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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ NEA ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
1.α. ΣΩΣΤΟ 
β. ΛΑΘΟΣ 
γ. ΣΩΣΤΟ 
δ. ΛΑΘΟΣ 
ε. ΛΑΘΟΣ 

2. Το διαφημιστικό σλόγκαν ‘Σιγά μην τους τα δώσω…’ παρουσιάζει 
συνοπτικά την ιδεολογία της εποχής μας σχετικά με την ηθική. Συγκεκριμένα 
στις μέρες μας ο άνθρωπος επιλέγει τον ατομικισμό και την αναζήτηση του 
κέρδους με κάθε τρόπο ακόμα και εις βάρος των άλλων. Τέλος 
απομακρύνεται από τους συνανθρώπους του και δεν ενδιαφέρεται να έχει 
ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους. Γι αυτό και δεν μοιράζεται τίποτα, ούτε με 
τους φίλους και συγγενείς του. Αντίθετα αισθάνεται ικανοποίηση για τα 
ξαφνικά κέρδη του και βιώνει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να ζήσει 
απομονωμένος μέσα στα πλούτη του χωρίς να έχει ανάγκη τους άλλους. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
1.α.  διανομή – μοιρασιά  
 αυθεντικό – πρωτότυπος  

διακόπτουν – αναστέλλω 
νοθεύεται – αλλοιώνεται 
καταλύονται – καταστρέφονται 

β. απρόσκλητος – προσκεκλημένος 
αποκαλύπτει – κρύβει 
παραδίδει – λαμβάνει 
εύπεπτη – δυσκολοχώνευτη 
γενναιότητα – δειλία 

2.α. Η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα 
γιατί σ’ αυτές ο αρθρογράφος παρουσιάζει τα παραδείγματα της 
διαφήμισης που επικαλείται για να στηρίξει την άποψή του. 

β. 2η παράγραφος 
Η αλλοίωση των ανθρώπων από τα χρήματα 
4η παράγραφος 
Τα αρνητικά μηνύματα προϋπάρχουν στην κοινωνία 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ 
1. Περίληψη 
Ο Π. Μπουκάλας στο άρθρο του προβληματίζεται σχετικά με τα ηθικά 
διδάγματα που εκπέμπει η σύγχρονη διαφήμιση. Μέσα από τα μηνύματά 
της προάγει την ηθική του κέρδους, την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό. 
Ωστόσο, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξαφνιάζεται με αυτές τις απόψεις. 
Αισθάνεται ήδη γνωστή και οικεία αυτή την ιδεολογία καθώς τη συναντά 
καθημερινά στα είδωλα που παρουσιάζει η τηλεόραση και στους λόγους 
των πολιτικών. Η εποχή μας, λοιπόν, προβάλλει τον ατομικισμό ως μέσο 
για την επιτυχία. Όμως, αυτές οι αρχές δεν μπορούν να θεμελιώσουν 
σωστές κοινωνίες. 
 

2. Η διαφήμιση διαμορφωτής της σύγχρονης πολιτισμικής 
ιδεολογίας 

 

Πρόλογος 
Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας η διαφήμιση είναι καταιγιστική εξαιτίας 
της υπερανάπτυξης των  Μ.Μ.Ε.. Γι’ αυτό άλλωστε και λειτουργεί 
καταλυτικά στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε, αφού όχι μόνο 
προτείνει αλλά και επιβάλλει πρότυπα συμπεριφορών και αξίες που 
ευνοούν τον καταναλωτισμό και βέβαια παραβλάπτουν την ηθική και 
ψυχοπνευματική μας εξέλιξη. 
 
Αρνητικές συνέπειες της διαφήμισης 
 Οι διαφημιστικές δαπάνες τις περισσότερες φορές είναι υψηλές, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος παραγωγής των προϊόντων και 
συνακόλουθα και οι τιμές τους. 

 Με τη διαφήμιση ενισχύονται οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που 
πετυχαίνουν την αύξηση των πωλήσεών τους σε βάρος των μικρών 
εγχώριων επιχειρήσεων, καταδικάζοντάς τες σε εξαφάνιση. 

 Η διαφήμιση ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος αφού συντελεί στην αύξηση της ρύπανσης και σπαταλά 
άσκοπα πολύτιμες πηγές ενέργειας. 

 Η διαφήμιση μυθοποιεί και ωραιοποιεί την πραγματικότητα, 
προβάλλοντας το διαφημιστικό όνειρο που απέχει από τις αληθινές 
διαστάσεις της ζωής. Έτσι,  δέκτης –και ιδίως ο νέος– 
αποπροσανατολίζεται και η ένταξή του στην κοινωνία δυσχεραίνει, με 
αποτέλεσμα φαινόμενα απομόνωσης και περιθωριοποίησης. 

 Η διαφήμιση προβάλλει υλιστικά πρότυπα, θέτοντας σε προτεραιότητα 
δευτερεύουσες και πλαστές ανάγκες σε βάρος των ουσιαστικών. Η 
λανθασμένη αυτή ιεράρχηση ενισχύει την χρησιμοθηρική αντίληψη της 
ζωής, που οδηγεί σε αγχωτικά αδιέξοδα και σε ψυχική εξάντληση. 



 

 Η διαφημιστική πολιορκία καλλιεργεί συμπλέγματα κατωτερότητας και 
μειονεξίας σε εκείνους που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα 
προβαλλόμενα αγαθά. Έτσι, το άτομο παραιτείται από κάθε 
δημιουργική πρωτοβουλία ή προβαίνει σε παράνομη δραστηριότητα για 
να εκφράσει την απογοήτευσή του ή να πραγματοποιήσει το 
διαφημιστικό όνειρο. 

 Με τη διαφήμιση δίνεται μεγαλύτερη σημασία στις ατομικές ανάγκες 
ενώ παραμελούνται οι κοινωνικές. Διαμορφώνεται, επομένως, το 
πρότυπο του ατομικιστή ανθρώπου που ενεργεί με ιδιοτέλεια και 
ανταγωνιστικότητα υπέρ του εαυτού του, αλλά σε βάρος της 
κοινωνικής συνοχής που απαιτεί συνεργασία και συναγωνισμό. 

 Μέσα από τη διαφήμιση οι ανθρώπινες σχέσεις γελοιοποιούνται και 
εμπορευματοποιούνται, αφού τα συναισθήματα συνδέονται στενά με 
τα καταναλωτικά αγαθά που υποδηλώνουν την ύπαρξή τους. 

 Οι διακρίσεις και ο κοινωνικός ρατσισμός επικρατούν, αφού ανώτεροι 
είναι αυτοί που «έχουν» και κατώτεροι είναι εκείνοι που «δεν έχουν». 
Έτσι η διαφήμιση μετατρέπεται σε μέσο εκμετάλλευσης και 
αποπροσανατολισμού των πολλών που παθητικοποιούνται και χάνουν 
την κριτική τους ικανότητα. 

 Στην πολιτική ζωή η διαφήμιση γίνεται προπαγάνδα, περιορίζεται στην 
συνθηματολογία και θέτει στόχο να προσελκύσει ψήφους με ψευδείς 
υποσχέσεις. Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης μετατρέπεται σε υπάκουο 
όργανο των επιδιώξεων της εξουσίας χωρίς τη δική του σκέψη και 
βούληση. Έτσι η διαφήμιση συντελεί στην ιδεολογική χειραγώγηση και 
τη μαζοποίηση των πολιτών. 

 Η διαφήμιση προωθεί τη μαζική κουλτούρα και εμπορευματοποιεί την 
τέχνη που χάνει την αυθεντικότητά της και καταντά δουλική 
αντιγραφή. 

 Μέσω της διαφήμισης διοχετεύονται ξένα πρότυπα και ενισχύεται η 
ξενομανία. Επομένως απειλεί την εθνική ιδιαιτερότητα, αφού 
απομακρύνει τα άτομα από τη παράδοση. Χαρακτηριστική είναι η 
αρνητική επίδραση της διαφήμισης στη γλώσσα η οποία για να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της την κακοποιεί και την αλλοιώνει. 

 
Αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διαφήμισης 
Λόγω της μεγάλης της συμβολής στην οικονομία η κατάργηση της 
διαφήμισης είναι ανέφικτη και ανεπιθύμητη. Γι’ αυτό επιβάλλεται η 
αντιμετώπιση των αρνητικών της συνεπειών. Γενικά, κρίνεται αναγκαία : 

 η επανιεράρχηση των αξιών της ζωής 
 η στροφή στην πνευματική καλλιέργεια και την παιδεία 

 η εμπέδωση της κοινωνικής συνείδησης 



 

 ο περιορισμός της επιδίωσης του κέρδους 
 ο κριτικός έλεγχος και η αμφισβήτηση των μηνυμάτων της 
διαφήμισης 

Συγκεκριμένα απαιτείται : 
1. από το κράτος : να εφαρμοστεί αυστηρά ο κώδικας δεοντολογίας 
διαφήμισης που ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων. 
Ιδίως σε περιπτώσεις προσβολής των ηθών και κακοποίησης της γλώσσας 
χρειάζεται επιβολή απαγορεύσεων και ποινών. Επιπλέον, θα ήταν 
επιβεβλημένη η απαγόρευση των διαφημίσεων που προωθούν παιδικά 
παιχνίδια βίας, αλλά και η προβολή των παιδικών διαφημίσεων σε 
συγκεκριμένες ζώνες τηλεθέασης. 
2. από τις διαφημιστικές εταιρείες : να σχεδιάζονται οι διαφημίσεις με 
κριτήριο το σεβασμό του ηθικού, αισθησιακού και πνευματικού επιπέδου του 
δέκτη. 
3. από την οικογένεια : να ελέγχονται οι διαφημίσεις που παρακολουθούν τα 
νεαρά μέλη της. Η οικογένεια έχει την υποχρέωση να ισχυροποιήσει 
μηχανισμούς άμυνας απέναντι στον καταναλωτισμό και να καλλιεργήσει 
πνευματικά ενδιαφέροντα που θα αποτελέσουν αντίρροπη δύναμη στον 
υλικό ευδαιμονισμό. 
4. από το σχολείο : να οξύνει την κριτική ικανότητα των παιδιών, 
γαλουχώντας τα με πνευματικές και ηθικές αξίες. Έτσι οι μαθητές θα έχουν 
την ικανότητα να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να διαμορφώσουν 
συγκροτημένες προσωπικότητες που θα αξιοποιούν προς το όφελός τους τα 
θετικά στοιχεία της διαφήμισης. 
5. από την πνευματική ηγεσία : να διαφωτίσει και να αφυπνίσει την κοινή 
γνώμη με την παραδειγματική της στάση και την προσέγγιση της νεολαίας. 
6. από το καταναλωτικό κοινό : να συνειδητοποιήσει τις παγίδες της 
διαφήμισης και να αναλάβει τις ευθύνες του, συμμετέχοντας ενεργά σε 
συνδέσμους καταναλωτών και προβαίνοντας σε μηνύσεις και καταγγελίες. 
 
Επίλογος 
Τελικά, η διαφήμιση πράγματι επιδρά με καθοριστικό τρόπο στην ατομική και 
συλλογική ζωή και διαμορφώνει την κυρίαρχη ιδεολογία ατόμων και 
κοινωνιών. Καθώς μάλιστα υπηρετεί το νόμο του εμπορίου και της αγοράς οι 
αξίες που μεταδίδει υποβαθμίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Είναι 
επομένως ανάγκη να καλλιεργηθεί η ανθρώπινη παιδεία που θα διαμορφώνει 
έναν άνθρωπο κριτικά σκεπτόμενο και ικανό να ιεραρχεί τις ανάγκες του και 
κυρίως να ελέγχει τις επιλογές και τα πρότυπά του. 
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