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Ο 20
νο

 αηώλαο, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ γλώξηζε όρη κόλν ηελ έθξεμε ηεο 

δηαθήκηζεο, αιιά επίζεο θαη ηελ εθιέπηπλζή ηεο. Η θηινδνμία ρεηξαγώγεζεο ησλ πλεπκάησλ έθηαζε ζην επίπεδν 

ζρεδόλ κηαο επηζηήκεο. Οη ηερληθέο ηεο πεηζνύο δελ έπαςαλ λα γίλνληαη πην εθιεπηπζκέλεο, γηα λα παξακεξίζνπλ ηελ 

πεξηθξόλεζή καο θαη λα εληππώζνπλ ζην κπαιό καο έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν κήλπκα. 

[...] Πώο πξνρσξεί ινηπόλ ε δηαθήκηζε, γηα λα θηάζεη ζ' εκάο; Οξηζκέλνη θαληάζηεθαλ έλα κήλπκα πνπ ζα 

πεξηνξηδόηαλ ζε κηα κόλν εηθόλα θαη ηνπ νπνίνπ ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ζεκαληηθό. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ε 

ιεγόκελε ηεο παξαζπλεηδεζηαθήο εηθόλαο, θαζηζηά ηε δηαθήκηζε αλεπαίζζεηε. Παξεκβάιινληαο κηα εηθόλα 

παξάζηην αλάκεζα ζηηο 24 πνπ κεηαδίδνληαη αλά δεπηεξόιεπην ζηνλ θηλεκαηνγξάθν -25 ζηελ ηειεόξαζε-, ν 

ακθηβιεζηξνεηδήο δελ κπνξεί λα επηκείλεη ζ' απηή. Τν κάηη βιέπεη θαη ν εγθέθαινο πιεξνθνξείηαη γη' απηό, αιιά 

θάησ από ην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο, κέζσ ηνπ ππνζπλείδεηνπ ή παξαζπλεηδεζηαθνύ απνηειέζκαηνο. Απηέο νη 

παξαζπλεηδεζηαθέο, παξάλνκεο εηθόλεο, «ζηνηρεηώλνπλ» ην κπαιό πνιιώλ πνιηηώλ. 

[...] Επεηδή ε δηαθήκηζε ζέιεη λα είλαη ε ηέρλε ηεο πεηζνύο, ην θάζε κήλπκά ηεο είλαη πνιύ επεμεξγαζκέλν. 

Πξηλ από ηε κεηάδνζή ηεο, κηα δηαθήκηζε ππνβάιιεηαη ζε επηζηεκνληθέο δνθηκαζίεο, κε ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα 

θαζνξίζνπκε ζηαηηζηηθά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ δέθηε, απηό πνπ είδε πξώηα θαη απηό πνπ ηνπ μέθπγε. Όια απηά 

προκύπτοσν από ζπλεξγαζία εηδηθώλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο: θνηλσληνιόγνη, ςπρνιόγνη, 

ζεκεηνιόγνη, γισζζνιόγνη, γξαθίζηεο, δηαθνζκεηέο. 

Η δηαθήκηζε ππόζρεηαη πάληα ην ίδην πξάγκα: ηελ επεκεξία, ηελ άλεζε, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ επηπρία 

θαη ηελ επηηπρία. Πξνβάιιεη κηα ππόζρεζε ηθαλνπνίεζεο. Πνπιάεη όλεηξα, πξνηείλεη ζπκβνιηθνύο ζύληνκνπο 

δξόκνπο γηα κηα γξήγνξε θνηλσληθή άλνδν. Καηαζθεπάδεη επηζπκίεο θαη παξνπζηάδεη έλαλ θόζκν ζε μόνιμες 

δηαθνπέο, ραιαξό, ρακνγειαζηό θαη ανέμελο, πνπ θαηνηθείηαη από επηπρηζκέλα πξόζσπα πνπ θαηέρνπλ επηηέινπο ην 

ζαπκαηνπξγό πξντόλ πνπ ζα ηνπο θάλεη σξαίνπο, θαζαξνύο, ειεύζεξνπο, πγηείο, επηζπκεηνύο, ζύγρξνλνπο... Η 

δηαθήκηζε πνπιάεη ηα πάληα ζηνπο πάληεο αδηαθξίησο, ζαλ ε καδηθή θνηλσλία λα είλαη κηα θνηλσλία ρσξίο ηάμεηο. 

«Απέλαληη ζε έλαλ αγρσκέλν θόζκν, ε δηαθήκηζε επηθαιείηαη έλαλ θόζκν ιδανικό, απαιιαγκέλν από θάζε ηξαγσδία, 

ρσξίο ππαλάπηπθηεο ρώξεο, ρσξίο ππξεληθή βόκβα θαη ρσξίο πνιέκνπο. Έλαλ θόζκν αθώο, γεκάην ρακόγεια θαη 

θώηα, αηζηόδνμν θαη παξαδεηζέλην», ηνλίδεη ν ζεκεηνιόγνο Λνπί Κελέι. 

Σσξεπηηθά, νη δηαθεκίζεηο επαλαιακβάλνπλ θαη επηβεβαηώλνπλ ηνπο κεγάινπο κύζνπο ηεο επνρήο καο: 

κνληεξληζκόο, ληάηα, επηπρία, ςπραγσγία, αθζνλία... Η γπλαίθα, γηα παξάδεηγκα, δελ αλαγλσξίδεηαη παξά σο 

αληηθείκελν επηζπκίαο ή ππεξεηηθό πξνζσπηθό. Τελ θπλεγνύλ θαη ηελ ελνρνπνηνύλ, ηελ θαζηζηνύλ ππεύζπλε γηα ηε 

βξνκηά ηνπ ζπηηηνύ ή ησλ ξνύρσλ, γηα ηε γήξαλζε ηνπ δέξκαηόο ηεο θαη ηνπ ζώκαηόο ηεο, γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ 

θαη γηα ην ζηνκάρη ηνπ ζπδύγνπ θαη ηηο νηθνλνκίεο ηνπ λνηθνθπξηνύ. 

Τα παηδηά από ηελ άιιε είλαη έλαο πξνλνκηαθόο ζηόρνο. Τν Θλζηηηνύην ηνπ Παηδηνύ εθηηκά όηη πεξίπνπ ην 45% 

ηεο νηθνγελεηαθήο θαηαλάισζεο επεξεάδεηαη άκεζα από ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. 

[...] Σρεηηθά κε απηά, ν Φξεληεξίθ Μπετγθκπεληέ παξαηεξεί: «Οη παιηέο δηθηαηνξίεο θνβνύληαλ ηελ ελεσθερία 

ηεο έθθξαζεο, ινγόθξηλαλ ηηο δηακαξηπξίεο, θπιάθηδαλ ηνπο ζπγγξαθείο, έθαηγαλ ηα επίκαρα βηβιία. Γηα λα 

ζθιαβώζεη ηελ αλζξσπόηεηα, ε δηαθήκηζε δηάιεμε ηνπο ρακεινύο ηόλνπο, ηελ ειαζηηθόηεηα, ηελ πεηζώ. Ζνύκε ζην 

πξώην ζύζηεκα θπξηαξρίαο ηνπ αλζξώπνπ, ελάληηα ζην νπνίν αθόκε θαη ε ειεπζεξία είλαη αδύλακε. Αληίζεηα, ην 

ζύζηεκα βαζίδεη ηα πάληα ζηελ ειεπζεξία, εθεί βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε αλαθάιπςή ηνπ. Κάζε θξηηηθή ην θέξλεη ζε 

πλεονεκηική ζέζε, θάζε πξνθήξπμε εληζρύεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο μειλίτιας αλνρήο ηνπ. Μαο ππνηάζζεη επγεληθά». 

Ignacio Ramonet 

[ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 24-06- 2001, Le Monde Diplomatique, απόζπαζμα] 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 100 - 120 ιέμεηο. 

(.../25) 

 

Β1α. Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηεο πεξηόδνπ ζε κία παξάγξαθν 80 πεξίπνπ ιέμεσλ: «Η δηαθήκηζε πνπιάεη ηα πάληα 

ζηνπο πάληεο αδηαθξίησο, ζαλ ε καδηθή θνηλσλία λα είλαη κηα θνηλσλία ρσξίο ηάμεηο». 

(.../4) 

 

Β1β. Σύκθσλα κε ην θείκελν, λα απαληήζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή 

ιαλζαζκέλν, γξάθνληαο δίπια από θαζεκηά ηε ιέμε ωστό ή Λάθος. 

α. Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ. 

β. Μέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ αλαπαξάγνληαη θαη ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο. 

γ. Οη δηαθεκίζεηο αδπλαηνύλ λα εμαπαηήζνπλ ηε ζθέςε ηνπ δέθηε. 

 



(.../6) 

 

Β2α. «Σσξεπηηθά, νη δηαθεκίζεηο... λνηθνθπξηνύ» (5
ε
 παξάγξαθνο). Να εληνπίζεηε ηε κέζνδν αλάπηπμεο ηεο 

παξαγξάθνπ θαη ηε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο. 

(.../6) 

Β2β. «Τα παηδηά από ηελ άιιε... επηζπκίεο ησλ παηδηώλ» (6
ε
 παξάγξαθνο). Να εμεηάζεηε ηνλ ηξόπν πεηζνύο ζηελ 

παξαπάλσ παξάγξαθν. 

(.../4) 

 

B3α. Να εληνπίζεηε 3 είδε ηεθκεξίσλ ζην θείκελν. 

(.../3) 

Β3β. Πνηεο δηαθνξέο έρεη ην παξαπάλσ θείκελν ζε ζρέζε κε έλα επηζηεκνληθό;  

(.../4) 

 

Β4α. προκύπτοσν, ανέμελο, επιβεβαιώνοσν, μειλίτιας: λα δώζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ 

θεηκέλνπ κηα σσνώνσμη. 

(.../4) 

Β4β. μόνιμες, ιδανικό, αθώο, πλεονεκηική: λα δώζεηε γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο κηα ανηώνυμη. 

(.../4) 

 

Γ. Σε κία νκηιία 600 ιέμεσλ πξνο ηε Βνπιή ησλ Εθήβσλ, λα παξνπζηάζεηε ηα αίηηα πνπ νδεγνύλ ηνλ ζύγρξνλν 

άλζξσπν ζηε ζενπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη λα εμεγήζεηε γηαηί απηή ε αληίιεςε πνπ ππνδνπιώλεη νπζηαζηηθά ηα 

άηνκα δελ ηαηξηάδεη ζε πνιίηεο πνπ έρνπλ γαινπρεζεί κε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. 

(.../40) 

 


