
 

 

 

 

Ο θαηαλαισηηζκόο δελ είλαη απιά ν ηξόπνο δσήο θάπνησλ θαθνκαζεκέλσλ ή 

εύπνξσλ αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ «θαηαλαιώλνπλ άξα 

ππάξρνπλ». Ούηε είλαη κόλν ε βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Με ηελ πιηζηηθή λννηξνπία,   ηα εκπνξεύκαηα κεηαηξέπνληαη ζε 

αληηθείκελα ιαηξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε δύλακε απηώλ ησλ αληηθείκελσλ  

κεηαθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή-θάηνρν ηνπο. Έηζη, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο   ν θαηαλαισηηζκόο επηδηώθεη ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθώλ 

δπλάκεσλ. Ο θαηαλαισηηζκόο είλαη νπζηαζηηθά ην ζεκεξηλό θαζνιηθό 

πνιηηηζκηθό πξόηππν ηεο αλζξσπόηεηαο, ζπκπεξαίλεη ην Ιλζηηηνύην 

Worldwatch ζηελ έθζεζε «Καηάζηαζε ηνπ Κόζκνπ 2010. Ο Πνιηηηζκόο καο ζε 

Μεηάβαζε: Από ηνλ Καηαλαισηηζκό ζηελ Αεηθνξία». Δθεί νξίδεηαη ν 

θαηαλαισηηζκόο σο έλαο πνιηηηζκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ νδεγεί ηνπο 

αλζξώπνπο λα βξίζθνπλ λόεκα, επραξίζηεζε θαη θαηαμίσζε θπξίσο κέζα 

από όζα απηνί θαηαλαιώλνπλ. Κη απηό ζπκβαίλεη γηα λα ηθαλνπνηνύλ αλάγθεο 

θαηά θαλόλα ηερλεηέο. 

Ο θαηαλαισηηζκόο απνηειεί ην πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ηνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ κεγάισλ θξίζεσλ πνπ εμειίζζνληαη πάλσ  από ηα  θεθάιηα καο, ηεο 

νηθνλνκηθήο, ηεο πεξηβαιινληηθήο, ηεο ελεξγεηαθήο, ηεο δηαηξνθηθήο 

θξίζεο θαη ηεο παγθόζκηαο θηώρεηαο. Η ππεξθαηαλάισζε αγαζώλ 

ζπλππάξρεη κε ηελ πείλα θαη ηε θηώρεηα θαη νδεγεί ζε όιν θαη κεγαιύηεξε  

ζπάηαιε πόξσλ θαη κεγαιύηεξε παξαγσγή απνβιήησλ. Η δηαρείξηζε ησλ  

πξνβιεκάησλ απηώλ γίλεηαη θάζε κέξα θαη πην δύζθνιε αθόκα θαη ζην 

επίπεδν κηαο κηθξήο πόιεο. 

Όληαο ζπζηαηηθό ζηνηρεηό όισλ ησλ θνηλσληώλ ν θαηαλαισηηζκόο, απέθηεζε  

ηα ηειεπηαία  ρξόληα θπξίαξρε ζέζε ζηε  δσή καο. Οη θπξίαξρεο ειίη ζε  

πνιηηηθό επίπεδν ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζν ρεηξαγώγεζεο, σο δείθηε  

επεκεξίαο αιιά θαη σο κνληέιν  αλάπηπμεο. Οη πξννδεπηηθέο νκάδεο πνπ  

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο 

νπζηαζηηθά νπδέπνηε άζθεζαλ ζνβαξή θξηηηθή ζηνλ θαηαλαισηηζκό. 

Δπέιεμαλ  απηή  ηε  ζηάζε,  γηαηί  αζθαιώο αζπάζηεθαλ  ηνλ  πνιηηηζκηθό 

απηόλ πξνζαλαηνιηζκό. Από ηελ άιιε αγλόεζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 



 

 

Τξίηνπ Κόζκνπ θαη θνβήζεθαλ ην πνιηηηθό θόζηνο. Γελ είδαλ  όκσο ηε   

θάθα γύξσ από ην ηπξί: ν θαηαλαισηηζκόο έπιεμε ην εζηθό θαη ηδενινγηθό  

νπινζηάζην ηνπ αλζξώπνπ κε ηξόπν θαίξην θαη άκεζν  ελώ ηαπηόρξνλα 

δηέιπζε ηνπο ηζηνύο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο. 

Δίλαη θαηξόο λα ζπλνκνινγήζνπκε πσο δελ αξθνύλ νη ηερλνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αλαδηαξζξώζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο παγθόζκηαο θηώρεηαο θαη ηεο 

νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Δίλαη αλαγθαία κηα ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα γηα 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο θνηλσλίαο καο από ηνλ θαηαλαισηηζκό θαη ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζηελ αεηθνξία. Καη απνηειεί άπνςε κνπ όηη νη 

παηδεπηηθέο δπλάκεηο ηεο  ηνπηθήο  θαη   παγθόζκηαο  θνηλσλίαο   νθείινπλ λα   

αληηκεησπίζνπλ  ηνλ  άλζξσπν  όρη απνζπαζκαηηθά, κόλν σο πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή νληόηεηα, αιιά σο πνιύπιεπξε ύπαξμε πνπ επηδηώθεη ηελ επηπρία 

ζε κηα βηώζηκε θνηλσλία. 

(Κείκελν   ηνπ   Τάθε   Παπαζενδσξόπνπινπ   από   ηνλ   δηαδηθηπαθό  ηόπν 

www.inews.gr,   9.1.2011,   ειαθξώο δηαζθεπαζκέλν) 

 

Λεξιλόγιο 

•         αεηθνξία: ζπλερήο αλάπηπμε 

•         ειίη (3ε παξαγξ.): νκάδα πξνλνκηνύρσλ θαη επλνεκέλσλ αλζξώπσλ, νη 

νιίγνη θαη εθιεθηνί 

 

Παπατηπήσειρ 

Α.  Να  απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ ζε δηθό ζαο  

θείκελν 90-100 ιέμεσλ.                                                                 (κνλάδεο 25) 

   

Β1. Να αλαπηύμεηε ζε κηα παξάγξαθν 80-100 ιέμεσλ ηελ άπνςε: «..ν 

θαηαλαισηηζκόο έπιεμε ην εζηθό θαη ηδενινγηθό ηεο νπινζηάζην ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηξόπν θαίξην θαη άκεζν ελώ ηαπηόρξνλα δηέιπζε ηνπο ηζηνύο 

ζπλνρήο θαη αιιειεγγύεο.» (3ε παξαγξ.).(κνλάδεο 12) 

 

Β.2.α. Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ αθνινπζεί ν ζπληάθηεο 

ζηε δεύηεξε (2ε) παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ (Ο θαηαλαισηηζκόο απνηειεί … 

ζην επίπεδν κηαο κηθξήο πόιεο). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο.(κνλάδεο 8) 
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Β.2.β.   Να  αηηηνινγήζεηε   ηε  ρξήζε   εηζαγσγηθώλ   ζε   όπνηα  ζεκεία   ηεο 

  πξώηεο (1ε) παξαγξάθνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.(κνλάδεο 5). 

 

Β3. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο, ρσξίο 

λα αιιάδεη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ: απνηειεί, δηαρείξηζε (2ε παξαγξ.), θαίξην 

(3ε  παξαγξ.), ζπλνκνινγήζνπκε, νληόηεηα (4ε παξαγξ.).(κνλάδεο 10) 

Γ. Τν ζρνιείν ζνπ κε αθνξκή ηηο επηπηώζεηο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο 

ύθεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο θνηλσλίεο, ηε γελίθεπζε ηεο θηώρεηαο θαη ηελ 

αύμεζε ηεο αλεξγίαο, δηνξγαλώλεη εκεξίδα κε ζέκα «Καηαλάισζε θαη 

νηθνλνκηθή θξίζε». Ωο πξόεδξνο ηνπ δεθαπεληακεινύο ζπκβνπιίνπ 

ζπληάζζεηο θείκελν 500-600 ιέμεσλ ην νπνίν ζα εθθσλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο. Σε απηό αλαθέξεζαη ζηηο επηπηώζεηο ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζηνλ αηνκηθό 

θαη ηνλ ζπιινγηθό βίν. Δπίζεο, αλαθέξεζαη ζηνπο θνξείο νη νπνίνη ζα 

κπνξνύζαλ λα κεηαδώζνπλ θαηαλαισηηθή αγσγή ζηνπο λένπο.(κνλάδεο 40) 

 


