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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

 

Ευτυχία και καταναλωτισμός 

(Η οργάνωση του λόγου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1990, τ.  Α΄, σελ. 97-98) 

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευτυχία είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης όλων των 

αναγκών τους ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Νομίζουν πως η ευτυχία βρίσκεται στον απόλυτο 

κορεσμό των επιθυμιών, ο οποίος τις περισσότερες φορές μάς φέρνει στον νου ένα γεμάτο στομάχι 

και την υπνηλία που η κατάσταση αυτή προκαλεί. Δεν πρέπει όμως να συγχέουμε την ευτυχία με 

την εξάντληση και την άνευ όρων παράδοση στη λειτουργία της πέψης. Η ευτυχία εκφράζει την 
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πληρότητα της ανθρώπινης εμπειρίας, τη χαρά, τη ζωντάνια και την ανανέωση του ανθρώπου. Θα 

λέγαμε ότι έχει δυναμικό χαρακτήρα, ότι δεν είναι μια παθητική κατάσταση, μια μορφή νάρκης. 

(…) η ευτυχία δεν είναι ένας μετρητής της ποσότητας των αναγκών που ικανοποιούμε. Αν 

ίσχυε κάτι τέτοιο, ο σύγχρονος άνθρωπος θα έπρεπε να είναι το πιο ευτυχισμένο ον που έζησε μέχρι 

τώρα στον πλανήτη μας, αφού του δίνεται η δυνατότητα να εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των 

αναγκών του. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει. Η ευτυχία, έτσι όπως έχει εμπορευματοποιηθεί και 

ενσωματωθεί στα διαφημιστικά μηνύματα, ταυτίζεται για τους περισσότερους ανθρώπους της 

εποχής μας με τον καταναλωτισμό και κυρίως με τον πλούτο. Η κατανάλωση έχει θεωρηθεί ένοχη 

για τα περισσότερα από τα δεινά του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν υπάρχει όμως έμβιο ον που δεν 

«καταναλώνει», που δεν ξοδεύει ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες για την επιβίωσή του. Πολύ 

περισσότερο μάλιστα που ο άνθρωπος έχει αυτή την ανάγκη για κατανάλωση, αφού μόνο αυτός 

αναζητεί την ποιότητα στη ζωή του και προσπαθεί να δώσει μια άλλη διάσταση στην ύπαρξή του. 

Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη του πολιτισμού συνεπάγεται διεύρυνση των αναγκών του 

ανθρώπου. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η χρήση του αυτοκινήτου, το τηλέφωνο είναι πραγματικές 

ανάγκες, και ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητά τους. Το να γίνεται η ζωή πιο 

εύκολη, το να νιώθουμε ασφαλείς και κυρίως πιο ελεύθεροι από την πίεση της βιοτικής μέριμνας 

είναι κριτήριο προόδου. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα η κατανάλωση ελαφραίνει τον καθημερινό 

μόχθο. Όταν όμως γίνεται καταναλωτισμός και καλλιεργείται η εντύπωση ότι αρκεί κανείς να 

διαθέτει χρήματα για να ικανοποιεί γρήγορα τις κάθε λογής ανάγκες που αφειδώς δημιουργεί η 

σύγχρονη διαφήμιση, χωρίς να συνειδητοποιεί τα όριά τους (των αναγκών), τότε είναι φυσικό να 

αυξάνεται η εξάρτησή του από έναν τρόπο ζωής που μόνο άγχος έχει να προσφέρει. Γιατί ο 

καταναλωτισμός είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια τοποθέτηση απέναντι στη ζωή, βασικό 

γνώρισμα της οποίας είναι η πεποίθηση πως τα πάντα μπορούν να αξιολογηθούν με το χρήμα. 

Πραγματικά, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στα διαφημιστικά μηνύματα και να 

καταλάβει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Η μανία της κατανάλωσης (καταναλωτισμός) 

θεωρείται φυσικό δικαίωμα και, όπως υποστηρίζει ο Έριχ Φρομ, «η ελευθερία σήμερα σημαίνει 

δυνατότητα για απεριόριστη κατανάλωση». Αν οδηγήσουμε την άποψη αυτή μέχρι τις ακραίες 

συνέπειές της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ονομάζει ελευθερία τη 

δυνατότητα να είναι όλο πιο εξαρτημένος. Πρόκειται για μια αντίφαση που αποτελεί γνώρισμα του 

πολιτισμού μας και βασική αιτία της κρίσης που διέρχεται.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

 

 

Ποτέ δεν  είχα καλή σχέση με τον χρόνο. Τον υπερεκτιμούσα ή άλλοτε αδιαφορούσα γι’ αυτόν. 

Δεν τον άφησα να εισβάλει στη ζωή μου, να κλέψει τις στιγμές μου, να δηλητηριάσει τις 

ευαίσθητες πτυχές του εαυτού μου… Όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω πως ίσως τελικά αυτό που έχει 

σημασία δεν είναι ο χρόνος, αλλά τι μπορεί να επιβιώσει μέσα σ’ αυτόν, τι δεν μπορεί να φθαρεί. 

Σημασία δεν έχει ο χρόνος, αλλά η αξία που δίνει κανείς στα πράγματα, πόσο τα υπολογίζει, πόσο 

χώρος τους αφιερώνει στο ντουλαπάκι της καρδιάς του… Κατά πόσο μπορεί να ξεχωρίσει το 

μάταιο και το πρόσκαιρο απ’ το διαχρονικό και το αληθινό… Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να γίνει, 

κατά πόσο μπορεί να αντιληφθεί την ευτυχία. Γιατί νομίζω πως τελικά γι’ αυτό γέμισε ο κόσμος 

μας με ανθρώπους άρρωστους, ζαλισμένους απ’ το τικ τακ του ρολογιού, ανθρώπους που 

αναζητούν τη χαρά και την ευτυχία σε λάθος μέρη, χωρίς να ξέρουν πως είναι δίπλα τους, αρκεί ν’ 

ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους και να τη δουν… Η ευτυχία λοιπόν περιλαμβάνει ό,τι μπορεί να 

επιβιώσει μέσα στον χρόνο… Ό,τι θα μπορέσουμε να σώσουμε όταν αυτός τελειώσει… 

Κι έτσι, ευτυχία είναι η αγάπη… Ευτυχία είναι να δίνεσαι χωρίς ανταλλάγματα… Ευτυχία είναι 

η αλήθεια… Ευτυχία είναι η λιτότητα… Εμείς οι άνθρωποι φροντίσαμε τόσο το έξω μας, τη 

λάμψη, τη φήμη μας, την εξουσία που ασκούμε και ξεχάσαμε να δώσουμε λίγη… τόση δα σημασία 

στο μέσα μας… Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει την κάθε μέρα και ελπίζει… Εκείνος που δε 

διστάζει να πέσει, να πληγωθεί, να εκτεθεί γιατί ξέρει πως το να ξεπεράσει τα όρια θα του δώσει 

καινούρια δύναμη και όρεξη για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Είσαι ευτυχισμένος όταν είσαι 

αισιόδοξος, όταν ξέρεις πότε πρέπει να φορέσεις στην καρδιά σου τα καλά της. Όταν ονειρεύεσαι 

και δεν αφήνεις κανέναν να παραβιάσει τα όνειρά σου. Όταν δημιουργείς τη δικιά σου 

πραγματικότητα, όταν πρωταγωνιστείς στο δικό σου παραμύθι! «Δε θέλω ρεαλισμό, θέλω 

μαγεία!...», είπε η Μπλανς Ντιμπουά. Σήμερα που τα όρια μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας 

παραμένουν ασαφή, ευτυχισμένος είναι εκείνος που διαγράφει τα «πρέπει» και δεν μπαίνει σε 

καλούπια. Αντίθετα, τα δημιουργεί μόνος του, τα διαλύει και τα ξαναχτίζει πιο τρελά, πιο άτσαλα, 

πιο ονειροπαρμένα, πιο αληθινά… Ευτυχισμένος δηλαδή είναι ο ελεύθερος. Εκείνος που δε δέχεται 

τα συμβατικά πράγματα. Που δε μένει βουβός θεατής του εγκλήματος. Εκείνος που δεν 

υποτάσσεται! Που φανερώνει τα συναισθήματά του. Που δε γίνεται κλόουν των πάντων που κρύβει 

στο μάγουλο χαραγμένο σημάδι από ένα δάκρυ βαθύ καλυμμένο άγρια με λουλουδάτες, 

διπλωμάτισσες μπογιές…  
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Συνηθίσαμε να ψάχνουμε τα πολλά και τα λαμπερά για να θεωρούμαστε ευτυχισμένοι χωρίς να 

καταλαβαίνουμε πως η ευτυχία κρύβεται στα πιο μικρά πράγματα. 

 Σ’ αυτά που έχουν μάλλον και τη μεγαλύτερη αξία… Σ’ ένα χαμόγελο, στη μυρωδιά του 

φαγητού της μαμάς, στις αναμνήσεις, στα παγάκια που λιώνουν τόσο γρήγορα το καλοκαίρι, σ’ ένα 

τραγούδι, μια κίνηση, ένα βλέμμα, στη μελαγχολία που κρύβουν οι παραλίες τον χειμώνα, στον 

μεσημεριανό ύπνο, στην αγκαλιά της καλύτερής σου φίλης, στο θολό τζάμι του αυτοκινήτου μετά 

τη βροχή, σ’ όλους τους μπαμπάδες που ξέρουν να στεγνώνουν τα δάκρυα με φιλιά, στα ταξίδια, 

στον αυγουστιάτικο έναστρο ουρανό… 

(«Για την ευτυχία», Μ. Καστρηκίου, από Ημερολόγιο) 

 

 

             

 ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

 EYTYXIA – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ 

 

Την ευτυχία πάντα προσμένω 

Όλος λαχτάρα και καρδιοχτύπι 

Σα να ΄ναι κάτι καλό χαμένο. 

Που το΄χα πρώτα και τώρα λείπει. 

 

Σ΄αυτόν τον κόσμο δε θέλω χάρη 

Και λεημοσύνη δε θα ζητήσω, 

Την Ευτυχία που μου΄χουν πάρει, 

Την Ευτυχία γυρεύω πίσω. 

 

 

ΓΑΛΗΝΗ 

                                  

Μην την ζητάς την Ευτυχία 

Στην τρέλλα και στην παραζάλη. 

Στη σιγαλιά, στην ησυχία, 

Εκεί θα βρεις την Ευτυχία. 

Πάναγνη, αμόλυντη, μεγάλη. 
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Η θάλασσα η γαληνεμένη 

Την ευτυχία ζωγραφίζει, 

Ήμερη, ασάλευτη απομένει, 

Κι΄αμίλητη, γαληνεμένη, 

Ο ήλιος τη χρυσοφωτίζει. 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

 

Α. Ν’ αποδώσετε περιληπτικά το νόημα των δύο πρώτων παραγράφων του Κειμένου Ι («Πολλοί … 

ύπαρξή του») σε 80 λέξεις. 

[15 Μονάδες] 
 

Β1. «η ελευθερία σήμερα σημαίνει δυνατότητα για απεριόριστη κατανάλωση». Ν’ αναλύσετε το 

νόημα αυτής της άποψης του Κειμένου Ι σε μια δική σας παράγραφο 100 λέξεων. 

[10 Μονάδες] 
 

Β2. α) Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα του Κειμένου Ι. 

β) Να δώσετε τη σημασία των παρακάτω υπογραμμισμένων διαρθρωτικών λέξεων-εκφράσεων του 

Κειμένου Ι και να τις αντικαταστήσετε με άλλες ισοδύναμες:  

 όμως (παρ. 1)   μάλιστα (παρ. 2)  αφού (παρ. 2)  

 είναι γεγονός (παρ. 3)  πρόκειται για (παρ. 3)   

[10 Μονάδες] 
 

Β3. Ποια είναι η βασική άποψη της συντάκτριας στη 2η παράγραφο του Κειμένου ΙΙ («Κι έτσι … 

ουρανό»); Να την παρουσιάσετε και να δώσετε 3 γλωσσικές επιλογές με τις οποίες τη στηρίζει. 

[10 Μονάδες] 
 

Β4. α) Να εντοπίσετε δύο σημεία ειρωνείας στο Κείμενο ΙΙ και τι επιτυγχάνει μ’ αυτά η συντάκτρια 

ως προς το επικοινωνιακό αποτέλεσμα που δημιουργεί στον αναγνώστη;  

[5 Μονάδες] 

β) «Ποτέ δεν είχα … εαυτού μου» (παρ. 1 Κειμένου ΙΙ). Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 

και ποιες αλλαγές παρατηρείτε;  

[5 Μονάδες] 
 

Γ. Ποιο είναι το θέμα-μήνυμα του Κειμένου ΙΙΙ. Ποιο μήνυμα θέλει να περάσει ο ποιητής. Τι 

σημαίνει για εσάς η λέξη ευτυχία ( 200 λέξεις) 

[15 Μονάδες] 
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Δ. Σε σχολική εκδήλωση με θέμα «21ος αιώνας: Ανάγκες και στόχοι των ανθρώπων», συμμετέχετε 

ως Πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας και εκφωνείτε ομιλία για τα εξής: 

α) Γιατί ο καταναλωτισμός και το χρήμα δεν οδηγούν τον άνθρωπο στην ευτυχία;  

 

β) Με ποιες προϋποθέσεις ο άνθρωπος θα αποκτήσει την πραγματική ευτυχία; (450 λέξεις) 

[30 Μονάδες] 

 

 


