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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ 

21 ΜΑΪΟΥ 2013 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ  
 

 
Η σηµερινή οικονοµική κοινωνική ζωή είναι ως ένα µεγάλο σηµείο 

πληµµυρισµένη και κυριευµένη από τη διαφήµιση.  

Όπου κι αν γυρίσει κανένας σήµερα το βλέµµα του, έστω και για µια στιγµή, 

δεν µπορεί παρά να πέσει το µάτι του επάνω στη διαφήµιση, κι όπου δεν τη βλέπει 

ακόµη, την ακούει.[…] Εφηµερίδες, περιοδικά εικονογραφηµένα και µη, δρόµοι, 

σιδηροδροµικοί σταθµοί, γραφεία ταξιδίων, µετώπες σπιτιών, µανδρότοιχων είναι 

πληµµυρισµένα από διαφήµιση, από χαρτιά, εικόνες, κείµενα, χρώµατα κλπ., 

πράγµατα διαφήµισης. Είναι ένα φαινόµενο του βιοµηχανικού πνεύµατος και της 

προόδου του τεχνικού πολιτισµού, που έχει διαποτίσει το συνειδητό, όσο και το 

υποσυνείδητο του ψυχικού κόσµου µας.[…]  

Ωστόσο, κανένας προωθητής της διαφήµισης, δεν µπορεί ν’ αρνηθεί τους 

κοινωνικούς κινδύνους που κλείνει µέσα της η διαφήµιση, όταν αυτή διαβαίνει 
ορισµένα όρια. Σοβαροί ερευνητές του προβλήµατος της διαφήµισης παρατηρούν ότι 

εκείνη η διαφήµιση αξίζει, που διαφηµίζει µόνο το καλό εµπόρευµα, το καλό προϊόν, 

εκείνη που δε διαφηµίζει περισσότερο απ’ ό,τι προσφέρει.  

Πέρα όµως απ’ αυτές τις παρατηρήσεις, υπάρχουν και οι κακές µέθοδοι και οι 

κακοί σκοποί της διαφήµισης, οι οποίοι πάλι βάζουν σε συλλογή τους 

αντικειµενικούς ερευνητές αυτού του φαινοµένου. Παρατηρούν, π.χ., πώς επιτίθεται, 

πώς ορµά η διαφήµιση προς το κοινό συνειδητά και ραφιναρισµένα1, για να 

προκαλέσει µε την υποβολή τεχνητές ανάγκες, δηλαδή να παραπλανήσει το κοινό να 

αγοράσει εµπορεύµατα, τα οποία δεν έχει καθόλου ανάγκη και τα οποία ακόµη 

µπορούν να αποβούν και προς βλάβη του. Με την υποβολή σπρώχνει τον άνθρωπο 

προς τη χωρίς µέτρο χρήση των απολαυστικών αγαθών, µια ώθηση που κλείνει 

αρκετούς κοινωνικούς κινδύνους.  

Κι όχι µόνο αυτό, παρά µε την υπερβολή και την υποβολή της η διαφήµιση 

προσπαθεί να ξυπνήσει τη βουλιµία2 προς τα υλικά αγαθά, πέρα από την πρέπουσα 

και δικαιολογηµένη κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, έτσι που να αδυνατίζει την 

αγοραστική δύναµη για άλλα αναγκαία και λογικά πράγµατα. Έτσι η διαφήµιση, 

όπου λείπει η κοινωνική ευθύνη από τους παράγοντές της, εκεί σκορπά µέσα στην 

κοινωνία ένα µεγάλο κακό.  

Η διαφήµιση αποπλανά και διαφθείρει, γιατί ο σηµερινός άνθρωπος της 

µαζικής κοινωνίας είναι πολύ ευεπίφορος3 στη µαζική υποβολή. Αυτή η αιχµαλωσία 

την οποία υφίσταται ο άνθρωπος από την υποβολή και από τα άλλα µέσα της 

διαφήµισης, τον φτάνει στο σηµείο ν’ ακολουθεί µε κλειστά τα µάτια. Τον φτάνει στο 

σηµείο ν’ ακολουθεί γραµµή χωρίς σκέψη, χωρίς έρευνα και εξέταση.  
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Η διαφήµιση µπορεί βέβαια, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί κοινωνικά ωφέλιµη. 

Να συµβάλει πολύ στην πρόοδο και στο δυνάµωµα της ελεύθερης οικονοµίας, όταν 

εκτελεί την αποστολή της κατά θετικό τρόπο, όταν αντικρίζεται και ενεργεί σαν 

διαφώτιση του κοινού, σαν προσανατολισµός σε ό,τι είναι συµφέρον στον αγοραστή, 

όταν αυτή κρατιέται µέσα στα όρια, µέσα στο πρέπον, όταν αφήσει τις 

χοντροκοµµένες µεθόδους του ψεύδους και της απάτης ή της φαινοµενικής αλήθειας.  

__________________________________________________ 

 

1. ραφιναρισµένα: έντεχνα, επιδέξια  

2. βουλιµία: λαιµαργία, έντονη επιθυµία  

3. ευεπίφορος: επιρρεπής, αυτός που παρασύρεται εύκολα  

Ιω. Ν. Ξηροτύρης, 1965, «Επίκαιρα Κοινωνικά Προβλήµατα», Θεσσαλονίκη 
(∆ιασκευή) 

 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ  

Α1. Να γράψετε την περίληψη του κειµένου, που σας δόθηκε, χωρίς δικά σας 
σχόλια (90-110 λέξεις).  

Μονάδες 25 

Β1. «Η διαφήµιση µπορεί βέβαια, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί κοινωνικά 

ωφέλιµη». Σε µία παράγραφο 80-100 λέξεων να σχολιάσετε την παραπάνω 
άποψη του συγγραφέα.  

Μονάδες 15 

Β2. Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου «Όπου κι αν γυρίσει … 

κόσµου µας» χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική. Να 
εντοπίσετε τα µέσα πειθούς στην παράγραφο αυτή.  

Μονάδες 5 

Β3. α. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις, 

χωρίς να αλλάζει το νόηµα του κειµένου: διαβαίνει, συλλογή, 
Παρατηρούν, τεχνητές, πρόοδο. (Μον. 5)  

β. Να γράψετε από ένα αντώνυµο για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις: 
αρνηθεί, δικαιολογηµένη, λογικά, ωφέλιµη, διαφώτιση. (Μον. 5)  

Μονάδες 10 

Β4. Να εντοπίσετε τα δοµικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου του κειµένου: 
«Η διαφήµιση µπορεί … φαινοµενικής αλήθειας».  

Μονάδες 5 

Γ1. Σε ένα άρθρο (500-600 λέξεις), που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του 
σχολείου σας, να αναφερθείτε:  

α) στις αρνητικές πλευρές της διαφήµισης και  
β) στους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των νέων 

απέναντι στα αρνητικά µηνύµατα της διαφήµισης.  

Μονάδες 40 


