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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α. Το κείμενο αναφέρεται στον εθελοντισμό. (Θέμα του κειμένου). Αρχικά,
σημειώνεται ότι εκδόθηκε η βιογραφία της Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ., η οποία ήταν
δημιουργός του επαγγέλματος της σύγχρονης νοσηλεύτριας , αλλά και εμπνεύστρια
των εθελοντριών νοσοκόμων. (1η) Ακόμα, επισημαίνεται ότι ο εθελοντισμός δεν
συνδέεται με τον ερασιτεχνισμό και τον οίκτο αλλά με την ευσυνειδησία και τον
σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. (2η) Επίσης, τονίζεται ότι το έργο των εθελοντριών
νοσοκόμων είναι πολύ δύσκολο αλλά και ότι συχνά απαξιώνεται/υποτιμάται κυρίως
από επαγγελματίες του χώρου της υγείας. (3η) Τέλος, υπογραμμίζεται το αφανές αλλά
παράλληλα άκαμπτο πολύτιμο έργο πολλών εθελοντριών νοσοκόμων. (4η)
Β.1. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι δεν ζουν απομονωμένοι αλλά συγκροτούν την
κοινωνία. Ό,τι συμβαίνει σε ένα τμήμα της κοινωνίας επηρεάζει άμεσα ή και έμμεσα
και τα υπόλοιπα μέλη της. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι με την στάση
τους και τον τρόπο ζωής τους διαμορφώνουν την κοινωνική κατάσταση και
προκαλούν αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Επομένως, ορθά υποστηρίζεται ότι
ο άνθρωπος έχει ευθύνη για ό,τι λαμβάνει χώρα στο κοινωνικό του περιβάλλον.
Β. 2 α) - Επίκληση στη λογική με τεκμήρια-παραδείγματα (Μια κυρία που επί χρόνια
δούλεψε ως βοηθός … μια άλλη που υπήρξε «φύλακας-άγγελος» …, καθώς και μια
ιδιαίτερα όμορφη, …. Λαμπερά παραδείγματα …)
-Επίκληση στην αυθεντία (Κι όπως μας υπενθυμίζει ο Ζιλμπέρ Σινουέ στον πρόλογο
της βιογραφίας της «Νοσοκόμας της καρδιάς μας»: «Ήρωας είναι εκείνος που κάνει
αυτό που μπορεί. Οι άλλοι δεν το κάνουν...».
Β. 2 β) Πριν: χρόνος / για να: σκοπός / ,αν και: εναντίωση/ φυσικά: βεβαίωση /
καθώς και: προσθήκη
Β.3.α) προσφέρουν: παρέχουν/ αξίες: ιδανικά, ιδεώδη/ εμπειρίες: βιώματα/
κυριαρχούσα: επικρατούσα/ πτοούνται: αποθαρρύνονται, απογοητεύονται
,κάμπτονται
Β.3.β) προσφέρουν ≠ στερούν / πολύτιμο≠ ασήμαντο,ευτελές / να φθαρεί ≠ να
διατηρηθεί / συναρπαστικό ≠ πληκτικό,ανιαρό,αδιάφορο// πτοούνται ≠
ενθαρρύνονται
Β.4 α) Με τη χρήση ά ενικού προσώπου , ο συγγραφέας εκφράζει προσωπικά του
βιώματα και κρίσεις. Επίσης, το ύφος καθίσταται άμεσο , εξομολογητικό και
προσωπικό.
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β) i) «Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ. Η νοσοκόμα της καρδιάς μας» : Εντός των εισαγωγικών
παρατίθεται τίτλος έργου,συγκεκριμένα βιβλίου.
ii) «Ο εθελοντισμός δεν είναι ερασιτεχνισμός. Είναι μη αμειβόμενη εργασία.
Χρειάζεται απόλυτη συνέπεια και υπευθυνότητα και απαιτεί επαγγελματική
συνείδηση» : Εντός των εισαγωγικών παρατίθεται απόσπασμα από κείμενο.
iii) «Μα γιατί φοράτε αυτό το αστείο καπέλο;» : Εντός των εισαγωγικών
παρατίθεται ευθύς λόγος.
Γ. Αξιότιμοι συμπολίτες,
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: (1)Σκοπός της εκδήλωσής μας στο δημοτικό πολιτιστικό κέντρο είναι
να διαδοθούν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, τα οποία, δυστυχέστατα, στην σύγχρονη
εποχή δεν είναι πάντα σεβαστά. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε
μεγάλο βαθμό η σημαντικότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που
προασπίζονται τα ιδεώδη του ανθρωπισμού. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών
οργανώσεων είναι πολυεπίπεδος.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ/ Ά ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: (2)Αρχικά, οφείλουν να δραστηριοποιηθούν για
, εξασφάλιση τροφής για τους δεινοπαθούντες/πάσχοντες( =για όσους πάσχουν) από
υποσιτισμό (=έλλειψη τροφής). Επίσης, η ανθρωπιστική δράση αφορά και στην
παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την εξασφάλιση κατοικίας για τους
άπορους.
(3)Επιπλέον, έχουν ως καθήκον την δραστηριοποίησή τους με σκοπό την κοινωνική
ισορροπία .Αυτή αφορά στην κοινωνική επανένταξη των περιθωριοποιημένων
ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει/καταστεί δυνατόν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους για την κοινωνική πρόοδο.
(4)Ακόμα, πρέπει να κινητοποιούνται για να παρέχεται η βασική εκπαίδευση στους
ανθρώπους που την στερούνται. Έτσι, οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις που είναι
απαραίτητες για να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση αλλά και σφαιρικές
γνώσεις.
(5)Επιπλέον, ο ρόλος τους σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτόν
τον τρόπο, θα ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι πολίτες για το περιβάλλον, διότι η
περιβαλλοντική ισορροπία εξασφαλίζει για τους ανθρώπους σωματική και ψυχική
υγεία.
(6)Ο εθελοντισμός, λοιπόν, συμβάλλει κατά πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων , αξιότιμοι συμπολίτες. Ωστόσο, αρμόζει να
δραστηριοποιηθούν και άλλοι φορείς.
(7)Ένας από αυτούς τους φορείς είναι η ανθρωπιστική εκπαίδευση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για τα προβλήματα τα οποία
ταλανίζουν/ταλαιπωρούν την κοινωνία και να πραγματοποιήσουν προσπάθειες για να
τα επιλύσουν.
(8)Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εδραιωθεί το δημοκρατικό πολίτευμα , διότι εντός
των κόλπων του δημοκρατικού πολιτεύματος καθίστανται σεβαστά , με βάση τις
διατάξεις των νόμων, τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.
(9)Ένας άλλος φορέας, , είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. διότι διαμορφώνουν
σημαντικά τις απόψεις πολλών ανθρώπων. Επομένως, είναι αρμόζον εκ μέρους τους
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να στηλιτεύουν/κατηγορούν τα κοινωνικά προβλήματα ώστε να συσπειρώνουν τους
πολίτες εναντίον τους.
(10)Επιπροσθέτως, οι θρησκευτικοί ταγοί/ηγέτες πρέπει να εμφυσούν/διαδίδουν τον
σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους. Αναμφίβολα, τα θρησκευτικά πρόσωπα
αποπνέουν σεβασμό, και με το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για τον άνθρωπο, θα
αποτελέσουν πρότυπα άξια προς μίμηση.
(11)Εν κατακλείδι, από τα προαναφερθέντα καθίσταται αναγκαία η υγιής λειτουργία
των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και η ενεργοποίηση των προαναφερθέντων
φορέων ως προς την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Με αυτόν τον
τρόπο, τα αποτελέσματα θα αποβούν επωφελή για το σύνολο της ανθρωπότητας.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

