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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΕΙ 

 
Κατανάλωση λέγεται η διαδικασία αγοράς αγαθών προκειμένου να καλυφθούν οι  
βιοποριστικές ανάγκες και άλλες ανάγκες του ανθρώπου για τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και της  ποιότητας ζωής.  
Καταναλωτισμός είναι το κοινωνικό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωπο 
χαρακτηρίζονται από την τάση για υπερβολική κατανάλωση αγαθών με σκοπό την 
ικανοποίηση πλασματικών αναγκών. 
Καταναλωτικό πρότυπο λέγεται το σύνολο των καταναλωτικών συνηθειών μιας κοινωνίας. 
Οι άνθρωποι αλληλοεπηρεάζονται στις καταναλωτικές τους συνήθειες. Αυτό οφείλεται: α) 
στην προσπάθεια των ανθρώπων να μιμηθούν ο ένας τον άλλο, β) στην έμφυτη τάση του 
ανθρώπου να ξεχωρίσει από το σύνολο.  
Homo consumens (άνθρωπος καταναλωτής): καλείται έτσι ο άνθρωπος που αισθάνεται 
ακόρεστη δίψα κατανάλωσης, με αποτέλεσμα η απληστία και το αίσθημα του 
ανικανοποίητου να γίνονται κεντρικός πόλος του ψυχικού του βίου. 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=j0S6dPS_i14&feature=fvsr 
      http://www.youtube.com/watch?v=C3vGkG6ZVfY 

 

 

Ιστορική αναδρομή 
 
Σ΄ όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες μεταπολεμικά και σήμερα σ’ όλο τον κόσμο , επήλθαν 
τεράστιες αλλαγές στις συνθήκες και στον τρόπο ζωής. Επικράτησε το υλιστικό πρότυπο και 
οι αντίστοιχες καταναλωτικές αντιλήψεις .Αυτό λοιπόν το υλιστικό , καταναλωτικό πρότυπο 
ωθεί τον άνθρωπο στην απόκτηση υλικών αγαθών , στη συνεχή κατανάλωση. Το 
προβαλλόμενο με πολλούς τρόπους καταναλωτικό όραμα καθορίζει τις ενέργειες και τις 
επιλογές του σημερινού ανθρώπου, που έχει κάνει αυτοσκοπό του την απόκτηση υλικών 
αγαθών, προκειμένου να ικανοποιήσει την ακόρεστη καταναλωτική δίψα. Πιστεύει πως μ’ 
αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την αέναη επιδίωξη απόκτησης πλούτου και αγαθών, κατακτά 
το νόημα της ζωής , την ευτυχία. Η προβολή του υλιστικού προτύπου γίνεται κατά κύριο 
λόγο με τη διαφήμιση που δημιουργεί περιττές ανάγκες και προβάλλει τον ευδαιμονισμό , 
δηλαδή την ευζωία μέσω της απόκτησης και χρήσης υλικών αγαθών. 
 

Αιτίες του καταναλωτισμού 
 
Η διαφήμιση 

 Η διαφήμιση χάρη στην επιστημονική της οργάνωση και στα καταιγιστικά μηνύματά 
της εξωθεί τον άνθρωπο σε μια αδιάκοπη και συχνά αλόγιστη αγορά υλικών αγαθών. 
Το έργο της διαφήμισης συμπληρώνουν και τα προβαλλόμενα καταναλωτικά 
πρότυπα ζωής. Η άνεση , η αφθονία και η πολυτέλεια που προβάλλονται κυρίως από 
την τηλεόραση , συνδυάζονται με ανάλογες νέες αντιλήψεις και αξίες για τη ζωή και 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Κεντρικό στοιχείο της νοοτροπίας αυτής είναι η 
απόκτηση υλικών αγαθών, η επίδειξη και η καλοπέραση. 

 
Οικονομικός τομέας 

 Στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την 
μεγιστοποίηση του κέρδους με την υπερπαραγωγή και έντονη προβολή των προϊόντων 
τους. Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής καθιστά αναγκαία την 

http://www.youtube.com/watch?v=j0S6dPS_i14&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=C3vGkG6ZVfY
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κατανάλωση , για να αποτραπεί η κρίση και η χρεοκοπία των σύγχρονων οικονομιών 
της αφθονίας. Γι αυτό το ίδιο το οικονομικό σύστημα την επιβάλλει , ως λειτουργική 
του αναγκαιότητα . 

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας η αυτοματοποίηση της παραγωγής , μαζική παραγωγή , 
ποικιλία και ελκυστικότητα των παραγόμενων προϊόντων , χαμηλό κόστος που τα 
καθιστά προσιτά στο ευρύτερο κοινό. 

 Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου  Δίνει τη δυνατότητα για την ικανοποίηση 
πρωταρχικών αναγκών και καλλιεργεί την επιθυμία για ικανοποίηση δευτερευουσών 
αναγκών. 

 Η κατοχή και χρήση υλικών αγαθών δε συνδέεται μόνο με την ανακούφιση από το 
βάρος των βιοτικών μεριμνών αλλά και με τις απολαύσεις της ζωής. Προκαλούν , κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο , μια ευφορία στον ιδιοκτήτη  τους που ταυτίζεται με την 
ευτυχισμένη ζωή. Συναρτώντας , λοιπόν την ευτυχία με την απόκτηση υλικών 
αγαθών, ο άνθρωπος προσπαθεί , χωρίς να λυπάται κόπους και μέσα , να τα 
αποκτήσει. 

 
Ηθικός τομέας 
 Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες η ευμάρεια θεωρείται ως κριτήριο επιτυχίας 

και καταξίωσης. Όσα περισσότερα υλικά αγαθά έχει κάποιος  , όση περισσότερη 
καταναλωτική ευχέρεια έχει , τόσο πιο σπουδαίος θεωρείται. Τα πνευματικά και 
ψυχικά χαρίσματα περνούν σε δεύτερη  μοίρα ή απαρατήρητα. 

 Η  Χρεοκοπία των πνευματικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών αποπροσανατολίζει τον 
άνθρωπο και τον στρέφει στον υλικό ευδαιμονισμό και σε μια νέα ιεράρχηση αξιών. Η 
άδεια από τις αξίες , οράματα, ιδανικά ζωή και προσπάθεια αναπλήρωσης του κενού 
με καταναλωτικά υποκατάστατα. 

 
Κοινωνικός τομέας-ψυχικός τομέας   

 Τα οξυμένα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, το άγχος , η ανία οδηγούν το 
άτομο στην υπερκατανάλωση, ως μέσο εκτόνωσης   και φυγής. 

  

 
Θετικές επιδράσεις του καταναλωτισμού 

 
Οικονομικός τομέας 

 Ο ανταγωνισμός των βιομηχανιών και λοιπών παραγωγικών φορέων συμβάλλει στην  
    ποιοτική βελτίωση των αγαθών. 
 Δυνατότητες επιλογής μεταξύ πολλών , ομοειδών προϊόντων. 
 Βελτίωση των υλικών όρων ζωής, άνοδος βιοτικού επιπέδου. 

 

Αρνητικές επιδράσεις του καταναλωτισμού 
΄Ανθρωπος 
Μείωση ελεύθερου χρόνου 
Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις  των νέων 
προϊόντων της αγοράς , αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητικά . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
δραματική μείωση του ελεύθερου χρόνου που, αν αξιοποιείται κατάλληλα , του αποφέρει 
την ευκαιρία ανάπαυση , ηρεμία , περισυλλογή, ψυχαγωγία και ανανέωση των δυνάμεών του 
Ξεπερνώντας , λοιπόν , συχνά τα όρια της αντοχής του κλονίζεται η σωματική του υγεία. 
Κοινωνικά 

 Ο άνθρωπος υπερεργάζεται, με αποτέλεσμα την έλλειψη ελεύθερου χρόνου αλλά και 
διάθεσης για ουσιαστική επικοινωνία με τους συνανθρώπους. Συχνά μεταξύ των 
ανθρώπων αναπτύσσεται ανταγωνιστική σχέση και επικρατεί ο ατομικισμός και η 
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αδιαφορία για το συνάνθρωπο. Σχέσεις συνάπτονται με ωφελιμιστικά κριτήρια, χωρίς 
να είναι υγιείς , αφού λείπουν απ’ αυτές η ειλικρίνεια και η αγάπη. Η απώλεια της  
γνήσιας επαφής με το συνάνθρωπο που αποτελεί ψυχική ανάγκη οδηγεί σε μια 
οδυνηρή απομόνωση , σε ένα εσωτερικό κενό. 

 Δυσχεραίνεται η κοινωνική πρόοδος , αφού η επιδίωξη του υλικού ευδαιμονισμού 
αναστέλλει τη διάθεση για συνεργασία, προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος. 

 Η ανικανοποίητη επιθυμία απόκτησης καταναλωτικών αγαθών όσο και ο κορεσμός 
οδηγούν στην εκδήλωση φαινομένων κοινωνικής παθογένεια (βία, έγκλημα, 
ναρκωτικά). 

Πνευματικά 
 Η έμμονη προσκόλληση στα υλικά αγαθά οδηγεί στην παραμέληση ή την αδιαφορία 

για την πνευματική του καλλιέργεια . Από τη στιγμή που ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για την απόκτηση υλικών αγαθών, η γνώση , η τέχνη και γενικότερα η 
πνευματική ζωή τον αφήνουν αδιάφορο. Έτσι οδηγείται σε μια μονοδιάστατη ζωή. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος έχει δώσει προτεραιότητα στα υλικά αγαθά κι όχι στις 
πνευματικές αξίες. 

Ψυχικά 
 Ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται άγχος για την απόκτηση όλο και περισσότερων 

υλικών αγαθών. Επίσης βιώνει συμπλέγματα κατωτερότητας  όταν αδυνατεί να 
εξασφαλίσει ισάριθμα με άλλους αγαθά. Ο καταναλωτής υποδουλώνεται ψυχικά 
καθώς εξαρτά την ευτυχία του από την ευχέρεια απόκτησης και κατανάλωσης 
διαρκώς και περισσότερων υλικών αγαθών. Επειδή όμως οι ανάγκες αυτές συνεχώς 
ανανεώνονται δεν είναι δυνατό να κορεστούν. Έτσι η επιδίωξη αυτή γίνεται σταθερή 
και μόνιμη και καταντάει στο τέλος πάθος, εξάρτηση . 

Ηθικά 
 Η εργασία αντιμετωπίζεται συνήθως χρησιμοθηρικά , αποκλειστικά ως πηγή 

κέρδους και όχι ως μέσο αίσθησης πληρότητας , δημιουργίας και προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο. 

 Ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει την ακόρεστη δίψα για υλικά αγαθά γίνεται συχνά , 
ιδιοτελής, κερδοσκόπος, εκμεταλλεύεται τον συνάνθρωπό  του και αδιαφορεί 
για το ηθικό περιεχόμενο των πράξεών του,. Μπορεί να καταφύγει σε αθέμιτα ακόμη 
και σε εγκληματικά μέσα. 

Πολιτικά 
 Ο σύγχρονος πολίτης απομακρύνεται από ιδεολογικές αναζητήσεις και αδιαφορεί για 

την πολιτική ζωή. 
 Κοινωνίες χωρίς πολιτικά ιδεώδη γίνονται ευάλωτες στην προσπάθεια χειραγώγησής 

τους. 
Φυσικό περιβάλλον 

 Καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον , καθώς λεηλατούνται οι φυσικές 
πλουτοπαραγωγικές πηγές , για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης 
καταναλωτικής κοινωνίας. Το έργο της καταστροφής συμπληρώνουν οι μεγάλες 
ποσότητες απορριμμάτων που ρίπτονται σ’ αυτό. 

 

Προτάσεις αντιμετώπισης  του καταναλωτισμού 
΄Ατομο 
Συνειδητοποίηση από το ίδιο το άτομο ότι η ποιότητα ζωής και η πραγματική του ευτυχία 
δεν ταυτίζεται με την απόκτηση πληθώρας υλικών αγαθών. Κριτική στάση και εγκράτεια 
πρέπει να διέπουν την προσωπικότητά του. Αυτογνωσία , ώστε να γνωρίζει τις δυνατότητές 
του και να προβαίνει σε σωστές επιλογές. Ανάπτυξη ευρύτερων ενδιαφερόντων (κοινωνικών, 
πολιτικών, πολιτιστικών). Αναθεώρηση αντιλήψεων, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία 
μεταξύ υλικών και πνευματικών αξιών. 
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Κοινωνικοί φορείς 
Η οικογένεια πρέπει να καλλιεργήσει το πνεύμα ολιγάρκειας και      εγκράτειας , την 
αίσθηση του μέτρου και του εφικτού στις επιθυμίες. 
Παιδεία: Διαμόρφωση ελεύθερων πολυδιάστατων προσωπικοτήτων με ευρύτητα σκέψεις, 
αυτόνομη βούληση, εσωτερικές αντιστάσεις, ορθή διαβάθμιση των προτεραιοτήτων τους. 
Πνευματικοί άνθρωποι: Συμβολή στη διαμόρφωση μιας νέας βιοθεωρίας και 
κοσμοαντίληψης που θα διασφαλίζει την εσωτερική ισορροπία του ανθρώπου και θα 
στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνίας   με ανθρωπιστικά ιδεώδη και ανάλογους 
προσανατολισμούς. 
Μ.Μ.Ε : Προβολή θετικών προτύπων , ατόμων απαλλαγμένων από τάσεις νεοπλουτισμού και 
κοινωνικής επίδειξης με υγιείς αξίες και ιδανικά που αγωνίζονται για την πραγμάτωση 
υψηλών στόχων. 
Πολιτεία : Επιβολή δεοντολογικών αρχών στην αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση, ώστε να 
μη λειτουργεί ως παράγοντας παραπληροφόρησης και μαζοποίησης. 

 

  



ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ               επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

[6] 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
 

ΟΙ ΓΠΙΛΟΓΓ ΣΟΤ ΗΜΓΡΙΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟ 

ΓΛΓΤΘΓΡΙΑ ΣΟΤ 
 

Θέμαηα 

Πληοξθξοίεπ 

Λξγικέπ ζςέζειπ 

Όηακ επηζεμαίκεηαη από γμκείξ ή ζοκεζέζηενα δαζθάιμοξ μ θαηακαγθαζηηθό 

θαη θαηεοζοκόμεκμξ παναθηήναξ ηςκ επηιμγώκ ημο ζεμενηκμύ ακζνώπμο ζε 

πμηθίιεξ εθθάκζεηξ ηεξ πνμζςπηθήξ δςήξ θαη ηςκ επηιμγώκ ημο, αθμύγεηαη 

πμιύ ζοπκά ε απμιμγεηηθή οπενάζπηζε πμο ζομποθκώκεηαη με θάπμημκ 

οπεναπιμοζηεοηηθό ηνόπμ ζημκ αθμνηζμό «εγώ ηξ διάλενα» ή «εμέμα αρηό μξρ 

αοέζει». Σόηε πνμβάιιεη επηηαθηηθή ε ακάγθε ηεξ πνμζέγγηζεξ θαη ηεξ 

ακάιοζεξ αοηήξ ηεξ ζηάζεξ, ώζηε κα γίκεη θαηακμεηή, γηα κα λεπεναζηεί από 

ημοξ αθειείξ θμνείξ ηεξ. 
     Δεκ είκαη θαζόιμο άζημπε ε άπμρε πμο ζέιεη ημκ θαζέκα μαξ πνμσόκ, 

γέκκεμα ηεξ επμπήξ θαη ηεξ θμηκςκίαξ πμο ημκ δηαπαηδαγςγμύκ θαη ημκ ακα 

ηνέθμοκ. Γίκαη μεγάιε αιήζεηα όηη μ άκζνςπμξ ανπίδεη κα δέπεηαη 

επηδνάζεηξ από ημ θμηκςκηθό πενηβάιιμκ ημο ήδε από ηεκ πενίμδμ ηεξ 

θομθμνίαξ ημο. Γίκαη ζπεηηθά όζα ηζπονίδεηαη ε ροπμιμγία γηα ηεκ εοενγεηηθή 

επίδναζε πμο αζθεί ζηεκ ροπμζύκζεζε ημο ακζνώπμο ε αθνόαζε από ηεκ 

εγθομμκμύζα μεηένα θαη — μέζς αοηήξ — από ημ έμβνομ θιαζηθήξ μμοζηθήξ 

(Μόηζανη θ.ηό.).ηεκ απόδεηλε ηεξ ίδηαξ αιήζεηαξ αιιά από ηεκ ακηίζεηε 

μπηηθή γςκία ζομβάιιεη ε επηζηεμμκηθή άπμρε πμο ζοκδοάδεη ζηεκμπώνηεξ 

θαη ροπηθέξ εκηάζεηξ ηεξ μεηέναξ με πνμβιήμαηα ροπμιμγηθά έςξ θαη 

παζμιμγηθά ημο εθθμιαπηόμεκμο ακζνώπμο. 
              Ο ηζπονηζμόξ-αθμνηζμόξ ημο ηύπμο «εμέμα αρηό μξρ αοέζει» 

δηαρεύδεηαη εύθμια, ακ ζοκελεηαζημύκ όιμη εθείκμη μη θμηκςκηθμί, ροπμιμγηθμί 

θαη πκεομαηηθμί πανάγμκηεξ πμο δηαμμνθώκμοκ ηεκ πνμζςπηθόηεηα θάζε 

ακζνώπμο. Η δύκαμε — θαηαιοηηθή, θαηά ηεκ επηθναηέζηενε παηδαγςγηθή 

ζεςνία — πμο αζθεί ημ θμηκςκηθό πενηβάιιμκ ζημ βνέθμξ θαη ζηε ζοκέπεηα 

ζημ παηδί πμο ακαπηύζζεηαη είκαη ηενάζηηα. Σμ παηδί πμο από ηε βνεθηθή 

ειηθία εζίζηεθε ζημ ηάδε είδμξ μμοζηθήξ ζα ελαθμιμοζήζεη κα αθμύεη 

ηέημημο επηπέδμο ηναγμύδηα, γηαηί μη αηζζεηηθέξ ανπέξ έπμοκ ημληκςζεί θαη 

θαηεοζοκζεί από ηεκ πμιύπνμκε θαη θαζεμενηκή επηννμή. Μόκμ έκα ηζπονό 

ζμθ ή μηα απμηειεζμαηηθή παηδαγςγηθή επίδναζε είκαη δοκαηό κα θένμοκ ζε 

έκακ πμημηηθόηενμ δνόμμ. Αθόμε, όμςξ, θαη ηόηε ε πνμζανμμγή δε ζα γίκεη 

πςνίξ ακηηδνάζεηξ, παιημβμοιίεξ θαη οπακαπςνήζεηξ. «Ένιπ δερηέοα θύζιπ» 

έιεγακ απμιύηςξ δηθαημιμγεμέκα μη ανπαίμη  Έιιεκεξ. 
 Οη δοκάμεηξ ηεξ αγμνάξ, ηεξ δηαθήμηζεξ θαη ηειηθά ημο εμπμνίμο έπμοκ 

μνγακώζεη ηεκ πμιηηηθή πεηναγώγεζεξ λμδεύμκηαξ ηενάζηηα πμζά ζηεκ ροπμ 

ιμγηθή πνμζέγγηζε ημο πνμθίι ημο πειάηε-θαηακαιςηή θαη έπμοκ πιέμκ θα 

ημνζώζεη όπη απιώξ κα ημ θαηακμήζμοκ, αιιά - πμιύ πεηνόηενα — κα ημ πεηνα 

γςγμύκ πνμξ ηεκ θαηεύζοκζε πμο εθείκεξ ζέιμοκ. Η θαηεύζοκζε, βέβαηα, αοηή 

δεκ είκαη άιιε από ηεκ επηβμιή ζογθεθνημέκςκ επηιμγώκ θαη ηςκ εμθύηεοζε 
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ηεπκεηώκ ακαγθώκ ζημκ άκζνςπμ-θαηακαιςηή. Γηα ηηξ δοκάμεηξ ηεξ αγμνάξ μ 

άκζνςπμξ είκαη πνώηα θαηακαιςηήξ θαη έπεηηα άκζνςπμξ. Γη' αοηό θαη θνμκηί 

δμοκ κα ημο δεμημονγμύκ δηανθώξ κέεξ, επίπιαζηεξ ακάγθεξ, ώζηε κα ημκ 

ζηνέθμοκ αέκαα πνμξ ηεκ θαηακάιςζε. Π.π. ημ ναδηόθςκμ έδςζε θάπμηε ηε 

ζέζε ημο ζημ μαγκεηόθςκμ, αοηό ζημ CD, εθείκμ ζημ DVD θμθ. Από έκα 

ζεμείμ θη έπεηηα επηβάιιεηαη ε αιιαγή ημο μέζμο μαδηθήξ αθνόαζεξ από ηεκ 

αγμνά, πμο απμζύνεη έκα είδμξ, παύεη κα ημ οπμζηενίδεη με ακηαιιαθηηθά θαη 

κέα παναγςγή πνμσόκηςκ θηι., ώζηε κα πεηύπεη ηεκ πνμώζεζε ημο κέμο 

ηεπκμιμγηθμύ πνμσόκημξ. 
          Μπνμζηά ζημ θύμα αοηό ηςκ επηζηεμμκηθά μειεηεμέκςκ επεμβάζεςκ 

ζηεκ ροπή θαη ημ πκεύμα ημο θαηακαιςηή, μη δοκαηόηεηεξ ακηίζηαζεξ ημο ηε 

ιεοηαίμο δεκ ανγμύκ κα ζοννηθκςζμύκ έςξ θαη ηεκ ελαθάκηζε. ηεκ πμνεία αο 

ηή ζομβάιιμοκ αζύκεηδα θαη ημ μηθμγεκεηαθό θαη θμηκςκηθό πενηβάιιμκ. Όηακ 

όιμξ μ θμηκςκηθόξ πενίγονμξ αζπμιείηαη με έκα ζογθεθνημέκμ είδμξ μμοζηθήξ ή 

θηκεμαημγνάθμο, απαηηείηαη ηώβεηα οπμμμκή θαη απανάμηιιε ροπηθή δύκαμε, 

γηα κα ακηηζηαζεί θακείξ ζημ νεύμα. Ο θόβμξ ηεξ απόννηρεξ θαη επμμέκςξ ηεξ 

πενηζςνημπμίεζεξ μεηώκεη ηηξ ακηηζηάζεηξ θαη εκζςμαηώκεη ημ άημμμ ζηεκ ρο 

πμιμγία θαη ηηξ επηιμγέξ ηεξ μάδαξ. Αθόμε θαη εθείκμη πμο ζα αθμιμοζήζμοκ 

έκα δηαθμνεηηθό δνόμμ πμιύ ζοπκά ζα οπμθύρμοκ ζημκ πεηναζμό κα εκδώζμοκ 

ζηηξ επηηαγέξ ηεξ μόδαξ θαη κα οημζεηήζμοκ ηηξ πνμηημήζεηξ ηςκ πμιιώκ θαη ά 

βμοιςκ ζομάηςκ ηεξ αγμνάξ. 
       οπκά, μάιηζηα, μη πνμθάζεηξ θαη ηα πνμζπήμαηα πμο ηεπκεέκηςξ οπμ-

βάιιμκηαη ζηε πεηναγςγμύμεκε πιεημκόηεηα εκδύμκηαη  θαη με έκα ιασθηζηηθό 

ακηηδηακμμομεκίζηηθμ πενίβιεμα. Γλοθαίκμκηαη επηζέζεηξ θαηά ηεξ «ηθικήπ ή 

πμερμαηικήπ αοιζηξκοαηίαπ, η ξπξία αδρμαηεί μα αμηιληθθεί ηα γμήζια γξύζηα ηξρ 

λαξύ» θαη επηζομεί δήζεκ κα ημο επηβάιεη μηα ροπαγςγία άκμζηε, άκεονε θαη 

αθόνεηα πιεθηηθή. «Δε θέλξρμε, βοε αδελθέ, μα ποξβλημαηιζηξύμε· θέλξρμε μα 

διαζκεδάζξρμε, μα ηξ οίνξρμε λίγξ ένω»! Με ηεκ επηπεηνεμαημιμγία, όμςξ, αοηήκ 

εθείκμ πμο επηδηώθεηαη θαη ηειηθά επηηογπάκεηαη είκαη ε δηπμηόμεζε ηςκ 

ακζνώπηκςκ δναζηενημηήηςκ ζε «ιασθέξ» θαη ζε «αθαηαιαβίζηηθεξ, πιεθηηθέξ». 

ηεκ θαηάιελε αοηήκ έπμοκ ζεμακηηθό μενίδημ εοζύκεξ ε δηαθήμηζε θαη ηα 

μαδηθά μέζα εκεμένςζεξ (ε γεκηθή απμηειεί εοθεμηζμό). 
                     ημ μεηαίπμημ ηςκ αηώκςκ θαη ηςκ πηιηεηηώκ πμο δμύμε έπεη πηα 

ακαγκςνηζηεί από ημ ζύκμιμ ηεξ θμηκςκημιμγηθήξ θαη ηεξ ροπμιμγηθήξ 

επηζηήμεξ μ θαζμνηζηηθόξ νόιμξ ηςκ μεπακηζμώκ δηαμόνθςζεξ ηεξ θμηκήξ 

γκώμεξ. Η ηειεόναζε, πμο απαζπμιεί με ημκ θαηαηγηζμό ηςκ εηθόκςκ ηεκ 

όναζε, αιιά αθήκεη ημ πκεύμα ζε αδνάκεηα, έπεη ακαγμνεοηεί πιέμκ ζε πόιμ 

ελοπενέηεζεξ πμιηηηθώκ, μηθμκμμηθώκ, αθόμε θαη ζνεζθεοηηθώκ 

ζομθενόκηςκ. Όπμημξ έπεη πνόζβαζε ζηα μέζα μπμνεί πμιύ εύθμια κα 

ελακδναπμδίζεη ηεκ θμηκςκηθή πιεημρεθία. Σα θαηκόμεκα αζήμακηςκ 

πνμζςπηθμηήηςκ πμο θαηόνζςζακ κα ακαννηπεζμύκ με ηε δύκαμε ηεξ 

δηαθήμηζεξ θαη ηςκ μέζςκ εκεμένςζεξ απμηειμύκ εύγιςηηε απόδεηλε ηεξ 

ζέζεξ μαξ αοηήξ. Απόδεηλε εθ ημο ακηηζέημο ζοκηζημύκ θαη όζμη ζπμοδαίμη 

εγέηεξ, επηζηήμμκεξ ή θμηκςκηθμί πανάγμκηεξ έμεηκακ ζηεκ αθάκεηα ή θαη 

απμιεζμμκήζεθακ, επεηδή δεκ είπακ ηεκ εύκμηα ηςκ μεπακηζμώκ δηαμόνθςζεξ 
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ηεξ θμηκήξ γκώμεξ. ·ΑΝΣΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
 

ΓΡΩΣΗΓΙ 

Α. Να γναθεί ε πενίιερε ημο θεημέκμο (80-90 ι.) 

Β1. « Ο θόβμξ ηεξ απόννηρεξ θαη επμμέκςξ ηεξ πενηζςνημπμίεζεξ μεηώκεη ηηξ 

ακηηζηάζεηξ θαη εκζςμαηώκεη ημ άημμμ ζηεκ ροπμιμγία θαη ηηξ επηιμγέξ ηεξ 

μάδαξ»Να ακαπηοπζεί ε θνάζε (70-80 Λ.) 

Β2. ηεκ 6ε παν. ημο θεημέκμο μ ζογγναθέαξ αλημπμηεί θνάζεηξ ζε εηζαγςγηθά. Ση 

νόιμ παίδμοκ ηα ζεμεία ζηίλεξ; Ση επηζομεί κα επηηύπεη μ ζογγναθέαξ; 

Β3. Ακαγμνεοηεί, δηαθήμηζε, δηαμόνθςζεξ,  εκδώζμοκ: Από ημ β΄ ζοκζεηηθό ηςκ 

ιέλεςκ πμο δόζεθακ κα ζπεμαηίζεηε από μία απιή θαη μία ζύκζεηε πανάγςγε ιέλε. 

Β4. Πμημοξ ηνόπμοξ θαη μέζα πεηζμύξ αλημπμηεί μ ζογγναθέαξ  ζηεκ 3ε παν. ημο 

θεημέκμο; 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

 

1.«Δεκ είκαη θαζόιμο άζημπε ε άπμρε πμο ζέιεη ημκ θαζέκα μαξ πνμσόκ, 

γέκκεμα ηεξ επμπήξ θαη ηεξ θμηκςκίαξ πμο ημκ δηαπαηδαγςγμύκ θαη ημκ ακα 

ηνέθμοκ». Με βάζε ηεκ παναπάκς δηαπίζηςζε κα γνάρεηε έκα άνζνμ γηα ημ πενημδηθό ημο ζπμιείμο 

ζαξ ζημ μπμίμ κα ακαπηύλεηε ηηξ απόρεηξ ζαξ ζπεηηθά με ηηξ επηδνάζεηξ ηεξ δηαθήμηζεξ ζε  βαζηθμύξ 

ημμείξ ηεξ δςήξ μαξ, ηδηαίηενα ημκ μηθμκμμηθό θαη ημκ θμηκςκηθό θαη κα πνμηείκεηε ηνόπμοξ με 

ημοξ μπμίμοξ μπμνμύκ κα απμηναπμύκ μη ανκεηηθέξ ζοκέπεηέξ ηεξ 

2 « Γίκαη ειεύζενμξ θαη ςξ πμημ βαζμό είκαη ειεύζενμξ μ άκζνςπμξ πμο δηαζέηεη άθζμκα 

μηθμκμμηθά μέζα ζε θμηκςκίεξ ζακ ηηξ δηθέξ μαξ ζήμενα; Να γνάρεηε έκα άνζνμ γηα ημ πενημδηθό 

ημο ζπμιείμο ζαξ, ζημ μπμίμ κα ακαπηύζζεηε ηηξ απόρεηξ ζαξ γηα ημκ παναπάκς πνμβιεμαηηζμό 

θαη γηα ημοξ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ πηζηεύεηε όηη μ άκζνςπμξ μπμνεί κα μδεγεζεί ζηεκ 

εοηοπία. 


