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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Ηµεροµηνία: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Οι διαφηµίσεις, έντυπες, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές, έχουν πάντοτε κάτι 
να µας πουν και για το πώς ζούµε και για το πώς θα θέλαµε να ζούµε και για το 

πώς καλλιεργούνται οι µαζικές αυταπάτες και χτίζεται ένας κόσµος επικίνδυνα 
πλαστός. Είτε σε περιόδους µιας ψευδούς και ψευδαισθησιογόνου ευµάρειας 
τυχαίνει να βρισκόµαστε, είτε σε καιρούς σαν τους τωρινούς, οπότε µετράµε τα 

χρειαζούµενα και τα χρωστούµενα και τελειωµό δεν έχουν, ο τρόπος που 
σκηνοθετούνται και εικονογραφούνται οι «ανάγκες» και οι «επιθυµίες» µας, ο 
τρόπος µε τον οποίο υποτίθεται ότι αναπαριστάνονται στη φυσικότητά τους, ενώ 
κατ’ ουσίαν κατασκευάζονται και εµφυτεύονται στο µυαλό µας µε τη µέθοδο της 

µαζικής υποβολής, είναι δηλωτικός της ευκολίας µε την οποία το απολύτως 
περιττό µπορεί να πλασαριστεί και κυρίως να εισπραχθεί σαν απολύτως αναγκαίο, 
το ανούσιο να παρασταθεί σαν ουσιώδες και το αδιάφορο σαν απαραίτητο και σαν 

ηδονικό. Είναι δηλωτικός λοιπόν της πνευµατικής µας κάµψης. 

Χρόνια τώρα, κανένα εµπόρευµα, ακόµα και το ευτελέστερο, δεν εισάγεται 
στην αγορά σαν σκέτο εµπόρευµα. Όλα τους, λες και έχουν ενσωµατωµένη µια 
πολιτισµική αξία, εµφανίζονται σαν σύµβολα κύρους και σαν τεκµήρια κοινωνικού 

γοήτρου. Όλα τα εµπορεύµατα εισάγονται στην αγορά, δηλαδή στο φαντασιακό 
µας, σαν µπιχλιµπίδια που η κατοχή τους επιβεβαιώνει την υπεροχή µας, την 
ένταξή µας δηλαδή σε µια ελίτ*. Χρήσιµο, ας πούµε, το κινητό, δεν ήταν όµως η 

χρησιµότητά του αυτή που το κατέστησε εξάρτηµα απαραίτητο της σκευής µας, 
αλλά η πεποίθηση που χαράχτηκε σιγά σιγά στο νου µας ότι, αν δεν το έχουµε, δεν 
είµαστε - δεν είµαστε µοντέρνοι, τεχνογνώστες, κοινωνικοί, δεν είµαστε τίποτα. Κι 
ήρθε ο καιρός και το εξάρτηµα αυτό προκάλεσε, τι φυσικότερο, την εξάρτησή µας 

στα όρια του ψυχαναγκασµού… 

Η αλήθεια είναι ότι, εναρµονιζόµενες µε το όλο κλίµα της λιτότητας, οι 
διαφηµίσεις µειώθηκαν. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθούν και τα έσοδα των 

Μέσων και, κρίκο τον κρίκο σ’ αυτήν την αλυσίδα της αλληλεξάρτησης, να 
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µειωθούν και οι απολαβές των δηµοσιογράφων (εξαιρουµένων όσων συνάπτουν 
συµβόλαιο απευθείας µε το αφεντικό, αφεντικά οι ίδιοι) αλλά και να βρεθούν στην 

ανεργία πολλοί εξ αυτών, απολυµένοι ή «εθελουσίως» αποχωρήσαντες.  

Έπειτα λοιπόν από µια µικρή σχετικά περίοδο αναµονής και προσαρµογής, ο 
κόσµος της διαφήµισης ξαναβρήκε τον ντόρο του και επανήλθε στις δεδοµένες 

αξίες και σταθερές του. Κινητά, αυτοκίνητα και τραπεζικά δάνεια διαφηµίζονταν 
πρωτίστως π.Κ, προ Κρίσεως δηλαδή, κινητά, αυτοκίνητα και τραπεζικά δάνεια 
διαφηµίζονται πρωτίστως και µ.Κ. Σα να µην άλλαξε τίποτα! Σα να µη 
µεταβλήθηκε ο ρυθµός του κόσµου, να µην κλονίστηκαν τα οικονοµικά µας, να 

µην πληγώθηκε το ηθικό µας, να µην αναγκαστήκαµε να ξαναδούµε τις 
προτεραιότητές µας, να ξανασχεδιάσουµε την καθηµερινότητά µας, κόβοντας, 
κόβοντας και πάλι κόβοντας όλοι εµείς οι άνωθεν και έξωθεν πετσοκοµµένοι. 

«∆ωρεάν» και «απεριόριστα», αυτές ήταν κι αυτές παραµένουν οι δύο µαγικές 
λεξούλες των διαφηµιστικών εκστρατειών. Αλλά τι το απεριόριστο µπορεί να 
υπάρξει σ’ έναν κόσµο τόσο ζορισµένο και στενεµένο;  

Πάντοτε έτοιµη η αγορά και πάντοτε ευκίνητος ο διαφηµιστικός βραχίονάς 

της, φροντίζουν τώρα για την καλή µας υγεία, µια και κατανοούν ότι η πανεθνική 
κατάθλιψη δεν είναι αστεϊσµός. Και δε διαφηµίζονται για παράδειγµα πιεσόµετρα, 
µια και η πίεση και οι σφυγµοί µας ανεβοκατεβαίνουν επικίνδυνα από το ένα 

πακέτο µέτρων στο άλλο. ∆ιαφηµίζονται από την άλλη µεριά κυρίως διάφορα 
αγχολυτικά από κυρίους και κυρίες ντυµένους στα λευκά, να µοιάζουν 
επιστήµονες. Σωστά. Έτσι εξασφαλίζουµε και τη δόση µας την αντικαταθλιπτική. 

Παντελής Μπουκάλας, διασκευασµένο άρθρο, 
εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», 29 Οκτωβρίου 2011 

*ελίτ:  η «αφρόκρεµα», οι «εκλεκτοί» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το 

γράµµα αρίθµησης της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή Λάθος, 
σύµφωνα µε το νόηµα του κειµένου. 

α. Οι σύγχρονες διαφηµίσεις καλλιεργούν ψεύτικες υλικές ανάγκες. 

β. Τα αγαθά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβάλλονται από τις 
διαφηµίσεις αποκόπτονται από τους ιδεολογικούς τους συµβολισµούς. 

γ. Η διεισδυτική και καταλυτική δύναµη και επιρροή της διαφήµισης έγκειται 

στο γεγονός ότι δηµιουργεί πλαστές και µη υπαρκτές ανάγκες στους δέκτες 
των µηνυµάτων της. 
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δ. Η διαφήµιση λόγω της αρωγής της στην ανάπτυξη της οικονοµίας έχει 
βοηθήσει πολλούς επαγγελµατίες να αυξήσουν τα έσοδά τους και να 

απολαύσουν τα θετικά αποτελέσµατα που επιφέρει µε τη λειτουργία της 
στην καθηµερινή ζωή. 

ε. Η σύγχρονη διαφήµιση συνεχίζει την προβολή καταναλωτικών αγαθών και 
προϊόντων, αψηφά την οικονοµική κρίση και βοηθά έτσι στην ικανοποίηση 

των υλικών αναγκών των καταναλωτών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν 
τη δυνατότητα να ξοδεύουν αλόγιστα. 

Μονάδες 10 

Α2. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε περίπου 100 – 120 

λέξεις. 

Μονάδες 20 

Β1. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε µε στοιχεία µέσα απ’ το κείµενο δύο  

τρόπους ανάπτυξης στα σχόλια - λεπτοµέρειες της τελευταίας παραγράφου 
«Πάντοτε έτοιµη… την αντικαταθλιπτική». 

Μονάδες 6 

Β2. α. Να βρείτε και να καταγράψετε µέσα από το κείµενο 3 µεταφορικές / 

συνυποδηλωτικές φράσεις που λειτουργούν ως σχόλια στην είδηση 
(µονάδες 3). 

 

β. Να γράψετε έναν τίτλο µε σχόλιο για το απόσπασµα που διαβάσατε 
(µονάδες 2). 

 

γ. Να σχολιάσετε τη χρήση των σηµείων στίξης στις φράσεις που 

ακολουθούν (Μονάδες 4):  

1. Παύλα: …αλλά η πεποίθηση που χαράχτηκε σιγά σιγά στο νου µας ότι, αν 
δεν το έχουµε, δεν είµαστε - δεν είµαστε µοντέρνοι, τεχνογνώστες, 
κοινωνικοί, δεν είµαστε τίποτα. 

2. Αποσιωπητικά: Κι ήρθε ο καιρός και το εξάρτηµα αυτό προκάλεσε, τι 
φυσικότερο, την εξάρτησή µας στα όρια του ψυχαναγκασµού… 

3. Θαυµαστικό: Σαν να µην άλλαξε τίποτα! 

4. Ερωτηµατικό: Αλλά τι το απεριόριστο µπορεί να υπάρξει σε έναν κόσµο 
τόσο ζορισµένο και στενεµένο; 

Μονάδες 9 
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Γ1. α. Να αποδώσετε τις ακόλουθες υπογραµµισµένες φράσεις µε συνώνυµες 
λέξεις ή και φράσεις επίσηµου γλωσσικά ύφους µε βάση τη σηµασία τους 

µέσα στο απόσπασµα (µονάδες 3): 

1. …εικονογραφούνται οι «ανάγκες» και οι «επιθυµίες» µας… 

2. …ο κόσµος της διαφήµισης ξαναβρήκε τον ντόρο του… 

3. Αλλά τι το απεριόριστο µπορεί να υπάρξει σ’ έναν κόσµο τόσο 
ζορισµένο και στενεµένο; 

 

β. Να γράψετε για τις ακόλουθες λέξεις ένα αντώνυµο µε βάση τη σηµασία 

τους µέσα στο απόσπασµα: «ευµάρειας, αξία» (µονάδες 2). 

Μονάδες 5 

 

∆. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Υποθέστε ότι συµµετέχετε σε ένα πρόγραµµα του σχολείου για τη διερεύνηση 
του τρόπου εµφάνισης της επιρροής της διαφήµισης σε σχέση µε τη διευκόλυνση της 
καθηµερινότητας αλλά και τις επιβαλλόµενες αξίες και τα πρότυπα στη ζωή των 

νέων.  

Σε µια οµιλία περίπου 450 - 500 λέξεων ενώπιον του κοινού του σχολείου, µε 
αφορµή τη δύναµη της διαφήµισης στη διαµόρφωση των δεδοµένων της σύγχρονης 

ζωής, εκπροσωπείτε τους συµµαθητές σας και καταθέτετε τις σκέψεις σας σχετικά:  

α)  µε τον αµφιλεγόµενο ρόλο της διαφήµισης και   

β) τους τρόπους µε τους οποίους οι νέοι θα θωρακιστούν απέναντι στη αρνητική 
διάσταση της δύναµής της. 

Μονάδες 50 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α1. α. Σωστό 
 β. Λάθος  

 γ.  Σωστό 
 δ.  Λάθος 
 ε.  Λάθος  

 
Α2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θεµατικό κέντρο του κειµένου:  

− αρνητικές επενέργειες της σύγχρονης διαφήµισης 

 
Θεµατικά κέντρα των παραγράφων / ενοτήτων:  

− ο αλλοτριωµένος ιδεολογικά κόσµος λόγω των τεχνικών µαζικού επηρεασµού 

− το περιττό καθίσταται αναγκαίο και ταυτόσηµο της απόκτησης ή της επαύξησης 

κοινωνικής αναγνωρισιµότητας καθώς και του εκσυγχρονισµού της υλικής 
διαβίωσης 

− επίταση της υπερκαταναλωτικής συµπεριφοράς 

− παρά την αρχική µείωση του αριθµού τους λόγω της οικονοµικής κρίσης, σήµερα 
οι διαφηµίσεις ανέκτησαν τη δύναµή τους 

− η παράβλεψη της αλλαγής της οικονοµικής κατάστασης, της ψυχολογίας και των 
νέων βιοτικών προτεραιοτήτων των Ελλήνων από τη διαφήµιση 

− η υποκριτική απόδοση ανθρώπινου ενδιαφέροντος σε νέα καταναλωτικά 
προϊόντα, σχετιζόµενα κυρίως µε την ψυχική υγεία. 

 
Συγγραφή περίληψης

1
 

Στο άρθρο του ο συντάκτης πραγµατεύεται τις αρνητικές επενέργειες της 
σύγχρονης διαφήµισης. Αρχικά, αναφέρει ότι όλες οι διαφηµίσεις παρουσιάζουν έναν 
αλλοτριωµένο ιδεολογικά κόσµο στον οποίο, µέσω των τεχνικών µαζικού 

επηρεασµού, το περιττό καθίσταται απολύτως αναγκαίο και ταυτόσηµο της 

                                                   
1
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«∆ιόφαντος», σελίδες 262-267. 
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απόκτησης ή επαύξησης κοινωνικής αναγνωρισιµότητας καθώς και του 
εκσυγχρονισµού υλικής διαβίωσης. Ως συνέπεια αυτής της νοοτροπίας παρουσιάζει 

την επίταση της υπερκαταναλωτικής συµπεριφοράς. Γι’ αυτό υποστηρίζει ακολούθως 
πως, παρά την αρχική µείωση του αριθµού τους λόγω της οικονοµικής κρίσης, 
σήµερα οι διαφηµίσεις ανέκτησαν τη δύναµή τους και αψηφούν την αλλαγή της 

οικονοµικής κατάστασης, της ψυχολογίας και των νέων βιοτικών προτεραιοτήτων 
των Ελλήνων. Τέλος, υποκρίνονται την απόδοση ανθρώπινου ενδιαφέροντος σε νέα 
καταναλωτικά προϊόντα, σχετιζόµενα κυρίως µε την ψυχική υγεία. (115 λέξεις) 

 
Β1.  Στα σχόλια – λεπτοµέρειες της τελευταίας παραγράφου του κειµένου 

(«Και δε διαφηµίζονται… αντικαταθλιπτική») ένας από τους εντοπιζόµενους 
τρόπους ανάπτυξης είναι η χρήση παραδειγµάτων

2
.  

Ειδικότερα, ο κεντρικός νοηµατικός άξονας της θεµατικής περιόδου 
(«Πάντοτε… αστεϊσµός») είναι ότι πλέον, µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής 
κρίσης και την αύξηση των προβληµάτων κατάθλιψης, η διαφήµιση 
παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρµόζεται σε αυτές, αντιµετωπίζοντας τις 

ψυχολογικές ανάγκες των πολιτών από καταναλωτική σκοπιά. Ο νοηµατικός 
αυτός άξονας, λοιπόν, στις λεπτοµέρειες – σχόλια της παραγράφου 
αναπτύχθηκε µε τη µέθοδο των παραδειγµάτων, καθώς µε αυτά 

αισθητοποιείται και γίνεται αµεσότερα αντιληπτό και κατανοητό το θέµα 
της αποδεικτέας θέσης. Τα παραδείγµατα προέρχονται από τη σύγχρονη 
διαφηµιστική πραγµατικότητα. Ως ενδεικτικό παράδειγµα προϊόντων κατά 
της κατάθλιψης παρατίθενται τα διάφορα αγχολυτικά σκευάσµατα και µάλιστα 

παρουσιαζόµενα µε µία δήθεν επιστηµονική επικάλυψη, αφού για λόγους 
σκοπιµότητας η διαφήµιση χρησιµοποιεί κυρίες και κυρίους ντυµένους στα 
λευκά (για να παραπέµπουν στην επιστηµονική – ιατρική ιδιότητα): «διάφορα 

αγχολυτικά από κυρίους και κυρίες ντυµένους στα λευκά, να µοιάζουν 
επιστήµονες». Ως πρόσθετο παράδειγµα παλαιότερων κυρίως προϊόντων που 
διαφηµίζονταν, αν και πλέον δε συνηθίζουν οι διαφηµίσεις να τα προβάλουν, 
µπορεί να θεωρηθεί και η αναφορά στα «πιεσόµετρα». Παρατηρείται η χρήση 

της ειδικής για τα παραδείγµατα διαρθρωτικής φράσης «για παράδειγµα». 
 

Ένας ακόµη τρόπος ανάπτυξης που εντοπίζεται στην παράγραφο είναι η 

σύγκριση – αντίθεση
3
. Για την υποστήριξη της αποδεικτέας θέσης ότι η 

αγορά και το εµπόριο υποστηρίζονται από τη διαφήµιση συγκρίνονται µε 
αντιθετικό τρόπο τα παραδείγµατα υποστήριξης της ανθρώπινης υγείας. Η 

συγκρινόµενη έννοια «τα πιεσόµετρα» έρχεται σε αντιπαράθεση µε την 
αντιτιθέµενη έννοια «τα αγχολυτικά». Το γεγονός της αντίθεσης των 
γνωρισµάτων πιστοποιείται και από τις χαρακτηριστικές φράσεις σύγκρισης 
– αντίθεσης «και δε διαφηµίζονται… διαφηµίζονται από την άλλη µεριά». 

                                                   
2
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδες 64-65. 

3
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδες 127-135. 
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Β2. α
4
. Μεταφορικές / συνυποδηλωτικές φράσεις που λειτουργούν ως σχόλια 

στην είδηση, είναι:  

1) «κόβοντας και πάλι κόβοντας όλοι εµείς οι άνωθεν και έξωθεν 
πετσοκοµµένοι» 

2) «σε έναν κόσµο τόσο ζορισµένο και στενεµένο» 

3) «πάντοτε ευκίνητος ο διαφηµιστικός βραχίονάς της» 
 

β
5
. Τίτλοι µε σχόλιο, που µπορούν να δοθούν στο συγκεκριµένο άρθρο, 

είναι οι εξής: 

1) «Το κουτί της διαφηµιστικής… Πανδώρας» 
2)  Ο «παραµυθένιος» κόσµος της διαφήµισης! 
3) Καταναλωτές: οι σύγχρονοι εθελόδουλοι δεσµώτες… 

 
γ
6
. Η χρήση των σηµείων στίξης στο απόσπασµα αναλύεται βάσει των 

παρακάτω: 

1. Παύλα: στο συγκεκριµένο απόσπασµα η παύλα χρησιµοποιείται ως 

επεξήγηση, για την παράθεση συµπληρωµατικής πληροφορίας 
και προσωπικού / υποκειµενικού σχόλιου της φράσης που 
προηγήθηκε («δεν είµαστε»). Άρα, αποσαφηνίζει το αίσθηµα του 

εσωτερικού κενού αναφορικά µε το νόηµα της ζωής, υπονοώντας 
ότι, αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αποκτήσει το επιθυµητό για τον 
ίδιο αγαθό, αισθάνεται πως δεν υπάρχει, πως δε συµβαδίζει µε την 
τεχνοκρατική εποχή του και ότι δεν έχει κοινωνική ζωή. 

 

2. Αποσιωπητικά: ο συγγραφέας χρησιµοποιεί τα αποσιωπητικά στο 
τέλος αυτής της φράσης, για να δείξει την αποδοκιµασία, την 

αγανάκτηση και την απογοήτευσή του που προκαλείται από το 
γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει καταστεί έρµαιο των υλικών 
αγαθών, που παρουσιάζει η διαφήµιση. Εκφράζει, λοιπόν, τη λύπη 

του γι’ αυτό το «καθεστώς» εσωτερικής ανελευθερίας του 
ανθρώπου. 

 

3. Θαυµαστικό: µε τη χρήση του θαυµαστικού ο συγγραφέας 

επιδιώκει να υπογραµµίσει / να τονίσει την εντύπωση που του 
προκαλείται από το γεγονός ότι η σύγχρονη διαφήµιση, εν καιρώ 
δηλαδή οικονοµικής κρίσης, προβάλλει τα ίδια προϊόντα που 

παρουσίαζε και προ κρίσης, γεγονός που του φαίνεται απίστευτο 
και τον εκπλήσσει. Άρα, λανθάνει επικριτικό σχόλιό του γι’ αυτή 
την κατάσταση. 

                                                   
4
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδες 14-23. 

5
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδες 17, 39-42. 

6
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδα 17. 
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4. Ερωτηµατικό: µε τη χρήση του ερωτηµατικού στο τέλος αυτής της 

φράσης, ο συγγραφέας θέλει να καταστήσει τους αναγνώστες 
κοινωνούς του προβληµατισµού του. Επιπλέον, µε το ρητορικό 
αυτό ερώτηµα γνωστοποιεί τη θέση του περί αναντιστοιχίας του 

περιεχοµένου των διαφηµίσεων προς την αληθινή και γεµάτη 
δυσκολίες ζωή. Μάλιστα, µε τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιεί και 
αφυπνίζει το αναγνωστικό κοινό για το θέµα του, προσδίδοντας στα 
λεγόµενά του αµεσότητα και ζωντάνια. 

 
Γ1. α. -  αντικατοπτρίζονται / αντανακλώνται οι ανάγκες και οι επιθυµίες 

µας 

- ...ο κόσµος της διαφήµισης ξαναβρήκε τη δυναµική / την επιρροή / 
το σθένος του… 

- Αλλά τι το απεριόριστο µπορεί να υπάρξει σε έναν κόσµο 

καταπιεσµένο και περιχαρακωµένο; 
 

β. ευµάρειας:  έλλειψης, ένδειας, στέρησης, πενίας 
αξία:   απαξία, αναξιότητα, ευτέλεια, ασηµαντότητα 

 
 

∆. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
7
,
8
 

 

Προσφώνηση και εισαγωγή οµιλίας 
 
Αξιότιµε κ. ∆ιευθυντή, 

Αγαπητοί καθηγητές, 
Αγαπητοί παρευρισκόµενοι, 
Αγαπητοί συµµαθητές, 

Αφορµή της σηµερινής συνάθροισης στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου µας 
συνιστά η ηµερίδα για την καταλυτική επιρροή της διαφήµισης στη ζωή του 

σύγχρονου πολίτη. Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά δεν µπορώ παρά να εκφράσω τους 
µύχιους προβληµατισµούς µου. Ο καθηµερινός καταιγισµός µηνυµάτων και 
κελευσµάτων του χρήσιµου – ή µήπως ύπουλα επικίνδυνου; – µέσου προώθησης 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης για αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα πάσης φύσης 

είναι προφανής. Όλοι σας, εικάζω, έχετε ενίοτε συλλογιστεί το βαθµό εξυπηρέτησης 
αλλά και παραπλάνησης που αυτή η γνωστοποίηση µε ήχο, εικόνα και χρώµα έχει 
προβάλει και επιβάλει σε όλους. Υπάρχει διέξοδος από τον επιβλητικό και 

υποβλητικό χαρακτήρα της λειτουργίας της; Ο περιορισµός της αµείλικτης και 
υποσυνείδητης δύναµής της φαντάζει ως απαραίτητη. 

 

                                                   
7
 Έκφραση – Έκθεση, Γενικό Λύκειο, Τεύχος Β΄, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», σελίδες 59-60. 

8
 Έκφραση – Έκθεση για το γενικό λύκειο, Θεµατικοί Κύκλοι, Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος», 191-210. 
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Α΄ ερώτηµα 

1
η
 §: Θετική συνεισφορά της διαφήµισης υπό προϋποθέσεις. Οδηγεί σε: 

− Ενηµέρωση των καταναλωτών και πληροφόρηση για νέα αγαθά και υπηρεσίες, τα 
οποία συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ανθρώπινης ζωής. 

− Εµπορική και οικονοµική δραστηριότητα, αύξηση των πωλήσεων που 
διασφαλίζει, ενισχύει και στηρίζει τις υπάρχουσες εµπορικές εταιρείες. 

− Ευρεία κυκλοφορία των αγαθών κι ενίσχυση του ανταγωνισµού προς όφελος των 
καταναλωτών µέσα από την άµεση σύγκριση των ανταγωνιστικών προϊόντων, τη 
διαρκή βελτίωσή τους ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και παράλληλα τη 
µείωση των τιµών. 

− Στήριξη, αρωγή και επιχορήγηση της ύπαρξης και λειτουργίας των Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας, αφού δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και οδηγεί σε 
ευρεία οικονοµική ανάπτυξη µια χώρα. 

− ∆ιάδοση κοινωφελών µηνυµάτων και στήριξη ανθρωπιστικών σκοπών. Ενισχύεται 

ο εθελοντισµός στον τοµέα της φιλανθρωπίας, της έγκαιρης ευαισθητοποίησης 
σχετικά µε ζητήµατα της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς και της 
πρόκλησης ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη ατόµων και κοινωνικών 
οµάδων, που χρειάζονται την ενεργοποίηση και τη βοήθεια των πολιτών 
(αιµοδοσία, τηλεµαραθώνιοι, ορφανοτροφεία κ.λπ.). 

− Εφικτή η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 
συναυλιών, λογοτεχνικών εκδόσεων, αφού διασφαλίζει την ευρεία ενηµέρωση για 
την αξία αλλά και την ουσία της σηµασίας του πολιτισµού. 

− Αυτόνοµη και αυτεξούσια λειτουργία τους, χωρίς να αποτείνονται στη στήριξη 
πολιτικών, κοµµατικών ή άλλων συµφερόντων, αναδεικνύοντας πολλές φορές 
πολιτικές και κοινωνικές ιδεολογίες και ενηµερώνοντας - πληροφορώντας τους 

δέκτες σε ποικίλα θέµατα. Παρέχουν έτσι αδέσµευτη και ανεπηρέαστη ενηµέρωση 
επί παντός επιστητού. 

 

2
η
 §: Αρνητική συνεισφορά της διαφήµισης υπό προϋποθέσεις. Προκαλούνται: 

− ∆ιαρκής παρότρυνση για την απόκτηση υλικών αγαθών, βάσει µιας 
εξιδανικευµένης εικόνας ενός αµιγώς υλιστικού, καταναλωτικού και 
χρησιµοθηρικού προτύπου ζωής. 

− Επιπτώσεις στην ψυχολογία, καθώς και στη νοοτροπία των ανθρώπων, αφού η 

συνεχής διάψευση για τις ιδιότητες και της επενέργειες της ύλης, πριν και µετά 
την απόκτησή της και λόγω της στρεβλής και επίπλαστης πραγµατικότητας 
υλοκεντρικών διαφηµιστικών µηνυµάτων, οδηγούν σε αρνητικά ψυχολογικές 
λειτουργίες και εξαρτήσεις. 
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− Υπονόµευση της πνευµατικής αυτονοµίας λόγω της πρόκλησης της απώλειας του 
αυτεξούσιου αναγκών, της δυνατότητας κρίσης και της ιεράρχησης πραγµατικών 

αναγκών, που επιφέρει την ελλιπή συναίσθηση και βίωση της εσωτερικής 
πληρότητας. 

− Η θεώρηση της ζωής µε άξονα τις υλικές ανάγκες και επιθυµίες, παράλληλα µε 
την αυτοπραγµάτωση µέσω της πρόσκτησης προσωπικής αξίας βάσει την 
ιδιοτήτων των προϊόντων και των αγαθών, οδηγούν στη διεκδίκησή τους από τους 
δέκτες, χωρίς η ζωή και τα αισθήµατα – συναισθήµατα των ανθρώπων να έχουν 
πραγµατική αξία. 

− Η πρόκληση ανηθικότητας, φιλαυτίας, εγωπάθειας και ναρκισσισµού βασίζεται 
στην αυτοπροβολή και στην εµµονική προσήλωση σε ανούσια υλικά αντικείµενα. 

− Οικονοµική εκµετάλλευση των πολιτών και παραλογισµός αλλεπάλληλων 

οικονοµικών δανεισµών, προκειµένου να ικανοποιηθούν περιττές στην ουσία τους 
καταναλωτικές ανάγκες. Έτσι, το άτοµο οδηγείται στην υπερεργασία για την 
απόκτηση υψηλών χρηµατικών απολαβών, άρα και τη συνεκδοχική απώλεια του 
ελεύθερου χρόνου. 

− Η σηµαντική επιδείνωση στην οικονοµική κατάσταση του ατόµου συγχρονίζεται 
µε την αποκοινωνικοποίηση, τις επιδερµικές και χρησιµοθηρικές σχέσεις αλλά και 
την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αδρανοποίηση των ανθρώπων. 

− Η αδιαφορία για την κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους τους, 
η παραµέληση ή αποφυγή οποιασδήποτε συλλογικής δράσης και η λειτουργία των 
δεκτών ως θεατών των πολιτικών δρώµενων οδηγούν αβίαστα και στην πολιτική 
παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. 

− Η τάση αποχής και συνειδητής αποµάκρυνσης από οτιδήποτε δεν αποδίδει άµεσο 
ή εµφανές οικονοµικό όφελος εντάσσεται στην ευρύτερη κατίσχυση της 
λανθασµένης ιεράρχησης αξιών και επιδιώξεων. 

− Πρόκληση συνθηµατικού και κατακερµατισµένου λόγου, τυποποίησης και 
συρρίκνωσης του εθνικού γλωσσικού κώδικα λόγω ξενόφερτων εκφράσεων, 

παραποίησης της µορφολογίας της ελληνικής, νεολογισµών και λεκτικών 
τεράτων. 

 

Μεταβατική παράγραφος (προαιρετικά) 

Παρά τη θετική συνεισφορά της στην καθηµερινότητα του ανθρώπου και στην 

κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, οι διαφηµίσεις ουσιαστικά ικανοποιούν 
τεχνητά προκαλούµενες υλικές και αισθητικές φαντασιώσεις. Σύµφωνα και µε τον 
Αµερικανό διανοητή Oliver Holmes δε συνιστούν τίποτα περισσότερο από λευκές 

επιταγές πνευµατικής χρεωκοπίας, ειδικά όταν επιτρέπουµε σε αυτές να κατισχύσουν 
απερίσκεπτα στη ζωή µας. Γι’ αυτό, φίλες και φίλοι, ενσκήπτει η αναγκαιότητα να 
κάνουµε ένα …«διαφηµιστικό διάλειµµα» από τις διαφηµίσεις! 
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Β΄ ερώτηµα: τρόποι θωράκισης των νέων απέναντι στην αρνητική επενέργεια 
της διαφήµισης. 

1
η
 §: ενεργοποίηση και δράσεις δεκτών της διαφήµισης 

Σε ατοµικό επίπεδο 

− ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πνεύµατος αµφισβήτησης και αµφιβολίας για τα 
διαφηµιστικά πρότυπα και αξίες. 

− βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των πληροφοριών. 

− οι νέοι καλούνται να είναι υπεύθυνοι και συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές: να 
ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους, συµµετέχοντας σε οργανώσεις 
καταναλωτών  

− υποχρεούνται να επιλέγουν ένα προϊόν µε βάση τις πραγµατικές τους ανάγκες και 
όχι τις πλαστές επιταγές του καταναλωτισµού. 

− προτείνεται να µη συγχέουν την ευδαιµονία µε τον υλισµό. 

− οφείλουν να αντιδρούν σε φαινόµενα αισχροκέρδειας και παραπλανητικής 
διαφήµισης, εξασκώντας τα νόµιµα µέσα που τους παρέχονται, και να κοινοποιούν 
τέτοια φαινόµενα. 

− αναµένεται να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία και ειδικά το 
διαδίκτυο, για να ενηµερώνονται και να συγκρίνουν τα υπό διαφήµιση προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

 

Από την πλευρά των φορέων κοινωνικοποίησης 

− η οικογένεια έχει χρέος να καλλιεργεί τον διάλογο και τον προβληµατισµό πάνω 
σε θέµατα καταναλωτισµού, προτείνοντας το πρότυπο της συνετής καταναλωτικής 
συµπεριφοράς. 

− ευθύνη της επίσης είναι να εποπτεύει την παρακολούθηση τηλεοπτικών και 
διαφηµιστικών προγραµµάτων. 

− τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο έχουν ως αµετάθετο καθήκον να 
καλλιεργούν την κριτική σκέψη και να παρέχουν ισορροπηµένη καταναλωτική 

αγωγή. 
 

2
η
 §: Κρατική µέριµνα και δράσεις ποµπών διαφηµιστικών µηνυµάτων 

Από την πλευρά της πολιτείας 

− επιβάλλεται να υπάρχει ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο για την προστασία του 
καταναλωτή που να θέτει όρια στη διαφήµιση: οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις 
απαγορεύεται να περιλαµβάνουν βία, οι διαφηµίσεις µε αποδέκτες παιδιά 

επιβάλλεται να µην προβάλλονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης. 

− οι εποπτικοί µηχανισµοί (ΕΣΡ) καλούνται να λειτουργούν και οι όποιες 
παραβάσεις να τιµωρούνται ανεξαιρέτως. 
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−  προτάσσεται η αναγκαιότητα να ενισχύεται η δράση οργανώσεων καταναλωτών. 

−  εφόσον προωθούνται ενηµερωτικές καµπάνιες από τις ενώσεις καταναλωτών, 

τότε θα ενηµερώνουν τόσο για τους κινδύνους που ελλοχεύουν όσο και για τα 
δικαιώµατα των καταναλωτών. 

− εφαρµογή νοµοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προστασία των 
καταναλωτών. 

− διακρατικές συµφωνίες για την οριοθέτηση του ηλεκτρονικού εµπορίου και 
διαφήµισης. 

 

Από την πλευρά των διαφηµιστών 

−  οι διαφηµιστές οφείλουν να είναι αντικειµενικοί και να µην παραπλανούν τον 
καταναλωτή: εφόσον κινούνται εντός των ορίων του θεµιτού ανταγωνισµού, τότε 
δε θα αναπαράγουν και αρνητικά στερεότυπα και αντιλήψεις. 

− οι διαφηµίσεις αναµένεται να σέβονται την ετερότητα κάθε ανθρώπου και λαού, 

ενώ παράλληλα να µην αντιστρατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

−  οι επαγγελµατίες του χώρου των ΜΜΕ και της διαφήµισης λειτουργώντας 
δεοντολογικά κρίνεται αναγκαίο να σέβονται τη νοηµοσύνη, την αισθητική και 
την αξιοπρέπεια του κοινού. 

 

Επίλογος 

Κατέστη, νοµίζω, σαφές σε όλους σας ότι η διαφήµιση – λιγότερο ή περισσότερο 
απροκάλυπτα – επιβάλλει πρότυπα και συντελεί αποφασιστικά στη διαµόρφωση του 

αξιακού κώδικα του κοινού. Σαφώς και δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τη 
σηµαίνουσα σπουδαιότητά της και τις παρεχόµενες υπηρεσίες, κυρίως µε τη 
συνεισφορά της στην ενηµέρωση. Γι’ αυτό είναι ανάγκη εµείς ως νέοι να 

γαλβανίσουµε τον εαυτό µας απέναντι σε πρότυπα στρεβλά και ιδεολογίες νοσογόνες. 
Ας αντισταθούµε, λοιπόν, στην παρορµητική και επιρρεπή φύση της ηλικίας µας, 
θέτοντας κριτήρια στις επιλογές µας και διεκδικώντας την τήρηση όσων προστάζει η 
διαφηµιστική δεοντολογία.  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ της οµάδας θεµατοδοσίας 

− οι απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις δεν είναι δεσµευτικές αλλά ενδεικτικές και 

βοηθητικές για τους διδάσκοντες µε στόχο την αρτιότερη διόρθωση των 

µαθητικών γραπτών.  

− το εκτενέστατο υλικό των απαντήσεων ας θεωρηθεί για τους µαθητές ως τροφή 

για σκέψη και εµβάθυνση για απαντήσεις µε την πληρέστερη δυνατή 

τεκµηρίωση. 
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