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1ο  Κείμενο 

Το ντόπινγκ του καταναλωτισμού 

Καθημερινός ενημερωτικός βομβαρδισμός για εβδομάδα εκπτώσεων, άνοιγμα καταστημάτων 

και την Κυριακή και συνεχή διαφημιστικά μηνύματα για καταναλωτικά αγαθά και προσφορές κάθε 

είδους. Ένα φαινόμενο που αιχμαλωτίζει το αγοραστικό κοινό στο πάθος της σπατάλης, ερεθίζοντας 

τις αγοραστικές του επιθυμίες, ώσπου το εγκλωβίζει σε έναν φαύλο κύκλο άχρηστων και περιττών 

αγορών.  

Πράγματι, τα περισσότερα άτομα και κυρίως οι γυναίκες, που θεωρούνται καλύτεροι 

καταναλωτές, αδυνατούν να αντισταθούν στις πιέσεις, στα μέσα και στις τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι διαφημιστές, οι οποίοι με ύπουλο και συνάμα διακριτικό τρόπο, πουλάνε όνειρα 

και κατασκευάζουν επιθυμίες, πετυχαίνοντας να ασκήσουν ψυχολογική πίεση στον καταναλωτή, 

αφού του προκαλούν «πλύση εγκεφάλου» και τον οδηγούν σε σύγχυση. 

Δεν είναι όμως μόνο τα διαφημιστικά κόλπα και οι τεχνικές υποβολής του υποσυνειδήτου 

που συντείνουν στην ενίσχυση αυτής της καταναλωτικής μανίας που διακρίνει τον σύγχρονο 

άνθρωπο, αλλά και η ανάγκη ορισμένων να γεμίσουν την άδεια τους ζωή, το εσωτερικό τους 

έλλειμμα και το υπαρξιακό τους κενό με κάποια υποκατάστατα υλισμού. Είναι και μια «ωνιομανία» 

(ψυχαναγκαστική καταναλωτική συμπεριφορά) που οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο καταναλωτικής 

υστερίας και φρενίτιδας. Και δεν είναι τίποτε άλλο από μια εμμονή και μια εξάρτηση που οφείλεται 

εκτός των άλλων σε μια αίσθηση πλασματικής συναισθηματικής πληρότητας και εφήμερης ευτυχίας 

που επαναλαμβάνεται ασυνείδητα στο διηνεκές του χρόνου. 

Πρόσφατες έρευνες, έδειξαν πως η υπερκατανάλωση είναι μια εναλλακτική μέθοδος 

προκειμένου να ξεπεράσουμε τα βαθύτερα προβλήματά μας, ενώ τα υλικά αγαθά αποτελούν 

παρηγορητικά υποκατάστατα της πραγματικής ανάγκης μας για επικοινωνία και ουσιαστική επαφή. 

Το υπερκαταναλωτικό άτομο αντιμετωπίζει κάθε αγορά του σαν ένα βάλσαμο παρηγοριάς και 

ανακούφισης ή σαν τον καταλύτη της στρεσογόνου κατάστασης που βιώνει στην ανιαρή 

καθημερινότητά του. Γιατί, όντως, η «αγοραθεραπεία» προκαλεί μια έντονη και ηδονική ευφορία 

που ναρκώνει κάθε μηχανισμό αντίστασης στον άκρατο καταναλωτισμό. 

Επίσης, ξεγελιόμαστε πως η κατοχή υλικών αγαθών ενισχύει την αυτοεικόνα μας, καλύπτει 

την ανάγκη για επίδειξη και προσδιορίζει την κοινωνική μας ταυτότητα. Και ως μικρονοϊκοί 

αλαζόνες κατακλυζόμαστε από την ιδεοληψία πως η υπερβολική κατοχή υλικών αγαθών εξασφαλίζει 

την απόλυτη ευτυχία προσωπική και οικογενειακή προκαλώντας παράλληλα μια αίσθηση υπεροχής 

έναντι αυτών που δεν διαθέτουν ισάξιο υλικό πλούτο και ανάλογη οικονομική ευχέρεια. 

Οφείλουμε όμως να συνυπολογίσουμε τις συνέπειες, όπως, καταρχάς, ότι εμπλεκόμαστε σε 

εργασιακό εγκλωβισμό και κατ’ επέκταση τον σωματικό, ψυχικό και ηθικοπνευματικό 

εξανδραποδισμό μας. Επιπλέον, δεν μένει πλέον χρόνος για μια ουσιαστική ακρόαση και επαφή με 

τον διπλανό μας, αλλά παραμένουμε καταδικασμένοι σε έναν ασφυκτικό κλοιό απομονωτισμού. 

Μοναδική λύση για να βγούμε από τους λαβύρινθους του καταναλωτισμού είναι να ανακαλύψουμε 

τι εστί πραγματική ευτυχία και να απεξαρτηθούμε από σύνδρομο του καταναλωτισμού και να 

αντισταθούμε στις στρατηγικές της διαφήμισης, ώστε να μην εξαντλούμαστε στο αέναο παιχνίδι του 

υλικού ευδαιμονισμού. Οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να διακρίνουμε τις 

πραγματικές από τις πλασματικές, θέτοντας όρια στο αίσθημα ανικανοποίητου που μας διακρίνει. 

Μαρία Πετροπούλου, ΒΗΜΑ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: Νεοελληνική Γλώσσα/ Γ’ λυκείου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03 / 01 /2020 
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2ο Κείμενο 

Αιώνας των μαζών 

Βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας, από το οποίο προκύπτουν όλα τα στοιχεία που 

συνθέτουν τη φυσιογνωμία της, είναι ο βιομηχανικός τρόπος παραγωγής των υλικών αγαθών. Η 

κατά μάζες παραγωγή απαιτεί την κατά μάζες κατανάλωση και έχει ανάγκες από έναν τεράστιο 

μηχανισμό παραγωγής και διανομής των αγαθών. 

Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ανυπολόγιστες. Καλούνται στο προσκήνιο της 

ιστορίας τεράστια πληθυσμιακά σύνολα, τα οποία χάρη του υλικού αστικού παραδείσου απεμπολούν 

ασμένως τη γερασμένη παραδοσιακή τους ιδεολογία. Κάτω δε από το σφυροκόπημα της εντατικής 

διαφημίσεως, της μιμήσεως και του δελεάσματος του χορτασμού, εξαλείφονται οι ατομικοί 

διαφορισμοί των πληθυσμιακών συνόλων και μετατρέπονται σε μάζες καταναλωτών. 

Οι μάζες διαφέρουν από τις ιστορικές ομάδες ριζικά. Οι μάζες δεν έχουν συγκροτημένη 

κοσμοθεωρία, μια κοσμοαντίληψη, βάσει της οποίας να οργανώσουν τα άτομά τους σε 

προσωπικότητες, που να διαπερνά τη συμπεριφορά τους ένα βαθύ νόημα. Οι μάζες είναι κελύφη 

ανθρώπινα προσκολλημένα σε έναν τεράστιο μηχανισμό, που δεν το κατανοούν κι ούτε 

ενδιαφέρονται να τον κατανοήσουν αρκεί που τους ταΐζει. Αν πάψει να τους ταΐζει, το μόνο που 

μπορεί να κάμουν είναι να τον σπάσουν. Διότι μόνο να ζητούν ξέρουν. Ολοένα προβάλλουν 

δικαιώματα. 

Από την άλλη μεριά – και τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό – όλος ο τεράστιος αστικός 

μηχανισμός είναι ρυθμισμένος στο επίπεδο της μάζας. Το μαζοποιημένο άτομο είναι το enfant gaté 

της αστικής παραγωγικής μηχανής. Σ’ αντάλλαγμα όλων αυτών παρέχεται η αφθονία των υλικών 

αγαθών. Τούτο δεν είναι μικρό δέλεαρ για τον από καταβολής ιστορίας πεινασμένο άνθρωπο. Ο 

μυθικός βιομηχανικός κόσμος, ο κόσμος του υλικού πλούτου, του πρωτοφανέρωτου στην ιστορία, 

πραγματοποιεί ό,τι δεν κατόρθωσε ο αιώνων ηθικός αγώνας. Ό,τι απέκτησε ο Ιώβ με το μέγα ηθικό 

αγώνισμά του, το αποκτά ο σύγχρονος αστός με την απλή υποταγή του στον αστικό παραγωγικό 

μηχανισμό. Στο σημείο αυτό εδρεύει ο πυρήνας του προβλήματός μας: ο αστικός τρόπος ζωής 

αχρηστεύει τις ηθικές κατηγορίες της συνειδήσεως. 

Χρ. Μαλεβίτσης, Αιώνας των μαζών, απόσπασμα 

 

3ο Κείμενο 

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται 

Νίκος Καζαντζάκης 

(απόσπασμα) 

 

Μία φορά και έναν καιρό, άρχισε ο παπά-Φώτης, βγήκαν δύο πουλολόγοι σ ’ένα βουνό κι 

έστησαν τα δίχτυα τους, τ’ άπλωσαν, και την άλλη μέρα το πρωί πήγαν, και τι να δουν; Τα δίχτυα 

ήταν γεμάτα αγριοπερίστερα. Χιμούσαν τα κακόμοιρα απελπισμένα να ξεφύγουν, μα τα μάτια του 

διχτυού ήταν στενά πολύ, πού να περάσουν! Σωριάστηκαν το λοιπόν όλα μαζί τρεμάμενα και 

περίμεναν. 

-Πετσί και κόκαλο είναι τ’ άτιμα, πώς θα τα πουλήσουμε στο παζάρι; Είπε ο ένας 

-Ας τα ταΐσουμε μερικές μέρες καλά να παχύνουν, είπε ο άλλος 
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Τους έριξαν μπόλικο τάιστρο, τους έβαλαν και νερό, ρίχτηκαν τα περιστέρια να τρων και να 

πίνουν. Ένα μονάχα δε θέλησε να φάει, έμεινε νηστικό. Τις άλλες μέρες καινούργιο τάιστρο. Τα 

περιστέρια άρχιζαν κάθε μέρα και πάχαιναν, και μονάχα το ένα λίγνευε κι όλο και μάχουνταν να 

περάσει από το δίχτυ. Ώσπου μια μέρα ήρθαν οι κυνηγοί να τα μαζέψουν και να τα πάνε στο παζάρι. 

Το περιστέρι που είχε μείνει νηστικό, τόσο είχε λιγνέψει, που έδωκε μια πέρασε από το δίχτυ και 

φτερούγισε λεύτερο στον αγέρα …Αυτό είναι το παραμύθι, παιδιά μου. Γιατί σας το διηγήθηκα; 

Ποιος μπορεί να το ξεδιαλύνει; Εσείς, οι γέροι, τι λέτε; Στύψετε το μυαλό σας! Μα οι γέροι 

σώπαιναν. Πετάχτηκε τότε ο σαραντάπηχος ο φλαμπουριάρης. 

-Θες να πεις, θαρρώ, γέροντα για την πείνα μας, πως αυτή θα μας βοηθήσει να βρούμε τη λευτεριά 

μας…Μα παρακάτω δεν καταλαβαίνω…Δεν πάει το μυαλό μου πιο πέρα, και να με συμπαθάς. 

-Το βρήκες το σπουδαιότερο, Λουκά, έχε την ευκή μου, είπε ο γέροντας. Να σας ξηγήσω, παιδιά 

μου, τα παρακάτω. Είχαμε αρχίσει στο πλούσιο χωριό μας να βαραίνουμε, να πολυτρώμε και να 

παραφορτώνουμε την ψυχή μας με κρέατα. Ειρήνη, ασφάλεια, καλοπέραση, η σάρκα είχε θρασέψει 

κι είχε καταπλακώσει την ψυχή. Λέγαμε: όλα πάνε καλά, δικαιοσύνη βασιλεύει στον κόσμο, κανένας 

δεν πεινάει, κανένας δεν κρυώνει, κόσμος καλύτερος δεν υπάρχει. Κι ο Θεός μας λυπήθηκε- μας 

έστειλε τον Τούρκο που μας ξεπάτωσε, μας πέταξε στους πέντε δρόμους, αδικηθήκαμε κι είδαμε πως 

ο κόσμος είναι γεμάτος αδικίες. Πεινάσαμε και κρυώσαμε, κι είδαμε πως υπάρχει πείνα και κρύο. 

Και δίπλα από τους ανθρώπους που κρυώνουν και πεινούν – το είδαμε κι αυτό!- άλλοι που τρων τον 

αβλέμονα, κι είναι πάντα αναμμένα τα τζάκια τους, και βλέπουν τους γυμνούς και πεινασμένους και 

γελούν. Μας άνοιξε η συφορά τα μάτια μας, είδαμε! Μας άνοιξε η πείνα τα φτερά μας, ξεφύγαμε 

από το δίχτυ της αδικίας και της καλοπέρασης, είμαστε λεύτεροι! Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε μια 

καινούργια, πιο τίμια ζωή, δόξα σοι ο Θεός! 

 

* τάιστρο (τάγιστρο) : σκεύος για τροφή πουλιών 

* λιγνεύω : χάνω βάρος 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Θέμα Α 

Να παρουσιάσετε περιληπτικά τις απόψεις της συγγραφέως του 1ου κειμένου σχετικά με τους 

παράγοντες που οδηγούν στον καταναλωτισμό (70-80 λέξεις). 

(μονάδες 15) 

 

Θέμα Β 

Β1 

Α) Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε σύμφωνα με το περιεχόμενο 1ου κειμένου τις παρακάτω 

προτάσεις γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη 

Σωστό ή Λάθος, παραπέμποντας στο αντίστοιχο χωρίο που επαληθεύει την απάντησή σας: 

I. Η συγγραφέας δεν θεωρεί τις διαφημίσεις ως αιτία του καταναλωτικού κυνηγιού. 

II. Η ψυχική υποδούλωση δεν είναι μια από τις συνέπειες του καταναλωτισμού. 
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III. Πρέπει οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν τις σημαντικές ανάγκες και να θέσουν όρια στην 

καταναλωτική τους μανία. 

(μονάδες 6) 

 

 

Β)  

«Οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να διακρίνουμε τις πραγματικές από τις πλασματικές, 

θέτοντας όρια στο αίσθημα ανικανοποίητου που μας διακρίνει». 

 

i) Στο παραπάνω απόσπασμα η συγγραφέας χρησιμοποιεί το α’ πληθυντικό πρόσωπο. Τι καταφέρνει 

με αυτό (μονάδες 2); και ii) Να μετασχηματίσετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το γ’ πρόσωπο 

πληθυντικού αριθμού (μονάδες 5). Τι αλλάζει ως προς το ύφος (μονάδες 2);   

           (μονάδες 9) 

 

Β2 

 

Α) Στη δεύτερη παράγραφο του 2ου κειμένου ο συγγραφέας αναφέρεται στις συνέπειες ενός 

γεγονότος. Ποιο είναι αυτό το γεγονός (μονάδα 1), πώς συνδέεται με την πρώτη παράγραφο 

(μονάδα 2) και με ποιους τρόπους προσπαθεί να πείσει ότι οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες 

(μονάδες 6); 

(μονάδες 9) 

 

Β) Ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις του 1ου κειμένου:  

Πράγματι (2η παράγραφος), όμως (3η παράγραφος), γιατί (3η παράγραφος), επίσης (5η παράγραφος).  

(μονάδες 6) 

 

Β3 

Α) Να γράψετε μια παράγωγη λέξη (απλή ή σύνθετη) από το β’ συνθετικό των παρακάτω λέξεων: 

συνθέτουν, παραγωγής, βιομηχανικός, προσκήνιο, συμπεριφορά. 

(μονάδες 5) 

 

Β) Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο του κειμένου, και μία 

αντώνυμη λέξη για τις ακόλουθες λέξεις από την τελευταία παράγραφο του 2ου κειμένου:  

σημαντικό, αφθονία, μυθικός, μέγα, αχρηστεύει. 

 

(μονάδες 5) 

 

Θέμα Γ 

Ποιο είναι το φαινόμενο που θίγει μέσα από την ιστορία και την εξήγηση του ο παπα-Φώτης; 

Πιστεύετε ότι αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζει την κοινωνία μας ακόμη και σήμερα; (150-200 

λέξεις) 

           (μονάδες 15) 
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Θέμα Δ 

Τον τελευταίο καιρό γίνεται λόγος για το φαινόμενο της ακραίας κατανάλωσης ενώ οι ειδικοί τον 

θεωρούν ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της μαζοποίησης της κοινωνίας. Σε ένα άρθρο 

(300-400 λέξεις) της σχολικής εφημερίδας σας καλείστε να παρουσιάσετε τις επιπτώσεις της ακραίας 

κατανάλωσης στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου και στη συνέχεια να αναφερθείτε στο πώς η 

Παιδεία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτού του προβλήματος.  

 

(μονάδες 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


