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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

ΔΠΔΡΗΝΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

ΘΔΜΑ Α. 

Σν δνθίκην πξαγκαηεύεηαη ηελ επηδίσμε ηεο επηπρίαο από ηνλ άλζξσπν. 

Αξρηθά, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη παξόιν πνπ ε  επηπρία βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

αλζξώπηλε θύζε, ν ίδηνο ν άλζξσπνο δελ ηελ αληηιακβάλεηαη θαη δελ θαηαθέξλεη λα 

ηελ θαηαθηήζεη παξά κόλν γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη 

ηελ εζθαικέλε αληίιεςε νξηζκέλσλ όηη ε επηπρία ηαπηίδεηαη κε ηελ αθζνλία. 

Απνξξίπηνληαο, σζηόζν, απηήλ ηε ζέζε ηνλίδεη όηη ν άλζξσπνο είλαη πεξηζζόηεξν 

δπζηπρηζκέλνο, ζήκεξα, αθνύ δεη απνμελσκέλνο. Αλαδεηά, ινηπόλ, ηξόπνπο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ επηπρία γηαηί ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρώξεο νη αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο είλαη κάηαηεο. Σέινο, αλαξσηηέηαη πνύ νθείιεη θαλείο λα ςάμεη ηελ 

πξαγκαηηθή επηπρία. 

ΘΔΜΑ Β. 

Β1. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε επηπρία απνηειεί κηα ξεπζηή θαη αθαζόξηζηε έλλνηα ζηε 

δσή ηνπ αλζξώπνπ, πνπ κεηαβάιιεηαη δηαξθώο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην άηνκν αλαδεηά 

ηελ επηπρία ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή νινθιήξσζε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, ελώ ζε θάπνηα άιιε πεξίνδν επηδηώθεη ηελ απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ, θαη 

γεληθόηεξα έλα θαιύηεξν βηνηηθό επίπεδν. ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηάθηεζε πιήξνπο 

επηπρίαο είλαη πξόζθαηξε θαη ζηελ πξάμε απνδεηθλύεηαη αλέθηθηε. 

Β2. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζύγθξηζε-αληίζεζε, θαζώο ν ζπγγξαθέαο ζπγθξίλεη ηελ 

θαηάζηαζε επηπρίαο ηνπ αλζξώπνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ζην παξειζόλ 

(Δληνύηνηο…ζήκεξα…απ’όηη ζην παξειζόλ). Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ 

αηηηνιόγεζε, κε ηε ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ «δηόηη», πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκίζεη πσο 

ν άλζξσπνο ζήκεξα είλαη πην δπζηπρηζκέλνο. 



 

 

(Ο καζεηήο ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηήζεη σο ηξόπν αλάπηπμεο θαη ηα παξαδείγκαηα 

«ιέεη απιώο…δηακεξίζκαηνο»). 

Β3.  

 πεηπραίλεη ≠ απνηπγράλεη 

 πξνζσξηλή ≠ κόληκε 

 ηεξάζηην ≠ κεδακηλό, κηθξό 

 αύμεζε ≠ κείσζε, ειάηησζε 

 αληηθεηκεληθά ≠ ππνθεηκεληθά 

Β4. 

Ζ επηπρία θαηακεηξάηαη από ηηο θπβεξλήζεηο βάζεη νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ. 

 

ΘΔΜΑ Γ. 

Δπικοινωνιακό πλαίζιο 

Γ. Εεηείηαη άξζξν, άξα απαξαίηεηνο είλαη ν ηίηινο 

                           «Άλζξσπνο θαη επηπρία ζε πνξεία...παξάιιειε» 

Δνδεικηικός Πρόλογος 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ δίλεη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ηνπο λένπο ηεο επνρήο. Έλα από απηά είλαη θαη ε επηπρία, θαζώο νη γξήγνξνη ξπζκνί 

δσήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνμέλσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο κεγαινππόιεηο, ηελ 

θαζηζηνύλ επηζθαιή. ηόρνο, ινηπόλ, ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη λα θαηαδείμεη ηηο 

δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαθηήζεη ηελ 

επηπρία αιιά θαη λα πξνηείλεη ηξόπνπο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αιεζηλή 

βίσζή ηεο. 

Α΄ Εηηούμενο 

 Τπνδνύισζε ζην ρξήκα θαη ηνλ πιηθό επδαηκνληζκό. 

 Άγρνο, έληνλνη ξπζκνί δσήο. 

 Αζηπθηιία, κε απνηέιεζκα ζπρλά ηελ απνκόλσζε θαη ηε κνλαμηά. Κνηλσληθή 

απνμέλσζε. 

 Απνμέλσζε από ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Οηθνινγηθό αδηέμνδν. 

 Απνκάθξπλζε από ην νπζηαζηηθό πεξηερόκελν ηεο παηδείαο ιόγσ ηεο ζηείξαο 

ηερλνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Βηώλεη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, αβεβαηόηεηαο πνπ εληείλνληαη από ηα 

θαηλόκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο, ηελ αλεξγία, ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή 

θξίζε. 



 

 

 Απνπζία απηνγλσζίαο θαη απηνζπλεηδεζίαο. 

 Φαηλόκελα δηαθζνξάο, εθκεηάιιεπζε, θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ελίζρπζε ηεο ηδηνηέιεηαο θαη ηνπ αηνκηθηζκνύ. 

 Δμαζιίσζε, θηώρεηα. 

 Πιενλεμία, αίζζεκα έιιεηςεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξόηεηαο ιόγσ ηεο 

απνπζίαο πιηθνύ πινύηνπ. 

 Έιιεηςε νηθνγελεηαθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, απνπζία αιεζηλώλ 

θηιηθώλ ζρέζεσλ. 

 Πξνζθόιιεζε ζε  ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηαπίεζε. 

 Γπζαξέζθεηα από ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, απνκόλσζε, απνμέλσζε 

ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα. 

 

B’ Εηηούμενο 

 Έκθαζε ζηελ πλεπκαηηθόηεηα, ελδηαθέξνλ γηα ηα πλεπκαηηθά αγαζά θαη όρη 

γηα ηα πιηθά. 

 Δπαθή κε ηηο ηέρλεο θαη ηε θύζε, ζηξνθή ζηνλ αζιεηηζκό. Σάζε γηα 

πνιύπιεπξα ζπκθέξνληα. 

 Δπαθή κε ηελ παξάδνζε θαη ηηο ξίδεο ηνπ. 

 Κξηηηθή ηθαλόηεηα-ζθέςε κε απώηεξν ζθνπό ηελ απηνγλσζία, ηηο νξζέο 

επηινγέο (ζε πξνζσπηθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν). 

 Οξζή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη απνθαηάζηαζε. 

 Απνκάθξπλζε από ηελ ακάζεηα, δηεύξπλζε ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπ νξηδόλησλ. 

 Απειεπζέξσζε από θάζε είδνπο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο 

πεξηνξίδνπλ ηε ζθέςε ηνπ. 

 Πξνζσπηθή αλεμαξηεζία, νπζηώδεηο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο. 

 πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε από ην ζηελόηεξν θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν. 

 Πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα κέζσ ηεο γλήζηαο ςπραγσγίαο γηα ηε δηεύξπλζε ηνπ 

πλεπκαηηθνύ ηνπ νξίδνληα. 

 Γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο γηα ηελ επέθηαζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ηνπ ειεύζεξνπ πλεύκαηνο. 

 

Δνδεικηικός επίλογος 

Αβίαζηα, ινηπόλ, από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε επηπρία 

δελ εμαξηάηαη κόλν από ηελ θαηάζηαζε ησλ πιηθώλ αιιά θαη ησλ πλεπκαηηθώλ 

αγαζώλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επνρήο, αλαληίξξεηα, απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ 

επίηεπμή ηεο. Ωζηόζν, ν άλζξσπνο έρεη ρξένο  λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επηπρία αθνύ απηή απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα κηα αλζξώπηλε θνηλσλία πνπ 

δηέπεηαη από αιιειεγγύε θαη αξκνλία. 
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