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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέµα του κειµένου αποτελεί η εισβολή της διαφήµισης στη ζωή µας. Σύµφωνα µε το
συγγραφέα, αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση κάθε είδους οπτικοακουστικού µέσου,
καθώς η διαφήµιση απορρέει από την υλικοτεχνική εξέλιξη και στηρίζεται σε αυτή.
Βέβαια, µε την υπερβολική εκµετάλλευση των µεθόδων αυτών, και χρησιµοποιώντας
αθέµιτα µέσα, καθίσταται επικίνδυνη, εφόσον επιδρά ποικιλοτρόπως στην ψυχή, ενώ
δηµιουργεί πλασµατικές ανάγκες οι οποίες αντικαθιστούν τις ουσιαστικές. Τα
βασικά αίτια της πνευµατικής αδράνειας των ανθρώπων εντοπίζονται στην
αδιαφορία των κοινωνικών φορέων και στη µαζοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας.
Στον αντίποδα, παρατίθενται ορισµένες προϋποθέσεις, ώστε η διαφήµιση να αποτελεί
µοχλό της οικονοµικής ανάπτυξης και όχι ανάσχεση της κοινωνικής προόδου.

Β.1.

Παρά την πολεµική που δέχεται η διαφήµιση, µπορεί, χωρίς αµφιβολία, να αποβεί
κοινωνικά ωφέλιµη. Όταν οι κρατικοί παράγοντες αναλαµβάνουν την κοινωνική
τους ευθύνη, αξιοποιώντας την αναµφισβήτητη δύναµη της, µπορούν να
παρακινήσουν τους πολίτες σε πράξεις προσφοράς προς τους συνανθρώπους τους και
το περιβάλλον. Έχουν τη δύναµη να συµβάλλουν στη συνειδητοποίηση της
αδιαφορίας µας για ό,τι έµψυχο ή άψυχο µάς περιβάλλει. Η εθελοντική δράση, η
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ιατρεία, φροντιστήρια, παντοπωλεία, συσσίτια, η
ψυχική, ηθική, υλική, χρηµατική υποστήριξη, ενισχύονται µε την προβολή
κοινωνικών µηνυµάτων. Ας εκµεταλλευτούµε, λοιπόν, τη µαζική σκέψη και δράση
των πολιτών, και να την κατευθύνουµε σε πράξεις κοινωφελείς και όχι
υπερκαταναλωτισµού.

Β.2.

Ο συγγραφέας στη δεύτερη παράγραφο χρησιµοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση
στη λογική. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε, ως µέσο πειθούς, την παρουσία
επιχειρήµατος (σειρά προτάσεων / κρίσεων µε χαρακτηριστική δοµή: Μια ή
περισσότερες προτάσεις (προκείµενες) χρησιµεύουν ως βάση για την αποδοχή µιας
άλλης πρότασης (συµπέρασµα), η οποία ακολουθεί λογικά τις προκείµενες)*, µε το
οποίο προσπαθεί να υποστηρίξει ότι η διαφήµιση «έχει διαποτίσει το συνειδητό και
το υποσυνείδητο της ψυχής µας». Το επιχείρηµα, ουσιαστικά καλύπτει ολόκληρη
την παράγραφο. Ταυτόχρονα, χρησιµοποιεί τεκµήρια (συγκεκριµένα στοιχεία που
αναφέρονται σε µια ορισµένη εµπειρία [παραδείγµατα, αλήθειες, γεγονότα,
αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία] και χρησιµοποιούνται από τον ποµπό, για να
υποστηρίξει τη θέση του)* και, ειδικότερα, παραδείγµατα (εφηµερίδες, περιοδικά,
δρόµοι, σιδηροδροµικοί σταθµοί, γραφεία ταξιδίων, µετώπες σπιτιών, µανδρότοιχων,
χαρτιά, εικόνες, κείµενα, χρώµατα) και αλήθεια (φαινόµενο του βιοµηχανικού
πνεύµατος και προόδου).
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Α.

* Οι ορισµοί του επιχειρήµατος και των τεκµηρίων δεν απαιτούνται, ωστόσο
δίνονται, για να τεκµηριωθεί καλύτερα η απάντηση.
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α. Συνώνυµα:
διαβαίνει = ξεπερνά
συλλογή = σκέψη
παρατηρούν = προσέχουν
τεχνητές = πλασµατικές
πρόοδο = ευηµερία
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Β.3

β. Αντώνυµα:
αρνηθεί ≠ αποδεχτεί
δικαιολογηµένη ≠ αδικαιολόγητη
λογικά ≠ ανούσια
ωφέλιµη ≠ επιζήµια
διαφώτιση ≠ συσκότιση

Θεµατική περίοδος: «Η διαφήµιση µπορεί … ωφέλιµη»
Λεπτοµέρειες – σχόλια: «Να συµβάλει … αλήθειας»
Κατακλείδα: δεν υπάρχει.

Γ.

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στη σχολική εφηµερίδα
Ρηµατικά πρόσωπα: κυρίως γ΄ ενικό – πληθυντικό, χωρίς να λείπουν οι αναφορές στο
α΄ και β΄ πληθυντικό πρόσωπο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ερώτηµα.
Μέσα πειθούς: κυριαρχεί η λογική
Τίτλος: «∆ιακοπή για διαφηµίσεις»
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Β.4.

Πρόλογος: αφορµή για το άρθρο µία διαφήµιση που προβλήθηκε στην τηλεόραση
και σας προβληµάτισε / εξόργισε. Σύντοµη αναφορά στη δύναµη της διαφήµισης και
στον τρόπο που διεισδύει στην ανθρώπινη ψυχή. Εναλλακτικά, θα µπορούσε κανείς
να καταγράψει συνοπτικά τις θετικές συνέπειες της διαφήµισης, ώστε να περάσει
µετά στην ανάλυση των αρνητικών, τονίζοντας την αντίθεση ανάµεσα στους δύο
άξονες.

Πνευµατικός τοµέας: ο δέκτης καθίσταται υποχείριο της διαφήµισης, οπότε
αποδυναµώνεται η κρίση και υπονοµεύεται η ελευθερία σκέψης. Αδιαφορεί το
άτοµο για την πνευµατική του βελτίωση, καθώς κυνηγά µόνο τα υλικά αγαθά και
τον τρόπο ζωής που υπαγορεύει η διαφήµιση. Ιδιαίτερες είναι οι επιπτώσεις στην
ελληνική γλώσσα, καθώς αυτή κακοποιείται από τα αρτικόλεξα, τα ορθογραφικά
λάθη, τους νεολογισµούς, την απρόσεκτη σύνταξη.
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Α΄ ερώτηµα: οι αρνητικές πλευρές της διαφήµισης

Ψυχολογικός τοµέας: ο άνθρωπος πειθαναγκάζεται να ακολουθεί τα
προβαλλόµενα πρότυπα, και όταν δεν τα καταφέρνει, βιώνει το συναίσθηµα του
ανικανοποίητου. Από την άλλη, η αδυναµία του να αποκτήσει όσα προωθούνται
από τη διαφήµιση τού δηµιουργεί συµπλέγµατα κατωτερότητας, φθόνου.
Επιπλέον, νιώθει άγχος στην προσπάθειά του να καλύψει τις πλασµατικές
ανάγκες που του επιβλήθηκαν.

•

Ηθικός τοµέας: δηµιουργούνται πρότυπα ζωής που αποσκοπούν στην επιδίωξη
του υλικού κέρδους. Επιπλέον, σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν το άτοµο αδυνατεί
να ακολουθήσει τα προβαλλόµενα πρότυπα και να αγοράσει τα άχρηστα
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καταναλωτικά αγαθά µε τα οποία το βοµβαρδίζει η διαφήµιση, καταφεύγει σε
παραβατικές ενέργειες.
Κοινωνικός τοµέας: ο άνθρωπος ετεροκατευθύνεται, αποκτά αγελαία
συµπεριφορά, µαθαίνει να υπακούει σε πολιτικά µηνύµατα. Η διαφήµιση
αποτελεί όχηµα του λαϊκισµού, καθώς, όταν αποκτά τη µορφή προπαγάνδας,
συσκοτίζει, παραπλανά, οδηγεί σε πολιτική οµηρία, γεννά τη µισαλλοδοξία, το
φανατισµό.

•

Οικονοµικός τοµέας: οδηγεί σε µαρασµό µικρές επιχειρήσεις που δεν µπορούν
να ανταγωνιστούν µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δαπανούν πακτωλό
χρηµάτων στη διαφήµιση. Συνακόλουθα, αυξάνεται η ανεργία, ενώ ανατρέπεται
το ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών, µια και τα περισσότερα προϊόντα που
προωθούνται από τη διαφήµιση εισάγονται.

•

Ευπαθείς – ευάλωτες οµάδες: οι γυναίκες παρουσιάζονται στις διαφηµίσεις ως
καταναλωτικές µηχανές, πολλά προϊόντα απευθύνονται σε αυτές, ενώ το σώµα
τους χρησιµοποιείται πολλές ως αντικείµενο έλξης και πόθου. Προσβάλλεται η
αξιοπρέπειά τους, διαιωνίζονται στερεοτυπικές αντιλήψεις εις βάρος τους. Τα
παιδιά πέφτουν ευκολότερα θύµατα της διαφήµισης, αφού δε διαθέτουν την
κριτική σκέψη και ωριµότητα, για να προφυλαχθούν από τους κινδύνους τις
διαφήµισης. Θεωρούνται ο εύκολος αλλά και ο ιδανικός στόχος, καθώς είναι
ιδιαίτερα αποδοτικό για τους διαφηµιστές να «εκπαιδεύσουν» καταναλωτές από
µικρή ηλικία.
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Η αναφορά στις αρνητικές συνέπειες στα παιδιά µπορεί να λειτουργήσει ως
τρόπος οµαλής µετάβασης στο Β΄ ερώτηµα.
Β΄ ερώτηµα: παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
νέων απέναντι στα αρνητικά µηνύµατα της διαφήµισης.
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Οικογένεια: ως πρώτος φορέας παροχής παιδείας και κοινωνικοποίησης, η
οικογένεια οφείλει να εφοδιάσει τα νέα άτοµα µε εκείνες τις αξίες, που θα τα
βοηθήσει να ιεραρχήσουν ορθά τις ανάγκες τους και να αποκρούσουν τις
«διαφηµιστικές Σειρήνες».
Εκπαιδευτικό σύστηµα: το σχολείο, µέσα από τη θεσµοθετηµένη και
οργανωµένη εκπαίδευση, οφείλει να οξύνει την κριτική σκέψη των νέων, να
δώσει έµφαση στις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες.
Πνευµατικοί άνθρωποι: χρέος τους όχι µόνο να καθοδηγήσουν τη νεολαία, αλλά
να αποτελέσουν, µε τη στάση τους και τον τρόπο ζωής τους, πρότυπο, να
εναρµονίσουν τη θεωρία µε την πράξη.
Αυτοµόρφωση: οι παραπάνω παράγοντες σαφώς βοηθούν τα νέα παιδιά να
προσεγγίσουν κριτικά τη διαφήµιση. Ωστόσο, απαιτείται και η προσωπική
προσπάθεια, καλλιέργεια, η διαρκής εγρήγορση, ώστε να αµφισβητούν και να
απορρίπτουν όσα στοιχεία της διαφήµισης κρίνουν ότι τα παγιδεύουν, τα
αποπροσανατολίζουν, τα ποδηγετούν.
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Επίλογος: προτροπή στους συµµαθητές και, γενικότερα, στους αναγνώστες του
άρθρου να αντιµετωπίσουν κριτικά τη διαφήµιση όσο γίνεται πιο σύντοµα.
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