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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 

Α1.  

Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. 

Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια 

διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις 

ιδιότητες του ανθρωπιστή, όπως αυτές σκιαγραφούνταν κατά το 

παρελθόν. Ακολούθως επαναδιαπραγµατεύεται τον όρο υπό το 

πρίσµα της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας κι επισηµαίνει 

τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί ο «ανθρωπισµός» και τις 

διαφορετικές σηµασίες που έχει λάβει η λέξη. Τονίζει πως η 

υπερβολική χρήση του όρου στη σύγχρονη εποχή συνδυαζόµενη µε 

τα υλιστικά πρότυπα που επικρατούν έχουν οδηγήσει στην απαξίωση 

του όρου. Καταλήγοντας, προσδιορίζει τα ακριβή χαρακτηριστικά του 

ανθρωπισµού, αλλά και τις δυσκολίες που προϋποθέτει η υλοποίηση 

του. 

Β1. 

 Στη σύγχρονη υλιστικά προσανατολισµένη εποχή βασική 

επιδίωξη αποτελεί η κατάκτηση της ευµάρειας και παραγκωνίζονται 

δυστυχώς, οι ευγενείς ανθρωπιστικές αξίες. Σε αλλοτινούς καιρούς ο 

ανθρωπισµός αποτελούσε ύψιστο ιδανικό αφού ο άνθρωπος 

αντιλαµβανόταν την ανάγκη να βρίσκεται στο «εµείς» και όχι απλώς 

στο «εγώ», τη σηµασία της εθελούσιας προσφοράς, της ειλικρίνειας 

και της ανιδιοτέλειας. Σήµερα, από την άλλη, όλες αυτές οι σε βάθος 

και ουσία ανθρώπινες ανάγκες τίθενται στο περιθώριο, αφού ο 

άνθρωπος τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, να εργαστεί κοπιωδώς για 

να αποκτήσει ολοένα και περισσότερα αγαθά και να ανταπεξέλθει στις 
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απαιτήσεις των καιρών. Ακόµη χειρότερα, ο σύγχρονος άνθρωπος 

θεωρεί ότι τα ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά είναι παρωχηµένα. 

Εποµένως, η στροφή του ανθρώπου προς το χρήµα, τον πλούτο και 

τον υλισµό, οδήγησε σε παραµερισµό και απαξίωση των 

ανθρωπιστικών αρχών.  

Β2. α)  Τρόποι Ανάπτυξης :  

i. Ορισµός ανθρωπιάς  

Οριστέα έννοια : ανθρωπιά 

Προσεχές γένος : λέξη, όρος, νόµισµα 

Ειδοποιός διαφορά : «που κυκλοφορεί … ανθρώπου» 

ii. Παράδειγµα  

«Ο Ντυνάν, για παράδειγµα … ανθρωπιστής» 

iii. Αιτιολόγηση 

«γιατί συµβαίνει … µεγάλη» 

Β2. β)  έτσι    : αποτέλεσµα, συµπέρασµα 

  ωστόσο   : αντίθεση, εναντίωση 

Β3. α)  αναλίσκεται  : ξοδεύεται 

  οικουµενική  : συλλογική, καθολική, παγκόσµια 

  διαστρεβλώσεις  : αλλοιώσεις 

  ολωσδιόλου  : τελείως, ολοσχερώς, εντελώς 

  ευζωίας   : ευµάρειας, ευδαιµονίας 

Β3. β)  κοινόχρηστος ≠ ιδιόχρηστος, ιδιωτικός, ατοµικός 

  συµµετοχή   ≠ αποχή 

  αυτοακυρώνεται  ≠ αυτοεπιβεβαιώνεται, αυτοπροβάλλεται 

  γνώση   ≠ άγνοια 

  αδιάκοπης   ≠ ασυνεχούς 
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Β4. α)  «αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής» : µεταφέρονται 

αυτούσια λόγια τρίτου 

  «Ερυθρού Σταυρού» : τίτλος - όνοµα οργάνωσης 

Β4. β)  Εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία :  

i. «Αλλάζουν νόηµα, αλλάζουν απόχρωση» (§ 4η) 

ii. «µια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να 

κάµει το καλό» (§ 1η)  

iii. «Η «καληµέρα», αυτό το χαρούµενο άνοιγµα παραθύρου 

προς τον αίθριο ουρανό» (§ 5η) 

Γ1.  

Τίτλος  : Που πήγε η ανθρωπιά; / Ζητείται ανθρωπιά!  

Πρόλογος  : Αφόρµηση από ένα επίκαιρο γεγονός, τοπικό, 

πανελλήνιο ή παγκόσµιο (πχ απειλή πτώχευσης ενός 

φιλανθρωπικού ιδρύµατος) 

Α. Φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς : 

• Έξαρση βίας κάθε µορφής 

• Έξαρση φαινοµένων κοινωνικής παθολογίας εν γένει, 

ρατσισµός, ξενοφοβία, έλλειψη ανεκτικότητας, 

µισαλλοδοξία 

• Απαξίωση εκπαιδευτικού συστήµατος και ανθρωπιστικής 

παιδείας 

• Κρίση θεσµού οικογένειας 

• Αδιαφορία για ευπαθείς οµάδες 

• Έλλειψη κρατικής πρόνοιας, άστεγοι, καταπάτηση 

υποδοµών (όπως οι ράµπες) 

• Επιδίωξη αυτοπροβολής, µονόπλευρης επαγγελµατικής 

καταξίωσης 

• Οικολογική ρύπανση 
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• Κρίση παράδοσης, αξιών, ηθών, εθίµων, εθνικής 

ταυτότητας 

• Έλλειψη σεβασµού προς την τρίτη ηλικία 

Β. ∆ραστηριότητες που αποσκοπούν στον περιορισµό της 

έλλειψης ανθρωπισµού : 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ   : 

Άτοµο   : 

• Αυτοκριτική και επανιεράρχηση αξιών 

• Συµµετοχή σε εθελοντικές δράσεις 

• Αυτοµόρφωση, συνεχής εκπαίδευση 

• Πολιτικοποίηση, ενδιαφέρον για τα κοινά σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο 

• Επαφή µε τις τέχνες 

Πνευµατικός άνθρωπος : 

• Ευαισθητοποίηση 

• Συµµετοχή στα κοινά 

• Προβολή ορθών προτύπων 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ : 

Οικογένεια  : 

• Συζήτηση και κλίµα διαλόγου, προβολή ορθών προτύπων 

Σχολείο – Εκπαίδευση : 

• Αναδιαµόρφωση εκπαιδευτικού συστήµατος 

• Εξισορρόπηση τεχνοκρατικής και ανθρωπιστικής παιδείας 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά 

προβλήµατα 

• Συµµετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις 

• Ανάληψη πρωτοβουλιών και οργάνωση δράσεων από 

τους µαθητές 



ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης : 

• Προβολή ποιοτικών εκποµπών 

• Ενηµέρωση για τα τοπικά, εθνικά, παγκόσµια κοινωνικά 

προβλήµατα 

• Προβολή φιλανθρωπικών οργανώσεων και δράσεων 

Επίλογος  : Είναι στο χέρι όλων µας να επαναφέρουµε τον 

Άνθρωπο στο επίκεντρο. «Χειµώνας άγριος. Κι η φωτιά - 

καλοκαιριά στην κάµαρα µου. Ντρέποµαι για τη ζέστα µου και 

για την ανθρωπιά µου!» (Κ. Παλαµάς). 

 

 


