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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β’) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Περίληψη 

Ο δοκιµιογράφος πραγµατεύεται το θέµα του ανθρωπισµού και την εξέλιξή του στο 
πέρασµα των χρόνων. Αρχικά, ορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συµπόνια και διαπιστώνει ότι 
στο παρελθόν χρησιµοποιούταν ο όρος ανθρωπισµός παραθέτοντας το παράδειγµα του ιδρυτή του 
«Ερυθρού Σταυρού» Ντυνάν. Κατόπιν, αφού αναφέρει πως ο ανθρωπισµός αποτελούσε πρότυπο 
για τις µελλοντικές γενιές, επισηµαίνει ότι η ανθρωπιά αποτελεί κοινή απαίτηση σήµερα. Στη 
συνέχεια, τονίζει ότι ο συγκεκριµένος όρος έχει παραποιηθεί µε αποτέλεσµα τη διαφορετική 
σηµασία του. Επιπλέον, υπογραµµίζει πως ένας παράγοντας που οδηγεί τον ανθρωπισµό στη 
ακύρωσή του είναι η επιθυµία του ατόµου για ευζωία. Ολοκληρώνει τον προβληµατισµό του, 
δηλώνοντας ότι η ανθρωπιά είναι κατά κύριο λόγο βούληση και είδος αδιάλειπτης ενέργειας.  
 
 
B1. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι σήµερα τα ευγενικά συναισθήµατα θεωρούνται ξεπερασµένα 
λόγω της ανθρώπινης λαιµαργίας και της δίψας για ευζωία. Αυτό συµβαίνει γιατί ο σηµερινός 
άνθρωπος παραβιάζει τις ανθρωπιστικές αξίες τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στη 
σηµερινή πραγµατικότητα επικρατεί ο ανταγωνισµός στις διαπροσωπικές σχέσεις, η υπολογιστική 
φρόνηση και η χρησιµοθηρία. Επίσης, παρατηρείται επικράτηση του υλικού πολιτισµού σε βάρος 
του πνευµατικού, καθώς και έλλειψη εµπιστοσύνης στο συνάνθρωπο που οδηγεί σε φόβο και 
ανασφάλεια. Παράλληλα, υπάρχει κρίση των θεσµών, των ηθικών αξιών και απουσία ανώτερων 
ιδανικών, που οδηγεί στην αύξηση των φαινοµένων κοινωνική παθογένειας, όπως η βία και η 
εγκληµατικότητα. Εποµένως, κρίνεται απαραίτητη η καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών, όπως η 
αγάπη, η δικαιοσύνη, η µόρφωση και η ακεραιότητα. 
 
B2. 
Οι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου είναι οι εξής: 
α) 

1. Παραδείγµατα: Η θεµατική περίοδος υποστηρίζεται µε τη χρήση παραδειγµάτων : «Ο 
Ντυνάν για παράδειγµα…» 

2. Ορισµός: Η θεµατική περίοδος αναφέρει τον όρο ανθρωπιά. 
Αναλυτικότερα: Οριστέα έννοια: «ανθρωπιά» 

   Γένος: (λέξη) (εννοείται από την προηγούµενη περίοδο) 
   Ειδοποιός διαφορά: «τη συµπόνια… του γείτονα» 

 
β)  
έτσι: συµπέρασµα-αποτέλεσµα 
ωστόσο: αντίθεση 
 
 
 
 



 

 

Β3. 
α)  
αναλίσκεται: ασχολείται, αφιερώνεται, κατακερµατίζεται 
οικουµενική: πανανθρώπινη, παγκόσµια 
διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις, αλλαγές, παραποιήσεις 
ολωσδιόλου: τελείως, εντελώς, ολοκληρωτικά 
ευζωίας: καλοπέρασης, ευηµερίας, ευδαιµονίας 
 
β)  
κοινόχρηστος: ιδιωτικός 
συµµετοχή: αποχή, απουσία 
αυτοακυρώνεται: επικυρώνεται, επιβεβαιώνεται 
γνώση: αµάθεια, άγνοια 
αδιάκοπης: παροδική, στιγµιαία, σύντοµη 
 
Β4. 
α)  
«αυτός είναι µεγάλος ανθρωπιστής»: τα εισαγωγικά χρησιµοποιούνται προκειµένου να µεταφέρουν 
λόγια τρίτων 
«Ερυθρού Σταυρού»: Τα εισαγωγικά χρησιµοποιούνται προκειµένου να εσωκλείνουν την ονοµασία 
του ιδρύµατος (Τίτλος) 
β)   
«Ένα νόµισµα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια» 
«Μια πραγµατικότητα που ξοδεύονται ολόκληρη» 
«η δίψα της ευζωίας» 
 
Γ1. 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: ζητείται άρθρο, εποµένως χρειάζεται τίτλος: 

«Τα ανθρωπιστικό ιδεώδες» 
«Αναζητείται … συνάνθρωπος» 

«Ο ανθρωπισµός ως οικουµενική ανάγκη» 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η ανθρώπινη ζωή µέσα από τα βάθη της ιστορίας αποδεικνύει πως πραγµατώνεται µέσα 

από τη συλλογική προσπάθεια και όχι µέσα από ατοµικές υστερόβουλες πράξεις. Μέσα, λοιπόν, 
από πνευµατικές αναζητήσεις και φιλοσοφικές θεωρίες καθιερώθηκε και διαδόθηκε ο όρος 
«ανθρωπισµός». Ο ανθρωπισµός είναι το σύνολο των αξιών µε κέντρο και άξονα τον ίδιο τον 
άνθρωπο. Είναι, όµως, θλιβερό πως στην εποχή µας, παρ’ όλες τις επιστηµονικές κατακτήσεις 
παραµερίζονται οι ανθρωπιστικές αξίες και αγνοούνται οι αρχές του ανθρωπισµού. Αυτό το 
έλλειµµα του ανθρωπισµού είναι επιβεβληµένο να αντιµετωπιστεί µέσα από ατοµική και συλλογική 
δράση. 
 
Α’ ζητούµενο: Φαινόµενα που αποδεικνύουν το έλλειµµα ανθρωπιάς στη σύγχρονη εποχή: 

1. Η αλόγιστη τεχνολογική και επιστηµονική ανάπτυξη (εξοπλισµοί, όπλα µαζικής 
καταστροφής, περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.ά.) υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής του 
ανθρώπου. 

2. Η διάταξη ειδεχθών εγκληµάτων από άτοµα, οργανώσεις και κράτη κατά της ανθρωπότητας 
(τροµοκρατικές ενέργειες, απώλειες αµάχων, εγκλήµατα πολέµου κ.ά.). 



 

 

3. Η άνιση κατανοµή του πλούτου και η εκµετάλλευση των χωρών του «τρίτου κόσµου» 
(υποσιτισµός, πείνα εξαθλίωση, παιδική εργασία). 

4. Η διατήρηση σκοταδιστικών, για τον άνθρωπο, θεσµών από αυταρχικά καθεστώτα 
(θανατική ποινή, ρατσισµός, καταπίεση γυναικών). 

5. Η ζωή στα µεγάλα αστικά κέντρα είναι συχνά αβίωτη (αποµόνωση, µοναξιά, άγχος, ψυχική 
φθορά, εγκληµατικότητα). 

6. Το χρήµα θεοποιείται, οι ανθρώπινες σχέσεις φυραίνουν (ωφελιµισµός, υστεροβουλία, 
υποδούλωση του ανθρώπου στο καταναλωτικό πρότυπο ζωής). 

7. Εµπορευµατοποίηση της τέχνης και του αθλητισµού, της παράδοσης και της γνώσης. 
8. Αποξένωση από την παράδοση, ξενοµανία, πολιτιστική οµοιοµορφία. Εντείνεται το 

φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. 
 
Β’ Ζητούµενο: Ατοµική και συλλογική προσπάθεια για την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος. 
 
Ατοµική προσπάθεια: 
 

1. Κοινωνική ευαισθησία, εθελοντική προσφορά, άσκηση πίεσης στις κυβερνήσεις. 
2. Υιοθέτηση των κοινωνικών αξιών και ιδανικών και αποποίηση του ατοµικισµού. 
3. Επαφή µε το συνάνθρωπο, δηµιουργία ουσιαστικών ανθρωπίνων σχέσεων. 
4. Επανιεράρχηση αξιών, πνευµατική καλλιέργεια. 
5. Συνειδητοποίηση της διάστασης του προβλήµατος, περισυλλογή, αφύπνιση. 
6. Αυτογνωσία, αυτοσεβασµός, αυτοσυνειδησία. 
7. Απαγκίστρωση από την καταναλωτική κουλτούρα, εστίαση στην πνευµατική ζωή. 

 
 
Συλλογική Προσπάθεια: 
 

1. Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας και όχι ωφελιµιστικής, διαµόρφωση ολόπλευρα 
καλλιεργηµένων ανθρώπων. Απαλλαγή από ρατσιστικές προκαταλήψεις. 

2. Βιωµατική κατάκτηση των ανθρωπιστικών αξιών (οικογένεια και σχολείο), διεύρυνση των 
νοητικών δυνατοτήτων και όξυνση κριτικής ικανότητας µε την παροχή γνώσεων και γόνιµο 
διάλογο. 

3. Κατοχύρωση των δικαιωµάτων του ανθρώπου µε θεσµούς και µέτρα κοινωνικής 
προστασίας για όλους τους πολίτες. 

4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, κυρίως στις µεγαλουπόλεις (δόµηση, πράσινο), 
αναζωογόνηση της επαρχίας. ∆ιαµόρφωση ενός θετικού πλαισίου ζωής µε την εξασφάλιση 
των αγαθών που παρέχουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. 

5. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης (πνευµατικοί άνθρωποι), προβολή του έργου 
ανθρωπιστικών οργανώσεων. 

6. Προβολή πνευµατικών και όχι µόνο υλιστικών προτύπων. 
7. Ενηµέρωση του κόσµου από τα ΜΜΕ αναφορικά µε τα διεθνή προβλήµατα. 
8. Υιοθέτηση πολιτικής για τη µείωση εξοπλισµών µε το στόχο την ειρήνευση στον κόσµο. 
9. Επιδίωξη ισόρροπης ανάπτυξης των λαών και δικαιότερης κατανοµής των αγαθών. 
10. ∆ιεθνής συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. 
11. Ενίσχυση διεθνών οργανισµών και θεσµών για την αποτελεσµατικότερη προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
12. ∆ιαφύλαξη των πολιτιστικών αξιών των παραδόσεων κάθε λαού. 

       



 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ο ανθρωπισµός, λοιπόν, αποτελεί την πιο εύστοχη εναλλακτική λύση σε κάθε µορφή 

κρίσης που διέπει την εποχή µας. Είναι αναγκαίο να καταστεί σαφές πως ο άνθρωπος δεν είναι το 
«µέσο», αλλά ο «σκοπός». Υπό το πρίσµα του ανθρωπισµού και µε οδηγό τις ανθρωπιστικές αξίες 
είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. 
 
Επιµέλεια:  Βασιλειάδου Μ. - Εσκιτζή Ρ. - Ευθυµιάδου Ν. – Μπάσιου Α. - Παρασχάκη Ε. - 
Σεβρής Κ. -  Χατζηνικολάου Ν. 
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