφέρει ανακούφιση 
στους πάσχοντες, από την άλλη 

όμως τα κίνητρα της δεν είναι 
πάντα καθαρά. 

 Η επιείκεια που επιζητά ο 
ανθρωπισμός δεν έχει ουδεμία 
σχέση με την ανοχή του κακού 
που επικρατεί στις μέρες μας. 

 Πολλές φορές η καλοσύνη και η 
ανθρωπιά γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τεμπέληδες 
φτωχούς. 

 
 

Κοινωνικός τομέας 
 Ψυχρές διαπροσωπικές σχέσεις 

 Αδιαφορία για το συνάνθρωπο 

Επιστήμη-τεχνολογία 
 
Η υπεροχή του τεχνολογικού έναντι του 
ηθικοπνευματικού πολιτισμού-
τεχνοκρατικό πνεύμα 

 Η επιστημονική και τεχνολογική 
ανάπτυξη επιδιώκεται με κάθε τίμημα, 
γιατί ο άνθρωπος  διαχώρισε τη σκέψη 
από το συναίσθημα. Ο άνθρωπος 
αντιμετωπίζεται ως μέσο και όχι ως 
σκοπός 

 

Οικονομικός τομέας 
Η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού 
η επικράτηση των νόμων της αγοράς και 
της λογικής των αριθμών  οδηγείς την 
πυροδότηση ανταγωνισμών, στην έξαρση 
ανισοτήτων.  
Η εξειδίκευση (μονοδιάστατος άνθρωπος) 
 

Ηθικός τομέας 
Ηθική κρίση-απουσία οραμάτων 
Η ιδιοτέλεια και ο ωφελιμισμός 
μετατρέπουν  το συνάνθρωπο σε 
αντίπαλο.  
Το χρήμα θεοποιείται, η ευτυχία 
αγοράζεται, γι’ αυτό οι ανθρώπινες 
σχέσεις  φυραίνουν /συρρικνώνονται 
Ο φανατισμός οδηγεί στην καταπάτηση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινωνικός τομέας 
 
Η ζωή  στις πολυπληθείς  μεγαλουπόλεις 



ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ                   επιμέλεια: Μαρία Κάππου 
 

[9] 
 

 Αλόγιστη καταστροφή του 
περιβάλλοντος, δημιουργία 

σύγχρονων αστικών κέντρων που 
προσφέρουν απάνθρωπες 

συνθήκες ζωής. 

 Υποτίμηση  και περιθωριοποίηση  
ανθρώπων που διαφέρουν 

 Κατάφωρη παραβίαση των 
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  

 

Διεθνιστικός τομέας 
 Απειλή του πολέμου, βία, 

εκμετάλλευση, καταπίεση, πείνα, 
φυλετικός & κοινωνικός ρατσισμός, 

αμάθεια κ.α.. 

 Φτώχεια  και εξαθλίωση στον τρίτο 
κόσμο 

 Τρομοκρατία 

 Έλλειψη  αδελφοσύνης  ανάμεσα 
στους λαούς 

 
Οικολογικός τομέας 

 Οικολογικό πρόβλημα 
 

 

είναι αβίωτη, οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται 
μεταξύ τους  και υπάρχει έλλειψη 
εμπιστοσύνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνιστικός –εθνικός τομέας 
Η άσβεστη δίψα των ισχυρών κρατών  για 

υπεροχή, εξουσία  και δύναμη στηρίζεται 
στη διαιώνιση  της ανθρώπινης δυστυχίας 
και της αθλιότητας.  
Η αποσύνδεση από τις παραδόσεις, τις 
ρίζες μας και η υποταγή στην 
προοδοπληξία.  
 
 
 

Οικολογικός τομέας 
Ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη (γενικά 
οι αιτίες που προκαλούν το οικολογικό 
πρόβλημα) 
 
 

Τα  σφάλματα των φορέων αγωγής 
 Οικογένεια 

 Εκπαιδευτικό σύστημα 

 ΜΜΕ 

 Διανοούμενοι 

 Πολιτεία 

 
http://www.scribd.com/doc/ 

http://panosfilologos.blogspot.gr/ 
http://elefyk.blogspot.gr/2011/11/blog-post.html 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Το δίκαιο της πυγμής: σελ. 30 
Ανασκευή επιχειρημάτων σχετικά με το δίκαιο του ισχυρού (βία) 
΄Αποψη  του συγγραφέα για την <<ανθρωπιά>> παρ. 3 
 
Η ηθική του σεβασμού της ζωής σελ. 161 
Πως εκδηλώνεται η αναγνώριση της αξίας της ζωής. 

Ανθρωπισμός (ορισμός) σελ. 242 

◊ Παιδεία και εθνική μόρφωση σελ. 237 παράλληλα με 259!! (καθολικός 
ανθρωπισμός) 

 

 

http://www.scribd.com/doc/52747599/%CE%91%CE%9D%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3
http://panosfilologos.blogspot.gr/
http://elefyk.blogspot.gr/2011/11/blog-post.html
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Θέματα-πληροφορίες 

Λογικές σχέσεις 

    Η κρίση που ζούμε θα βγάλει αναγκαστικά σε νέα μονοπάτια, 

σκέψης, συμπεριφοράς  και τελικά  πολιτικής δράσης. Σήμερα 

υπάρχει σύγχυση και το ξεκαθάρισμα, κυρίως στο μυαλό μας, 

θα πάρει χρόνο. Βασικές έννοιες καταπίπτουν, βεβαιότητες 

δεκαετιών εξατμίζονται, κατοχυρωμένοι θεσμοί αχρηστεύονται. 

Ποιο είναι το κύριο θέμα; Ο άνθρωπος και η σχέση του με την 

κοινωνία και τη φύση. 

     Η πολιτική, η οικονομία, η διοίκηση, όλοι χωρίς εξαίρεση, 

ξέχασαν αυτόν που θα έπρεπε να υπηρετούν: τον άνθρωπο. Ο 

άνθρωπος, ο πολίτης, πρέπει λογικά να είναι στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος των δημοσίων πολιτικών. Το σημερινό 

οικονομικό και πολιτικό σύστημα λειτουργεί αυτόνομα, έχει 

απομακρυνθεί από την κοινωνία και τα προβλήματά της κι έχει 

ως αυτοσκοπό την επιβίωσή του. Οι κοινωνικές αδικίες είναι 

κατάφωρες, οι ανισότητες έγιναν προκλητικές, η συγκέντρωση 

του πλούτου εξοργιστική, ενώ η δημόσια διοίκηση και ειδικά η 

αγορά, όπως λειτουργούν σήμερα, δεν ενδιαφέρονται για την 

επίλυση των  μεγάλων  κοινωνικών ζητημάτων. 

    Οι  πολιτικές που αφορούν τα βασικά δημόσια αγαθά, 

υπαγορεύονται και υπακούουν στη λογική των κερδοσκόπων, 

στον άκρατο ανταγωνισμό, στην μονοδιάστατη ανάπτυξη που 

έφερε την καταστροφή. Η Δημοκρατία, η Πολιτεία, η Οικονομία, 

πρέπει να ξαναβρούν την κοινωνική τους αποστολή. Το 

ζητούμενο σήμερα είναι η κοινωνική χρησιμότητα και η  

ανθρώπινη διάσταση της πολιτικής. Αρχές και αξίες, 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, ποιότητα ζωής και περιβάλλον, 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όλα πρέπει να τα 

ξανασκεφθούμε. 

     Είναι επείγον να συμφωνήσουμε και να δημιουργήσουμε μια 

Πολιτεία Αξιοπρέπειας, μια Δημοκρατία Ανθρωπιάς. Αυτό 

συνεπάγεται εμπέδωση αρχών, ήθους και κράτους δικαίου. Η 

ηθική διάσταση της πολιτικής πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 

δημόσιας συζήτησης. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε 

ανάγκη από μια πολιτική αντιπροσώπευση και από μια αγορά 

στην υπηρεσία των ανθρώπων. Το παλιό σύστημα τέλειωσε και 

τώρα πρέπει να φτιάξουμε το νέο. Κράτος, οικονομία, κοινωνία, 

πολιτική, θεσμοί, νοοτροπίες και πρακτικές, σε μια νέα σύνθεση 

με επίκεντρο τον άνθρωπο. 

     Ειδικά σε ό,τι αφορά τη φύση, την οικολογική ισορροπία και 
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τη διάσωση των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενιών, πρέπει 

να είμαστε γενναιόδωροι και έντιμοι. «Οικολογία και 

ανθρωπισμός, στην προοπτική του ελληνικού πνεύματος και της 

ελληνικής φιλοσοφίας είναι έννοιες αδιαχώριστες». Αυτό τόνισε 

ο  καθηγητής πολιτικών επιστημών Γεώργιος Κ. Βλάχος στην 

ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών, όταν ανέλαβε την Προεδρία 

της. Το κείμενο της ιστορικής εκείνης ομιλίας δημοσιεύθηκε 

στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», στις 16 Μαΐου 1996, με τίτλο 

«Το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού». Τεκμηρίωνε, ο 

αείμνηστος Γ. Κ. Βλάχος, με απλά και πειστικά επιχειρήματα, 

μια θέση που παρουσιάζει σήμερα τεράστιο ενδιαφέρον.    

      Πράγματι η εξέλιξη της παγκοσμιοποιημένης  οικονομίας 

και του χρηματο-πιστωτικού καπιταλισμού υποσκάπτουν δύο 

κύρια στοιχεία, αυτά της οικολογικής ισορροπίας και της 

κοινωνίας ελευθέρων ανθρώπων. Και στα δύο καλείται η 

πολιτική, η κοινωνία και ο πολίτης να απαντήσουν, 

με νηφαλιότητα, με διάλογο, με περίσκεψη. Και τα δύο 

επηρεάζουν άμεσα το παρόν και το μέλλον, την ποιότητα ζωής 

και την ισορροπία του πλανήτη. Αθανάσιος Θεοδωράκης 

/ http://manifestomag.wordpress.com 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Να γράψετε ένα κείμενο (100 περίπου λέξεων), το οποίο θα αποδίδει περιληπτικά το 

περιεχόμενο του παραπάνω κειμένου. (Μον. 25)   

Β1. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της 2ης παραγράφου του κειμένου (Μον. 7) 

Β2. Να βρείτε δύο τρόπους πειθούς στους οποίους καταφεύγει ο συντάκτης για να πετύχει 

τους στόχους του και να εξηγήσετε πως οι συγκεκριμένοι τρόποι πειθούς υπηρετούν τους 

στόχους αυτούς. (Μον. 8)  

Β3. Να γράψετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω 

λέξεις: σύγχυση, καταπίπτουν, αυτόνομα, υποσκάπτουν, νηφαλιότητα (Μον. 10) 

Β4. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων το νόημα της φράσης: «Ειδικά σε 

ό,τι αφορά τη φύση, την οικολογική ισορροπία και τη διάσωση των δικαιωμάτων των 

μελλοντικών γενιών, πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι και έντιμοι» (Μον. 10)  

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 40  
 

http://manifestomag.wordpress.com/



