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ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

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 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
7

 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 
Α΄ ΦΑΣΗ 

Ε_3.Νλ2Γ(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 4 
 

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 

 


