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Μια εποχή για ψώνια  

Η σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία πρέπει να αυξάνει διαρκώς την παραγωγή για να 
επιβιώσει, σαν τον καρχαρία που πρέπει να κινείται διαρκώς για να μην πάθει ασφυξία. 
Ωστόσο, δεν αρκεί να παράγει.  Κάποιος πρέπει επίσης να αγοράζει προϊόντα –  διαφορετικά, 
οι  βιομήχανοι και οι επενδυτές θα χρεοκοπήσουν. Για να προληφθεί αυτή η καταστροφή και 
να διασφαλιστεί ότι  οι  άνθρωποι θα αγοράζουν πάντα κάθε νέο πράγμα που παράγει η 
βιομηχανία, εμφανίστηκε ένα νέο ήθος: ο καταναλωτισμός.  
 
Ο καταναλωτισμός θεωρεί την κατα νάλωση όλο και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών 
σαν κάτι θετικό. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν πράγματα, να 
κακομαθαίνουν τον εαυτό τους, ακόμα και να πεθαίνουν αργά από την υπερκατανάλωση. Η 
ολιγάρκεια είναι ασθένεια που χρειάζεται θεραπεί α. Ο καταναλωτισμός έχει δουλέψει 
σκληρά, με τη βοήθεια της μαζικής ψυχολογίας («Just do it!»),  για να πείσει τους ανθρώπους 
ότι η πολυτέλεια μας κάνει καλό, ενώ η ολιγάρκεια είναι καταπίεση.  
 
Όλοι είμαστε καλοί καταναλωτές. Αγοράζουμε αμέτρητα προϊόντα τ α οποία δεν τα 
χρειαζόμαστε πραγματικά και που μέχρι χτες δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν. Οι κατασκευαστές 
σχεδιάζουν σκόπιμα προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής και επινοούν νέα και περιττά μοντέλα 
απολύτως ικανοποιητικών προϊόντων, τα οποία πρέπει να αγοράσουμε για να παραμείνουμε 
«στη μόδα». Τα ψώνια έχουν γίνει η αγαπημένη μας ασχολία και τα καταναλωτικά αγαθά 
έχουν γίνει απαραίτητοι διαμεσολαβητές στις σχέσεις μεταξύ συγγενών, συζύγων και φίλων. 
Θρησκευτικές γιορτές όπως τα Χριστούγεννα έχουν εξελιχθεί σε κατα ναλωτικά πανηγύρια.  
  
Η άνθηση του ήθους του καταναλωτισμού εκδηλώνεται με τον πιο εμφανή τρόπο στην αγορά 
τροφίμων. Οι παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες ζούσαν κάτω από την τρομερή σκιά της 
σιτοδείας*. Στον σημερινό πλούσιο κόσμο, η παχυσαρκία είναι διπλή  νίκη για τον 
καταναλωτισμό. Οι άνθρωποι, αντί να τρώνε λίγο, κάτι που θα οδηγούσε σε οικονομική 
συρρίκνωση, τρώνε πάρα πολύ και στη συνέχεια αγοράζουν προϊόντα διαίτης –  
συμβάλλοντας διπλά στην οικονομική ανάπτυξη.  
 
Πώς μπορούμε να συνταιριάξουμε το κατα ναλωτικό ήθος με το καπιταλιστικό ήθος του 
επιχειρηματία, σύμφωνα με το οποίο τα κέρδη δεν πρέπει να σπαταλιούνται, αλλά αντίθετα 
να επανεπενδύονται στην παραγωγή; Είναι απλό. Όπως και στις προηγούμενες εποχές, 
υπάρχει σήμερα ένας καταμερισμός εργασίας ανά μεσα στην ελίτ και τις μάζες. Οι πλούσιοι 
φροντίζουν με ιδιαίτερη προσοχή την περιουσία τους, ενώ οι λιγότερο ευκατάστατοι 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

δανείζονται για να αγοράζουν αυτοκίνητα και τηλεοράσεις που δεν χρειάζονται πραγματικά. 
Το καπιταλιστικό και το καταναλωτικό ήθος είν αι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, η 
συγχώνευση δύο εντολών. Η υπέρτατη εντολή για τους πλούσιους είναι «επενδύστε!». Η 
υπέρτατη εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι «αγοράστε!».  
 
Το καπιταλιστικό -καταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακ όμα άποψη. Τα 
περισσότερα από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους ανθρώπους μια επαχθή 
συμφωνία. Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο όμως αν καλλιεργούσαν τη συμπόνια και 
την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την επιθυμία και την οργή και αν χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά 
τους συμφέροντα. Για τους περισσότερους, αυτό ήταν υπερβολικά δύσκολο. Η ιστορία της 
ηθικής είναι ένα λυπητερό παραμύθι υπέροχων ιδανικών στα οποία κανείς δεν μπορεί να 
αντεπεξέλθει. Οι περισσότεροι χριστιανοί δεν μιμήθηκαν τον Χριστό, οι περι σσότεροι 
βουδιστές δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον Βούδα, οι περισσότεροι κομφουκιανιστές 
θα είχαν κάνει τον Κομφούκιο να βγει από τα ρούχα του.  
 
Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν με επιτυχία το καπιταλιστικό -
καταναλωτικό ιδεώδες. Το νέο ήθος υπόσχεται τον παράδεισο με την προϋπόθεση ότι οι 
πλούσιοι θα συνεχίσουν να είναι άπληστοι και να ξοδεύουν τον χρόνο τους βγάζοντας 
χρήματα και οι μάζες θα αφήνουν ελεύθερες τις επιθυμίες και τα πάθη τους –  και θα 
αγοράζουν όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την πρώτη θρησκεία στην ιστορία που οι 
οπαδοί της κάνουν πραγματικά αυτό που τους ζητείται. Πώς, όμως, ξέρουμε στ’ αλήθεια ότι 
για αντάλλαγμα θα κερδίσουμε τον παράδεισο; Το έχουμε δει στην τηλεόραση.  
  
* σιτοδεία = έλλειψη σιταριού, απουσία τροφίμων  
  

 (Δοκίμιο, Απόσπασμα -Διασκευή) Yuval Noah Harari ,  «Μια εποχή για ψώνια»,  Sapiens:  Μια 
Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου,  μτφ. Μιχάλης Λαλιώτης, Εκδόσεις  Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, σ. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
Επαρχία (Χρίστος Λάσκαρης)  

 

Πόσος θάνατος κυκλοφορεί στους δρόμους,  

πόσο καλοντυμένος θάνατος:  

άντρες μες στ’ ακριβά κοστούμια τους  

γυναίκες μέσα στα πλούσια παλτά τους.  

Δείχνουνε ζωντανοί  

και θα μπορούσες να τους πεις ευτυχισμένους  

καθώς με δώρα επισκέψεις ανταλλ άσσουνε.  

Μα το βράδυ  

που επιστρέφουνε στα σπίτια τους  

κι αρχίζουν να ξεντύνονται αργά,  

μέσα απ’ τον καθρέφτη  

ένας πεθαμένος τους κοιτάζει.  
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ  
Α.   Να παρουσιάσετε περιληπτικά σε 70 λέξεις το περιεχόμενο των τριών τελευταίων 

παραγράφων του κειμένου Ι .   
15 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 
Β1.   Να επαληθεύσετε με ένα Σ ή να απορρίψετε με ένα Λ το περιεχόμενο των παρακάτω 

προτάσεων .Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με παραπομπές στο κείμενο Ι.  
α Νέο ήθος αποτελεί ο καταναλωτισμός. 

β Όλοι θεωρούμαστε καλοί καταναλωτές γιατί αγοράζουμε μόνο τα απαραίτητα για εμάς προϊόντα. 

γ Ο καπιταλισμός και ο καταναλωτισμός είναι δύο τάσεις που συνδέονται. 

δ Κατά τον συγγραφέα οι περισσότεροι άνθρωποι πραγματώνουν με επιτυχία το καπιταλιστικό και 

καταναλωτικό ιδεώδες. 

ε Ο καπιταλισμός και ο καταναλωτισμός δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα συστήματα 

ηθικής. 

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
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Β2.  Ο δοκιμιογράφος στην έκτη (6η) παράγραφο αναφέρει: «Το καπιταλιστικό -
καταναλωτικό ήθος είναι επαναστατικό και από μια ακόμα άποψη. Τα περισσότερα 
από τα προηγούμενα ηθικά συστήματα πρότειναν στους ανθρώπους μια επαχθή 
συμφωνία.  Τους υπόσχονταν τον παράδεισο, μόνο όμως αν καλλιεργούσαν τη 
συμπόνια και την ανοχή, αν ξεπερνούσαν την επιθυμία και την οργή και αν 
χαλιναγωγούσαν τα εγωιστικά τους συμφέροντα».                                 Αφού μελετήσετε 
προσεκτικά το πιο πάνω απόσπασμα, να εξηγήσετε τη θέση του δοκιμιογράφου και να 
παραθέσετε και τη δική σας άποψη.   (70 Λέξεις)  

10 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Β3.  Στην τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου ο δοκιμιογράφος κάνει χ ρήση της 

μεταφορικής / συνυποδηλωτικής γλώσσας. Αφού αναφέρετε ένα (1) παράδειγμα, να 
αιτιολογήσετε τη λειτουργία της, δίνοντας δύο (2) στοιχεία.     

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Β4.  Να ξαναγράψετε τις παρακάτω προτάσεις, αντικαθιστώντας καθεμία από τις  

υπογραμμισμένες λέξεις με μία (1) συνώνυμή της, χωρίς να αλλάξετε τον γραμματικό 
της τύπο και το νόημα της πρότασης:       
α.   Η υπέρτατη  εντολή για όλους τους υπόλοιπους είναι «αγοράστε!».  
β.   Αντίθετα, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα πραγματώνουν  με επιτυχία το 

καπιταλιστικό-καταναλωτικό ιδεώδες.      
 5 ΜΟΝΑΔΕΣ   

                                                                                                                        
Β5.   Να γράψετε ένα (1) παράγωγο ουσιαστικό και ένα (1) παράγωγο επίθετο για το καθένα 

από τα πιο κάτω ρήματα (να διευκρινίσετε ποιο είναι το ουσιαστικό και ποιο είναι το 
επίθετο).  
ζούσαν ,  υπάρχει  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ      
                                                                                                                     
Β6 .  ‹‹ Όλοι είμαστε καλοί καταναλωτές. Αγοράζουμε αμέτρητα προϊόντα τα οποία δεν τα 

χρειαζόμαστε πραγματικά και που μέχρι χτες δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν.››:  Να 
σχολιάσετε την επιλογή του ρηματικού προσώπου από τον δοκιμιογράφο και να 
μεταφέρετε το απόσπασμα στο γ’ πληθυντικό π ρόσωπο  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
Γ.  Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; Κατά τη γνώμη σας ,  το ποίημα απηχεί στοιχεία του 

σύγχρονου βίου και πώς ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να παύσει να είναι ή να 
συμπεριφέρεται έτσι;(100 -150 Λέξεις )  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 
 Δ.   Ο αρχισυντάκτης εφημερίδας ευρείας κυκλοφορίας, στην οποία εργάζεστε ως 

αρθρογράφος, σας αναθέτει να γράψετε άρθρο. Στο άρθρο που θα γράψετε, να 
σχολιάσετε τη δυστυχία που βιώνει ο άνθρωπος στη δίνη της καταναλωτικής μανίας των 
καιρών μας και να επιχειρη ματολογήσετε τεκμηριωμένα  προτείνοντας τρόπους με τους 
οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος θα αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση.  

30 ΜΟΝΑΔΕΣ  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


