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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. 
Το δοκίμιο πραγματεύεται το περιεχόμενο και τη διαχρονική αξία της ανθρωπιάς. Ο 
ανθρωπιστής, που αφιερωνόταν με ανιδιοτέλεια στην αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, 
θεωρώντας αυτό ως χρέος του, ήταν ιδανικό παλαιότερων εποχών, που όμως μόνο 
προικισμένες προσωπικότητες κατόρθωσαν να επιτύχουν. Σήμερα, η  έννοια της 
ανθρωπιάς, παρά τα οικουμενικά προβλήματα, έχει παραποιηθεί, καθώς αποκτά 
διαφορετικό νόημα για τον καθένα. Εξάλλου, η συνεχής επίκλησή της, την μετατρέπει σ’ 
έναν όρο κενό περιεχομένου, αφού η ζωή αποδεικνύει πως  θυσιάζεται στο βωμό των 
υλικών αγαθών. Ωστόσο, για να είναι κάποιος πραγματικά ανθρωπιστής οφείλει 
συνειδητά  να το πράττει, σεβόμενος και κατανοώντας τον συνάνθρωπο, αρνούμενος την 
εκμετάλλευση των πράξεών του για προσωπική προβολή και καταβάλλοντας διαρκή 
προσπάθεια. 
 
Β1. Είναι γεγονός πως η επιθυμία του ανθρώπου να κατακτήσει την ευημερία και η δίψα 
του για πλούτο  παραγκωνίζει τα ευγενικά αισθήματα. Η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας 
για την κατάκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών. Το χρήμα θεοποιείται και 
ανάγεται σε υπέρτατη αξία και σκοπό και ο άνθρωπος χρησιμοποιείται ως το μέσο για την 
επίτευξη αυτού. Γι’ αυτό, οτιδήποτε δεν αποτιμάται με βάση το υλικό συμφέρον 
απαξιώνεται και κυριαρχεί η άποψη πως η ευτυχία αγοράζεται. Ο σεβασμός , η 
αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, που δίνουν έμφαση και αξία στον άνθρωπο, 
χάνουν το νόημα τους και δεν αποτελούν ερείσματα μιας ηθικής προσωπικότητας. Έτσι, 
το  άτομο εγκλωβίζεται στον ατομισμό του και «αδειάζει» εσωτερικά, περιδινούμενο σε 
έναν φαύλο κύκλο μάταιης ικανοποίησης των υλικών αναγκών ενώ και οι  διαπροσωπικές 
σχέσεις αλλοτριώνονται.  
 
Β2. 
α) 
 Δύο τρόποι ανάπτυξης που μπορούν να εντοπιστούν στην πρώτη παράγραφο είναι: 
i) Ορισμός, στο χωρίο «Η ‘‘ανθρωπιά’’ … γείτονα», όπου ορίζεται η έννοια της 
«ανθρωπιάς» ως «της συμπόνιας, της συμμετοχής … στο πάθος του γείτονα». 
ii) Παραδείγματα, στο χωρίο «Ο Ντυνάν, για παράδειγμα … ‘‘εν πολέμω και εν 
ειρήνη’’». Στο σημείο αυτό αναφέρεται ο Ντυνάν ως πρότυπο καθολικού ανθρωπιστή. 
 

Επίσης, μπορούμε να εντοπίσουμε δύο ακόμη τρόπους ανάπτυξης: 
iii) Αιτιολόγηση στο χωρίο «πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε….εν ειρήνη», όπου αιτιολογείται 
το γιατί ο Ντυνάν υπήρξε ανθρωπιστής. 
iv) αναλογία ,στο χωρίο « η ανθρωπιά….είναι ένα νόμισμα  μεγάλη ανταλλακτική αξία», 
όπου παρομοιάζεται η ανθρωπιά με ένα νόμισμα μεγάλης αξίας. 
 
β) 
έτσι: εκφράζει συμπέρασμα – αποτέλεσμα 
ωστόσο: εκφράζει αντίθεση 



Β3. 
α) 
αναλίσκεται: αφιερώνεται, ξοδεύεται 
οικουμενική: πανανθρώπινη 
διαστρεβλώσεις: παραποιήσεις, αλλοιώσεις 
ολωσδιόλου: εντελώς, ολοκληρωτικά 
ευζωίας: ευημερίας, ευμάρειας, καλοπέρασης 
 
β) 
κοινόχρηστος: ιδιωτικός, ατομικός 
συμμετοχή: αποχή 
αυτοακυρώνεται: αυτοεπιβεβαιώνεται 
γνώση: άγνοια 
αδιάκοπης: παροδικής, αποσπασματικής 
 
Β4. α) 
 «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»: αυτούσια μεταφορά της άποψης των ανθρώπων     
«Ερυθρού Σταυρού»: όνομα  ενός οργανισμού, ενός φορέα 
 
      β) εκφράσεις με μεταφορική σημασία: μια προσωπικότητα που ξοδευόταν 
ολόκληρη, γλυκιά ζεστασιά, μια έκφραση…. σιγά  σιγά φτωχαίνει 
 
Γ1.  
 
Εφόσον πρόκειται για άρθρο, ο μαθητής οφείλει να θέσει τίτλο. Το ύφος πρέπει να 
είναι επίσημο και τυπικό με χρήση γ’ προσώπου και αναφορικής γλώσσας. 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 Στον πρόλογο ο μαθητής οφείλει να έχει ως αφόρμηση την επικαιρότητα. 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ανθρωπισμός: η μόνη ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο 
 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
1. Τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, 
φανατισμός, νεοφασισμός) αυξάνονται ανησυχητικά, πράγμα που δείχνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφωρα και η αξία «άνθρωπος» έχει υποτιμηθεί 
σοβαρά και επικίνδυνα. 
 
2. . Επικρατεί ατομικισμός και ο άνθρωπος ασχολείται περισσότερο με τον εαυτό του 
παρά με τους άλλους. Πολλές φορές, μάλιστα, τους χρησιμοποιεί για να επιτύχει 
προσωπικά οφέλη. 
 
3. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην ανεργία και την ανέχεια, με αποτέλεσμα τα 
προβλήματα επιβίωσης να είναι δισεπίλυτα. 
 
4. Επικρατεί φόβος και ανασφάλεια για το μέλλον και πολλοί άνθρωποι χάνουν την 
ταυτότητά τους και αποπροσανατολίζονται μέσα στο λαβύρινθο της καθημερινότητας. 



Κραυγαλέα διαμαρτυρία απέναντι σ' αυτό αποτελεί η χρήση ναρκωτικών, κυρίως από 
νέους ανθρώπους, που προσπαθούν να ικανοποιηθούν τεχνητά, επειδή η πραγματικότητα 
γι' αυτούς είναι οδυνηρή. 
 
5. Οι τεχνολογικές κατακτήσεις απομακρύνουν τον σημερινό άνθρωπο απ' τη φύση, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, από την ομορφιά, τη γαλήνη. 

 
6.Επικρατούν εξατομικευμένες μορφές ψυχαγωγίες, που απομακρύνουν τον άνθρωπο 
από τον διπλανό του. 
 
7. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που εργάζονται με ευχαρίστηση και που η εργασία αποτελεί 
γι' αυτούς πηγή δημιουργίας και ευτυχίας. Για τους περισσότερους έχει μετατραπεί σε 
καταναγκαστική ρουτίνα, που απλά εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή. 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
 
1. Δεν υπάρχει αρμονία στις σχέσεις μεταξύ ομάδων, κοινωνιών, κρατών. Πολλές φορές, 
μάλιστα, ισχυρά κράτη επεμβαίνουν στα εσωτερικά μικρότερων, παραβιάζοντας την 
ανεξαρτησία τους.  
 
2. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί και ανταγωνισμοί δεν έχουν τέλος και συνεχώς 
κατασκευάζονται νέα όπλα μαζικής καταστροφής, που μπορούν να αφανίσουν τη ζωή 
στον πλανήτη.  
 
3. Η παγκόσμια ειρήνη απειλείται ολοένα και περισσότερο, ενώ παντού ξεσπούν 
πόλεμοι με χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.  
 
4. Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί και τα «μποϋκοτάζ» στις αγορές είναι καθημερινό 
φαινόμενο, που δε γνωρίζει δίκαιο και ηθική. 
 
5. Φυλετικές διακρίσεις αναβιώνουν στον αναπτυγμένο κόσμο, με αποτέλεσμα οι 
άνθρωποι να χωρίζονται ανάλογα με το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία.  
 
6. Η πείνα κυριαρχεί στον Τρίτο Κόσμο και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα 
εκατομμύρια παιδιά που πεθαίνουν κάθε χρόνο μέσα στην αθλιότητα και τη μιζέρια. 
 

Έτσι, διαπιστώνουμε ότι και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο οι αρχές του 
ανθρωπισμού παραβιάζονται, ενώ στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει δυσαρμονία, με μόνο 
αντίκτυπο στην ατομική ζωή κάθε μέλους της κοινωνίας. Ο ανταγωνισμός επικρατεί όλο 
και περισσότερο και ο σύγχρονος άνθρωπος περιχαρακώνεται γύρω από τον εαυτό του, 
προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στις εξωτερικές επιδράσεις και να νιώσει ασφαλής. 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ 
ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 
 
Πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος, ατομικά και συλλογικά, να κάνει μια θεώρηση του τρόπου 
ζωής του. Έτσι, θα μπορέσει να διαπιστώσει τις αδυναμίες και τα λάθη του και θα πάρει 
αποφάσεις προκειμένου να κάνει τη ζωή του καλύτερη. 
 



1. Συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρωπισμού και της ανάγκης να επικρατήσει στην 
κοινωνία για το καλό όχι μόνο του ενός αλλά του συνόλου, γιατί το άτομο ανήκει στο 
σύνολο και αν η ομάδα προκόβει και το άτομο ωφελείται.  
 
2. Διαρκής αγωνιστική προσπάθεια, μέσα στα πλαίσια εθελοντικών δραστηριοτήτων, 
για βελτίωση των συνθηκών σε όλους τους τομείς. 
 
3. Επαναφορά στη ζωή των μεγάλων αξιών, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 
αγάπης, της συντροφικότητας, της ισότητας, που άστοχα ο άνθρωπος πάνω στην πλεονεξία 
του παραμέρισε. 
 
4. Υπευθυνότητα στις πράξεις που έχουν σχέση µε την ιδιωτική ζωή, την κοινωνική, την 
πολιτική. 
 
5. Πίστη στον άνθρωπο και στην αξία του, αξιοπρέπεια απέναντι στις καταστάσεις που 
δηµιουργούν κάθε είδους πτώση, ειλικρίνεια στις σχέσεις µε τους άλλους. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 
1. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παιδεία. Η πολύπλευρη και ολοκληρωµένη 
διαπαιδαγώγηση θα δηµιουργήσει αυριανούς πολίτες που θα ζουν σωστά και ανθρώπινα, 
πάνω στις αρχές του δικαίου και της ισότητας. 
  
2. Ενηµέρωση του κόσµου, µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, για τα διάφορα 
εθνικά και διεθνή προβλήµατα, για να µπορούν οι άνθρωποι, ξέροντας την αλήθεια, να 
παίρνουν θέση και ανάλογα να συντονίζουν τον αγώνα τους.  
 
3. Δηµιουργία πνευµατικών κέντρων και συλλόγων, αθλητικών, µορφωτικών, 
πολιτιστικών, που θα αποσκοπούν στη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων, που 
οµολογουµένως σήµερα έχουν υποβαθµιστεί. 
 
4. Αντίδραση λαϊκή όταν απειλείται η παγκόσµια ειρήνη ή παραβιάζονται 
απροσχηµάτιστα τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
5. Κοινωνική και κρατική µέριµνα για την προστασία και συντήρηση της φύσης, που 
αποτελεί πηγή έµπνευσης, ζωής, χαράς και δηµιουργίας. Έτσι, ο άνθρωπος θα 
αποδεσµευτεί απ' την ασφυκτική ζωή της πόλης και είναι πολύ πιθανό να ανακαλύψει 
συγκινήσεις ξεχασµένες, που θα τον κάνουν να αισθανθεί την οµορφιά της ζωής. 
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 
1. Οι διεθνείς οργανισµοί που έχουν δηµιουργηθεί, όπως ο Ο.Η.Ε., η UNESCO. το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να προστατεύουν το ανθρωπιστικό ιδεώδες 
ουσιαστικά και όχι µε λόγια. 
 
2. Περιορισµός των εξοπλισµών, πυρηνικός αφοπλισµός. 
 
3. Βοήθεια ουσιαστική στους πεινασµένους και άρρωστους όλου του κόσµου, µείωση 
του χάσµατος µεταξύ φτωχών και πλουσίων, αναπτυγµένων και υπανάπτυκτων χωρών. 
 



4. Σεβασµός της ιστορικής παράδοσης κάθε λαού, της διαφορετικότητάς του, της 
εθνικής ανεξαρτησίας του.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – EΠlΛOΓOΣ 
 

Ο ανθρωπισµός, λοιπόν, είναι αυτός που περικλείει όλες τις αξίες της ζωής, της δίνει 
περιεχόµενο και κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει. Σήµερα, µάλιστα, που οι αξίες έχουν 
παραµερισθεί, πρέπει όλοι να προσπαθήσουµε να κάνουµε τη ζωή µας ανθρώπινη, για να 
αισθανθούµε καλύτερα την αξία της. Αυτό θα επιτευχθεί µε αγώνα και υποµονή, σύνεση 
και διαρκή προσπάθεια, για να ξεπεραστεί η κρίση, που ξεκινάει κυρίως από την έλλειψη 
της ανθρωπιάς. Έτσι, θα λυθούν πολλά ψυχολογικά προβλήµατα, θα περιορισθεί η 
αποµόνωση, και ο άνθρωπος θα µπορεί και να δηµιουργεί, µέσα σ' ένα κλίµα µεστό από 
αγάπη, ζεστασιά και κατανόηση για τον συνάνθρωπό του. 

 
 
 
 
 
 
 
 


