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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
Α. Σύμφωνα με το κείμενο του Μάριου Μπεγζου στις μέρες μας ο ανθρωπισμός 

βρίσκεται σε κρίση. Αρχικά αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ότι 
είναι απλώς ένα κομμάτι του κόσμου και όχι ο κυρίαρχος του. Επιπλέον, η κρίση 
αυτή εντοπίζεται στην επικράτηση του ατομικισμού πάνω στον ανθρωπισμό. Η λύση 
αυτού του προβλήματος είναι αφενός η ανθρωπιστική παιδεία που θα αποδεσμεύσει 
τον άνθρωπο από τα ατομικά του συμφέροντα αφετέρου ο κοινωνισμός μέσω του 
οποίου ο άνθρωπος θα ενεργεί συλλογικά και θα συνυπάρχει ειρηνικά, διαφορετικά 
θα καταντήσει απάνθρωπος. 

 
Β1. Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Πιο 

συγκεκριμένα, από τη φύση του ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, που συνεργάζεται 
και συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους, ώστε να επιτύχει τους στόχους του και 
παράλληλα να αναπτυχθεί και η κοινωνία. Βλέπει στο πρόσωπο του συνανθρώπου 
του τον εαυτό του και προσπαθεί να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Όμως, 
όταν ο άνθρωπος ενεργεί με βάση το ατομικό του συμφέρον, χωρίς να υπολογίζει 
τους συνανθρώπους του, χρησιμοποιώντας πολλές φορές δόλια μέσα τότε 
χαρακτηρίζεται απάνθρωπος. Επομένως, για να χαρακτηριστεί κάποιος άνθρωπος 
πρέπει μέσα από τις πράξεις του να αποδείξει ότι πάνω από όλα νοιάζεται και 
ενεργεί για το συλλογικό συμφέρον. 

 
Β2. Μέσα στο κείμενο εντοπίζεται ως μέσο πειθούς η επίκληση στην αυθεντία, δηλαδή 

απόψεις διάσημων ανθρώπων, που είναι γενικά αποδεκτές. Δυο παραδείγματα είναι: 
Α) « όλοι στον αιώνα μας…αυτούς » που είναι μια άποψη του Ντοστογιέφσκι 
Β) « το καίριο στη ζωή…υπερβεί » αποτελεί μια άποψη του Ελύτη. 

 
Β3. να καταστεί = να γίνει 

Ατόπημα = λάθος 
να υπερβεί = να ξεπεράσει 
να αποποιηθεί = να αρνηθεί 
επιταγή = διαταγή, ανάγκη 

 
Β4. Ο συγγραφέας πολλές φορές στο κείμενο χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο. Αυτό το κάνει γιατί απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και 
συγκαταλέγει και τον εαυτό του. Θέλει να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη για το 
συγκεκριμένο θέμα και να του δείξει και τις δικές του ευθύνες. Επιπλέον, προσπαθεί 
να τον αφυπνίσει και να ωθήσει τον καθένα να πάρει κάποια πρωτοβουλία ώστε να 
αλλάξει η κατάσταση αυτή. Τέλος, γίνεται πιο άμεσος και οικείος. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

• Γενική αναφορά στην κρίση του ανθρωπισμού 
• Στις μέρες μας αν και το βιοτικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί και η κοινωνία έχει 

προοδεύσει, πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη των συνανθρώπων τους. 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
 

1. υπάρχει κρίση ηθικών αξιών → απεναισθητοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου. 
2. υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας → τεχνοκρατική αντίληψη 
3. υπάρχει υλικό ευδαιμονισμός και υλικό συμφέροντα 
4. υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός 
5. υπάρχουν συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα 
 

• Οι λόγοι που πρέπει να στηρίζονται οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις είναι: 
 

1. οικονομικοί: βοηθούνται οικονομικά όσοι έχουν ανάγκη. 
2. ψυχολογικοί: αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι στηρίζονται από κάποιους. 
3. όσοι βοηθούν νιώθουν ολοκληρωμένοι και χρήσιμοι. 

 

• Η βοήθεια της ανθρωπιστικής παιδείας: 
1. δίνει έμφαση στο ανθρωπιστικό περιεχόμενο των σπουδών 
2. ιεραρχούνται σωστά οι αξίες στη συνείδηση του ατόμου 
3. δημιουργεί συνθήκες ζωής που υπηρετούν ουσιαστικά τον άνθρωπο 
4. αναδεικνύεται ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός 
5. το άτομο συνειδητοποιεί της αξίες του ανθρωπισμού και την αναγκαιότητα 

επικράτησης των αρχών του 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Επομένως, είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις και η παιδεία να έχει 
ανθρωπιστικό περιεχόμενο έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες. 


