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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 1η (30/100)
1. να εξηγήσεις με δικά σου λόγια τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων που
είναι τυπωμένες με έντονο χρώμα :
(5 βαθμοί)
 Του αναπτυγμένου κόσμου (1η παράγραφος) Περιοχές με καλό οικονομικό
επίπεδο
 Καταναλωτική κοινωνία (1η παράγραφος) σύνολο ανθρώπων που ξοδεύουν
πολλά προϊόντα ή χρήματα
 Ηδονή (3η παράγραφος) ευχαρίστηση
 Σπατάλη (3η παράγραφος) κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων
 Καθημερινότητα (3η παράγραφος) τρόπος ζωής
2. σύμφωνα με το κείμενο που διάβασες πως δημιουργείται η ζωντανή
ουτοπία στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία μας;
(5 βαθμοί)
Η ζωντανή ουτοπία δημιουργείται στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία μας από την
απεραντοσύνη των χώρων, την εκπληκτική ποικιλία των προϊόντων που
παρουσιάζονται, το διάχυτο φωτισμό, τα χιλιόμετρα των διαδρόμων και την έντεχνη
τοποθέτηση των προϊόντων .
3.να περιγράψεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σύγχρονοι χώροι
του εμπορίου.
(5 βαθμοί)
Μέσα στο συγκεντρωμένο πλούτο ενός πολυκαταστήματος, υπάρχει κάτι το
υπερβολικό κι αυτό το υπερβολικό είναι ανάμεσα σε όλα τα άλλα και κουραστικό.
Το βλέμμα του επισκέπτη /καταναλωτή επηρεάζεται από τα φώτα που τον
περιτριγυρίζουν από παντού και τελικά δε μπορεί να απολαύσει ταυτόχρονα όλα
αυτά τα θαυμαστά προϊόντα που προσφέρονται γύρω του. Προτού να επιλέξει το
ένα ή το άλλο αντικείμενο, προτού μεθύσει με τους χρωματικούς συνδυασμούς ή
τις φίρμες -γιατί τα πάντα εδώ είναι προσχεδιασμένα, ταξινομημένα, τοποθετημένα
σύμφωνα με μια συγκεκριμένη στρατηγική , όλα τα προϊόντα να μπορούμε να τα
δούμε εύκολα και σχεδόν από κάθε γωνία, μεθάει με τα προϊόντα που….. δε θα
αγοράσει και που θα τα χαϊδεύει …. μονάχα με τα μάτια.

4. αφού διαβάσεις προσεκτικά την 3η παράγραφο να εξηγήσεις βασισμένος
στο κείμενο γιατί ο καταναλωτής επισκέπτεται αυτούς τους χώρους που
περιγράφει ο συγγραφέας;
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(5 βαθμοί)
Πηγαίνουμε σε αυτούς τους χώρους όχι μόνο για να κάνουμε τα ψώνια μας, τις
διακοπές μας, αλλά και για να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα τα πράγματα που
βλέπουμε θεωρητικά μπορούμε να τα αγγίξουμε, να τα δοκιμάσουμε, να τα φάμε, να
τα ζήσουμε. Αυτή λοιπόν η άμεση σχέση μας με την πολυτέλεια και την υπερβολή,
στην αρχή μας ξαφνιάζει, αλλά γρήγορα αρχίζει να μας αρέσει, να μας αρέσει
συνεχώς περισσότερο. Εδώ νομίζουμε ότι ξεχνάμε έστω και για λίγο την
καθημερινότητα μας, τα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν, ότι βρισκόμαστε στη
Γη της Επαγγελίας, όπου το γάλα και το μέλι τρέχουν πλούσια, όπου επιτέλους η
ανθρωπότητα λυτρώνεται.
5. εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη σου ο συγγραφέας λέει: Αυτοί οι σύγχρονοι
χώροι του εμπορίου αποδεικνύουν τη νίκη της σύγχρονης καταναλωτικής
κοινωνίας πάνω στο απλό, στο σπάνιο.
(5 βαθμοί)
Γιατί όλοι αυτοί οι χώροι τα έχουν όλα σε υπερβολικό βαθμό. Υπερβολικά φώτα,
υπερβολική ποικιλία , υπερβολικά προϊόντα, υπερβολικά καλά τοποθετημένα. Στην
εποχή της κατανάλωσης το απλό και το σπάνιο δεν υπάρχει.
6. Σύμφωνα με το κείμενο που διάβασες πιστεύεις ότι ο συγγραφέας
υποστηρίζει τη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία; Δικαιολόγησε την
απάντηση σου . (την απάντηση σου να την πάρεις από ολόκληρο το κείμενο)
(5 βαθμοί)
Αρχικά ο συγγραφέας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης
κοινωνίας και τον τρόπο που λειτουργεί . στην τελευταία όμως παράγραφο του
κειμένου και ειδικότερα στην τελευταία πρόταση μας αφήνει να καταλάβουμε ότι αυτή
μας τη στάση πρέπει να την αξιολογήσουμε ξανά και ίσως να την αναθεωρήσουμε.

ΟΜΑΔΑ 2η ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
(30/100)
Να σχολιάσεις σε περίπου 100 λέξεις πως καταλαβαίνεις την έκφραση: όπου
επιτέλους η ανθρωπότητα λυτρώνεται ( 2η παράγραφος), λαμβάνοντας υπόψη σου
τα περιεχόμενο όλου του κειμένου
Δημιουργείται μια ψευδαίσθηση όπου ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει άνετος, δυνατός,
ισχυρός σε κάποιους τομείς της ζωής του και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

ΟΜΑΔΑ 3η ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟ
(40/100)
Να διαλέξεις ένα από τα δύο θέματα και να γράψεις τις απόψεις σου σε ένα κείμενο
300 περίπου λέξεων:
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1ο θέμα:
Ποιες αξίες βοηθούν στην απόκτηση της πραγματικής ευτυχίας;






Η φιλία
Η οικογένεια
Η κοινωνική προσφορά
Η σωστή επιλογή του επαγγέλματος
κλπ

2ο θέμα:
Μπορεί κανείς να ζήσει εντελώς αυτόνομος;





Τα τελευταία γεγονότα είναι ένα παράδειγμα μόνον ότι δε μπορεί
Χρειάζεται σεβασμός στη φύση
Συνεργασία και επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας
Κατανόηση και αποδοχή της ανθρώπινης φύσης που έχει όρια και περιορισμούς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στη 2η και 3η ομάδα ερωτήσεων τα ακόλουθα στοιχεία συνυπολογίζονται στη
βαθμολογία:
1. σαφήνεια σκοπού: ο υποψήφιος κατανοεί την ερώτηση και γνωρίζει πώς να
οργανώσει την απάντηση του.(30%)
2. σχετικότητα της απάντησης: ο υποψήφιος χρησιμοποιεί το σχετικό και
κατάλληλο υλικό με έναν τρόπο καλά δομημένο και επιλεγμένο.(30%)
3. επάρκεια γλώσσας : ο υποψήφιος αποδεικνύει μια ικανοποιητική χρήση της
γλώσσας ικανή ώστε να μεταδώσει τις ιδέες του με σαφήνεια και ευχέρεια.(30%)
4. διατύπωση: γραμματική, συντακτικό, ορθογραφία. (10%)
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