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  ΘΕΜΑ : ΣΙ ΓΝΩΜΗ ΕΥΕΣΕ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ 

 

 ηελ θνηλσλία πνπ δνύκε ε ηειεόξαζε παίδεη θπξίαξρν ξνιό ζηε δσή ησλ 

αλζξώπσλ. Μπήθε εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζηε δσή καο θαη καο βνήζα επηκνξθσηηθά 

λα πξνάγνπκε ην πλεπκαηηθό καο επίπεδν. πκβάιιεη ζηελ πεξηζηνιή ηεο ακαζείαο 

θαη ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ , επίζεο θνηλσληθνπνηεί γλώζεηο θαη γεγνλόηα ζηα 

ζηξώκαηα ησλ πην αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πνπ ζην παξειζόλ ε 

πιεξνθόξεζε ηνπο ήηαλ πνιύ δύζθνιε. Παξέρεη πιεζώξα παξαζηάζεσλ , πνηθηιία 

εξεζηζκάησλ , εληππώζεσλ, θαη έηζη δηεπξύλνπκε ηνπο γλσζηηθνύο καο νξίδνληεο. Με 

αηό ηνλ ηξόπν βνήζα ην άηνκν λα ζθάθηεηαη ζθαηξηθά θαη λα αμηνινγεί θαηαζηάζεηο 

θαηαιήγνληαο ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα. Δηακνξθώλεη ηε ζπλείδεζε ηνπ άηνκνπ θαη 

έηζη ην βνήζα λα αληηζηέθεηαη ζηηο κεζόδνπο ρεηξαγώγεζεο ηνπ. Σν ζεκαληηθόηεξν 

είλαη όηη ειέγρεη ηελ εμνπζία θαη βνήζα ζηελ επηθνηλσλία ησλ ιαώλ. 

 Ωζηόζν παξόια ηα ζεηηθά πνπ κπνξεί λα έρεη ε ηειεόξαζε ππάξρνπλ θαη πνιιά 

αξλεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα  ζηελ ηειεόξαζε εθηόο ηα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρεη 

ππάξρνπλ θαη νη δηαθεκίζεηο νη νπνίεο αλ θαη ζθνπόο ηνπο είλαη λα πιεξνθνξνύλ 

ηνπο αλζξώπνπο γηα δηάθνξα αγαζά ηηο πεξηζζόηεξεο θόξεο θαηαθέξλνπλ λα 

παξαπιαλνύλ θαη λα παξαζύξνπλ ηνπο αλζξώπνπο . πλήζσο πξνβάιινπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαηαλάισζεο ηα νπνία αλ θαη δελ είλαη αληηθεηκεληθά ζα 

πξέπεη νη άλζξσπνη λα ηα αθνινπζνύζνπλ. Έηζη θαζώο ε θνηλσλία επεξεάδεηαη από 

ηηο δηαθεκίζεηο νη αληηιήςεηο πνπ δηακνξθώλνληαη είλαη όηη ε επηπρία ηαπηίδεηαη κε 

ηα πιηθά αγαζά δειαδή κηιάκε γηα ην γλσζηό ζε όινπο καο , πιηθό επδαηκνληζκό. Η 

πξνβνιή ηέηνησλ πξνηύπσλ ινηπόλ εμαληιεί ηηο αλζξώπηλεο πνηόηεηεο , ππνβηβάδεη 

ηνλ αλζξώπνπο λνεκαηηθά θαη ηνλ ρεηξαγσγεί. Έηζη γηλόκαζηε ππνρείξην ησλ 

δηαθεκίζεσλ θαη αθινπζνύκε ηα πξόηππα θαηαλάισζεο πνπ πξνβάιινπλ 

απξνθαηάιεπηα. Από ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζε θαηλόκελα όπσο ε θνηλσληθά 

επίδεημε ε απηνπξνβνιή κε ηελ ηδηνπνίεζε αγαζώλ θαη ζηνλ θζόλν. Γη απηό ινηπόλ 

αλ θαη νη δηαθεκίζεηο βνεζνύλ ζε θάπνηα πξάγκαηα όπσο πρ ζηε γλσζηνπνίεζε 

θάπνησλ αγαζώλ ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί έηζη ώζηε λα κελ 

επεξεαδόκαζηε θαη ζπαηαιάκε άδηθα ηα ρξήκαηα καο. Γηαηί αλ εμαθνινπζήζνπκε ηα 

δηαδεδνκέλα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ην κνλό πνπ ζα θαηαθέξνπκε είλαη λα γίλνπκε 

επηδεημίεο πιενλέθηεο θαη εγσηζηέο. 

Όζνλ αθόξα ηώξα γηα ηελ επηθνηλσλία πςειήο ηαρύηεηαο θαη ην αλ νθείιεηαη  ζην 

όηη νη άλζξσπνη δεηνύλ ην θαζεηί ακέζσο , πηζηεύσ όηη θαηά έλα κεγάιν βαζκό 

νθείιεηαη. Οη άλζξσπνη ζήκεξα είλαη εμνηθεησκέλνη ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ 

ηερλνινγία θαη έηζη όηη ζειήζνπλ ην έρνπλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Γη απηό όηαλ ηνπο 

πάεη θάηη άζρεκα ζηελ δσή ηνπο δπζθνιεύνληαη λα ην αληηκεησπίζνπλ γηαηί έρνπλ 

κάζεη όηη δεηνύλ λα ην απνθηνύλ ακέζσο. Σέινο πηζηεύσ όηη ζα ήηαλ θαιύηεξα λα 

αιιάδακε λννηξνπία , δειαδή λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ πςειήο ηερλνινγία αιιάδακε 

λα κπνξνύκε λα αληαπεμέιζνπκε θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηε δσή καο. 

 


