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Η απόδοση της διαυήμισης 

 
     Δθηηκάηαη όηη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο έρνπκε δεη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δηάξθεηαο 

ελάκηζη έηνπο. Γελ έρεη ζεκαζία ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηηο δηαθεκίζεηο, θαζώο 

ζηηο κέξεο καο θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθό κεξίδην ζηε δσή καο. Γη’ απηό θαη κόλν ην ιόγν, ε 

δηαθήκηζε είλαη έλα ζνβαξό θαηλόκελν ηεο θνηλσλίαο καο. Δξεπλεηέο, ηόζν από ηνλ 

αθαδεκατθό όζν θαη από ηνλ επηρεηξεκαηηθό ρώξν, γηα δεθαεηίεο πξνζπαζνύλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθεκίζεηο επηδξνύλ ζην θνηλό. Τν 

ηειεπηαίν ζπλήζσο νξίδεηαη σο θαηαλαισηέο θαη νη δηαθεκίζεηο σο κελύκαηα. Κη 

απνηέιεζκα ζηε ζρέζε ησλ δύν ππάξρεη όηαλ νη ζηάζεηο ηνπ θνηλνύ κεηαβάιινληαη ή όηαλ 

νη πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ απμάλνληαη.  

     Οη ακθηβνιίεο όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη ηόζν παιαηέο 

όζν θαη ε ίδηα ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο. Οη δηαθεκηζηέο δηαβεβαηώλνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο όηη δε ράλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη όηη κε ην λα δηαθεκίδνληαη πξνσζνύλ ηηο πσιήζεηο 

ηνπο. Καη απηό πξνζπαζνύλ λα ην θάλνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κεηξήζεηο. Τν ίδην θαη 

ηα Μέζα. Ωζηόζν, ε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαίλεηαη λα δίλεη λέα εξγαιεία ζηνπο 

δηαθεκηζηέο θαη ζηα Μέζα, γηα ηελ απόδνζε ησλ κελπκάησλ. Ο θαζεγεηήο Τδνλ Φίιηπο 

Τδνλο, ηνπ ακεξηθαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ “Suracuse”, αθνύ επεμεξγάζηεθε ζηνηρεία ηεο 

Nielsen αλάκεζα ζηα ρξόληα 1991-1992, πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ζε 142 πξντόληα (από ηα νπνία 80 είραλ δηαθεκηζηεί θαη ηα 

62 δελ είραλ). Σηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, ζηα νπνία ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δηαθξίλεηαη κηα 

αληίθαζε, ν Τδνλο θαηέιεμε ζην όηη πεξίπνπ ην κηζό ηεο δηαθήκηζεο έρεη πξάγκαηη 

απνηέιεζκα. Τν 70% ησλ δηαθεκηζηηθώλ εθζηξαηεηώλ πνπ κειέηεζε, παξαηήξεζε όηη είραλ 
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άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο πσιήζεηο. Ωζηόζν, αλέθεξε όηη ε απόδνζε ησλ 

δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ 

κειέηεζε. Σπρλά εξεπλνύκε ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηαθήκηζεο ζην λα καο πείζεη. Δξεπλνύκε 

ζρεηηθά κε ηε κεγάιε επίδξαζε παξά γηα ηηο κηθξέο θαη πεξηζσξηαθέο επηδξά-ζεηο θαη 

απνηειέζκαηα. 

     (…) Οη πεξηζζόηεξεο επηδξάζεηο θαη απνηειέζκαηα ηεο δηαθήκηζεο δελ έρνπλ κεγάιε 

ζρέζε κε ηελ πεηζώ. Οη κηθξέο επηδξάζεηο δελ είλαη θαλεξέο αιιά είλαη πεξηζζόηεξν 

νπζηαζηηθέο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθήκηζε δελ είλαη απαξαίηεην λα θαηαιάβνπκε θαη 

λα κεηξήζνπκε ηελ απόδνζή ηνπο. Όηαλ ηα παηδηά κεγαιώλνπλ, νη γνλείο ηνπο δελ 

παξαηεξνύλ ηε θπζηθή αλάπηπμε ησλ ηέθλσλ ηνπο θάζε κέξα. Αιιά ρξόλν κε ην ρξόλν 

αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη απηά κεγάισζαλ. Τν λα θαζνξίζεηο πόζν έλα παηδί 

κεγάισζε κέζα ζε έλα 24σξν είλαη ην ίδην κε ην λα απνηηκήζεηο ηελ απόδνζε κηαο 

δηαθήκηζεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη κεηαβνιέο είλαη κηθξέο ή νξηαθέο θαη δελ 

κπνξνύκε λα ηηο αληηιεθζνύκε. Έηζη, ινηπόλ, θη νη κηθξέο απνδόζεηο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζε 

ζέζε λα επεξεάζνπλ ην πξντόλ πνπ επηιέγνπκε, ηδηαίηεξα όηαλ όινη νη άιινη παξάγνληεο 

είλαη ίζνη θαη όηαλ ηα άιια πξντόληα είλαη ιίγν πνιύ ηα ίδηα.  

     Όκσο ε δηαδηθαζία ηεο επαλάιεςεο πνπ εθαξκόδεη ε δηαθήκηζε πάλσ ζε έλα πξντόλ 

είλαη απηή πνπ θάλεη ηε δηαθνξά. Η δηαθήκηζε επεξεάδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έρνπκε 

θαηαηάμεη ηα δηάθνξα πξντόληα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη είλαη απαξαίηεηα. Παξόια απηά είλαη 

κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία. Αληί γηα ηελ πεηζώ θαη ηηο άιιεο κεγάιεο επηδξάζεηο, ην 

νξζό είλαη λα θνηηάδνπκε γηα ηηο κηθξέο επηδξάζεηο πνπ επέξρνληαη δηακέζνπ ηεο 

επαλάιεςεο.  

 

 

(Σηέιηνο Παπαζαλαζόπνπινο, εθεκ. ΤΑ ΝΔΑ, ζπληνκεπκέλν) 
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Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (80-100 ιέμεηο). 

Μονάδες 25 

 
Β1. Έλα από ηα πην δεκνθηιή λέα πξόζσπα ηεο δηαθήκηζεο είλαη θαη απηό ηεο ρνξεγίαο. 
Πώο εμεγείηαη απηή ε ζηξνθή; Αλαπηύμηε ηηο απόςεηο ζαο ζε κία παξάγξαθν 100 ιέμεσλ.  

Μονάδες 10 

 

Β2. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν δύν (2) πεξηπηώζεηο ηεθκεξίσλ. 

 

Μονάδες 5 

 
Β3. α. Με πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε ηξίηε παξάγξαθνο;  

 
β. Τη εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο;  

Μονάδες 5 

 
Β4. Να αλαγλσξηζηεί ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο) ζηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο θαη λα κεηαηξαπεί ε θαζεκηά ζύληαμε ζηελ αληίζεηή ηεο: 
 
α. Η δηαθήκηζε επεξεάδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία έρνπκε θαηαηάμεη ηα δηάθνξα πξνϊόληα.  
β.Τν ηειεπηαίν (ην θνηλό) ζπλήζωο νξίδεηαη ωο θαηαλαιωηέο θαη νη δηαθεκίζεηο ωο κελύκαηα. 

 

Μονάδες 5 

 
Β5. α. Από ην β΄ ζπλζεηηθό ησλ παξαθάησ ιέμεσλ λα ζρεκαηίζεηε κηα θαηλνύξηα ζύλζεηε 
ιέμε:  διαβεβαιώνοσν, προωθούν, ανηίθαζη (όρη παξάγωγέο ηνπο). 

Μονάδες 6 

 

β. Να ζρεκαηίζεηε δύν ζύλζεηεο ιέμεηο γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ απιέο ιέμεηο: 
ηρόποσς, μεηρήζεις. 

 

 

Μονάδες 4 
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Γ. Υπνζηεξίδεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο όηη ε δηαξθήο έθζεζε ησλ παηδηώλ από κηθξή 

ειηθία ζηελ επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Ωο κέινο 

ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ, ζε γξαπηή ζαο εηζήγεζε, λα εμεγήζεηε πόηε θαη γηαηί ε δηαθήκηζε 

είλαη επηβιαβήο γηα ηα παηδηά θαη λα πξνηείλεηε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο κπνξνύλ 

λα ηα πξνζηαηεύνπλ από ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηαθήκηζεο. 

 

Μονάδες 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τουσ εξεταηομζνουσ) 

1. Στο εξϊφυλλο να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. 
Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα). Να μθν αντιγράψετε τα 
κζματα ςτο τετράδιο και να μθ γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ το όνομά ςασ.  
2. Να γράψετε το Ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Συχόν ςθμειϊςεισ 
ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα.  
3. Να απαντιςετε ςτο τετράδιό ςασ ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δε ςβινει.  
4. Κάκε απάντθςθ τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ(3) ϊρεσ. 
6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ 13.00’.  

ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΙΝΗΣΑ 

 

 


