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Ενδεικτικές απαντήσεις  

Θέμα Α 

Η συγγραφέας στην προσπάθειά της να καταγράψει   τους γενεσιουργούς παράγοντες  της 

καταναλωτικής μανίας αναφέρει ,αρχικά , τις διαφημιστικές τεχνικές που προκαλούν πλασματικές 

ανάγκες ασκώντας  πίεση. Ωστόσο, κρίνει ότι υπάρχουν και ενδογενή αίτια , όπως η εσωτερική 

ανάγκη για  παροδική ευδαιμονία με την κατάκτηση ψευδούς ψυχολογικής πληρότητας αλλά και με 

απόπειρα διαφυγής από την πληκτική ρουτίνα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ευθύνεται για τον 

καταναλωτισμό και η κυρίαρχη άποψη πως η ποσότητα υλικών εφοδίων συνεπάγεται του κοινωνικού 

αυτοπροσδιορισμού και υπεροχής.  

 

Θέμα Β 

 

Β1 

Α) 

ΛΑΘΟΣ … «τα περισσότερα άτομα … αδυνατούν να αντισταθούν στις πιέσεις, στα μέσα και στις  

                     τεχνικές που μετέρχονται οι διαφημιστές, οι οποίοι … πετυχαίνοντας να ασκήσουν      

                     ψυχολογική πίεση στον καταναλωτή» (υπάρχουν και άλλα σημεία). 

ΛΑΘΟΣ … «Καταρχάς, οι οικονομικές αντοχές ασφυκτιούν με άμεση απόρροια τον εργασιακό  

                    εγκλωβισμό και κατ’ επέκταση τον σωματικό, ψυχικό και ηθικοπνευματικό  

                     εξανδραποδισμό μας.» . 

ΣΩΣΤΟ … «Οφείλουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να διακρίνουμε τις πραγματικές από  

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

 

 

Β)  
i. ύφος : απλό  και οικείο. Κοινή οπτική πομπού-δέκτη, συλλογικότητα, συνυπευθυνότητα. 

ii. Οφείλουν  (οι άνθρωποι) να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να διακρίνουν τις πραγματικές 

από τις πλασματικές, θέτοντας όρια στο αίσθημα ανικανοποίητου που τους διακρίνει».  

iii. Αλλαγή ύφους  : απρόσωπο / ουδέτερο. Αποστασιοποίηση πομπού, καθολικά αποδεκτές 

αλήθειες. 

 

 

 

Β2 

Α) -Το γεγονός , το οποίο καταγράφεται στην πρώτη παράγραφο είναι ότι η ανάγκη τεράστιας 

παραγωγής και διανομής αγαθών οδηγεί σε αντίστοιχου μεγέθους κατανάλωση. Η σύνδεση με την 

δεύτερη παράγραφο γίνεται με την φράση «οι συνέπειες αυτού του γεγονότος». 

-Προκειμένου να πείσει για τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του γεγονότος χρησιμοποιεί  

επιχειρήματα (επίκληση στη λογική  και μέθοδο αιτίου-αποτελέσματος). Το πρώτο είναι η 

εγκατάλειψη κάθε παραδοσιακής ιδεολογίας με σκοπό την απόκτηση της υπέρμετρης πολυτελείας .  

Το δεύτερο επιχείρημα στηρίζεται σε ένα αδιαμφισβήτητο καθημερινό γεγονός , την εντατική 

διαφήμιση (τεκμήριο) ,με όλα τα μιμητικά πρότυπα , που θα μετατρέψει την κοινωνία σε μια άβουλη 

καταναλωτική μάζα , εφόσον θα χαθεί το στοιχείο της ιδιοπροσωπίας. Παράλληλα διεγείρει 
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συναισθήματα (επίκληση στο συναίσθημα) με την χρήση συγκινησιακά φορτισμένου λεξιλογίου  

«ασμένως», «σφυροκόπημα» κ.λ.π. 

 

 

Β)  πράγματι (βεβαιότητα/ έμφαση) , όμως (αντίθεση) , γιατί  (αιτιολόγηση) , επίσης (προσθήκη) 

 

 

 

Β3 

Α) κατάθεση , επαγωγικός, μηχάνημα, σκηνικό , φορείο.  

 

Β)  
 Σπουδαίο   / ασήμαντο   

 Πληθώρα  / έλλειψη  

 Φανταστικός  (πλασματικός) (θαυμαστός) / αληθινός  

 Τεράστιο  (αξιόλογο) / μικρό 

 Άρει, καταργεί / αξιοποιεί 

 

 

 

 

Θέμα Γ  

  Το εν λόγω απόσπασμα αναφέρεται στο φαινόμενο του καταναλωτισμού . Ο άνθρωπος 

ανέκαθεν διακατεχόταν από το αίσθημα του ανικανοποίητου ξεχνώντας κάθε αίσθηση του μέτρου 

(παραφορτώνουμε την ψυχή μας κρέατα) . Παράλληλα όντας εγωιστικό πλάσμα απέβλεπε στην 

προσωπική του ευτυχία αδιαφορώντας ή εθελοτυφλώντας για τα δρώμενα του κοντινότερου αλλά 

και ευρύτερου περιβάλλοντος του (όλα πάνε καλά …δεν υπάρχει.).Έτσι μοναδικός στόχος ήταν να 

καταναλώνει αναζητώντας την ευτυχία στα υλικά εφόδια. Αυτό όμως έχει ως συνέπεια σχεδόν όλοι  

να υποδουλωθούν ψυχικά σε αυτό το μαζικό φαινόμενο έχοντας την ίδια τύχη (τους έριξαν μπόλικο 

τάιστρο … πίνουν), (Ώσπου …παζάρι) 

Το  φαινόμενο της καταναλωτικής μανίας που οδηγεί στη μαζοποίηση κυριαρχεί και στη 

σημερινή κοινωνία. ‘Όλες οι αξίες αλλά και οι πραγματικές ανάγκες αντικαθίστανται από μία και 

μόνο ευχή, την ατέρμονη απόκτηση υλικών αγαθών., ικανοποιώντας πλασματικές ανάγκες που 

‘άλλοι μας «ταΐζουν» χωρίς, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε αυτοβούλως να μη «ριχτούμε στα 

τάιστρα». Αυτό έχει συνέπεια την πνευματική ανελευθερία και χειραγώγηση ακλουθώντας το ίδιο 

μοτίβο. 

 

 

 

 

Θέμα Δ  

Επικοινωνιακό πλαίσιο  

 

είδος   : άρθρο σε σχολική εφημερίδα (σοβαρό ύφος ) / Τίτλος   

πομπός  : μαθητής  

δέκτης  : μαθητική κοινότητα 

σκοπός  :  α) επιπτώσεις της ακραίας κατανάλωσης στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου,  

                           β) πώς η  Παιδεία  μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων  

                              αυτού του προβλήματος. 

Πρόλογος :  Επαναδιαπραγμάτευση. Παραγωγικός τρόπος.  Αναφορά σε  

                   συγκεκριμένο   επίκαιρο γεγονός (π.χ. ουρές για ψώνια για τα  
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                   Χριστούγεννα ) . 

 

Α’ ζητούμενο  

 

Επιπτώσεις της ακραίας κατανάλωσης στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου  
 

 Εκμηδενίζονται τα συναισθήματα του ανθρώπου , γιατί η απληστία για κέρδος και υλικά 

αγαθά πνίγει την ανθρωπιά , που εξυψώνει την ανθρώπινη ζωή , ενώ απομακρύνει τις 

ανθρώπινες ψυχές. 

 

 Το πνεύμα της υλοφροσύνης  και το αντίστοιχο  κυνήγι δεν επιτρέπει την επιθυμία/διάθεση  

για κοινωνικές επαφές  ενώ συρρικνώνει ποσοτικά και ποιοτικά τον απαιτούμενο ελεύθερο 

χρόνο για ουσιαστική επαφή. 

 Περιορίζει τις κοινωνικές αρετές (φιλία, συνεργασία , αλληλεγγύη) για ομαλή συμβίωση , 

διότι ο συνάνθρωπος , σε μεγάλο βαθμό , έχει αντικατασταθεί από τα καταναλωτικά αγαθά. 

 

 Οι ανθρώπινες σχέσεις υποβαθμίζονται και αλλοτριώνονται . Επικρατεί το συμφέρον και η 

ιδιοτέλεια. Η προσπάθεια χτισίματος της αυτοεικόνας δεν αφήνει τα περιθώρια ενασχόλησης 

και εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος για τον συνάνθρωπο ή ακόμη δεν δείχνουν το 

αληθινό πρόσωπο. 

 

 Προκαλεί την αδιαφορία για τα κοινωνικά προβλήματα , εφόσον το άτομο διοχετεύει την 

ενεργητικότητα του στην απόκτηση υλικών αγαθών . 

 

 Καλλιεργεί τον εξουθενωτικό ανταγωνισμό , την αντιζηλία στα μέλη της κοινωνίας , επειδή 

μερικοί έχουν την οικονομική ευχέρεια να αποκτούν ό,τι επιθυμούν , ενώ οι περισσότεροι 

όχι. 

 

 Αναπτύσσεται ανταγωνιστική –ατομικιστική διάθεση. Συχνά ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλο 

ως μέσο ή  γενικότερα χρησιμοποιεί αθέμιτα  μέσα για τη διάκριση του. 

 

 Δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα και εκδήλωση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας , 

όπως τη βία , την εγκληματικότητα , όταν λείπει η δυνατότητα για νόμιμη απόκτηση αγαθών, 

όταν η επιθυμία για απόκτηση καταναλωτικών αγαθών δεν ικανοποιηθεί ή όταν υπάρχει 

κορεσμός. 

 

 

 

Β΄ ζητούμενο  

 

Η παιδεία  αποβάλλοντας τον τεχνοκρατικό της χαρακτήρα και υιοθετώντας  ένα ανθρωπιστικό 

περιεχόμενο διαμορφώνει ελεύθερες  ολοκληρωμένες προσωπικότητες με κοινωνικές αρετές 
συντελώντας  στην : 

 

 Ανάπτυξη πνευματικών δυνάμεων , όπως την  αυτόνομη κρίση και την αντιληπτική 

ικανότητα και εσωτερικές αντιστάσεις, ώστε  ο  άνθρωπος να καταλάβει ότι οφείλει να 

αμφισβητήσει τα καταναλωτικά πρότυπα και να διαμορφώσει κοινωνικά πρότυπα. 

 Ορθή ιεράρχηση αξιών, ώστε να μην εθίζονται στον υλικό ευδαιμονισμό και  οδηγούνται 

στην μαζική κατανάλωση, αλλά  να συνειδητοποιήσουν ότι είναι  φύσει κοινωνικά όντα και 

έχουν την ανάγκη της παρουσίας του συνανθρώπου στη ζωή τους. 
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 Επιστροφή σε ανθρώπινες συμπεριφορές, αναζήτηση ουσιαστικών στιγμών ευτυχίας με τη 

σύναψη επαφών «μοιρασμένη χαρά , διπλή χαρά . μοιρασμένος πόνος , μισός πόνος». 

 Συνειδητοποίηση της αξίας των κοινωνικών αρετών ,  όπως την αλληλεγγύη , συμπαράσταση 

,την άμιλλα κτλ. 

 Εκδήλωση συναισθημάτων  και σκέψεων χωρίς εγωπάθεια, ατομισμό,  φόβο ή 

ανταγωνιστικότητα  .  

 Καλλιέργεια του μέτρου , της εγκράτειας και αυτάρκειας, ώστε να υπάρχει διάθεση και 

χρόνος για ουσιαστική επαφή και δραστηριότητες με ανθρώπους του κοντινού αλλά και 

ευρύτερου περιβάλλοντος . 

 Αυτογνωσία και συνειδητοποίηση αυταξίας , ώστε να διατηρούν την ιδιοπροσωπία τους στις 

κοινωνικές επαφές και να μη χειραγωγούνται από καταναλωτικούς και μαζικούς 

μηχανισμούς, ώστε να είναι αυθεντικοί στις επαφές τους. 

  

 
 
 
 


