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Απαντήσεις Προσομοίωσης 2016  

Νεοελληνική Γλώσσα-Έκφραση Έκθεση 

Α1. Περίληψη (προτεινόμενη) 
Ο συγγραφέας σχολιάζει τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού. Αρχικά αναφέρει ότι οι 

εθελοντικές οργανώσεις βοηθούν χωρίς ιδιοτελείς στόχους και δεν ταυτίζονται με δημόσια ή 

ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ειδικότερα τονίζει ότι  χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και 

ανεξαρτησία. Ωστόσο η παγκοσμιοποίηση μεγιστοποίησε τις κοινωνικές διαφορές και την 

φτώχεια. Έτσι γίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενεργοποίηση των ομάδων αυτών που οφείλουν 

να ανανεωθούν και να συνεργαστούν ομαλά με κρατικούς φορείς, ενώ οι πολίτες οφείλουν να 

συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις. Επιπρόσθετα οι ανθρωπιστικές ομάδες δεν πρέπει να 

εξαρτώνται από κρατικούς ή άλλους παράγοντες επιδιώκοντας την στήριξη ιδιωτικών φορέων. 

Καταλήγοντας επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της εθελοντικής ιδιότητας σ΄ αυτές τις 

οργανώσεις ώστε να διασφαλίζουν μια υγιή και ζωντανή σχέση με την κοινωνία. 

(115 λέξεις) 

Β1.  
Οι μαθητές πρέπει να αναλύσουν στις παρακάτω ιδέες: 

παγκοσμιοποίηση /αρνητικές συνέπειες: 

χάσμα πλουσίων- φτωχών/ κοινωνικές διακρίσεις 

    η τεχνολογία κοστίζει: την ελέγχουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί 

 κυριαρχία πολυεθνικών, ανεργία, πόλεμοι για οικονομικά συμφέροντα, 

 μετανάστευση- προσφυγικό: νέες ανάγκες (φροντίδα- πρόνοια) 

Β2. 
Οι παρενθέσεις συντελούν στην εκλαΐκευση του κειμένου το οποίο γίνεται πιο προσιτό και 

κατανοητό για το μέσο αναγνώστη. Ο συγγραφέας επιτυγχάνει τη διευκρίνιση θέσεων του και 

την επεξήγηση και ακριβή ανάλυση εννοιών όπως η αλληλεγγύη  (4η παράγραφος)  

Β3 

α) ¨προσδίδουν¨ 
 σύνθετες λέξεις: με το β’ συνθετικό: παράδοση, έκδοση, δοσοληψία, δοσίλογος, 

 δοσομετρητής κ.α. 

 προτάσεις: Η παράδοση του στρατού σήμαινε την οριστική ήττα της Γερμανίας. 

Η έκδοση εισιτηρίων γίνεται γρήγορα με τη βοήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 

β) συνώνυμα 

 δημιουργώντας = προκαλώντας 

 οικουμενική = παγκόσμια, διεθνής 

 προσδοκώμενο = αναμενόμενο, επιθυμητό 

 δραστηριοποίηση = ενεργοποίηση 

 διαφυλάσσεται = εξασφαλίζεται 
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 πηγάζουν = προέρχονται 

 

Β4 
 συλλογιστική πορεία: παραγωγική διότι από μία γενική παρατήρηση ( Η δραστηριοποίηση  

των πολιτών) καταλήγει σε ειδική επισήμανση (οι νέοι) 

 Ο συλλογισμός είναι ορθός διότι υπάρχει εγκυρότητα ( οι προκείμενες και το συμπέρασμα 

συνδέονται με λογική σχέση) αλλά και αλήθεια, εφόσον σύμφωνα με την άσκηση οι 

προκείμενες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Γ. Ομιλία: προσφώνηση- αποφώνηση 

Κύριο Μέρος 
α) παράγοντες που συντελούν στην παθητική στάση του σύγχρονου πολίτη. 

 Σύγχρονος τρόπος ζωής (αστικοποίηση, απουσία ελεύθερου χρόνου, βία & 

εγκληματικότητα, ανωνυμία) 

 καταναλωτισμός- μαζοποίηση 

 τεχνολογία- διαδίκτυο- εθισμός 

 έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας 

 

β) Προτάσεις/ πως ο πολίτης μπορεί να βοηθήσει 

 

 αυτομόρφωση, επιδίωξη ανθρωπιστικής παιδείας, εκδηλώσεις στο σχολείο και δράσεις 

(αναδάσωση κ.τ.λ) 

 συμμετοχή στα κοινά, εθελοντισμός, αποβολή υλιστικών τάσεων, οικονομική στήριξη σε 

ανθρωπιστικές οργανώσεις, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε δράσεις αλληλεγγύης 

(όχι μόνο διασκέδαση), αγώνας για υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγώνας για 

ενημέρωση/ ξερίζωμα προκαταλήψεων. 

[προτεινόμενη παραγραφοποίηση: 3 παράγραφοι( α ζητούμενο)& 2 παράγραφοι(β 

ζητούμενο)] 
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