
Α. ΜΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑ 

Η σημερινή επέκταση των διαφημίσεων σε μιαν επιφάνεια του 

κοινωνικού πεδίου, αδιανόητη μερικές δεκαετίες πριν, και η επιθετικότητα 

αυτής της επέκτασης, που έχει λάβει τον χαρακτήρα βαθύτατης εισβολής 

τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, μας επιτρέπουν να μιλάμε 

για διαφημιστική βία. Η συχνότητα της διακοπής των τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών προγραμμάτων από διαφημίσεις· η πυκνότητα της (με 

ποικίλους τρόπους) συγχρονικής με τη ροή αυτών των προγραμμάτων 

άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης· το πλήθος των εκπομπών με σταθερό 

διαφημιστικό φόντο· η μετατροπή των ποδοσφαιριστών και των αθλητών 

(ακόμη και των εθνικών ομάδων) σε κινητές διαφημίσεις· η υπέρογκη 

μεγέθυνση των διαφημιστικών γιγαντοαφισών και η υπερκάλυψη από 

αυτές των υπαίθριων χώρων και πολλών δημοσίας χρήσεως κτιρίων· η 

κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους των εφημερίδων και των περιοδικών 

από διαφημίσεις και η μετατροπή τους, διά των ενθέτων διαφημιστικών 

φυλλαδίων που μεταφέρουν, σε διαφημιστικά οχήματα· η σύγχυση των 

ορίων ανάμεσα στην είδηση και στη διαφήμιση· η μετατροπή 

δημοσιογράφων σε διαφημιστές και διαφημιστών σε δημοσιογράφους· η 

μεταβάπτιση της διαφημιστικής πράξης σε χορηγική πράξη και των 

διαφημίσεων σε «μηνύματα των χορηγών»· με λίγα λόγια η ουσιαστική 

κατάλυση κάθε διαφημιστικής δεοντολογίας δηλώνει την εγκαθίδρυση 

στον χώρο της διαφήμισης ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, το οποίο 

επιβάλλει τις βουλήσεις του σ' ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής και 

ατομικής ζωής. 

 Τα περιστατικά της διαφημιστικής βίας που βιώνουμε καθημερινά 

συνθέτουν μια νέα βαρβαρότητα, τη διαφημιστική βαρβαρότητα, που 

αποτελεί το πλέον περίοπτο στοιχείο της βάρβαρης πλευράς του 

νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Και καθώς το στοιχείο αυτό, με την 

εγγενή (όπως αποδεικνύεται από την καταφανή πλέον αδυναμία 

ανάσχεσής του) επαυξητική τάση, είναι ένα από τα τεκμήρια εκείνα που 

φαίνονται να διαψεύδουν τις ελπίδες όσων πιστεύουν ότι ο 

εξανθρωπισμός του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού είναι 

εφικτός, το διαφημιστικό μέλλον φαίνεται να διαγράφεται ακόμη 

ζοφερότερο.  

Μιλάω για αδυναμία αναχαίτισης της διαφημιστικής βίας, γιατί μου 

είναι δύσκολο να συµµεριστώ την αισιοδοξία όσων πιστεύουν ότι η 

μετάβαση από την εποχή των ΜΜΕ στην εποχή του Διαδικτύου, που 

τελείται σήμερα, θα μεταβάλει τη φύση της διαφήμισης από «εισβολική» 

επί του δέκτη της σε «προσδοκώσα» την αναζήτησή της από τον 

δέκτη.*...+ 



 Το πιο ανησυχητικό στο φαινόμενο που προσπαθώ να περιγράψω 

δεν είναι η βιαιότητα την οποία έχει αναπτύξει σήμερα η διαφήμιση· είναι 

η ανοχή απέναντι σ' αυτό το βίαιο καθεστώς, η οποία, στον βαθμό που 

παραμένει σιωπηλή και δεν εκδηλώνει ουσιώδεις τάσεις δυσφορίας, 

ισοδυναμεί με πλήρη υποταγή. Αν μας έλεγαν πριν από μερικές δεκαετίες 

ότι η διαφήμιση θα έπαιρνε κάποτε τη μορφή που έχει σήμερα, θα είχαμε 

θεωρήσει την πρόβλεψη τερατώδη και την ενδεχόμενη επιβεβαίωσή της 

παραβίαση της ανθρώπινης φυσικότητας. Και όμως σήμερα φαινόμαστε 

να βιώνουμε αυτή την παραβίαση ως κάτι το φυσικό. Να διαθέτει άραγε ο 

ανθρώπινος οργανισμός απεριόριστα αποθέματα αντοχής; Ή μήπως 

βρισκόμαστε στην εποχή της μετάλλαξης του ανθρώπου σε ένα ον 

διαφορετικό: στη μετάβαση από τον Homo Faber1 στον Homo 

Publicitarius2;  
 

Άρθρο (διασκευασμένο) τού Νάσου Βαγενά, καθηγητή της Θεωρίας και Κριτικής της 

Λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφημ. Το 

Βήμα,18/6/2000 

 

Β. ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Νίκος Δήµου  
Ο Νίκος Δήμου είναι Έλληνας συγγραφέας και κειμενογράφος. Αρθρογραφούσε 

τακτικά σε περιοδικά και εφημερίδες. Παλαιότερα δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο 

χώρο τής διαφήμισης και της τηλεόρασης. Ο Δήμου στο έργο του συμμίγει διάφορα 

λογοτεχνικά είδη: δοκίμιο, αυτοβιογραφία, αφοριστικό λόγο, πεζογραφία και 

ποίηση.«Βαθυστόχαστος όσο και πνευματώδης, ορθολογιστής αλλά και λυρικός, 

σκεπτικιστής αλλά και με μια νότα προμηθεϊκού ρομαντισμού».(Δημοσθένης Κούρτοβικ)  

ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ  

Κανείς δεν πεθαίνει 

στις διαφημίσεις. 

Κανείς δεν πονάει 

(παρά μόνο για να πάρει παυσίπονο).  

Κανείς δεν ουρλιάζει στις διαφημίσεις.  

Κανείς δεν είναι μόνος  

(εκτός κι αν έχει κακοσμία).  

Κανείς δε φοβάται  

στις διαφημίσεις.  

Όλα πάνε καλά  

στις διαφημίσεις.  

Όλα  

Πάνε  

καλά. 

(Νίκος Δήμου) 
                                                 
1 ο άνθρωπος τεχνίτης 
2 ο άνθρωπος που αναζητά την δημοσιότητα 



ΘΕΜΑΣΑ 
ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε περιληπτικά σε ένα κείμενο 70-80 λέξεων το 

περιεχόμενο των τριών τελευταίων παραγράφων: «Τα περιστατικά της 

διαφημιστικής βίας... στον Homo Publicitarius» 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας 

στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση συμφωνεί με το νόημα του κειμένου, ή Λάθος, 

αν δεν συμφωνεί. Να αιτιολογήσετε με δικά σας λόγια όσες προτάσεις 

θεωρείτε λανθασμένες 

α. Ο χαρακτήρας της σύγχρονης διαφήμισης είναι αναπόφευκτος με 

βάση τα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού 

β. Η ανοχή του ανθρώπου της εποχής μας απέναντι στην δικτατορία 

της διαφήμισης είναι αναμενόμενη 

γ. Η εποχή του διαδικτύου προμηνύει ένα καλύτερο μέλλον για τα όρια 

της διαφήμισης 

(Μονάδες 9) 

    β) Να βρείτε τα δομικά στοιχεία και τους τρόπους ανάπτυξης της 

πρώτης παραγράφου  

(Μονάδες 6) 

Β2. α)Από το β’ συνθετικό των πιο κάτω λέξεων να σχηματίσετε μια 

νέα σύνθετη λέξη: εισβολής, τηλεοπτικών, κατάληψη, συνθέτουν, 

διαγράφεται. 

(Μονάδες 5) 

     β) Να γράψετε νοηματικά ισοδύναμες λέξεις με τις παραπάνω 

λέξεις του κειμένου: πυκνότητα, αναχαίτιση, συμμεριστώ, αναζήτηση, 

δυσφορία. Στην συνέχεια να εντάξετε τις νέες λέξεις σε δικές σας 

περιόδους λόγου 

(Μονάδες 10) 

Β3. «με λίγα λόγια η ουσιαστική κατάλυση κάθε διαφημιστικής 

δεοντολογίας δηλώνει την εγκαθίδρυση στον χώρο της διαφήμισης ενός 

ολοκληρωτικού καθεστώτος, το οποίο επιβάλλει τις βουλήσεις του σ' ένα 

μεγάλο μέρος της κοινωνικής και ατομικής ζωής.» Να μετατρέψετε το 

παραπάνω απόσπασμα από την ενεργητική στην παθητική σύνταξη 

(Μονάδες 10) 

ΘΕΜΑ Γ 

Πώς συνδέεται ο τίτλος του ποιήματος με το περιεχόμενό του και 

ποιους προβληματισμούς σάς γεννά, σχετικά με το ρόλο τής διαφήμισης; 

Να εκφράσετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 100-200 λέξεων. 

(Μονάδες 15) 



 

ΘΕΜΑ Δ 

«Το πιο ανησυχητικό στο φαινόμενο που προσπαθώ να περιγράψω δεν 

είναι η βιαιότητα την οποία έχει αναπτύξει σήμερα η διαφήμιση· είναι η 

ανοχή απέναντι σ' αυτό το βίαιο καθεστώς, η οποία, στον βαθμό που 

παραμένει σιωπηλή και δεν εκδηλώνει ουσιώδεις τάσεις δυσφορίας, 

ισοδυναμεί με πλήρη υποταγή». Πώς εξηγείται η υποταγή του σύγχρονου 

ανθρώπου στις λειτουργίες της διαφήμισης; Με ποιους τρόπους ο νέος 

άνθρωπος μπορεί να θωρακιστεί από  τις βλαπτικές επιδράσεις των 

διαφημιστικών μηνυμάτων; Να αναπτύξετε την άποψή σας σε ένα 

κείμενο 350-400 λέξεων που θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα 

του σχολείου σας. 

(Μονάδες 30) 

 
 


