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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α.Το κείμενο αναφέρεται στην ανθρωπιά. (Θέμα του κειμένου) Αρχικά, σημειώνεται
ότι η ανθρωπιά είναι μια έννοια ευρέως διαδεδομένη στην σύγχρονη εποχή και
σημαίνει την θλίψη για τα προβλήματα των συνανθρώπων. (1η) Στην συνέχεια,
επισημαίνεται ότι ο ανθρωπιστής είναι άνθρωπος ανιδιοτελής, αλλά σε προηγούμενες
περιόδους δεν ήταν διαδεδομένη η αξία του. (2η) Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η
διάδοσή της στην σύγχρονη εποχή δηλώνει την ύπαρξη ενός παγκόσμιου πνεύματος
συμπάθειας. (3η) Ωστόσο, η ανθρωπιά έχει παραποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την
σύγχρονη εποχή (4η) διότι επικρατεί η πλεονεξία. (5η) Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η
ανθρωπιά συνδέεται με την θέληση, την πράξη, την ανεκτικότητα και την
ενεργητικότητα.
Β.1. Αποτελεί γεγονός ,χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι η σύγχρονη εποχή
χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του υλισμού. Πολλοί άνθρωποι σε όλες τις
περιοχές του πλανήτη επιδιώκουν να αποκτούν όσο το δυνατόν πιο πολλά υλικά
αγαθά και συχνά αισθάνονται άγχος για να επιτύχουν τον στόχο τους. Συχνά, δεν
αρέσκονται σε αυτά που έχουν ήδη αποκτήσει, αλλά επιδιώκουν περισσότερα. Εντός
αυτού του πλαισίου, όχι μόνο παραμελούν να συνάπτουν σχέσεις αλληλοσεβασμού
και αγάπης ,αλλά συχνά οι σχέσεις αυτές βασίζονται στον ανταγωνισμό. Επομένως,
παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ιδανικά της αλληλεγγύης θεωρούνται ότι
είναι χωρίς αξία και παρωχημένα.
Β.2 α) Η πρώτη παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων: ορισμού,
αιτιολόγησης και παραδείγματος Δύο εξ αυτών που εντοπίζονται είναι:
1)Αιτιολόγηση-Η άποψη του συγγραφέα είναι, ότι η ανθρωπιά είναι ένας
κοινόχρηστος όρος ,ένα νόμισμα κυκλοφορεί σε όλα τα χέρια….
Την άποψή του την αιτιολογεί με το επιχείρημα ότι αυτό συμβαίνει, γιατί η
ανταλλακτική του αξία είναι πολύ μεγάλη. Η λέξη που δηλώνει την αιτιολόγηση είναι
το «γιατί».
2)Ορισμός: Οριστέα έννοια: ανθρωπιά
Γένος ορισμού: συμπόνια, συμμετοχή
Ειδοποιός διαφορά: με τον ένα…γείτονα
Ο ορισμός , ως προς τον τρόπο που αναπτύσσεται η οριστέα έννοια, είναι αναλυτικός
και ως προς την έκταση, σύντομος.
Λέξη που δηλώνει τον τρόπο ανάπτυξης είναι το « εννοούμε»
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Β.2. β) έτσι δηλώνει συμπέρασμα
Ωστόσοδηλώνει αντίθεση –εναντίωση
Β.3 α)αναλίσκεται=αναλώνεται
Οικουμενική=πανανθρώπινη
Διαστρεβλώσεις=παραποιήσεις
Ολωσδιόλου=εντελώς
Ευζωΐας=καλοπέρασης
β)κοινόχρηστος προσωπικός
Συμμετοχή αποχή
αυτοακυρώνεταιεπιβεβαιώνεται
γνώσηάγνοια
αδιάκοπηςασυνεχούς
Β.4. α) «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» :Ο συγγραφέας μεταφέρει αυτούσια τα
λόγια άλλου.
«Ερυθρού Σταυρού»: Αναφέρει τον τίτλο- όνομα ιδρύματος.
β) 1- Η «ανθρωπιά» είναι ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια
2 -η Οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την ταλαιπωρία του ανθρώπου
3- Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της
ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα
Γ.
(ΤΙΤΛΟΣ)ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
- Γενική αναφορά στα αντιφατικά γνωρίσματα της σύγχρονης εποχής.
-Επισήμανση του προβλήματος : απουσία ανθρωπιάς
-Προαιρετικά: Ορισμός του ανθρωπισμού.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:Αίτια φαινομένου
-Υλισμός.
- Παραγκωνισμός παιδείας.
- Δυσλειτουργία θεσμών. (πολιτειακών, κοινωνικών)
Α΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Φαινόμενα έλλειψης ανθρωπιάς.
Επικράτηση της βίας.
Παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Επίταση του υλιστικού-χρησιμοθηρικού πνεύματος.
Έξαρση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων
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Γενικότερα, αλλοτρίωση, εξαχρείωση του ατόμου.
Β΄ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Δραστηριότητες.
-Προαγωγή της ανθρωπιστικής παιδείας και των ιδανικών που αυτή εκπροσωπεί.
- Προβολή αντίστοιχων προτύπων από τα Μ.Μ.Ε.
-Δραστηριοποίηση, ατομική και συλλογική, μέσα από εθελοντικές, πολιτικές και
κοινωνικές ομάδες προκειμένου να :
α)Καταπολεμηθεί κάθε μορφή ρατσισμού
β)Οργανωθούν έμπρακτες δράσει αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες
γ)Αντιδράσουν οργανωμένα και συστηματικά απέναντι σε κάθε μορφή παραβίασης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ανακεφαλαίωση και συμπέρασμα :
Το πρόβλημα είναι όντως απειλητικό, υπάρχουν όμως περιθώρια αντίδρασης.
Προτροπή για την επίτευξη της ιδεατής έκβασης: Ανάγκη ευαισθητοποίησης και
δραστηριοποίησης όλων, ιδίως των νέων, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινωνία
αλληλεγγύης και ανεκτικότητας.
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

