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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

A1. Περίληψη κειμένου  

Ο συγγραφέας θίγει το φαινόμενο της έλλειψης ανθρωπιάς. Αρχικά, ορίζει 
την έννοια και τη σημασία του ανθρωπισμού κάνοντας παράλληλη αναφορά 
στον Ερρίκο Ντυνάν. Εν συνεχεία παραθέτει τα χαρακτηριστικά του ανθρωπιστή 
και τον τρόπο προσέγγισης του ιδανικού της ανθρωπιάς ανά τους αιώνες. 
Επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι ιδιαίτερα σήμερα το αίτημα της ανθρωπιάς 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη παρόλο που ο όρος όπως και τόσοι άλλοι έχει 
υποστεί αλλοιώσεις γεγονός που επιβεβαιώνεται από ποικίλα παραδείγματα της 
καθημερινότητας. Ο συγγραφέας καταλήγει τονίζοντας πως η ανθρωπιά 
συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη βούληση, αποδεικνύεται έμπρακτα και 
ενεργητικά ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιδιοτελείς σκοπούς.  

 

Β1. Ανάπτυξη παραγράφου  

Ο αγώνας του ανθρώπου για την ικανοποίηση των υλικών αναγκών έχει 
οδηγήσει στην αμαύρωση του ανθρωπιστικού ιδεώδους. Για παράδειγμα, ο 
ατομικισμός, η υπερκατανάλωση, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, η 
καταστροφή του περιβάλλοντος, η φτώχεια και οι ρατσιστικές επιθέσεις 
αποδεικνύουν καθημερινά την απώλεια ανθρωπιάς. Όλα αυτά τα φαινόμενα 
οδηγούν όχι μόνο στην απαξίωση της ιδέας της ευγένειας, εξαιτίας της 
έκπτωσης των ηθικών αξιών, αλλά δυσκολεύουν και την εκδήλωση ευγενών 
αισθημάτων και πράξεων ανάμεσα στους «απάνθρωπους» ανθρώπους. 
Συνεπώς, η δίψα για καλοπέραση ακυρώνει την ευγενική φύση του ανθρώπου.  

 

Β2.  

α)   Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων :  

 Ορισμός (« Η ανθρωπιά … ανθρωπισμός») 
 Παραδείγματα («Ο Ντυνάν … εν ειρήνη») 
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 β)   έτσι : συμπέρασμα 

        ωστόσο : αντίθεση 

 

Β3. α)   

αναλίσκεται : ξοδεύεται, καταναλώνεται 

οικουμενική : πανανθρώπινη, καθολική 

διαστρεβλώσεις :  αλλοιώσεις, φαλκιδεύσεις    

ολωσδιόλου : εντελώς, πλήρως   

ευζωίας : ευμάρειας, ευδαιμονισμού  

 

 β)  

 κοινόχρηστος : ιδιόκτητος, ιδιωτικός  

συμμετοχή : αποχή  

αυτοακυρώνεται : αυτοεπιβεβαιώνεται  

γνώση : άγνοια 

 αδιάκοπης : αποσπασματικής 

 

Β4. α)  

«αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» : ευθύς λόγος, αυτούσια μεταφορά 
φράσης  

 «Ερυθρού Σταυρού» : τίτλος – επωνυμία οργανισμού  

 

 β) Να εντοπίσετε στο κείμενο τρεις εκφράσεις με μεταφορική σημασία.  

- μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη  

- η ανθρωπιά έχει καταντήσει κοινόχρηστος χώρος  

- η δίψα της ευζωίας  
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Γ1.  

Σχεδιάγραμμα έκθεσης :  

Δεδομένα : i.  επικοινωνιακό πλαίσιο : άρθρο  (τίτλος, επικαιρική αφόρμηση, 
κυριαρχία αναφορικής λειτουργίας της γλώσσας και γ΄ρηματικού προσώπου) 

                      ii. θέμα : ανθρωπιά  

 

Ζητούμενα :  

i. Φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς : 
 
 βία – ενδοοικογενειακή βία  
 πόλεμος 
 ρατσιστικές επιθέσεις 
 κοινωνικές ανισότητες 
 φτώχεια 
 υπερκατανάλωση 
 δουλεμπόριο 
 εθνικισμός  
 ατομικισμός 
 

 
ii. Δραστηριότητες που στοχεύουν στον περιορισμό του ελλείμματος της  
          ανθρωπιάς : 
 
 άτομο : συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις, αντίδραση σε περιπτώσεις 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
 
 οικογένεια : υγιή πρότυπα, καλλιέργεια αξιών (αλληλεγγύη, σεβασμός 
στον συνάνθρωπο, ανθρωπιά). 
 
 σχολείο : ανθρωπιστική παιδεία (διαμόρφωση δημοκρατικών αξιών, 
ομαδικό παιχνίδι, ανοχή στη διαφορετικότητα, διάλογος), εθελοντικές δράσεις, 
σχολείο ανοιχτό σε όλους (αναλυτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ και μαθητές με 
διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική καταγωγή). 

 
 πολιτεία :  

- μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας => περιορισμός 
κοινωνικών ανισοτήτων.  

-  ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βία, 
ρατσιστικές επιθέσεις, δουλεμπόριο κ.α.).  

- προβολή έργου και οικονομική στήριξη σε εθελοντικές οργανώσεις.   



 

Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 4 
 

- ΜΜΕ : προβολή του έργου ανθρωπιστικών και εθελοντικών οργανώσεων, 
προβολή εκπομπών με περιεχόμενο τα φαινόμενα καταπάτησης του 
ανθρωπισμού με σκοπό την ενεργοποίηση του κοινού και της πολιτείας 
για την άμεση αντιμετώπισή τους.  


