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Α. 
Το κείμενο πραγματεύεται τις επιδράσεις της διαφήμισης στο άτομο και στο 
κοινωνικό σύνολο. Αρχικά, ο συγγραφέας επισημαίνει την κυριαρχία της 
διαφήμισης στην καθημερινή ζωή παραθέτοντας παραδείγματα. Τονίζει ότι η 
διαφήμιση αποτελεί φαινόμενο της τεχνολογικής περιόδου και ασκεί μεγάλη 
επίδραση στον ψυχισμό του ανθρώπου. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι η 
αρνητική διαφήμιση κρύβει κινδύνους, σε αντίθεση με τη θετική διαφήμιση, η 
οποία επιτελεί το σκοπό της όταν είναι αντικειμενική. Οι ερευνητές της 
διαφήμισης επισημαίνουν ότι δημιουργεί πλαστές ανάγκες, έτσι ώστε να 
ωθήσει τον καταναλωτή στην αγορά περιττών προϊόντων. Παράλληλα, 
καλλιεργεί την υπερκατανάλωση, με αρνητικές συνέπειες για το κοινωνικό 
σύνολο. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η διαφήμιση επιδρά αρνητικά στον 
άνθρωπο γιατί ο ίδιος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στη συσσωρευμένη – ομαδική 
προβολή αντιλήψεων. Τέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση 
μπορεί να ωφελήσει το κοινωνικό σύνολο, εφόσον ενημερώνει το κοινό, τηρεί 
τα όρια και δε μετέρχεται παραπλανητικές μεθόδους. 
 
 
Β.1 
Η διαφήμιση μπορεί να αποβεί κοινωνικά ωφέλιμη γιατί : 

 ενημερώνει για προϊόντα 

 ενημερώνει για κοινωνικά ζητήματα 

 βοηθά στην πρόοδο της οικονομίας, στην αύξηση της παραγωγής και 
της κατανάλωσης, στην ανάπτυξη του εμπορίου 

 συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων 
επαγγελμάτων και της οικονομικής προόδου. 

 ενισχύει τον ανταγωνισμό, ο οποίος προκαλεί τη βελτίωση της 
ποιότητας και της τιμής των προϊόντων, άρα και της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων 

 συντελεί στην αποδέσμευση των ΜΜΕ από πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα, άρα και στην ορθότερη ενημέρωση των πολιτών 

 
Β.2 
Τα μέσα πειθούς είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει ως τεκμήρια γενικές 
αλήθειες («Όπου ….. ακούει» και «Είναι …. κόσμου μας») και παραδείγματα 
(«Εφημερίδες, περιοδικά ….. πράγματα διαφήμισης») 

 
Β.3α 

διαβαίνει = περνά, διέρχεται 
συλλογή = περίσκεψη, περισυλλογή 
παρατηρούν = παρακολουθούν, μελετούν, εξετάζουν, ερευνούν 
τεχνητές = κατασκευασμένες, ψεύτικες, πλαστές 
πρόοδο = βελτίωση, καλυτέρευση, εξέλιξη, ανάπτυξη 



Β.3β 
αρνηθεί ≠ δεχθεί, παραδεχθεί, ομολογήσει, αποδεχθεί 
δικαιολογημένη ≠ αδικαιολόγητη, παράλογη 
λογικά ≠ παράλογα, άλογα 
ωφέλιμη ≠ ανώφελη, βλαβερή 
διαφώτιση ≠ συσκότιση 
 
Β.4 

Θεματική περίοδος : Η διαφήμιση μπορεί …. ωφέλιμη 
Λεπτομέρειες / Σχόλια : Να συμβάλλει …. αλήθειας 
Κατακλείδα : Δεν έχει 
 
Γ.1 
Αρνητικές πλευρές της διαφήμισης 

 Παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, μαζοποίηση, πλύση εγκεφάλου, 
αποπροσανατολισμός από την πραγματικότητα, περιορισμός της 
κριτικής σκέψης 

 Ενίσχυση του ωφελιμιστικού και υπερκαταναλωτικού πνεύματος, 
θεσμοποίηση της ύλης, υλικός ευδαιμονισμός, υποδούλωση σε 
πλαστές ανάγκες, το χρήμα γίνεται η υπέρτατη αξία 

 Στροφή σε ανούσια εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου, διόγκωση 
των ατομικών αναγκών και παραμέληση των κοινωνικών, ενίσχυση του 
ανταγωνιστικού πνεύματος 

 Ενίσχυση του λαϊκισμού, της δημαγωγίας μέσω της προπαγάνδας 

 Αλλοίωση της γλώσσας, απομάκρυνση από παράδοση και τέχνη 

 Ετεροκατεύθυνση των πολιτών, κατάλυση της ελευθερίας της 
βούλησης, προπαγάνδα 

 Πρόκληση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα) 
με σκοπό την κατανάλωση αγαθών 

 Επιβάρυνση της τιμής των προϊόντων 
 
Παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των νέων 
απέναντι στα αρνητικά της διαφήμισης 

 Οικογένεια (διδασκαλία του μέτρου και του εφικτού στις επιθυμίες, 
στροφή του νέου στη γνήσια ψυχαγωγία) 

 Εκπαίδευση (ανθρωπιστική) 

 ΜΜΕ (τήρηση κανόνων δεοντολογίας) 

 Πνευματικοί άνθρωποι (ενημέρωση και ευαισθητοποίηση) 

 Κοινωνικός περίγυρος 

 Άτομο (απαλλαγή από υλικό ευδαιμονισμό, επανιεράρχηση αναγκών 
και αξιών)  


