
 

 

                                                                                               Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι  

1 

www.efklidis.edu.gr                                                                                         Τρίκαλα ηηλ.-fax(24310-36733) 

                               

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΔΚΘΔΣΗ  

Ον/μο:………………..                                                        Γ΄ Λσκείοσ                                    

                    Γεν. Παιδείας 

    20-11-11     

 

Κείμενο: 

 Πνιύο ιόγνο έρεη γίλεη γηα ην λενειιεληθό πνιηηηζκό θαη πνιύο 

κόρζνο θαηαβιήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. Μεηαθέξζεθαλ πνιιά πιηθά 

γηα ηελ νηθνδόκεζε ηνπ από ηνλ παξαδνζηαθό ιατθό, από ην βπδαληηλό, 

από ηνλ ειιελνρξηζηηαληθό, από ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό, από ην 

ζύγρξνλν επξσπατθό. Σην ηέινο, όκσο, θύηξσζε έλαο άιινο, πνπ θαλέλαο 

δελ ηνλ πεξίκελε, γη’ απηό θαη αθόκε δελ ηνλ έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

Είλαη ν πνιηηηζκόο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο. 

 Πνιηηηζκόο, σο γλσζηόλ, είλαη έλα θνηλό ζύζηεκα αλαθνξώλ ζε 

αμίεο από όινπο παξαδεθηέο. Οη αμίεο απηέο ζπληζηνύλ ηα κέηξα κε ηα 

νπνία θξίλνληαη ηα επηηεύγκαηα ησλ αλζξώπσλ θαη εγθξίλνληαη ή 

απνξξίπηνληαη. Ο πνιηηηζκόο δηακνξθώλεη έλα πιαίζην δσήο θαη δξάζεο, 

όπνπ εθεί δνπλ θαη αλαδεηθλύνληαη νη πνιηηηζκέλνη, εθεί αλαγλσξίδνληαη 

θαη επηθνηλσλνύλ, εθεί επηδεηνύλ σο κνλάδεο ηε δηθαίσζή ηνπο ζηελ 

αλζξώπηλε θνηλσλία θαη ζηνλ θόζκν. 

 Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ πιαηζίνπ ζήκεξα πνηόο ηηο 

επηηειεί; Η θαιιηηερληθή αγνξά; Οη ζπγγξαθείο; Τα παλεπηζηήκηα; Η 

εθθιεζία; Οη παξαδνζηαθνί ζεζκνί; Όρη, ηίπνηε από απηά. Τηο επηηειεί ε 

δεκνζηνγξαθία δηά ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο. 

 Ο Έγεινο είρε πεη έλαλ αμηνκλεκόλεπην ιόγν. Είπε πσο γηα ην 

ζύγρξνλν άλζξσπν, ε πξσηλή πξνζεπρή είλαη ε αλάγλσζε ηεο εθεκεξίδαο 

ηνπ. Η παξαηήξεζε είλαη πνιύ νμπδεξθήο θαη ζεκαληηθή. Αλαινγηθά, ζα 

ιέγακε όηη γηα ηνπο Νενέιιελεο, ζην κέγηζην πνζνζηό, ε ηειεόξαζε 

απνηειεί ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ηξνθή. 

 Έλαο πνιηηηζκόο δηαζέηεη ηνπο δεκηνπξγνύο θαη ηνπο δέθηεο ησλ 

αμηώλ ηνπ. Σην ζεκεξηλό πνιηηηζκό καο δεκηνπξγνί είλαη νη 

δεκνζηνγξάθνη. Όινο ν πνιηηηζκόο καο έρεη πεξηνξηζηεί ζηε ζρέζε 

δεκνζηνγξάθνπ- αλαγλώζηε, αθξναηή, ηειεζεαηή. Εδώ παίδεηαη, θαηά 

βάζε, ην παηρλίδη ηνπ πνιηηηζκνύ ζηηο κέξεο καο. 

 Πέξα από ηελ εγθύθιηα παηδεία ηνπ, ν Νενέιιελαο δελ δηαζέηεη 

άιιε πεγή γλώζεο από ηνλ ηύπν, ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε. Μεηά 

ην ζρνιείν, ηα Μέζα Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο ζα ηνλ αλαιάβνπλ δηά βίνπ. 

Εθεί ζα ηθαλνπνηήζεη όιεο ηηο πεξηέξγεηέο ηνπ θαη όια ηα πάζε ηνπ. Γη’  
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απηό θαη εθείλα θξνληίδνπλ λα ηνλ ηθαλνπνηνύλ πινπζηνπάξνρα. 

Οηθνγελεηαθέο δηαθνξέο θαη πξνβιήκαηα ηδησηηθήο θύζεσο 

ππεξηνλίδνληαη ζην βσκό ηεο αθξνακαηηθόηεηαο. Η ηθαλνπνίεζε, επίζεο, 

ηνπ πνιηηηθνύ πάζνπο βξίζθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

 Από ηελ άιιε κεξηά, νη «παξαγσγνί ησλ αμηώλ» ηνπ πνιηηηζκνύ καο 

δεκηνπξγνύλ ην πιαίζην ηεο δεκνζηόηεηαο, όπνπ πξνβάιινπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπο κε ηξόπν εληππσζηαθό, ελώ αθήλνπλ ζην 

ζθνηάδη όινπο ηνπο άιινπο. Πξόθεηηαη γηα βηνκεραλία ηδεώλ θαη 

πξνζώπσλ, πνπ επελδύεη ζηελ εππηζηία ηνπ θνηλνύ, γηα λα εμαζθαιίζεη 

δύλακε θαη επηξξνή. 

 Η πηώζε ηεο πνηόηεηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ έξγνπ ζηε ρώξα καο 

ζπλάπηεηαη κε ην ζύλνιν ησλ δνκώλ ηεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ν δεκνζηνγξαθηθόο πνιηηηζκόο, ζεκαίλεη πσο ν άιινο 

πνιηηηζκόο ήηαλ αλίζρπξνο. Καη ήηαλ αλίζρπξνο, επεηδή νη πνιηηηζηηθέο 

ηνπ κνλάδεο δελ βξήθαλ ηελ απήρεζε πνπ έπξεπε ζηα επξύηεξα 

ζηξώκαηα. Τνύην καξηπξείηαη θαη από ηε ζηαζεξά παξαηεξνύκελε κηθξή 

θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ. 

 Έηζη, βξήθε θελό θαη θνύλησζε ν δεκνζηνγξαθηθόο θαη ηειενπηηθόο 

πνιηηηζκόο. Πξόθεηηαη γηα πνιηηηζκό ρακειώλ αμηώζεσλ, όπνπ ζπρλά 

δηαζηξεβιώλνληαη νη αμίεο θαη θπξηαξρνύλ νη κεηξηόηεηεο. Εδώ, πνιιέο 

θνξέο, ε ξερόηεηα ζπλαγσλίδεηαη ηελ θελνινγία θαη ε έιιεηςε 

ζνβαξόηεηαο ηελ αλεπζπλνινγία. 

 Θα κπνξνύζακε, ηειεηώλνληαο, λα επηζεκάλνπκε όηη θάπνηε ηε 

ζπλείδεζε ηεο αλζξσπόηεηαο ηε θώηηδαλ νη πξνθήηεο, νη θηιόζνθνη, νη 

κεγάινη πνηεηέο, νη ζπγγξαθείο, νη επηζηήκνλεο. Σήκεξα, όκσο, ην έξγν 

απηό ην έρνπλ αλαιάβεη, ζρεδόλ απνθιεηζηηθά, ηα Μέζα Μαδηθήο 

Επηθνηλσλίαο. Η επζύλε βαξύλεη όινπο καο, πξόζσπα θαη ζεζκνύο. 

   Χρ. Μαλεβίηζης, Ο Έγκοπος Λόγος, 

                  «Οι εκδόζεις ηων θίλων»(Διαζκεσή)  

 

 

Δρωηήζεις: 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ.(100-120 ιέμεηο). 

(Μονάδες 25) 

Β.1. Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηεο παξαθάησ πεξηόδνπ ηνπ θεηκέλνπ ζε κία  

        παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ: «Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν δεκνζηνγξαθηθόο  

        πνιηηηζκόο, ζεκαίλεη πσο ν άιινο πνιηηηζκόο ήηαλ αλίζρπξνο». 

(Μονάδες 10) 
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Β.2. «Πνιηηηζκόο, σ γλσζηόλ, είλαη ... ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη ζηνλ  

        θόζκν». Πνηόο είλαη ν ηξόπνο αλάπηπμεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ;  

        Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

(Μονάδες 5) 

Β.3. Με πνηά ζπιινγηζηηθή πνξεία νξγαλώλεη ν ζπγγξαθέαο ην ιόγν ηνπ  

        ζηελ α΄ παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ; 

(Μονάδες 5) 

Β.4. Να δώζεηε γηα ηελ θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ  

        κία ζπλώλπκε: ζπλεηδεηνπνηήζεη, νμπδεξθήο, πξνβάιινπλ,  

        ζπλάπηεηαη, δηαζηξεβιώλνληαη. 

(Μονάδες 5) 

Β.5.  Από ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ηεο θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ  

         θεηκέλνπ λα γξάςεηε δύν νκόξξηδεο ιέμεηο: 

         ηθαλνπνίεζε, δεκνζηνγξαθία, ηειεζεαηήο, επηθνηλσλνύλ, θελνινγία. 

(Μονάδες 5) 

Β.6. «Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ πιαηζίνπ ζήκεξα πνηόο ηηο  

        επηηειεί;» Να μαλαγξάςεηε ηελ παξαπάλσ πεξίνδν κεηαηξέπνληαο  

        ηελ ελεξγεηηθή ζύληαμε ζε παζεηηθή. 

(Μονάδες 5) 

Γ. Ωο επαηζζεηνπνηεκέλνο λένο θαη θξηηηθόο ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ,  

    απνθαζίδεηο λα ζηείιεηο επηζηνιή ζην αγαπεκέλν ζνπ θαλάιη, όπνπ  

    εθζέηεηο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζνπ γηα ηνλ αξλεηηθό ξόιν πνπ  

    δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ε ηειεόξαζε θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ζηνπο  

    ηειεζεαηέο (500 ιέμεηο). 

(Μονάδες 40) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ (ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ) 

Α. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπνιηηηζκό ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο πνπ παξαγθώληζε ηε λενειιεληθή θνπιηνύξα. Αθνύ νξίδεη 

ηνλ πνιηηηζκό σο ζύζηεκα αλαθνξώλ ζε αμίεο θνηλά απνδεθηέο πνπ 

δηακνξθώλεη ην ζθεληθό δσήο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ αλζξώπσλ, 

δηαπηζηώλεη όηη επεηδή, αθελόο, ν Έιιελαο αληιεί γλώζεηο απνθιεηζηηθά 

θαη δηά βίνπ από ηα κέζα ελεκέξσζεο, αθεηέξνπ, ε δεκνζηνγξαθία 

πινπνηεί ζήκεξα ηηο πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη παξαγσγνί απηνύ ηνπ 

πνιηηηζκνύ δεκηνπξγνύλ κηα βηνκεραλία ηδεώλ θαη πξνζώπσλ 

ζηεξηδόκελνη ζην εύπηζην θνηλό. Απνδίδεη, κάιηζηα, ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

παξαπνιηηηζκνύ ζηελ έιιεηςε πνηόηεηαο ζηε δεκνζηνγξαθία πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο καο αιιά θαη ζηελ αδπλακία ηνπ 

γλήζηνπ πνιηηηζκνύ λα βξεη απήρεζε ζην ζύλνιν. Καηαιήγνληαο ν 

ζπληάθηεο θαηαινγίδεη επζύλεο ζε όινπο γηα ηνλ εζθαικέλν 

πξνζαλαηνιηζκό καο. 

 

Β.1. Ο πνιηηηζκόο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξνβάιιεη θπξίαξρνο, θαζώο ν 

λενειιεληθόο πνιηηηζκόο δελ είρε ζεηηθή αληαπόθξηζε ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν. Σπγθεθξηκέλα, ην άηνκν επηιέγεη ηελ ηειεόξαζε, ηνλ ηύπν θαη ην 

ξαδηόθσλν παξά ην βηβιίν γηα πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε, γηα 

απόθηεζε γλώζεσλ θαη ςπραγσγία. Άιισζηε, νη δνκέο ηε ζύγρξνλεο 

θνηλσλίαο- ππεξεξγαζία, απνπζία ειεύζεξνπ ρξόλνπ, αδηαθνξία γηα 

εζηθέο αμίεο, πιηθόο επδαηκνληζκόο- ηνλ σζνύλ λα αζρνιείηαη κε αλνύζηα 

θαη εύπεπηα ζέκαηα, κε μεθνύξαζηεο κνξθέο ςπραγσγίαο, πνπ δελ 

απαηηνύλ ζπγθέληξσζε θαη ζηνραζκό, όπσο ν πλεπκαηηθόο πνιηηηζκόο. 

 

Β.2. Οξηζκόο. Οξηζηέα έλλνηα: «πνιηηηζκόο», γέλνο: «θνηλό ζύζηεκα  

αλαθνξώλ», εηδνπνηόο δηαθνξά: «ζε αμίεο από όινπο παξαδεθηέο. Οη αμίεο 

απηέο ... θαη ζηνλ θόζκν». 

 

Β.3. Παξαγσγηθή ζπιινγηζηηθή πνξεία, θαζώο ζηελ αξρή θαηαγξάθεηαη 

κηα γεληθή ζέζε «πνιύο ιόγνο έρεη γίλεη γηα ην λενειιεληθό 

πνιηηηζκό...δεκηνπξγία ηνπ» ελώ ζην ηέινο θάηη εηδηθό «είλαη ν πνιηηηζκόο 

ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο». 

 

Β.4. αληηιεθζεί(θαηαιάβεη), δηνξαηηθή, αλαδεηθλύνπλ, ζπλδέεηαη, 

παξακνξθώλνληαη. 
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Β.5. πνίεζε-αμηνπνίεζε 

        γξαθίδα-γξαθνκεραλή 

        ζέαζε-ζέακα 

        θνηλσλόο-θνηλσληθόο 

        ινγηθόο-εζηθνινγία 

        

Β.6.  «Απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ πιαηζίνπ ζήκεξα από πνηόλ     

         επηηεινύληαη;» 

 

Γ. Πξνζθώλεζε 

     Αμηόηηκνη θύξηνη 

 

Πρόλογος 

Αλαθνξά ζην πην δεκνθηιέο γηα ηελ επνρή καο κέζν ελεκέξσζεο θαη 

ςπραγσγίαο, ηελ ηειεόξαζε. 

 

Κύριο μέρος 

Α΄ Ζεηνύκελν 

Τελ αξλεηηθή επηξξνή ηεο ηειεόξαζεο απνηππώλνπλ ηα εμήο: 

 Παξαπιεξνθόξεζε, πξνπαγάλδα εμππεξέηεζε πνιηηηθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, ιατθηζκόο. 

 Αξλεηηθόο ξόινο δηαθήκηζεο, εκπνξεπκαηνπνίεζε, 

ππεξθαηαλαισηηζκόο. 

 Πξντόληα ππνθνπιηνύξαο: Επηειείο θαη αλνύζηεο εθπνκπέο, 

απνζέσζε ησλ «ξηάιηηη ζόνπ», κεηαγισηηηζκέλεο ζεηξέο, όπνπ 

θπξηαξρνύλ ε παξαθξηηηθή( θνπηζνκπνιηό), ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ πόλνπ, ν εθρπδατζκόο, νη βσκνινρίεο, ην γπκλό, ην 

αλνύζην γέιην θ.ιπ. 

 Πξνβνιή αξλεηηθώλ πξνηύπσλ(π.ρ. βία, αηνκηθηζκόο, θόζκνο ηνπ 

ζεάκαηνο, είδσια). 

 Λεμηπελία, εθθξαζηηθά ζθάικαηα, αζάθεηεο. 

 Ξελνκαλία, ππεξπξνβνιή μέλσλ πξνηύπσλ θαη θνπιηνύξαο. 

 Εμσξατζκόο ηεο δπζάξεζηεο πξαγκαηηθόηεηαο: ζπρλά ν θόζκνο ηεο 

ηειεόξαζεο κνηάδεη «αγγειηθά πιαζκέλνο», δίλνληαο εζθαικέλεο 

εληππώζεηο θπξίσο ζηε λέα γεληά, πνπ ζρεκαηίδεη δηαζηξεβισκέλε 

εηθόλα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο αλζξώπνπο. 
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Β΄ Ζεηνύκελν 

Οη επηπηώζεηο ηεο αξλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεόξαζεο ζηνλ 

ηειεζεαηή: 

 Απνπζία πλεπκαηηθώλ εξεζηζκάησλ, ζπξξίθλσζε 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη θαληαζίαο, αδπλακία θξηηηθήο ηθαλόηεηαο. 

 Μαδνπνίεζε, ηππνπνίεζε ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, 

παζεηηθνπνίεζε. 

 Πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

 Αδπλακία ζηνρνζεζίαο, απνπζία θαιιηέξγεηαο εζηθώλ αμηώλ θαη 

ηδαληθώλ, ηα επνπζηώδε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο δέθηεο δε 

λνεκαηνδνηνύλ ζσζηά ηε δσή ηνπο.(π.ρ. κόλε επηδίσμε ν εύθνινο 

πινπηηζκόο). 

 Επίπιαζηεο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, απνπζία θνηλσληθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ, αδηαθνξία. 

 Αδξάλεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνύ βίνπ, 

παζεηηθνπνίεζε ηνπ πνιίηε, θξίζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

 Κίλδπλνο αιινίσζεο ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο, απνκάθξπλζε από 

ηελ παξάδνζε. 

 Πξνβιήκαηα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

 

Δπίλογος 

Αίηεκα γηα πνηνηηθέο θαη αμηόινγεο ηειενπηηθέο παξαγσγέο πνπ 

εμπςώλνπλ εζηθνπλεπκαηηθά θαη ςπρηθά ηνλ ηειεζεαηή. 

 

Απνθώλεζε 

Με εθηίκεζε 

(Υπνγξαθή) 

 

 

 


