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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Καταναλωτισμός: «Aγοράζοντας» λίγη ευτυχία 

 

Σήμερα ισχύει σε μεγάλο βαθμό το «καταναλώνω άρα υπάρχω», μια που οι 

αγορές αγαθών και προσφερόμενων υπηρεσιών σηματοδοτούν σε μεγάλο μέρος την 

κοινωνική μας ζωή. Σκεφτήκατε ποτέ πώς θα ήταν η ζωή αν δεν έπρεπε να ξαναμπείτε 

σε καταστήματα για να αγοράσετε είδη διατροφής, ρουχισμού, ψυχαγωγίας; 

Αν και αρχικά η ιδέα μπορεί να σας βάζει σε πειρασμό, -ποτέ ξανά αναμονή 

στην ουρά για το ταμείο, έλλειψη μεγεθών, πειρασμοί, κλπ- με μια δεύτερη σκέψη, 

για τους περισσότερους ανθρώπους το να μην ξανακάνουν ψώνια θα ήταν μια 

αρνητική εμπειρία. Το παράδοξο της κατανάλωσης είναι ότι, ενώ θεωρείται μια από 

τις ψυχολογικές μάστιγες του αιώνα μας, αποτελεί πηγή χαράς και ευχαρίστησης για 

εκατομμύρια ανθρώπων όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων, πολιτικών φρονημάτων 

καθώς επίσης και των δύο φύλων. 

Οι αγορές δηλαδή έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής 

μας. Καταρχάς, δίνουν μια ευκαιρία για κοινωνικές επαφές, γίνονται ο συνδετικός 

κρίκος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν, είτε δεν έχουν κοινά 

στοιχεία μεταξύ τους, όμως, με τη διαδικασία της βόλτας στην αγορά ανοίγονται ο 

ένας στον άλλο. Από την άλλη, οι βόλτες στην αγορά, αποτελούν μια ευκαιρία 

επίδειξης των γνώσεων και των ταλέντων μας (από το «ξέρω πού θα βρεις το 

καλύτερο κυνήγι εποχής που στο πουλάνε κυριολεκτικά μόλις το φέρουν από το 

βουνό» μέχρι το «οι καλύτερες σέλες ιππασίας είναι οι χειροποίητες από τον τάδε»). 

Ο άνθρωπος έχει έμφυτη περιέργεια και τάση να ανακαλύπτει. Τα ψώνια, 

λοιπόν, αποτελούν ένα φόρουμ για να εκφράσει αυτές τις έμφυτες τάσεις του, αφού 

προσφέρουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για «παζάρεμα», καθώς και για 

ανακάλυψη ευκαιριών. Επίσης, η κατανάλωση αγαθών, είτε με τη μορφή δώρων, είτε 

με τη μορφή φαγητών και ποτών, είναι ίσως από τους εντονότερους τρόπους 

έκφρασης της αγάπης και της φροντίδας μας για τα άτομα που αγαπούμε. 

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η κατανάλωση και τα ψώνια έχουν τις ρίζες τους σε 

πρωτόγονα ένστικτα, όπως αυτά του κυνηγού-συλλέκτη. Ακόμα και στο σύγχρονο 

άνθρωπο αρέσει η αναζήτηση τροφής, τον συνεπαίρνει το κυνήγι του καλύτερου και 



 

 

«πέφτει με τα μούτρα» στη συλλογή αντικειμένων. Είτε πρόκειται για μια αναζήτηση 

του καλύτερου ζυμωτού εφτάσπορου ψωμιού, είτε ενός σπάνιου κρασιού, είτε μιας 

συλλογής από μινιατούρες αυτοκινήτων, η ίδια ψυχολογική διαδικασία βρίσκεται 

στη βάση αυτών των αναζητήσεων. 

Φυσικά,  όπως τίποτα από μόνο του δεν είναι απαραιτήτως καλό ή κακό, αλλά 

εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε, έτσι και ο καταναλωτισμός. 

Όπως και πριν την εποχή του μεγάλου καταναλωτισμού υπήρχε φτώχεια, πείνα, 

δυστυχία, καταπίεση, έλλειψη ελευθερίας και άλλα αρνητικά στοιχεία (και δεν ήταν 

όλα καλά και ωραία επειδή δεν υπήρχε καταναλωτισμός!) έτσι και τώρα, ανάλογα με 

το πώς γίνεται και για ποιους τρόπους χρησιμοποιείται η κατανάλωση μπορεί να 

αποβεί είτε θετική είτε αρνητική για το άτομο. 

www.health.in.gr 

(διασκευή) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α1. Να παρουσιάσετε σε 60-70 λέξεις τους λόγους που ωθούν τον σύγχρονο άνθρωπο 

στην κατανάλωση, όπως παρουσιάζονται στο Κείμενο. 

Μονάδες 15 

Α2. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου (Ο 

άνθρωπος έχει έμφυτη...άτομα που αγαπούμε.) του Κειμένου. 

Μονάδες 3 

β. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ των περιόδων της παραγράφου αυτής; 

Μονάδες 2 

Α3. Να σχολιάσετε τη λειτουργία των σημείων στίξης στον τίτλο του Κειμένου. 

Μονάδες 5 

Α4.α. Να σχολιάσετε τη λειτουργία της ερώτησης στην πρώτη παράγραφο του 

Κειμένου (Σήμερα ισχύει ...ρουχισμού, ψυχαγωγίας;) ως προς την οργάνωση του 

Κειμένου και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 

Μονάδες 2 

β. Nα δημιουργήσετε μία πρόταση στην οποία η λέξη «πηγή» να χρησιμοποιείται 

κυριολεκτικά και μία πρόταση στην οποία να χρησιμοποιείται μεταφορικά. 

Μονάδες 3 

Α6.  Σε επιστολή που αποστέλλετε  σε μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, ως μέλος του 

αγοραστικού κοινού, αναφέρεστε στον ρόλο που διαδραματίζει η διαφήμιση στην 

καλλιέργεια του πνεύματος καταναλωτισμού που επικρατεί στην εποχή μας και 

παρουσιάζετε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε η διαφήμιση να 

έχει θετική μορφή. Η επιστολή σας να έχει έκταση 200-250 λέξεων. 

http://www.health.in.gr/


 

 

Μονάδες 20 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται 

(απόσπασμα) 

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

βουνό κι έστησαν τα δίχτυά 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 ταίσουμε μερικές μέρες καλά να παχύνουν, είπε ο άλλος. 

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 μάς 

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  ’δαμε 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! 

 



 

 

                       Ν.Καζαντζάκης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, εκδ. Καζαντζάκη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Β1. Να παρουσιάσετε περιληπτικά το  παραμύθι που αφηγήθηκε ο παπά-Φώτης 

στους συγχωριανούς του. Ποιο είναι το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει στους 

ακροατές του μέσω του παραμυθιού αυτού; 

Μονάδες 15 

Β3. Να δώσετε έναν τίτλο, μεταφορικό ή κυριολεκτικό,  στο απόσπασμα που σας 

δόθηκε και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας με δύο αναφορές στο Κείμενο. 

Μονάδες 5 

Β4.α. Να εντοπίσετε δύο μεταφορές στο Κείμενο, να τις καταγράψετε και να 

εξηγήσετε τι πετυχαίνει ο συγγραφέας με τη χρήση τους. 

Μονάδες 2 

β. Να εντοπίσετε ένα σημείο του Κειμένου στο οποίο υπάρχει διάλογος και να 

εξηγήσετε τι επιδιώκει ο συγγραφέας με την επιλογή αυτή. 

Μονάδες 3 

B5. «Μία φορά και έναν καιρό…φτερούγισε λεύτερο στον αγέρα…» 

Να χαρακτηρίσετε τον αφηγητή ως προς τη συμμετοχή του στην ιστορία και ως προς 

το αφηγηματικό επίπεδο στο συγκεκριμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 5 

Β6. «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!» 

Με αφορμή το παραπάνω απόσπασμα εξηγείτε ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η 

σχέση της οικονομικής άνεσης με την ευτυχία και  πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει το 

κυνήγι των υλικών αγαθών την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η απάντησή σας να 

έχει έκταση περίπου 150 λέξεων. 

Μονάδες 20 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


