
 

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014  

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Α. Περίληψη 

Ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα του ανθρωπισμού. Ως «ανθρωπισμός» 
ορίζεται το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο, η συμπόνια για τον πάσχοντα 
άνθρωπο. Ο «ανθρωπιστής» υπήρξε για πολλούς αιώνες αφενός ιδανικό, 
χαρισματική φύση που λίγοι κατόρθωναν να φτάσουν, αφετέρου χρέος αυτονόητο 
που ο καθένας προσπαθούσε να ασκήσει καθημερινά. Στην εποχή μας που ο 
άνθρωπος ταλαιπωρείται σε οικουμενικό επίπεδο ο ανθρωπισμός είναι απαίτηση. 
Ωστόσο, ο όρος έχει ενσωματωθεί στο καλούπι της εποχής και έχει αλλοιωθεί, 
καθώς ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Η έντονη χρήση του στο λόγο τον έχει αδειάσει 
από περιεχόμενο, γεγονός που αποδεικνύεται από την παντελή έλλειψή του στην 
πράξη. Η τάση του ανθρώπου προς τον υλικό ευδαιμονισμό τον αποτρέπει από την 
εσωτερική τελείωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθρωπιστική πράξη. Η 
ιστορία της ανθρωπότητας, άλλωστε, επιβεβαιώνει την ισχνή παρουσία «μεγάλων 
ανθρωπιστών» 

Β.1  

Για την ανάπτυξη της παραγράφου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η αντίθεση που 
υπάρχει ανάμεσα στο κυνήγι του υλικού ευδαιμονισμού, που επικρατεί ως τρόπος 
ζωής στην εποχή μας, με τη βαθιά, εσωτερική πάλη του ανθρώπου με τον εαυτό του 
για να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να αναπτύξει ευγένεια ψυχής. Ανθρωπισμός 
δεν μπορεί να υπάρξει σε μια εποχή άκρατου ωφελιμισμού, ατομικισμού και 
ανταγωνισμού αλλά σε μια εποχή υγιών προτύπων, αλτρουισμού και αγάπης για το 
συνάνθρωπο. 

Β.2 

α) Στην πρώτη παράγραφο διακρίνουμε ορισμό («Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε 
… «ανθρωπισμός», παραδείγματα ( «Ο Ερρίκος Ντυνάν για 
παράδειγμα…ανθρωπιστής».) και αιτιολόγηση («γιατί συμβαίνει … μεγάλη»). 

β) έτσι: συμπέρασμα 

  ωστόσο: αντίθεση 

Β.3 

α)  αναλίσκεται : ξοδεύεται, καταναλώνεται, δαπανάται 



 

 

  οικουμενική  : παγκόσμια, ανθρώπινη 

   διαστρεβλώσεις : αλλοιώσεις, παραποιήσεις 

   ολωσδιόλου  : εντελώς, ολοκληρωτικά 

   ευζωίας  : καλοπέρασης, ευημερίας, ευδαιμονία 

 

β)  κοινόχρηστος  : ιδιόχρηστος, ιδιωτικός 

 συμμετοχή  :  αποχή 

 αυτοακυρώνεται : αυτοεπιβεβαιώνεται 

 γνώση   : άγνοια 

 αδιάκοπης  : ασυνεχούς, σποραδικής, αποσπασματικής 

 

Β.4 

α) «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» :η φράση μπαίνει σε εισαγωγικά γιατί 
αποτελεί αυτούσια μεταφορά λόγων 

  «Ερυθρού Σταυρού» : η φράση μπαίνει σε εισαγωγικά γιατί υποδηλώνει την 
επωνυμία της συγκεκριμένης οργάνωσης που ίδρυσε ο Ερρίκος Ντυνάν. 

β) (ενδεικτικά) : 

 «η «ανθρωπιά» … είναι ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σε όλα τα χέρια» 

«μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό» 

«η οικουμενική ψυχή» 

«…οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν το σχήμα του μπουκαλιού τους…» 

«μια λέξη … φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται…» 

« Η «καλημέρα» αυτό το χαρούμενο άνοιγμα του παραθύρου προς τον αίθριο 
ουρανό…» 

 

Γ.1 



 

 

Ζητείται άρθρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε να βάλουμε τίτλο 
9εξωτερικό χαρακτηριστικό) αλλά πρέπει, επίσης, να λάβουμε στην προλογική μας 
παράγραφο ή ,ακόμα, στη μεταβατική αφορμή από την επικαιρότητα, πραγματική 
ή φανταστική (εσωτερικό χαρακτηριστικό). 

Στοιχεία του περιεχομένου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (μεταξύ άλλων 

 πολλών, φυσικά…) 

Α. Φαινόμενα που αποδεικνύουν την έλλειψη ανθρωπιάς 

Ø Υλιστική εποχή (κυριαρχεί το «έχειν» και όχι το «είναι») 
Ø Έλλειψη ιδανικών 
Ø Καταναλωτισμός – υλικός ευδαιμονισμός 
Ø Ατομικισμός 
Ø Εποχή των τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων και αντιθέσεων 
Ø Κοινωνικός αποκλεισμός (π.χ ελλιπής μέριμνα για ηλικιωμένους, άστεγοι) 
Ø Διακρίσεις 
Ø Ατομικισμός 
Ø Βία, εγκληματικότητα, πόλεμοι 
Ø Καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας του αλόγιστου κέρδους 
Ø Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Ø Κρίση των θεσμών (οικογένεια, δημοκρατία) 
Ø Αλλοτρίωση 

Β. α) Δράσεις ατομικές 

Ø Φροντίδα για καλλιέργεια, αυτομόρφωση, παιδεία 
Ø Έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης  
Ø Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις 
Ø Ατομική θέληση 
Ø Πίστη σε αξίες 

Β) Δράσεις συλλογικές 

Ø Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας και αγωγής 
Ø Αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου 
Ø Στήριξη του θεσμού της οικογένειας 
Ø Αρωγή από τα Μ.Μ.Ε. 
Ø Καταπολέμηση όλων των μορφών ρατσισμού 
Ø Δράση ανθρωπιστικών Μ.Κ.Ο. και διεθνών θεσμικών φορέων 
Ø Καταπολέμηση του ωφελιμισμού και της ιδιοτέλειας 
Ø Κίνητρα για την ενίσχυση του εθελοντισμού 
Ø Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 



 

 

Ø Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
 
Ωστόσο τα παραπάνω δεν πρέπει να υποκαθιστούν το κοινωνικό κράτος, 
δηλαδή τη μέριμνα από μέρους της πολιτείας.  

 Καλά αποτελέσματα σε όλους! 

 

Επιμέλεια: Πούλιου Ευδοξία - Φιλόλογος 

   

 


