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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Ο συντάκτης θίγει το πρόβληµα της ανθρώπινης προσέγγισης σήµερα. Αρχικά 

επισηµαίνει πως οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

επικοινωνίας και ανθρωπιάς, από αποξένωση των ανθρώπων, που τους 
καταρρακώνει ψυχικά. Ακόµη και η περίθαλψη που παρέχει η Πολιτεία στους 
πολίτες είναι αποστερηµένη από αγάπη. Η απώλεια του συναισθηµατισµού 

πλήττει ψυχικά τους νέους και τους οδηγεί σε προβληµατισµό και ανησυχία 
για το µέλλον, ακόµη και σε τάσεις φυγής. Ο συγγραφέας διαπιστώνει πως το 
πρόβληµα αυτό οφείλεται στην έκπτωση του ανθρωπισµού και στην 
υποβάθµιση της ανθρώπινης αξίας σε µια απρόσωπη οντότητα. ∆εν υπάρχουν 

πια αληθινοί φίλοι αλλά τυπικοί γνωστοί. Συµπεραίνει καταλήγοντας πως ο 
άνθρωπος των σύγχρονων µεγαλουπόλεων χρειάζεται τον συνάνθρωπο και θα 
ξεπεράσει τη µοναξιά του αν επιδιώξει την ουσιαστική επικοινωνία µαζί του. 

 
Β1. Τελικά συµβαίνει να µην υπάρχει άνθρωπος, ενώ υπάρχουν άνθρωποι. Ο 

συγγραφέας θεωρεί πως στις σύγχρονες µεγαλουπόλεις δεν υπάρχουν 
άνθρωποι µε ανθρωπιστικά ιδανικά. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος 

δεν πιστεύει πια στην αξία του ανθρώπου, καθώς η υλική αξία εκτιµάται 
περισσότερο από την ανθρώπινη. Το σηµερινό ανταγωνιστικό οικονοµικό 
σύστηµα προωθεί τον ατοµικισµό, τον ωφελιµισµό ενώ παράλληλα απαξιώνει 

τις αξίες της συνεργασίας, της αγάπης, της συντροφικότητας. Οι 
διαπροσωπικές σχέσεις έχουν πολλές φορές ως σκοπό το υλικό κέρδος. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος έγινε υλιστής, σκληρός, κυνικός, ανάλγητος στο πόνο 
του άλλου. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να βιώνει έντονα το αίσθηµα της 

µοναξιάς και της αποµόνωσης, της έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας µε τον 
συνάνθρωπο. 

 

Β2. Στην τελευταία παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας χρησιµοποιεί την 
επίκληση στο συναίσθηµα του δέκτη. Σκοπός του είναι να διεγείρει 
συναισθηµατικά τον αναγνώστη, να τον συγκινήσει για να ενεργοποιηθεί ώστε 
να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της µοναξιάς. Τα µέσα πειθούς που επικαλείται 

αντίστοιχα είναι:  
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α) Συναισθηµατικά φορτισµένες λέξεις: «Αυτοί έχουν περισσότερο κι από 
το ναυαγό την ανάγκη από ένα απαλό, γεµάτο αγάπη χέρι, που θα τους 

χαρίσει ένα χάδι, έτσι αυθόρµητα, χωρίς υπολογισµούς.» 

 
β) Σχήµατα λόγου (µεταφορές, παροµοιώσεις, γενικά ποιητική λειτουργία 

της γλώσσας, επανάληψη «Ροβινσώνες»): 
«Η κοινωνία µας κολυµπάει στη θάλασσα της µοναξιάς.» (µεταφορά) 
«Ζούµε σαν ναυαγοί κι αναζητούµε σανίδα σωτηρίας.» (παροµοίωση)  
«Γύρω µας αναρίθµητα συντρίµµια, µα κανένα αποκούµπι.» (µεταφορά) 

«Υπάρχουν, όµως οι Ροβινσώνες των πολυάνθρωπων πόλεων.» 
(µεταφορά) 

 

γ) Περιγραφή: «Η κοινωνία µας κολυµπάει στη θάλασσα ... αν θ’ 
απλώσουµε τα χέρια». Περιγράφει το πρόβληµα της µοναξιάς όπως το 
βιώνει ο άνθρωπος των σύγχρονων µεγαλουπόλεων. 

 

 
Β3. Παραδείγµατα ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας  

α) «Ρίξαµε το καράβι της ανθρωπιάς στα βράχια κάποιου έρηµου νησιού» 
 

β) «Προς το παρόν αυτό που εξατµίζεται είναι το συναίσθηµα και αυτό είναι 

που κάνει στεγνές τις ψυχές των νέων» 
 

γ) «… η µελαγχολία που τσακίζει τα φτερά της ψυχής» 
 

δ) «Ζούµε σαν ναυαγοί κι αναζητούµε σανίδα σωτηρίας» 
 
Β4. Ο συγγραφέας ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία καθώς ξεκινάει 

από κάτι το πιο γενικό που είναι η δήλωση της κύριας θέσης του για να 
καταλήξει σε κάτι το πιο ειδικό που είναι η επιµέρους ανάλυση κάποιων 
στοιχείων της. Πιο συγκεκριµένα αρχίζει την παράγραφο µε τη διατύπωση της 
γενικής του θέσης/άποψης ότι συµβαίνει να µην υπάρχει άνθρωπος ενώ γύρω 

µας υπάρχουν εκατοµµύρια ανθρώπων, για να προχωρήσει στη συνέχεια της 
παραγράφου αναλύοντας/αιτιολογώντας (ειδικότερα) την άποψη αυτή και 
αποδίδοντάς την στην έκπτωση της ανθρώπινης αξίας, στην υποτίµησή της ως 

προς την υλική αξία και στην υποβάθµισή της σε µια απρόσωπη ύπαρξη.  
 

Β5 Συνώνυµα  

α) κατόρθωµα = επίτευγµα  

απόκριση = απάντηση 
περίθαλψη = φροντίδα 
συγκαταλέγεται = περιλαµβάνεται 

αποκούµπι = στήριγµα 
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β) διαφορετικό = δια – φέρω → προσφορά  
επικοινωνία = επι – κοινωνώ/κοινωνία → κοινωνικοποίηση 
εκδηλώσεις = εκ – δηλώνω (δηλόω-ω) → άδηλος  

σύνταξης = συν – τάσσω  → παράταξη 
άφιλο = α(στερητικό) – φίλος  → φιλόσοφος 

 

Γ1 
 

Τίτλος: «Το διαπροσωπικό έλλειµµα» 
 

Πρόλογος 
Ένα πλήθος προβληµάτων µαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Κατά κοινή 
οµολογία όµως το σηµαντικότερο πρόβληµα αποτελεί το απρόσωπο των 
ανθρώπινων σχέσεων, η µοναξιά που νιώθουν οι άνθρωποι κυρίως των 
µεγαλουπόλεων. 

 

Α΄ ζητούµενο: Τα αίτια της κρίσης των ανθρώπινων σχέσεων  

1. Η αστικοποίηση της ζωής, η πολυκοσµία, η ανωνυµία που επικρατεί στις 
µεγαλουπόλεις δε δίνει τη δυνατότητα για ουσιαστική επικοινωνία. 

2. Η υπερεντατικοποίηση της εργασίας, η εξειδίκευση περιορίζουν τον 
ελεύθερο χρόνο και τις ευκαιρίες επικοινωνίας µε τους άλλους. 

3. Η τεχνολογική εξέλιξη (ΜΜΕ, ∆ιαδίκτυο) και κυρίως η τεχνοκρατική 

αντίληψη που επιβάλλει τον ψυχρό ορθολογισµό και παραγκωνίζει το 
συναίσθηµα. Η ουσιαστική όµως ανθρώπινη επικοινωνία χρειάζεται τον 
συναισθηµατισµό. 

4. Η γενικότερη κρίση του ανθρωπισµού, των ηθικών αξιών σε µια εποχή 
υλισµού. Η έξαρση του ατοµικισµού, του ωφελιµισµού, της ιδιοτέλειας 
εµποδίζουν την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αγάπης. 

5. ∆υσλειτουργούν οι βασικοί φορείς αγωγής:  

α) Οικογένεια: η αποξένωση των µελών της, ο αυταρχισµός των γονέων. 

β) Σχολείο: ο ανταγωνισµός, η βαθµοθηρία, η απουσία ανθρωπιστικής 
εκπαίδευσης. 

γ) ΜΜΕ: προβάλλουν ανταγωνιστικά και υπερκαταναλωτικά πρότυπα. 

δ) Πολιτική: η ευνοιοκρατία, ο ανταγωνισµός των κρατών. 
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Β΄ Ζητούµενο: Επιπτώσεις στην ατοµική και κοινωνική ζωή  

α) Στο Άτοµο 

1. Εµποδίζεται η πνευµατική διεύρυνση, η γόνιµη ανταλλαγή ιδεών που 

πλουτίζει και διευρύνει τη διαπραγµάτευση ενός θέµατος. Ευνοείται ο 
φανατισµός και η µαζοποίηση. 

2. ∆ηµιουργείται εσωτερικό κενό. Το άτοµο δεν ικανοποιεί µια από τις 
σηµαντικότερες ανάγκες του, την επικοινωνία µε τους άλλους. 

3. Επιτείνεται το άγχος, διαταράσσεται η ψυχική του ισορροπία. 

4. Ενισχύεται η µοναξιά, η αποµόνωση, η έλλειψη συµπαράστασης σε 
δύσκολες στιγµές της ζωής. 

β) Στην Κοινωνία 

1. Οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται επιφανειακές, χωρίς συναίσθηµα. 

2. Επικρατεί πνεύµα ανταγωνισµού. 

3. Κλονίζεται η κοινωνική συνείδηση. 

4. Συνεχίζονται τα φαινόµενα κοινωνικής νοσηρότητας (βία, ρατσισµός, 
ναρκωτικά, εγκληµατικότητα). 

5. Σε διακρατικό επίπεδο: εκδηλώνονται συγκρούσεις ανάµεσα στους 
λαούς, διασαλεύεται η ειρήνη και καταλύεται το πνεύµα της 

οικουµενικής συνείδησης. ∆εν διαµορφώνεται το κατάλληλο κλίµα 
ώστε να επιλυθούν τα παγκόσµια προβλήµατα (ανεργία, ρατσισµός, 
τροµοκρατία, οικολογική καταστροφή κ.α.) 

 

Γ΄ Ζητούµενο: Τρόποι Αντιµετώπισης από το Σχολείο  

1. Το σχολείο να αποκτήσει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να συµβάλλει 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου. 

2. Να µεταδίδει στο νέο ηθικές αξίες, αρχές και υψηλά ιδανικά όπως είναι η 
αγάπη, η εντιµότητα, η αξιοπρέπεια, ο σεβασµός στην προσωπικότητα του 
άλλου. Να οδηγεί τον νέο στον αυτοέλεγχο, στην αυτοκριτική ώστε να 
οδηγηθεί στην αυτογνωσία και στην αυτοβελτίωση. 

3. Να ενισχύει την επικοινωνία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων. Η 

συµπεριφορά των εκπαιδευτικών να διακρίνεται από ευγένεια, υποµονή, 
κατανόηση, ειλικρινή αγάπη και σεβασµό στην προσωπικότητα του νέου. 

4. Απαιτείται γενικότερη αλλαγή του ρόλου του σχολείου. Το σχολείο πρέπει 
να αποµακρυνθεί από την τεχνοκρατική αντίληψη, τη βαθµοθηρία και το 
πνεύµα του ανταγωνισµού. Να προωθεί τα ανθρωπιστικά ιδανικά, να 
προβάλλει υγιή πρότυπα, που να στηρίζονται σε υψηλές αξίες. 

5. Η διδασκαλία να οργανώνεται µε βάση το διάλογο και να στηρίζεται στη 
γόνιµη ανταλλαγή ιδεών. 
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6. Να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την υγιή αµφισβήτηση των νέων. 

7. Να επικρατεί δηµοκρατικό κλίµα και ελευθερία. 

8. Να ενισχύει την κοινωνική συνείδηση των νέων µέσα από τη λειτουργία 
των µαθητικών κοινοτήτων. Μέσα από αυτό το θεσµό ο νέος να 
συνειδητοποιήσει την αξία του διαλόγου, της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης, της αποδοχής και του σεβασµού στην προσωπικότητα και τις 
απόψεις του άλλου. 

 

Επίλογος 

Η σύγχρονη λοιπόν πραγµατικότητα επιβεβαιώνει πως το πρόβληµα της 

κρίσης των ανθρώπινων σχέσεων σχετίζεται µε τη γενικότερη κρίση του 
ανθρωπισµού και των ηθικών αξιών, και έχει τραγικές επιπτώσεις στον ψυχικό 
κόσµο κυρίως των νέων ατόµων. Γι’ αυτό και το σχολείο οφείλει να υιοθετήσει 
ανθρωπιστικό προσανατολισµό και να βοηθήσει τη νέα γενιά να ξεπεράσει το 

διαπροσωπικό έλλειµµα της εποχής µας. 
 
 


