
 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

Α1. Σην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ε 

δηαθήκηζε , θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο νξζήο πξνψζεζεο ηεο. Αξρηθά, επηζεκαίλεη 

φηη ε δηαθήκηζε έρεη θαηαθιχζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη 

καο νδεγεί ζε ζπλεηδεηέο θαη αζπλείδεηεο πξάμεηο. Δπηζεκαίλεη φηη, αλ θαη νη θνξείο 

πξνψζεζεο ηεο γλσξίδνπλ πσο ειινρεχεη αξθεηνχο  θηλδχλνπο φηαλ μεπεξλά ηα 

επηηξεπηά φξηα, παξφια απηά ζπρλά εληνπίδνληαη θαθφβνπιεο δηαθεκίζεηο  πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο. Ο ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη φηη ,φηαλ 

δελ δεκηνπξγείηαη κε γλψκνλα ην θνηλσληθφ φθεινο, σζεί κέζσ ηεο ππνβνιήο ηεο 

ππεξθαηαλάισζε πξντφλησλ ήζζνλνο ζεκαζίαο. Ο ζπγγξαθέαο νινθιεξψλεη, 

αλαθέξνληαο φηη παξά ην γεγνλφο φηη  ε δηαθήκηζε επεξεάδεη αξλεηηθά ζε 

πλεπκαηηθφ επίπεδν, απνθέξεη θαη ζεηηθά ζε φινπο ηνπο ηνκείο  φηαλ ππαθνχεη ζηνλ 

θψδηθα δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο. 

Β1. Η δηαθήκηζε κπνξεί αλακθηζβήηεηα λα είλαη θνηλσληθά  ιπζηηειήο. Αξρηθά, έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ζηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ , κε ηελ πξνβνιή θαη ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπο. Έηζη, αθελφο δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο ηνπ 

θαηαλαισηή , αθεηέξνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ , ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο 

παξαγσγνχο. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Τέινο, ε δηαθήκηζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο αλζξσπηζηηθψλ 

κελπκάησλ , επαηζζεηνπνηψληαο ηελ θνηλή γλψκε γηα πνηθίια θνηλσληθά ζέκαηα. 

Όια απηά ηα νθέιε κπνξνχλ λα δηαζθαιηζηνχλ, βέβαηα, φηαλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

πξνψζεζεο ηεο εθαξκφδνληαη ζσζηά. 

Β2. Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί σο κέζα 

πεηζνχο ηεθκήξηα. Πην ζπγθεθξηκέλα εληνπίδνληαη γεληθέο αιήζεηεο θαη 

παξαδείγκαηα. 

 

Γεληθέο αιήζεηεο: «Όπνπ θαη αλ γπξίζεη…ηελ αθνχεη» θαη «Δίλαη έλα 

θαηλφκελν….ςπρηθνχ θφζκνπ καο». 

Παξαδείγκαηα: «Δθεκεξίδεο, πεξηνδηθά….πξάγκαηα δηαθήκηζεο» 

 

Β3.α. δηαβαίλεη: μεπεξλά, ππεξβαίλεη 

ζπιινγή: ζθέςε, πεξίζθεςε 

παξαηεξνχλ: εμεηάδνπλ , ειέγρνπλ 

ηερλεηέο: πιαζκαηηθέο, πιαζηέο 

πξφνδν: αλάπηπμε, εμέιημε 

 

β. αξλεζεί  απνδερζεί 

δηθαηνινγεκέλε  αδηθαηνιφγεηε 

ινγηθά  παξάινγα, άινγα 

σθέιηκε  επηβιαβήο 

δηαθψηηζε  ζχγρπζε, ζπζθφηηζε 

 



 

 

Β4. Τα δνκηθά  ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ είλαη ηα εμήο: 

Θεκαηηθή πξφηαζε: «Η δηαθήκηζε….σθέιηκε» 

Λεπηνκέξεηεο/Σρφιηα: « Να ζπκβάιεη….θαηλνκεληθήο  αιήζεηαο». 

Καηαθιείδα: Γελ ππάξρεη. 

 

 

 

Γ1. Δπικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο 

 

Σίτλος: «Γιαυήμιση : ύποσλος κίνδσνος» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Αθφξκεζε απφ ηελ πξφζθαηε ενξηαζηηθή πεξίνδν θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη θαηαλάισζεο 

ή 

Τν θαηλφκελν ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ε άκεζε ζρέζε ηνπ κε ηελ δηαθήκηζε 

 

Α’ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

 Γεκηνπξγεί πιαζκαηηθέο αλάγθεο θαη απμάλεη ην άγρνο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ. 

 Η ζπλερήο δηαθήκηζε παξαπιεξνθνξεί θαη απνπξνζαλαηνιίδεη ηνλ θαηαλαισηή 

γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο.  

 Η δηαθήκηζε σξαηνπνηεί ηε δσή, θαιχπηεη ηηο άζρεκεο πιεπξέο ηεο, δηα-

ζηξεβιψλεη ηελ αιήζεηα θαη παξνπζηάδεη ζηνλ άλζξσπν έλαλ εμσπξαγκαηηθφ, 

πιαζηφ θφζκν 

 Πξνβάιιεη πξφηππα θαηαλάισζεο θαη ηειηθά πξφηππα δσήο θαη αμηψλ ηέηνησλ 

πνπ κεηαβάιινπλ ηνλ πνιίηε ζε εχθνιν ζχκα ηεο απιεζηίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Πεηπραίλεη ηνλ εζηζκφ ησλ καδψλ, εθηφο απφ ηελ απνδνρή θαη ππαθνή ζε 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ζηελ απνδνρή κελπκάησλ πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Έηζη, νη κάδεο απνγπκλψλνληαη έληερλα απφ ην αλαθαίξεην 

δηθαίσκα θαη θαζήθνλ ηνπο λα απνθαζίδνπλ γηα  ηελ ηχρε ηνπο. 

 Δπηδξά αξλεηηθά ζηνλ ηδενινγηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ: ην θαηαλαισηηθφ πλεχκα 

ακβιχλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα  θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ν 

άλζξσπνο γίλεηαη πιηζηήο, ελψ απνκαθξχλεηαη απφ θάζε είδνπο αλψηεξα ηδαληθά 

θαη αμίεο, 

 Δπηειίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε: 

- ηελ θαθή αιιά θαη πξνζβιεηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηφκσλ θαη θπξίσο ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ, 

- ηε γεινηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. 

 Καθνπνηεί ηε γιψζζα, κε ηε ζπλζεκαηηθή ρξήζε ηεο θαη ηελ πιεζψξα μεληθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

Απαηηείηαη άκεζε ελεξγνπνίεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

Καζνξηζηηθή ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε δηαθήκηζε , θπξίσο απφ ηνπο 

λένπο θαζψο είλαη βαζηθνί απνδέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 



 

 

 

Β’ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 

 Τν ζρνιείν επηβάιιεηαη λα παξέρεη πνιχπιεπξε γλψζε, λα πξνσζεί ηελ έξεπλα 

θαη ηνλ δηάινγν. Δθπαίδεπζε ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Διεγρφκελε παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 

 Βαξχηεηα ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ. 

 Απφθηεζε γλψζεσλ/ θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί 

ελδερφκελε παξαπιεξνθφξεζε. 

 Δπαλαηεξάξρεζε αμηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζρέζεο αηφκνπ 

κε πεξηβάιινλ (θνηλσληθφ θα θπζηθφ). 

 Σπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή. 

 Γισζζηθή παηδεία. 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Η δηαθήκηζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ φκσο 

ιεηηνπξγεί  κε νξζφ ηξφπν. Γπζηπρψο ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα απέρεη πνιχ 

απφ απηφλ ηνλ ζηφρν. Άξα, απαηηείηαη δξαζηεξηνπνίεζε : 

 απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θαη δηαθεκηδφκελνπο ιεηηνπξγψληαο κε αίζζεκα 

επζχλεο. 

 απφ ηελ Πνιηηεία κε επέκβαζε θαη έιεγρν απφ αξκφδηνπο θνξείο. 

 απφ ην άηνκν κε ηε ζσξάθηζε ηνπ απέλαληη ζνπο θηλδχλνπο ηεο δηαθήκηζεο. 
 


