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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 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
   Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα 

που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη. 
Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε 
χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» και 
με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό. Ο 
Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος 
ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό του, 
εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν 
πολέμω και εν ειρήνη».   

   Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με 
ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη και χωρίς τη θεμιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, 
επιθυμία της υστεροφημίας, υπήρξε, για πολλούς αιώνες, ένα θαυμάσιο ιδανικό, που οι 
προγενέστεροι το επρόβαλλαν στους μεταγενέστερους. Ακόμη τότε η «ανθρωπιά», μολονότι 
δεν έπαυε να είναι κοινή απαίτηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η 
υψηλή παρουσία, όπου μόνο μερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτάσουν. Και ακόμη, μια 
καθημερινή άσκηση που ο καθένας την επιθυμούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την 
αυτονόητο χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται ότι θα μπορούσε και διαφορετικά να την 
αξιοποιήσει.    

   Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήμερα δεν είναι 
χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει πως η οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την 
ταλαιπωρία του ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο. 

 Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί 
τρομακτικές διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν 
το σχήμα του μπουκαλιού τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και με τους όρους το ίδιο συμβαίνει. 
Αλλάζουν νόημα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται κανείς και 
κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιμοποιώντας τους. Έτσι, μπορούμε να μιλούμε όλοι για 
ανθρωπιά, αλλά να εννοούμε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγμα ο καθένας. 

  Έπειτα, ένας όρος, μια λέξη, μια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόμα μας, σιγά 
σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούμαι πως ίσια ίσια αυτό έχει 
συμβεί με την ανθρωπιά. Αρκεί μια ματιά ολόγυρά μας, για να το νιώσουμε καλύτερα τούτο. Η 
καθημερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι ένας 
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χειμώνας χωρίς αλκυονίδες. Η «καλημέρα», αυτό το χαρούμενο άνοιγμα παραθύρου προς τον 
αίθριο ουρανό, μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μορφασμό. Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της 
ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήματα 
θεωρούνται ξεπερασμένα. 

 Λησμονούμε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν 
είναι μόνο γνώση. Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσμος, 
στην τελείωσή του, που ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη μισαλλοδοξία, την 
καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου· είναι επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση και 
πολλή κατανόηση. Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. Δεν βρίσκεται στραμμένη προς ένα 
μονάχα σημείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος δεν μπορεί  παρά να 
είναι, σε κάθε περίσταση, ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι όργανο 
αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά  ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα 
ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί μορφή 
αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «μέγας ανήρ» παρά να γίνεις «μεγάλος 
άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα μεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους 
«ανθρώπους» να παρουσιάσει.  
 
I.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος.   
Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η έκδοση (Διασκευή). 

 
 

A1. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας  την  περίληψη  του  κειμένου  που  σας  δόθηκε 
(100-120 λέξεις). 

Μονάδες 25 
 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόμενο του 
αποσπάσματος που ακολουθεί: «Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας 
δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά 
αισθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα.». 

Μονάδες 10 
 

Β2. α) Να  βρείτε  δύο  τρόπους  ανάπτυξης  στην  πρώτη  παράγραφο  του 
κειμένου  (Η «ανθρωπιά» …  «εν πολέμω και εν ειρήνη») και να δικαιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 β) Ποια  νοηματική σύνδεση  εκφράζουν  οι διαρθρωτικές λέξεις:   
  έτσι  (στην  τέταρτη παράγραφο) 
  ωστόσο  (στην  έκτη παράγραφο). 

Μονάδες 4 
 

Β3. α) Να  γράψετε  ένα  συνώνυμο για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  
κειμένου: 

  αναλίσκεται , οικουμενική , διαστρεβλώσεις , ολωσδιόλου , ευζωίας.   
Μονάδες 5 
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 β) Να  γράψετε  ένα  αντώνυμο  για  καθεμιά  από  τις  παρακάτω  λέξεις  του  
κειμένου:  

  κοινόχρηστος , συμμετοχή, αυτοακυρώνεται , γνώση , αδιάκοπης . 
Μονάδες 5 

 
Β4. α) Να  αιτιολογήσετε τη  χρήση  των εισαγωγικών  στις  παρακάτω 

περιπτώσεις :  
  «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»  (στην  πρώτη παράγραφο) 
  «Ερυθρού Σταυρού»  (στην πρώτη  παράγραφο). 

    Μονάδες 2 
 

 β) Να  εντοπίσετε στο  κείμενο τρεις  εκφράσεις  με  μεταφορική  σημασία . 
Μονάδες 3 

 
Γ1. Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε 

φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά 
και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον 
περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις). 

Μονάδες 40 
 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  να γράψετε το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  εσώφυλλο  πάνω-
πάνω να συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή.  Στην  αρχή  των  
απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και το 
εξεταζόμενο  μάθημα . Να  μην  αντιγράψετε  τα θέματα  στο  τετράδιο και  να 
μη  γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας το όνομά σας . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την αποχώρησή  σας  να 
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 

 
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Στο ςυγκεκριμζνο κείμενο ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλοσ ςυςχετίηει τουσ όρουσ του 

ανκρωπιςμοφ και τθσ ανκρωπιάσ ςε επίπεδο διαφορϊν και χαρακτθριςτικϊν τουσ. Αρχικά, 

προςδιορίηει τον όρο «ανκρωπιά» ςυγκρίνοντασ τον με το παρελκόν μζςω παραδειγμάτων. 

Στθ  ςυνζχεια, παρακζτει τα διαχρονικά χαρακτθριςτικά του ανκρωπιςτι, τα οποία ςε 

πολλοφσ ςτο παρελκόν ςπάνιηαν, αν και θ   ςυγκεκριμζνθ  ςυμπεριφορά λαμβανόταν ωσ 

κακικον. Στισ μζρεσ μασ αντιμετωπίηεται ωσ επιτακτικι ανάγκθ, κακϊσ υπεριςχφουν οι 

αρνθτικζσ διαςτάςεισ τθσ. Η διςυπόςτατθ φφςθ τθσ υφίςταται λόγω του υποκειμενικοφ 

προςδιοριςμοφ τθσ.  Ο ςυγγραφζασ επιςθμαίνει ότι το νόθμά  τθσ ζχει αλλάξει λόγω των 

νζων ςυνκθκϊν ηωισ.   Η ανκρωπιά, όμωσ, δεν είναι μόνο γνϊςθ, αλλά αποδεικνφεται 

ζμπρακτα ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ και απαιτεί ςυνεχι εγριγορςθ. 

 

Β1. Σε μια εποχι που επικρατεί ο υλιςτικόσ τρόποσ ηωισ και το πνεφμα υλικοφ 

ευδαιμονιςμοφ δεν ευνοοφνται ανκρωπιςτικζσ αξίεσ όπωσ θ αλλθλεγγφθ, θ 

προςφορά ςτον ςυνάνκρωπο, θ ανιδιοτζλεια και ο αλτρουιςμόσ. Ο άνκρωποσ 

διακατζχεται από αδθφάγα και εγωκεντρικά αιςκιματα ςτοχεφοντασ ςτθν 

απόκτθςθ ολοζνα και περιςςότερων υλικϊν αγακϊν, αδιαφορϊντασ για τθν 

πνευματικι και θκικι του τελείωςθ. Ωσ εκ τοφτου προάγεται το ηθν ζναντι του ευ 

ηθν. Στο πλαίςιο αυτό αξίεσ όπωσ θ ςυλλογικότθτα, θ ςυνεργαςία, θ 

αλλθλοχποςτιριξθ κεωροφνται παρωχθμζνεσ και αναχρονιςτικζσ, κακϊσ τθν ίδια 

ςτιγμι ςτισ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ κυριαρχεί ο ατομικιςμόσ και το 

ανταγωνιςτικό πνεφμα. Αποτελεί λοιπόν, αδιριτθ ανάγκθ θ καλλιζργεια ςυλλογικϊν 

ιδανικϊν από όλουσ του φορείσ κοινωνικοποίθςθσ ϊςτε να ιςχυροποιθκεί το 

οικουμενικό πνεφμα. 

Β2 α. Η πρϊτθ παράγραφοσ του κειμζνου αναπτφςςεται με οριςμό και παράδειγμα. 

Υπάρχει δθλαδι ςυνδυαςμόσ μεκόδων. 

Οριςμόσ→ Οριςτζα ζννοια: ανκρωπιά 

  Γζνοσ: όροσ κοινόχρθςτοσ (από προθγοφμενθ πρόταςθ) 

  Ειδοποιόσ διαφορά: φυςικά τθ ςυμπόνια, τθ ςυμμετοχι…..ανκρϊπου 

Παράδειγμα→ «Ο Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτισ του «Ερυκροφ Σταυροφ» 

Η διαρκωτικι φράςθ για παράδειγμα αιτιολογεί ξεκάκαρα τον τρόπο ανάπτυξθσ. 

β.  -ζτςι: δθλϊνει ςυμπζραςμα - αποτζλεςμα 

 -ωςτόςο: δθλϊνει αντίκεςθ, εναντίωςθ 



 

B3 α.   -Αναλίςκεται: καταναλϊνεται, ξοδεφεται 

 -οικουμενικι: παγκόςμια, διεκνισ, κακολικι 

 -διαςτρεβλϊςεισ:  παραποιιςεισ 

 - ολωςδιόλου: εντελϊσ, τελείωσ 

 - ευηωίασ: καλοπζραςθσ, ευμάρειασ 

β. -κοινόχρθςτοσ: ιδιωτικόσ, ιδιόχρθςτοσ 

 - ςυμμετοχι: αποχι 

 - αυτοακυρϊνεται: αυτοεπιβεβαιϊνεται 

 -γνϊςθ: άγνοια 

 - αδιάκοπθσ: διακεκομζνθσ 

Β4 α. - «αυτόσ είναι μεγάλοσ ανκρωπιςτισ»: αυτοφςια μεταφορά λόγων τρίτου 

προςϊπου 

 -«Ερυκροφ Σταυροφ»: ονομαςία ιδρφματοσ – ειδικόσ όροσ 

Β4. Εκφράςεισ με μεταφορικι ςθμαςία 

§5 «Η ανκρϊπινθ λαιμαργία, θ δίψα τθσ ευηωίασ δεν αφινει τόπο για ευγενικά 

αιςκιματα» 

§6 «Η ανκρωπιά είναι κυκλικι παρουςία» 

§6 «Δεν βρίςκεται ςτραμμζνθ προσ ζνα μονάχα ςθμείο του ορίηοντα» 

 

Γ1. Επικοινωνιακό πλαίςιο : Άρθρο 

Ενδεικτικόσ τίτλοσ: «Αναηθτϊντασ τθ  χαμζνθ ανθρωπιά» 

Α’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Φαινόμενα ζλλειψθσ ανθρωπιάσ 

-Καταπάτθςθ ανκρϊπινων δικαιωμάτων : 

 ρατςιςμόσ (φυλετικόσ, κοινωνικόσ) 

 εκμετάλλευςθ παιδικισ εργαςίασ 

 καταςτρατιγθςθ  εργατικϊν δικαιωμάτων 



 παράνομεσ χωρίσ ζνταλμα ςυλλιψεισ 

 ζλλειψθ ιςοπολιτείασ , ιςότιμθσ μόρφωςθσ, κοινωνικισ περίκαλψθσ 

 πείνα, ςτεριςεισ, εξακλίωςθ 

 

-Βία, εγκλθματικότθτα, τρομοκρατία και άλλα φαινόμενα κοινωνικισ πακογζνειασ. 

-Οι εςτίεσ πολζμου ςε διάφορα μζρθ τθσ γθσ παραβιάηουν το δικαίωμα ςτθν ηωι. 

-Ανιδιοτζλεια, χριςθ ακζμιτων  μζςων, πνεφμα υλικοφ ευδαιμονιςμοφ. 

-Αδιαφορία για τον ςυνάνκρωπο, ζλλειψθ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ, κυριαρχία 

ςυμβατικότθτασ και αλλοτρίωςθσ, αμοραλιςμόσ. 

-Καταςτροφι φυςικοφ περιβάλλοντοσ, κίνδυνοι  για τθ ςωματικι υγεία, 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ. 

-Ο τεχνοκρατικόσ προςανατολιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ που διαμορφϊνει μονομερείσ 

και αλλοτριωμζνεσ προςωπικότθτεσ. 

 

Β’ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Δραςτθριότθτεσ ατομικζσ και ςυλλογικζσ  

 

Ατομικά 

Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ του ανκρωπιςμοφ και τθσ 

αναγκαιότθτασ επικράτθςθσ των αρχϊν του. Ταυτόχρονα χρειάηεται μια 

διαφοροποίθςθ των αξιολογικϊν κριτθρίων του ςφγχρονου ανκρϊπου. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

- Συμμετοχι ςε ςυλλογικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να διαμορφωκεί μια 

ςθμαντικι δυναμικι, ικανι να προωκιςει πιο αποτελεςματικά λφςεισ ςε 

κοινωνικά, πολιτικά και παγκόςμια ηθτιματα. 

- Εκελοντικι δράςθ :  

 βοικεια ςε άτομα που ζχουν ανάγκθ (π.χ. οικονομικά αςκενείσ, 

κφματα πολζμου, μετανάςτεσ, αςκενείσ, κλπ) είτε οικονομικά , είτε 

με προςωπικι προςφορά. 

 οικολογικοφ περιεχομζνου (π.χ.  δεντροφφτευςθ , κακαριςμόσ 

δθμόςιων χϊρων ..) 

 διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων,  ϊςτε να 

καλλιεργθκεί θ ευγενισ άμιλλα και θ ςυνεργαςία και να 

ενεργοποιθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προςταςία των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

 

Συλλογικά 

- Η πολιτεία, λειτουργϊντασ ωσ κράτοσ πρόνοιασ, χρειάηεται με τισ αναγκαίεσ 
πρωτοβουλίεσ, τθν ανκρωποκεντρικι διάςταςθ των κεςμϊν τθσ να 
προςανατολιςτεί ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν ηωισ που κα υπθρετοφν ουςιαςτικά 



τον άνκρωπο. Κυρίωσ, μάλιςτα, τισ κοινωνικά αςκενζςτερεσ τάξεισ, τα άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ κλπ. 
- Καταλυτικι οφείλει να είναι και θ δράςθ των πνευματικϊν ανκρϊπων. 
Λειτουργϊντασ ωσ υψθλά πρότυπα, να ςυγκροτιςουν ζνα νζο όραμα ηωισ.  
- Αποφαςιςτικόσ πρζπει να είναι επίςθσ ο ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν, 
όπωσ ο ΟΗΕ, για  τθν υπεράςπιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, θ παραβίαςθ 
των οποίων καταςτρατθγεί τισ αξίεσ του ανκρωπιςμοφ. 
- Τα ΜΜΕ είναι ανάγκθ να αναδείξουν τα ςοβαρά κοινωνικά και παγκόςμια 
προβλιματα, να ευαιςκθτοποιιςουν τθν κοινι γνϊμθ. 
- Αποφαςιςτικόσ πρζπει να είναι επίςθσ ο ρόλοσ των διεκνϊν οργανιςμϊν, 
όπωσ ο ΟΗΕ, για  τθν υπεράςπιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, θ παραβίαςθ 
των οποίων καταςτρατθγεί τισ αξίεσ του ανκρωπιςμοφ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


