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ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                              

 

  

       Η θαηάζηαζε ζηνπο δξόκνπο ηνπ Βεξνιίλνπ κεηά από κία κεγάιε γηνξηή είλαη πηζηό αληίγξαθν ηεο δσήο ζε θάζε 
κεγαινύπνιε: άδεηα κπνπθάιηα ζακπάληαο παξαηεκέλα εδώ θη εθεί, κλεκεία ηεο γηνξηηλήο ζηηγκήο. Σπζθεπαζίεο βεγγαιηθώλ, 
βξεγκέλεο θαη παηεκέλεο. Η πόιε γηόξηαζε άγξηα, άγξηα θαη ραξνύκελα. Οη άγλσζηνη, πνπ ηζνύγθξηδαλ ηα πνηήξηα ηνπο 
ζηνπο δξόκνπο πξηλ από κηα βδνκάδα, έρνπλ θξπθηεί θαη πάιη πίζσ από ηνπο γηαθάδεο ησλ παιηώλ ηνπο. Κάησ από ηα 
αιιεπάιιεια ζηξώκαηα πιεθηώλ θξύβνληαη ηα ζηνκαράθηα ησλ ενξηώλ. «Ήζεια λα θάλσ θάηη αθξαίν» ιέλε ηα ζηνκαράθηα, ηα 
κπνπθάιηα ζακπάληαο, νη μερεηιηζκέλνη θάδνη ησλ ζθνππηδηώλ. 
       Τα άρξεζηα δώξα παξαρώζεθαλ ζηα ληνπιάπηα, ζηα ζπξηάξηα. Η θαηάρξεζε αγαζώλ έραζε πηα ηνλ επείγνληα 
ραξαθηήξα ηεο, ην ίδην θαη ν ζηνιηζκόο. Οη θάξηεο, ε δηαθόζκεζε, όια πεξηζζεύνπλ. Απηή είλαη, ζε όιε ηεο ηε κεγαινπξέπεηα, 
«ε απώιεηα ησλ γηνξηώλ», ζύκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιόγν Τδόει Βάιληθνγθει. Η άπνςή ηνπ, όηη θάζε ρξόλν μνδεύνπκε 
πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα δώξα απ’ όζν πηζηεύνπλ νη παξαιήπηεο ηνπο, απνδεηθλύεη ηελ ππεξαμία ησλ δώξσλ θαη ησλ 
γηνξηώλ. Σύκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, νη ειηθησκέλνη ςσλίδνπλ άρξεζηα, αθξηβά δώξα ζηνπο λεόηεξνπο, επεηδή έρνπλ ράζεη 
ηελ επαθή ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο λέαο γεληάο. Αιιά θαη ηα δεπγάξηα πνπ δνπλ καδί ρξόληα αγνξάδνπλ δώξα θνηλήο 
πξνζδνθίαο, όρη απηαπάξλεζεο. 
        Η ζπδήηεζε γύξσ από ηα άρξεζηα δώξα είλαη επλόεηε. Έρεη επεξεάζεη ην θαηαλαισηηθό θνηλό θη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 
λέν είδνο «επαηζζεζίαο». Η απνδνρή ηνπ δώξνπ, όπσο θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ, είλαη ζεκαληηθή· έρεη πεξηζζόηεξν από πνηέ 
ζπλαηζζεκαηηθέο αληερήζεηο. Καη νηθνλνκηθέο επίζεο. Τν θαιό δώξν είλαη ην αθξηβό δώξν. Τν απνδεηθλύεη κηα έξεπλα ησλ 
Σόληθ θαη Χέκελγνπετ ζηελ νηθνλνκηθή ζειίδα ηνπ πξσηνρξνληάηηθνπ «Νηνπ Γηόξθεξ»: ην ζβήζηκν ηεο ηηκήο, ε έκκνλε ηδέα πσο 
ν παξαιήπηεο ηνπ δώξνπ ίζσο αλαθαιύςεη πόζα πιεξώζακε (πνην είλαη δειαδή ην «θνζηνιόγην» ηεο ζρέζεο), απνδεηθλύεη 
όηη ηα αθξηβά δώξα θαλεξώλνπλ ην ελδηαθέξνλ πην πεηζηηθά από ηα θηελά. Έηζη εμεγείηαη θαη ε απνγνήηεπζε, όηαλ ηα αθξηβά 
δώξα δελ ελζνπζηάδνπλ ηνπο παξαιήπηεο. Ίζσο γη’ απηό αλζνύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα νη θάξηεο δώξσλ, κηα ήπηα θαη 
θνηλσληθά απνδεθηή κνξθή αληαιιαγήο κεηξεηώλ. Οη θάξηεο δώξσλ ιέλε κε επγεληθό ηξόπν: «Αθνύ είζαη εμ νξηζκνύ 
αληθαλνπνίεηνο, πάξε ό,ηη ζέιεηο θαη μεθνξηώζνπ κε». 
         Οη παξαηεξήζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ νηθνλνκνιόγσλ είλαη πνιύ ελδηαθέξνπζεο, γηα έλαλ πξόζζεην ιόγν: πνηέ άιινηε ε 
Επξώπε δελ έκνηαδε ηόζν πνιύ κε ηελ Ακεξηθή ζηελ θαηαλαισηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Τηο πξνάιιεο, πεξλώληαο κπξνζηά από 
έλα πνιπθαηάζηεκα, είδα σξαίεο, αλζεθηηθέο βαιίηζεο πνπ πσινύληαλ πξνο 10 επξώ. «Ωξαία δώξα», ζθέθηεθα, «θαίλνληαη 
πην αθξηβά απ’ όζν είλαη», ζθέςε πνπ κνπ ζύκηζε πόζν κε είρε ελζνπζηάζεη θαη αλαζηαηώζεη ε Ακεξηθή ζηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ’80. ια ήηαλ κεγάια, θηελά θαη από κηα άπνςε ρξήζηκα, ηόζν θηελά θαη ηόζν ρξήζηκα πνπ δελ ήμεξεο ηη λα ηα 
θάλεηο. Η αίζζεζε όηη ηα αγαζά ραξίδνληαη, θάηη άγλσζην ζηελ αγνξά ηεο Επξώπεο, δεκηνπξγνύζε έλα αίζζεκα ιαηκαξγίαο 
θαη ηαπηόρξνλνπ θνξεζκνύ. Ήηαλ πξνθεηηθή ζηηγκή: πξνεμνθινύζε ην δηθό καο ακεξηθαληθό όλεηξν, ηελ αύμεζε ησλ 
πξνζθνξώλ, ηηο «sales», ηελ επξσπατθή ιαηκαξγία θαη ηνλ επξσπατθό θνξεζκό. 
         Η παγθνζκηνπνίεζε ζα επέιζεη πηζαλόηαηα, αλ ράζνπκε απηό ην ηειεπηαίν αληαλαθιαζηηθό: ην λα ειέγρνπκε ηε 
ζπλείδεζή καο δηαξθώο, ην λα ζπκόκαζηε πώο δνύζακε θάπνηε, ηη είλαη δεδνκέλν, θνηλσληθά επηβεβιεκέλν, ηη εμαξηάηαη από 
εκάο. Η απώιεηα ησλ γηνξηώλ κε νηθνλνκηθνύο θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο όξνπο ζα είλαη κηθξόηεξε, αλ ηελ ζπδεηάκε θαη ηελ 
ειέγρνπκε. Αλ δελ ηε ζεσξνύκε έλα αθόκε αλαγθαίν θαθό. 

Επηθπιιίδα ηεο Ακάληαο Μηραινπνύινπ 
Εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» 06-01-07 

 
 

• πξνζδνθία:  ειπίδα, απαληνρή 
• απηαπάξλεζε:  απηνζπζία 
• θνξεζκόο:  ην ζεκείν ζην νπνίν θάηη είλαη πιήξεο, εληειώο γεκάην 
• «sales»: εθπηώζεηο 
 

                                                            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100 - 120 ιέμεηο). 

                                                                                                                                                                                   Μνλάδεο  25                
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Β1.  Να απνδώζεηε ηελ έλδεημε Σσζηό – Λάζνο ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

1) Τν Βεξνιίλν κεηά από κηα κεγάιε γηνξηή είλαη κηα θαζαξή πόιε. 

 

2) ια ηα δώξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά. 

 

3) Τα δώξα έρνπλ ηελ αμία πνπ ηνπο απνδίδνπκε. 

 

4) Η αληηκεηώπηζε ησλ δώξσλ έρεη εζηθή δηάζηαζε. 

 

5) Η Επξώπε δελ κνηάδεη κε ηελ Αθξηθή ζηελ θαηαλαισηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά.                                                          Μνλάδεο 10 

                                                                                                                                                                               

Β2α.  Να δηθαηνινγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαθάησ δηαξζξσηηθώλ ιέμεσλ – θξάζεσλ ζην θείκελν:  

         έηζη, ίζσο, αθνύ , αλ.                                                                                                                            Μνλάδεο 6 

  

Β2β.   Να εληνπίζεηε ηελ επίθιεζε ζηελ απζεληία πνπ ππάξρεη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θαηαδείμεηε ηελ 

ζεκαζία ηεο.                                                                                                                                                                  Μνλάδεο  4 

 

Β3α.  Να δώζεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ρσξίο λα αιιάδεη ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ: ραξνύκελα, 

αλαθαιύςεη, δηαξθώο, απώιεηα, αλαγθαίν.                                                                                                                   Μνλάδεο  5 

 

Β3β. Να δώζεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ: πξηλ, πεξηζζόηεξα, αθξηβά, ελζνπζηάδνπλ, 

αύμεζε.                                                                                                                                                                          Μνλάδεο  5 

 

Β4. Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ ζηηο παξαθάησ θξάζεηο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ: έλα λέν είδνο 

«επαηζζεζίαο»,  ην «θνζηνιόγην» ηεο ζρέζεο.                                                                                                               Μνλάδεο 2                                                                                                                                                               

 

Β5. Να κεηαθέξεηε ην παξαθάησ ρσξίν ηνπ θεηκέλνπ ζηελ άιιε ζύληαμε (ελεξγεηηθή – παζεηηθή) θαη λα δείμεηε ηελ δηαθνξά 

ζηε ζεκαζία πνπ επέξρεηαη κε ηελ αιιαγή. 

«Η απώιεηα ησλ γηνξηώλ κε νηθνλνκηθνύο θαη ζπλαηζζεκαηηθνύο όξνπο ζα είλαη κηθξόηεξε, αλ ηε ζπδεηάκε θαη ηελ ειέγρνπκε. 

Αλ δελ ηε ζεσξνύκε έλα αθόκε αλαγθαίν θαθό.»                                                                                                            Μνλάδεο 3 

                                                                                                                

Γ. Τν επόκελν ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζα πεξηιακβάλεη αθηέξσκα κε ζέκα «Τν δώξν ζηε ζύγρξνλε επνρή». 

Να γξάςεηε έλα άξζξν 500 - 600 ιέμεσλ ζην νπνίν λα αλαθέξεηε γηα πνηνπο ιόγνπο νη άλζξσπνη πξνζθέξνπλ δώξα θαη από 

πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη απηή ε πξνζθνξά ζηηο ζύγρξνλεο θαηαλαισηηθέο θνηλσλίεο. 

                                                                                                                                                                                     Μνλάδεο 40

    
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε πουκενά 
ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, 
διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 


