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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1.  

Πρόταση Σωστό/ 

Λάθος 

Αιτιολόγηση με αναφορά στο 

κείμενο 

1. Η λέξη πρόοδος 

ισοδυναμεί με βελτίωση 

της ζωής σε όλους τους 

τομείς. 

Σ Όταν μιλούμε για πρόοδο δεν 

εννοούμε απλά και μόνο μία 

εξέλιξη του ανθρώπου και της ζωής, 

αλλά σαφέστατα μία εξέλιξη, μία 

αλλαγή προς το καλύτερο. 

 

 

2. Η υπεροχή που είχε 

επιβάλλει μέχρι στιγμής το 

πνεύμα στην πρόοδο έχει 

σήμερα ανατραπεί. 

Σ Η πειθαρχία που είχε το πνεύμα 

επιβάλλει στο αίτημα της προόδου 

αισθάνεται κανείς πως στον αιώνα 

μας έχει ανατιναχθεί 

3. Η εποχή μας θεωρεί ως 

υπέρτατη αξία την 

πνευματική πρόοδο. 

Λ Η δική μας έχει ανυψώσει ως 

κεντρική έννοια του είδους μας την 

υλική πρόοδο 

 

 

4. Η

 μόρφωση σήμερα βοηθά 

μόνο να καλλιεργήσουμε 

το πνεύμα μας. 

 

Λ Η μόρφωση που έπρεπε να μας 

βοηθεί να αποκαλύπτουμε και να 

γυμνάζουμε το πνεύμα μας γίνεται 

και αυτή μέσο για την υλική 

καλυτέρευση της ζωής. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Νεοελληνική Γλώσσα / Γ’ ΕΠΑΛ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/01/2020 
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Α2. Ο δοκιμιογράφος πραγματεύεται την ταύτιση της σύγχρονης ανθρώπινης προόδου με την 

ευμάρεια. Αρχικά, τονίζει ότι η γνήσια εξέλιξη ισοδυναμεί με την πνευματική και ψυχική 

ολοκλήρωση του ανθρώπου. Η ισχύουσα όμως ως τώρα προτεραιότητα της πνευματικής ανάπτυξης 

έναντι της υλικής δεν υφίσταται πια λόγω της απόλυτης επικράτησης της ύλης. Κορυφαίο ιδεώδες 

της εποχής έγινε η απόλαυση υλικών και η οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

πνευματικών αναγκών. Ακόμη και η μόρφωση, καταλήγει, τίθεται στην υπηρεσία του υλικής 

προόδου.  

 

Β1. Εξέλιξη, στόχου, σημαντικός, επιθυμία, καλλιεργούμε. 

 

Β2. Επίκληση στη λογική: Επιχειρήματα: « Αν η κάθε εποχή …. ευδαιμονίας. ’Επιθυμία κάθε λαού 

είναι να  μεταμορφώσει τον τόπο του σε ένα απέραντο μηχανοστάσιο που θα του δώσει τη 

δυνατότητα μιας άνετης ζωής». 

Τεκμήρια : γενικές αλήθειες : «Οι εφευρέσεις ….του τελειότερου».  

Επίκληση στο συναίσθημα: μεταφορές/ συγκινησιακή χρήση της γλώσσας («έχει κυριολεκτικά 

πουλήσει την ψυχή της στην υλική ανάγκη και συγκλονίζεται από τον πυρετό των υλικών 

απολαύσεων και της εγκόσμιας ευδαιμονίας», «ο κόσμος βογγά από τη λαχτάρα του καινούριου, του 

καλύτερου, του τελειότερου»). 

 

Β3.  

1. Η επίμονη επιθυμία κυριεύει τον εσωτερικό τους βίο. 

2. Άνθρωποι ηθικά αρτιότεροι μάς αποδίδονται από έναν τέτοιο βασικό κανόνα ζωής. 

 

Γ.    Συνέπειες καταναλωτισμού στη ζωή μας 

Πρόλογος 

Η σχολική μας εφημερίδα προσφέρει σε όλους τους μαθητές το βήμα από το οποίο μπορούμε να 

δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις για θέματα επικαιρότητας που απασχολούν τους νέους της ηλικίας 

μας. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι και ο καταναλωτισμός. Με αφορμή ……………(τις τεράστιες 

ουρές που δημιουργήθηκαν έξω από τα εμπορικά καταστήματα την προηγούμενη Παρασκευή 

(Μπλακ Φράιντει ονομάζεται) από νωρίς για την αγορά προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές), 

αποφάσισα να εκφράσω τις θέσεις μου γι΄αυτό το θέμα στις σελίδες της σχολικής μας εφημερίδας. 

Κ. Θέμα 

1η παρ. Οι επιπτώσεις του καταναλωτισμού εντοπίζονται αρχικά στον άνθρωπο( τυποποίηση της 

ζωής, ανάδειξη του χρήματος και των υλικών αγαθών σε αυτοσκοπό της ζωής,  κυριαρχία υλιστικού 
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πνεύματος,  καλλιέργεια ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ των ανθρώπων, εντατικοποίηση των 

ρυθμών εργασίας με σκοπό την κατανάλωση, απώλεια ψυχοπνευματικής ελευθερίας και στοιχείων 

της προσωπικής ιδιαιτερότητας, υποβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της 

κοινωνίας, χαλάρωση των ανθρωπίνων σχέσεων, αποξένωση του ανθρώπου απ’ τον ίδιο του τον 

εαυτό – αλλοτρίωση, όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων) 

 

2η Παρ. Επιπρόσθετα, ο καταναλωτισμός επηρεάζει αρνητικά και το φυσικό περιβάλλον (υπέρμετρη 

εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, εξάντληση πρώτων υλών- μη ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ρύπανση, παρέμβαση στο φυσικό πλούτο).  

Επίλογος 

Ως επιστέγασμα των παραπάνω, καθίσταται φανερό πως το φαινόμενο του καταναλωτισμού 

επηρεάζει αρνητικά τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. 

 

 

2. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1. Το θέμα που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο απόσπασμα αφορά το φαινόμενο του 

καταναλωτισμού. Παρουσιάζεται, λοιπόν,  ο αφηγητής ο οποίος επιθυμεί να βρίσκεται κατά τον 

ελεύθερο χρόνο του, που δεν έχει να πάει κάπου αλλού, στη λεωφόρο με τα πολυκαταστήματα, τις 

φανταχτερές βιτρίνες και διαφημίσεις, εκεί δηλαδή όπου ο καταναλωτισμός απωγειώνεται. Μέσα απ’ 

αυτή τη διαδικασία νιώθει πως αποκτά υπόσταση, νιώθει πως ‘’υπάρχει’’. Παρόλο που γνωρίζει την 

αντίθετη άποψη των ‘’σοφών του καφενείου’’, των μεγαλύτερων ίσως σε ηλικία ανθρώπων ή των 

ανθρώπων που διαθέτουν μόρφωση, αδιαφορεί. Οι τελευταίοι πιστεύουν πως ο καταναλωτισμός 

διαφθείρει, αλλοτριώνει. 

 

Β1. α) Το α’ ενικό πρόσωπο χρησιμοποιείται από το συγγραφέα στην αφήγηση, διότι ο αφηγητής  

είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας και εκφράζει τις προσωπικές σκέψεις, τους προσωπικούς του 

προβληματισμούς. Ο λόγος γίνεται άμεσος και ζωντανός. 

β) Ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός, αφηγείται προσωπικά βιώματα σε α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο 

(αφηγητής πρωταγωνιστής). 

 

Β2. «Για τους σοφούς του καφενείου σημαίνει πως διαλύομαι» 

«Το νέο όπιον των λαών» 
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Γ. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο αφηγητής εκφράζει τις σκέψεις του πάνω στο θέμα της 

κατανάλωσης υλικών αγαθών. Μπροστά από τις λαμπερές βιτρίνες, που λειτουργούν ως τα υπέρτατα 

σύμβολα του υλικού ευδαιμονισμού, διακατέχεται από θετικά συναισθήματα διότι βρίσκει μία οδό 

για να γεμίσει το χρόνο που ‘’δεν έχει να πάει πουθενά’’. Η κοινωνική ζωή δηλαδή υποκαθίσταται 

από την κατανάλωση υλικών αγαθών. Τα συναισθήματα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, της 

φιλίας παραμερίζονται για να αντικατασταθούν από εκείνα που γεννά η ακόρεστη επιθυμία του 

ατόμου να καταναλώσει και από την πλαστή ευτυχία που βιώνεται εν των υστέρων. Ο άνθρωπος 

μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο Homo Consumens που ‘’ναρκωμένος’’ επιδίδεται σ’ ένα αέναο 

κυνήγι απόκτησης της ύλης. Δυστυχώς, όμως, όπως σωστά συνειδητοποιούν ‘’οι σοφοί του 

καφενείου’’ αυτή η συμπεριφορά του ανθρώπου τον αλλοτριώνει, τον καθιστά μόνο και δυστυχή, 

ανδράποδο της ύλης και του χρήματος.   Το δόγμα ‘’καταναλώνω, άρα υπάρχω’’ δημιουργεί τελικά 

ανθρώπους ανελεύθερους που καταρρέουν μόλις συνειδητοποιούν το βαθύ εσωτερικό κενό τους.   
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