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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Α.  Στο συγκεκριμένο κείμενο γίνεται λόγος για την επιρροή που ασκεί το 
βιομηχανικό φαινόμενο της διαφήμισης στην κοινωνική ζωή, με την οποία 
συνδέεται άρρητα, κάτι που γίνεται αντιληπτό με κάθε ευκαιρία και σε κάθε 
σημείο της πόλης. Εάν εξαιρέσουμε την περίπτωση που διαφημίζεται ένα 
προϊόν με αντικειμενικό τρόπο, η διαφήμιση συνολικά εγκυμονεί μία σειρά από 
κινδύνους. Οι ερευνητές δηλαδή κάνουν λόγο για την εξαπάτηση του κοινού με 
την δημιουργία ψεύτικων αναγκών εκ μέρους των διαφημιστών, αλλά και για 
την απληστία που διακατέχει τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη 
χειραγώγηση και την πνευματική τους ατροφία. Τέλος, ο συγγραφέας 
επισημαίνει την δυνατότητα κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης, όταν η 
διαφήμιση αποσκοπεί στην αντικειμενική ενημέρωση του δέκτη υπηρετώντας το 
συμφέρον του και μόνο. 

 
Β.1 «Η διαφήμιση μπορεί βέβαια, χωρίς αμφιβολία, να αποβεί κοινωνικά 

ωφέλιμη». 

► Πληροφορεί τους καταναλωτές για τα προϊόντα (τιμή, χρησιμότητα).  

► Ο καταναλωτής κερδίζει χρόνο, ώστε να μην ταλαιπωρείται στα σύγχρονα 
αστικά κέντρα.  

► Ο ανταγωνισμός οδηγεί τις βιομηχανίες στη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων και των τιμών.  

► Καταπολεμά την ανεργία, αφού απασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι για 
την αύξηση της παραγωγής.  

► Δημιουργούνται νέα επαγγέλματα (διαφημιστές, μακετίστες, γραφίστες).  

► Αναπτύσσεται οικονομικά μια χώρα, με την αύξηση παραγωγής και 
κατανάλωσης προϊόντων.  

► Προσπορίζει οικονομικά κέρδη στα Μ.Μ.Ε., ώστε να είναι αδέσμευτα από τα 
πολιτικά κόμματα και να επιτελούν καλύτερα τον έλεγχο στην εξουσία.  

► Οι περισσότερες διαφημίσεις καλλιεργούν την καλαισθησία.  

► Αρκετές ενημερώνουν για κοινωνικά θέματα και προτείνουν μέτρα 
πρόληψης (κάπνισμα, AIDS).  

► Αναπτύσσεται το εμπόριο.  

► Βελτιώνεται το επίπεδο ζωής του ανθρώπου.  



 

 

Β.2 Τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική  
 Μέσα πειθούς: τεκμήρια: 
 
    α) παραδείγματα 
     («Εφημερίδες … πράγματα διαφήμισης» 
 
    β) αλήθεια 
     («Είναι ένα φαινόμενο…ψυχικού κόσμου μας») 
 
    γ) γεγονός 
     («Όπου κι αν γυρίσει … την ακούει») 
 
    δ) Επιχείρημα 
     (όλη η παράγραφος) 
 
 
 Β.3 α) διαβαίνει: περνά, ξεπερνά 
  συλλογή: σκέψη, περίσκεψη 
  παρατηρούν: κοιτάζουν, βλέπουν,  
  τεχνητές: πλαστές, ψεύτικες, κίβδηλες 
  πρόοδο: εξέλιξη, ανάπτυξη 
  

β) αρνηθεί: δεχτεί 
 δικαιολογημένη: αδικαιολόγητη 
 λογικά: παράλογα 
 ωφέλιμη: βλαβερή 
 διαφώτιση: εξαπάτηση, παραπλάνηση, συσκότιση 

 
 
Β.4 Θεματική περίοδος: «Η διαφήμιση … κοινωνικά ωφέλιμη» 
 Σχόλια – λεπτομέρειες: « Να συμβάλει … φαινομενικής αλήθειας» 
 Κατακλείδα: Δεν υπάρχει 
 
Γ. ΤΙΤΛΟΣ: «Κριτική σκέψη: το όπλο των νέων στον «πόλεμο» της 

διαφήμισης»   ή   «Οι επιπτώσεις της διαφήμισης» 
 
 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η τεχνολογική πρόοδος όχι μόνο οδήγησε στις γνωστές σε όλους 

κοινωνίες της αφθονίας χάρη στην αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της 
ποιότητας των αγαθών, αλλά και στήριξε την ανάπτυξη του διαφημιστικού 
κλάδου με τα ελκυστικά μέσα με τα οποία τον εφοδίασε. Έτσι, η διαφήμιση 
σήμερα έχει ό,τι χρειάζεται για να επηρεάσει αρνητικά τον καταναλωτή. 

 
α) οι αρνητικές πλευρές της διαφήμισης 
► Προβάλλει πρότυπα κατανάλωσης και τελικά πρότυπα ζωής και αξιών 

τέτοιων που μεταβάλλουν τον κοινό πολίτη σε εύκολο θύμα της απληστίας 
του κεφαλαίου.  

► Η διαφήμιση επιβάλλεται με το να πλήττει θανατηφόρα την ελευθερία της 
βούλησης.  

► Αλλοτριώνει ψυχολογικά τον άνθρωπο. Χάνοντας τη δύναμή του για 
πρωτοβουλία, ο άνθρωπος δεν είναι πια ο εαυτός του, είναι ήδη ένας άλλος 
του οποίου η προσωπικότητα τον αντικατέστησε.  



 

 

► Δημιουργεί πλασματικές ανάγκες.  
► Πετυχαίνει τον εθισμό των μαζών, εκτός από την αποδοχή και υπακοή σε 

διαφημιστικά μηνύματα, στην αποδοχή μηνυμάτων πολιτικού και 
ιδεολογικού περιεχομένου. Έτσι, οι μάζες απογυμνώνονται έντεχνα από το 
αναφαίρετο δικαίωμα και καθήκον τους να αποφασίζουν για την τύχη τους.  

► Η συνεχής διαφήμιση παραπληροφορεί και αποπροσανατολίζει τον 
καταναλωτή για την  ποιότητα του διαφημιζόμενου προϊόντος.  

► Δημιουργεί φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, βία και εγκληματικότητα, 
ιδίως στους νέους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα καταναλωτικά αγαθά.  

► Αυξάνει το άγχος για την απόκτηση των διαφημιζόμενων προϊόντων.  
► Το αυξημένο ενδιαφέρον του ατόμου για τα καταναλωτικά προϊόντα 

αμβλύνει το ενδιαφέρον του για τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα.  
► Κακοποιεί τη γλώσσα, με τη συνθηματική χρήση της και την πληθώρα 

ξενικών στοιχείων.  
► Δαπανώνται πολλά χρήματα για καταναλωτικές ανάγκες και παραμελούνται 

σημαντικές κοινωνικές (υγεία, εκπαίδευση, ...).  
► Ο άνθρωπος γίνεται υλιστής, ενώ απομακρύνεται από κάθε είδους ανώτερα 

ιδανικά και αξίες.  
► Με τις αφίσες ρυπαίνεται το περιβάλλον , καταστρέφεται η αισθητική του και 

αλλοιώνεται το φυσικό τοπίο.  
► Με τη μεγιστοποίηση της παραγωγής εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι.  
► Γίνεται κακή αλλά και προσβλητική χρησιμοποίηση των ατόμων και κυρίως 

του γυναικείου φύλου.  
► Η διαφήμιση ωραιοποιεί τη ζωή, καλύπτει τις άσχημες πλευρές της, 

διαστρεβλώνει την αλήθεια και παρουσιάζει στον άνθρωπο έναν 
εξωπραγματικό, πλαστό κόσμο.  

► Επιβαρύνει δυσανάλογα την τιμή των προϊόντων .  

 
β) παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των νέων 

απέναντι στα αρνητικά μηνύματα της διαφήμισης. 
 

 οικογένεια:  
 καλλιέργεια πνεύματος ολιγάρκειας, εγκράτειας και αυτάρκειας 
 ανάπτυξη της αίσθησης του μέτρου και του εφικτού  

 
 παιδεία: διαμόρφωση ελεύθερων, πολυδιάστατων προσωπικοτήτων με  

 με κριτική στάση 
 ευρύτητα σκέψης και αυτόνομη βούληση 
 εσωτερικές αντιστάσεις 
 ορθή διαμόρφωση των προτεραιοτήτων τους 

 
 πνευματικοί άνθρωποι: συμβολή στη διαμόρφωση μιας νέας 

βιοθεωρίας και κοσμοαντίληψης που θα διασφαλίζει την εσωτερική 
ισορροπία του ανθρώπου και θα στοχεύει στη δημιουργία μιας 
κοινωνίας με ανθρωπιστικά ιδεώδη και ανάλογους προσανατολισμούς 

 
 Μ.Μ.Ε.: προβολή θετικών προτύπων, ατόμων με υγιείς αξίες και 

ιδανικά, χωρίς μικροαστικές αντιλήψεις (νεοπλουτισμός, κοινωνική 
επίδειξη), που αγωνίζονται για την πραγμάτωση υψηλών στόχων 

 
 



 

 

 Πολιτεία: επιβολή δεοντολογικών αρχών στην αθέμιτη και 
παραπλανητική διαφήμιση, ώστε να μη λειτουργεί ως παράγοντας 
παραπληροφόρησης και μαζοποίησης     

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Τέλος, και ο ίδιος ο νέος καλείται να συνειδητοποιήσει πως η 
ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά και να αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας 
απέναντι στα διαβρωτικά διαφημιστικά μηνύματα, κυρίως μέσω της  σφαιρικής 
ενημέρωσης και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την κατάκτηση της 
αυτογνωσίας. 


