
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2Ο  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΘΕΜΑ Α 

Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 αντιτάσσει τον νέο ουμανισμό απέναντι στον νέο 

μεσαιωνισμό. Ως κατάλληλη στάση ζωής προβάλλει την ψυχική σύνδεση, την 

προσέγγιση και όχι την απομάκρυνση των ανθρώπων. Υιοθετεί τη θεώρηση από τον 

άνθρωπο της ύπαρξής του ως οντότητας που θα επενδύει στην ολόπλευρη 

καλλιέργεια της προσωπικότητας και όχι στην εξειδίκευση ενώ θα αντιμετωπίζει 

ισότιμα τους υπόλοιπους ανθρώπους ανεξάρτητα από τα στοιχεία διαφορετικότητας 

που τους διακρίνουν. Παράλληλα εκτιμά ως αξίες την πίστη στον άνθρωπο σε 

συλλογικό επίπεδο που αξιολογεί τον ρόλο της συμπαράστασης στο πλαίσιο των 

τοπικών κοινωνιών. 

[Λέξεις : 89] 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. Σωστό [1η παράγραφος - «Τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δίκτυα ... 

παρουσιάζουν αναλογίες ...δρόμος του μεταξιού»] 

β. Λάθος [2η παράγραφος - «ως αντίπαλος της νέας τάξης πραγμάτων ...παράλληλη 

αδιαφορία για τον άνθρωπο»] 

γ. Σωστό [3η παράγραφος - «Στο εκπαιδευτικό επίπεδο ...αγορά εργασίας»] 

δ. Σωστό [3η παράγραφος - «ο ουμανισμός αντιστέκεται επίσης στην ιδεοληψία της 

διαρκούς ανάπτυξης»] 

ε. Λάθος [(Ο συγγραφέας αναρωτιέται για αυτό, δεν είναι βέβαιος, είναι 

προβληματισμένος ) τελευταία παράγραφος: θα είναι εντέλει αυτός ο νέος 

ουμανισμός ...αφετηρία;] 

Β2.  Ο Δ. Τζιόβας τεκμηριώνει την αναφορά του σχετικά με τον νέο μεσαίωνα 
αξιοποιώντας παραδείγματα, ως χαρακτηριστικά του 21ου αιώνα που 
παραλληλίζονται με χαρακτηριστικά του μεσαίωνα. Ο παραλληλισμός  αυτός 
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός αναλογικού συλλογισμού. 

• Το παράδειγμα της Κίνας και της Ινδίας ως τεκμήριο της πολυδυναμικότητας 
του 21ου αιώνα 

• Τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα επικοινωνίας  

• Η γρίπη των πτηνών ή και το AIDS 

• Ο αυξημένος ρόλος του Ισλάμ 

• Το χάσμα πλουσίων και φτωχών 



 

 

• Η ΕΕ 

• Η Αφρική 
 
 
Β3.  Στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 κυριαρχεί το ερωτηματικό που 

εκφράζει την αγωνία και τον προβληματισμό του συντάκτη αναφορικά με τη θέση και 

τον ρόλο του νέου ουμανισμού, την πορεία, τη μοίρα και εντέλει τον βαθμό αποδοχής 

του από τους ανθρώπους, προσδίδοντας δραματικότητα στον λόγο του.  

Με δεδομένο ότι η παράγραφος αυτή αποτελεί τον επίλογο του κειμένου 

αντιλαμβανόμαστε ότι επιδιώκει να βάλει σε σκέψεις, να προβληματίσει τον 

αναγνώστη, μεταφέροντάς του με τρόπο παραστατικό την αγωνία του για την πορεία 

του κόσμου. 

 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Το θέμα στο Κείμενο 2 είναι η απουσία ενσυναίσθησης που χαρακτηρίζει τον 

άνθρωπο στις διαπροσωπικές του σχέσεις καθώς και η γενικότερη αδιαφορία για 

τους συνανθρώπους του. Το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει τον προβληματισμό του 

για την επικράτηση του Εγώ αντί του Εμείς και απευθύνεται με τη χρήση β΄ 

προσώπου σε όλους όσοι απολαμβάνουν και βιώνουν την ευτυχία η οποία απορρέει 

από την ανθρώπινη επαφή και επιχειρεί να τους αφυπνίσει για τον βαθμό 

ενσυναίσθησης που επιδεικνύουν προς τον διπλανό τους, όταν οι ίδιοι δεν 

αντιλαμβάνονται πόσο τυχεροί είναι που δεν είναι μόνοι τους. Η χρήση του β΄ 

προσώπου αποδίδει την προσπάθεια του ποιητικού υποκειμένου για αμεσότητα, 

οικειότητα με τον δέκτη αλλά και για απόδοση δραματικού τόνου.  

Στο ποίημα είναι χαρακτηριστική η χρήση της ερώτησης στην τελευταία στροφή 

(«κοκκινίσατε άραγε …για τους απεγνωσμένους») μέσω της οποίας προσπαθεί να 

προβληματίσει και ν’ αφυπνίσει τον δέκτη.  

Πιστεύω ότι οι σημερινοί νέοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της 

ενσυναίσθησης του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των άλλων γύρω τους. 

Οι νέοι , κατά τη γνώμη μου, διαθέτουν αναπτυγμένη κοινωνική συνείδηση και 

συναισθηματική – κοινωνική νοημοσύνη που τους επιτρέπει να αφουγκράζονται τα 

προβλήματα, τα αδιέξοδα και τις προσδοκίες των ανθρώπων που τους περιβάλλουν. 

[Λέξεις : 207] 

[οι μαθητές μπορούν να υποστηρίξουν και την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή οι νέοι  

δεν είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα που θίγει το ποιητικό υποκείμενο] 

Παρατήρηση: Ο μαθητής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κι άλλους κειμενικούς 

δείκτες όπως σχήματα λόγου:  

- συνεκδοχή : (έχετε) έναν ώμο 



 

 

- μεταφορά : να ακουμπάτε την πίκρα σας κ.ά 

ΘΕΜΑ Δ 

Το κείμενο που ζητείται είναι άρθρο οπότε πρέπει να:  

➢ έχει τίτλο (κυριολεκτικό ή μεταφορικό) 

➢ αξιοποιεί το γ΄ πρόσωπο και το α΄ πληθυντικό  πρόσωπο 

➢ στηρίζεται στην κυριολεκτική χρήση του λόγου 

➢ διέπεται από ακρίβεια στη χρήση του λεξιλογίου 

➢ είναι ενυπόγραφο καθώς η αξιοπιστία ενός κειμένου του Τύπου 

επιβεβαιώνεται και από την Υπογραφή του γράφοντος. 

 

 

Ενδεικτική απάντηση 

Τίτλος : Στη Χώρα του …ουμανισμού 

Πρόλογος  

Αφορμή για τη σύνταξη του άρθρου: το κείμενο του Δημ. Τζιόβα για τον νέο 

ουμανισμό 

Θέμα :     Νέος ουμανισμός 

Θέση :      Ρόλος του νέου ουμανισμού 

 

Κύριο Μέρος  

Ο ρόλος του νέου ουμανισμού – τι μπορεί να προσφέρει 

➢ Ο νέος ουμανισμός σήμερα λειτουργεί ως αντίσταση στην αλλοτρίωση του 

ανθρώπου επειδή :  

• προσφέρει στον άνθρωπο υγιή πρότυπα, διαφοροποιημένα έως και 

απομακρυσμένα από το μέχρι σήμερα προβαλλόμενο υλιστικό πρότυπο ζωής 

• ενισχύει την ανθρωπιστική παιδεία των ανθρώπων, περιορίζοντας την 

τεχνοκρατική αντίληψη για την παιδεία και απομακρύνοντας τον άνθρωπο 

από τη μονομέρεια 

• απομακρύνει τον κίνδυνο χειραγώγησης και οδηγεί τον άνθρωπο στην 

αμφιβολία, στην αμφισβήτηση, στην έρευνα, στην αναζήτηση της αλήθειας. 

 

➢ Ο νέος ουμανισμός σήμερα λειτουργεί ως επιστροφή στο σύνθημα «μέτρο όλων 

ο άνθρωπος» επειδή : 

• επαναπροσδιορίζει την αξία, την ανεξαρτησία του ανθρώπου ο οποίος 

έχοντας ελεύθερη βούληση θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. 

• εξισορροπεί τις ατομικές ελευθερίες του ανθρώπου με τις συλλογικές 



 

 

• αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την πίστη 

στη δύναμη της ανθρώπινης σκέψης. 

 

➢ Τέλος, ο  νέος ουμανισμός σήμερα μπορεί να καταστεί νέα αφετηρία για την 

επανεκκίνηση του πολιτισμού μας γιατί μετά από μία περίοδο κρίσης : 

• καλλιεργεί στον άνθρωπο την αίσθηση και την ανάγκη να κατανοήσει και ν’ 

αλλάξει τον εαυτό του και τον κόσμο 

• στοχεύει στην πνευματική και ηθική εξύψωση του ανθρώπινου γένους 

• θέτει νέους προσανατολισμούς που συμβαδίζουν με τα δεδομένα του αιώνα 

μας.  

[Ως απάντηση θα ήταν αποδεκτή και η θέση ότι δεν είναι εύκολο ο νέος ουμανισμός 

να ευδοκιμήσει ως αντίσταση ή ως επιστροφή ή ως νέα αφετηρία] 

Επίλογος  

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η έννοια του ουμανισμού μπορεί ν’ αποτελέσει 

καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή που επιζητά ο πολιτισμός. Η προσπάθεια 

εξύψωσης του ανθρώπινου πνεύματος είναι εφικτή μόνο μέσω της εξισορρόπησης 

της λογικής και συναισθηματικής νοημοσύνης μας. 

Υπογραφή αρθρογράφου 

 


