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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι άνεργοι νέοι πρωταγωνιστούν στις νέες διαφηµίσεις της Benetton 

Ακόµα µια καµπάνια που θα συζητηθεί από τον γνωστό οίκο µόδας 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  18/09/2012 15:52 

 
   

Το βλέµµα στους νέους ανέργους στρέφει η νέα διαφηµιστική καµπάνια 

της Benetton. O Αλεσάντρο Μπένετον αναζητεί µε αυτόν τον πρωτότυπο 

τρόπο τη λύση για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης 

και κάνει έκκληση σε περίπου 100 εκατοµµύρια άνεργους νέους να 

προτείνουν ιδέες. 

Ο 48χρονος πρόεδρος του Οµίλου Benetton εγκαινίασε σήµερα την νέα 

διαφηµιστική εκστρατεία της οικογενειακής επιχείρησης µε τίτλο "UNHATE" 

(αλληλεγγύη), υπογραµµίζοντας έτσι τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι 

άνεργοι κάτω των 30 ετών που προσπαθούν καθηµερινά να βρουν δουλειά. 

Οι διαφηµίσεις - καταχωρήσεις σε περιοδικά και τηλεοπτικά σποτ δείχνουν 

γεµάτους αποφασιστικότητα νέους να παίρνουν µέρος σε διαδηλώσεις 

διαµαρτυρίας, άλλους να περιµένουν να δώσουν συνέντευξη ή να βρίσκονται 

στο γραφείο ανεργίας.  

Η νέα παγκόσµια διαφηµιστική εκστρατεία θα περιλαµβάνει αφίσες, 

µπλουζάκια, µια ταινία και έναν διαγωνισµό για την επιλογή 100 «ανέργων της 

χρονιάς», ο καθένας από τους οποίους θα κερδίσει 5.000 ευρώ για την ιδέα 
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του. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να είναι µεταξύ 18 και 30 ετών και άνεργοι. 

Θα πρέπει να καταθέσουν την ιδέα τους σε ηλεκτρονική διεύθυνση και θα 

επιλεγούν µέσω διαδικτυακής δηµοσκόπησης από τους υπόλοιπους 

διαγωνιζόµενους στην ίδια ιστοσελίδα. Ο διαγωνισµός θα διαρκέσει ως τις 14 

Οκτωβρίου. 

Όπως είπε ο Μπένετον, η νέα διαφηµιστική εκστρατεία προέκυψε χάρη 

στην οµάδα 50 εµπειρογνωµόνων της Benetton οι οποίοι του προσκόµισαν 

στατιστικά στοιχεία που έδειχναν ότι ο αριθµός των ανέργων σε ολόκληρο 

τον κόσµο, ηλικίας 15 µε 29, ξεπερνά τα 100 εκατοµµύρια, αλλά και µε 

αφορµή ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Ιαπωνία. Ο ίδιος ανέφερε ως 

παράδειγµα προς µίµηση την Ιαπωνία, η οποία επέζησε σφοδρής οικονοµικής 

κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του '90 και µιας οικονοµίας που τα τελευταία 

20 χρόνια έχει συρρικνωθεί. «Την ίδια στιγµή κατάφεραν να την κάνουν 

καθαρότερη οικονοµία. Πηγαίνεις στο Τόκιο και βλέπεις ότι ο θόρυβος είναι 

µικρότερος, κυκλοφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν υπάρχει 

ατµοσφαιρική ρύπανση ή τουλάχιστον είναι µικρότερη», λέει ο Μπένετον. 

Ο Μπένετον υποστηρίζει ότι το οικονοµικό µοντέλο που εφαρµόστηκε 

µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, ένα µοντέλο το οποίο βασίστηκε σε µια 

αµείλικτη αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)* για την 

εξασφάλιση της ευηµερίας, κατέστη απαρχαιωµένο εξαιτίας των ραγδαίων 

αλλαγών που συντελέστηκαν στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 

21ου µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. «Αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι 

να σκεφτούµε. Πρέπει να αποδεχτούµε ότι το ΑΕΠ δεν είναι το µοναδικό που 

θα πρέπει να χρησιµοποιούµε», είπε σε συνέντευξή του στη «ναυαρχίδα» του 

οµίλου στη Βρετανία, το κατάστηµα στην κοσµοπολίτικη συνοικία Νάιτσµπριτζ 

του Λονδίνου. 
Διασκευή άρθρου του Δ. Γαλάνη, www.tovima.gr/article... 

 

* ΑΕΠ: η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν 

εντός µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους, ακόµα και αν µέρος αυτού παρήχθη από 

παραγωγικές µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο που σας δόθηκε σε 90 - 110 

λέξεις. 

(25 µονάδες) 

 

Β1. Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 80 λέξεων την ακόλουθη φράση του 

κειµένου: «Ο αριθµός των ανέργων σε ολόκληρο τον κόσµο, ηλικίας 

15 µε 29, ξεπερνά τα 100 εκατοµµύρια». 

(10 µονάδες) 

 

Β2. Ο αρθρογράφος παραθέτει πριν από το κείµενο µια διαφηµιστική αφίσα 

της Benetton µε τον τίτλο “UNEMPLOYEE OF THE YEAR” (ο άνεργος 

της χρονιάς).  

 α) Ποιος ο κύριος τρόπος πειθούς της αφίσας αυτής; 

(5 µονάδες) 

 

β) Τι εξυπηρετεί τον αρθρογράφο η παράθεση της αφίσας; 

 (5 µονάδες) 

 

Β3. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι του κειµένου εκφράζουν έναν 

συλλογισµό του Μπένετον. Ποια είναι η πορεία του συλλογισµού αυτού; 

(5 µονάδες) 

 

Β4. α) Να δώσετε ένα συνώνυµο για καθεµία από τις εξής λέξεις του 

κειµένου: νέα, προσπαθούν, υπογραµµίζοντας, δεινή, επιπτώσεων. 

(5 µονάδες) 

 

β) Να δώσετε ένα αντώνυµο για καθεµία από τις εξής λέξεις του 

κειµένου: αύξηση, απαρχαιωµένο, ευηµερίας, εξέλιξη, αποδεχτούµε. 

(5 µονάδες) 

 

 

 

 



 

4 

 

Γ. Αρκετά άρθρα στον ηµερήσιο τύπο αναφέρονται στις αρνητικές 

συνέπειες της διαφήµισης. Να γράψετε ένα άρθρο (500-600 λέξεις) µε 

σκοπό τη δηµοσίευσή του στον τύπο, στο οποίο θα υποστηρίξετε ότι η 

διαφήµιση έχει σηµαντικό θετικό έργο. Επίσης, θα προτείνετε τρόπους 

αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της. 

(40 µονάδες) 

 

 


