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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ήκεξα, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ είλαη 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθα θαη ζχλζεηα, θαζψο νη άλζξσπνη «βνκβαξδίδνληαη» απφ 

ρηιηάδεο κελχκαηα θαζεκεξηλά απφ φια ηα κέζα πξνζπαζψληαο λα απνζπάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο πνπ πξνβάιινπλ. Ζ 

δηαθήκηζε εθπέκπεη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο δέθηεο (αγνξαζηέο, θαηαλαισηέο) 

κελχκαηα θαη πνηθίια κέζα κε ζθνπφ λα πείζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Γηα λα είλαη 

πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλε ε δηαθήκηζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ αληηθεηκεληθνί 

ζηφρνη πξηλ ηελ δεκηνπξγία ηεο, γηαηί ζην βαζκφ πνπ απηνί πινπνηνχληαη 

αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί ιφγσ ησλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά 

κέζα γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο αλάινγα κε ηελ αγνξά-ζηφρν πνπ έρεη, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ην θφζηνο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη ε 

επηρείξεζε. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο 

θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο (ρηνχκνξ, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο εηθφλεο, δηάζεκα 

πξφζσπα, αλαθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο). Μεξηθά επηθνηλσληαθά 

ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη ε εηθφλα πνπ έρεη βαζηθφ ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία κηαο δηαθήκηζεο, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζπλήζσο απιή 

θαη άκεζε γηα λα πεηχρεη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ θαη, ηέινο, ην ρξψκα, πξνθαιεί 

δηαθνξεηηθά νπηηθά εξεζίζκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε εθθξάδεη δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα.   

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα εθηελήο αλάιπζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ 

εθπέκπνπλ απφ δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

κεζφδνπο, φπσο επίθιεζε ζηελ απζεληία, ζην ζπλαίζζεκα, ζηε ινγηθή θαη θάπνηα 

ξεηνξηθά ζρήκαηα. Αθφκα, ζε απηέο ηηο δηαθεκίζεηο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ν ξφινο 

ησλ δχν θχισλ θαη πψο πξνβάιινληαη αλάινγα κε ην θνηλφ πνπ ζηνρεχνπλ λα 

πξνζειθχζνπλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: δηαθήκηζε, επηθνηλσληαθά ζηνηρεία, δχν θχια, ξεηνξηθά ζρήκαηα. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the interests and the consumptive preferences of the public are more 

complicated and complex, as consumers are being bombarded everyday by thousands 

of messages from all the media outlets that are trying to distract them and 

consequently lead them to the consumption of the product that they are displaying. 

Advertisement is simultaneously broadcasting to a multitude of receivers (buyers and 

consumers) multiple messages and various media, with aim of convincing the public 

audience.  In order for advertising to be more successful, objective goals need to be 

set before its creation, since the effectiveness of the program is assessed by the 

effectiveness of the goals that have been set beforehand. Moreover, the effectiveness 

of advertising messages can‟t be easily calculated due to the many various factors that 

affect it. Advertising is able to use each time a multitude of mediums in order to be 

successful, according to the target market, the effectiveness of the medium and the 

costs that the company is willing to pay. The advertising message can be composed in 

various ways (humor, emotionally charged images, famous people, product 

characteristics report). Some communicative elements that are used in advertising are: 

the image that plays a key role in the creation of an advertisement, the language that is 

used is usually simple and direct so it can be appealing to the audience and finally the 

element of color that causes different visual stimuli and hence expressing different 

feelings.  

Through this particular paper,  is being conducted an extensive analysis of advertising 

messages emanating from various means of communication and information which 

use methods such as invocation of authority, emotion,logic and some rhetorical 

figures. In addition, the role of two genders and the way that they are depicted, as well 

as the way that they are being targeted by advertising agencies, is thoroughly analysed 

through the chosen ads.  

Key words: advertising, advertisement, communicative elements, gender, rhetorical 

figures. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε ξεηνξηθή ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ φια ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, δηαδίθηπν, ξαδηφθσλν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά αιιά θαη 

κέζα κεηαθνξάο). Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο θαη, έπεηηα, 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ εμέιημή ηεο κέζα ζην ρξφλν θαζψο θαηαγξάθνληαη νη 

«ξίδεο» ηεο κε κηα πεξηεθηηθή πεξηγξαθή απφ ην 1950 έσο ην 1990. ηε ζπλέρεηα, ην 

«θχξην ζψκα» ηεο εξγαζίαο εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρεδίαζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ, ηελ αλάιπζε ησλ κελπκάησλ, ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζην θνηλφ θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη. ην πξν-ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν πξνβάιινληαη ηα δχν θχια κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ. ην 

ηειεπηαίν θεθάιαην, αλαιχνληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη 

ζε φια ηα κέζα. Σέινο, εξεπλψληαη ν ηξφπνο ζρεδίαζεο, ηα κέζα, νη κέζνδνη θαη ηα 

ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη απφ ηελ αξρή θαη ηη 

επηδηψθεη ε εθάζηνηε δηαθήκηζε. 
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1.ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο 

επηρείξεζεο ή εηαηξείαο είλαη ε δηαθήκηζε. Χο δηαθήκηζε νξίδνπκε «θάζε απξφζσπε 

κνξθή παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε πιεξσκή ζηνλ 

αλαγλσξηζκέλν εγγπεηή ή αλάδνρν»
1
. Αμηνπνηεί κε πιεξσκή ηα Μ.Μ.Δ., κε ζθνπφ 

λα απνζηέιιεη ηα κελχκαηα ζηνπο απνδέθηεο. Αθφκα, επηρεηξεί λα επεξεάζεη ή θαη λα 

πείζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Δίλαη κνξθή καδηθήο επηθνηλσλίαο, απεπζχλεηαη ζε 

νκάδα ή νκάδεο αηφκσλ θαη γη‟ απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο κε πξνζσπηθή. Οη 

πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο είλαη πιεξσκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο, ηεο νπνίαο ην 

θφζηνο παξαγσγήο, αιιά θαη ην θφζηνο αγνξάο «ρξφλνπ» θαη «ρψξνπ» ζηα Μ.Μ.Δ., 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, δειαδή ηνλ δηαθεκηδφκελν. Δμαίξεζε, βέβαηα, ζ‟ 

απηφ, απνηεινχλ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (π.ρ. Δξπζξφο 

ηαπξφο, πξνθχιαμε απφ ην AIDS, UNICEF θ.ά.). Σν θφζηνο εθπνκπήο απηψλ ησλ 

κελπκάησλ νξηζκέλεο θνξέο αλαιακβάλεηαη κε ηε κνξθή θνηλσληθήο πξνζθνξάο απφ 

ηα Μ.Μ.Δ. 

 

Πέληε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη ηα παξαθάησ:  

 «Γηαθήκηζε είλαη νπνηαδήπνηε πιεξσκέλε κνξθή κε πξνζσπηθήο παξνπζίαζεο 

ππεξεζηώλ, αγαζώλ ή ηδεώλ από θάπνην ρνξεγό». 

 «Γηαθήκηζε είλαη κηα κνξθή καδηθήο πώιεζεο πνπ θηάλεη ζε εθαηνκκύξηα 

άηνκα θαζεκεξηλά». 

 «Γηαθήκηζε είλαη κηα κνξθή πξνπώιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηα πξώηα 

ηέζζεξα βήκαηα ηεο πώιεζεο: λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή θαη λα αθππλίζεη ην 

ελδηαθέξνλ, λα δεκηνπξγήζεη ηελ επηζπκία θαη λα πξνθαιέζεη ηελ πξάμε».  

 «Γηαθήκηζε είλαη έλα πνιύηηκν επηθνηλσληαθό εξγαιείν, πνπ παξέρεη ηε γέθπξα 

κεηαμύ θαηαζθεπαζηή, πσιεηή θαη αγνξαζηή». 

                                                 
1
 Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Μάξθεηηλγθ, 1948,  „Report of the Definitions Committee‟, Journal of the 

Marketing, vol.12, no.2, ζ. 202. 
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 «Γηαθήκηζε είλαη έλαο ηξόπνο λα θξαηήζνπκε ηνπο θαηαλαισηέο ελήκεξνπο γηα 

λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο»
 2

. 

 

Δίλαη αλακθίβνιν πσο νη δηαθεκίζεηο ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ παληνχ: ζηελ 

ηειεφξαζε ηνπ ζπηηηνχ, ζηηο ζηάζεηο ηνπ ιεσθνξείνπ, ζην ξαδηφθσλν ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ζηα πεξηνδηθά/εθεκεξίδεο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζην δηαδίθηπν. 

πλήζσο, ε δηαθήκηζε πεξηέρεη πιεξνθνξία ζε ζπκπηεζκέλε, θαιιηηερληθά 

εθθξαζκέλε κνξθή, κε ζπλαηζζεκαηηθή απφρξσζε, πνπ κεηαθέξεη ζηε ζπλείδεζε 

ηνπ δπλεηηθνχ θαηαλαισηή πιεξνθνξίεο γηα ηα πιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. Έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη σο 

βαζηθή ιεηηνπξγία λα δψζεη πιεξνθνξίεο, λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ, ζην νπνίν 

απεπζχλεηαη, ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ην πξντφλ θαη πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ 

δηαθεκίδεηαη, ην μερσξηζηφ θαη ηδηαίηεξν εθείλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα πείζεη ηνλ 

θαηαλαισηή/-ηξηα λα ην αγνξάζεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 . Καηζίθε, 2012, „Ζ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ ςπρνινγία ησλ λέσλ θαηαλαισηψλ ειηθίαο 18-

24‟, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο, ρνιψ Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο & 

Γηαθήκηζεο, Κξήηε, ζ. 14. 
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1.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Ζ δηαθήκηζε εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε βξαρνγξαθία ησλ 

ζπειαίσλ. Όηαλ άξρηζε ην εκπφξην, δειαδή  ε πξνζθνξά ζην θνηλφ ησλ αγαζψλ πνπ 

παξάγεη ν άλζξσπνο, άξρηζε θη ν αληαγσληζκφο. Κη απηφ γηαηί ηα είδε ηνπ εκπνξίνπ 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ θνηλά ζηνπο παξαγσγνχο, ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηνπο 

κεηαπξάηεο. Έηζη, ινηπφλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε ν αληαγσληζκφο, άξρηζε 

απηφκαηα θαη ε δηαθήκηζε. 

Σα πξψηα ίρλε ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

βξίζθνληαη ζηελ θιαζζηθή πεξίνδν θαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν. ηελ ξσκατθή αγνξά 

ηνπνζεηνχζαλ πίλαθεο, νη νπνίνη αλήγγειιαλ πσιήζεηο, αθφκα θαη  ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο. Πξσηνζηάηεο ήηαλ νη θήξπθεο – ηειάιεδεο, νη νπνίνη παξέκεηλαλ ην 

βαζηθφ κέζν δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη δηαθίλεζεο ησλ αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ 

ηφζν ζην Βπδάληην φζν θαη αξγφηεξα ζην Μεζαίσλα. Με ηελ εκθάληζε ηεο 

δηαθήκηζεο, νη ηειάιεδεο κπνξεί λα πεξηνξίζηεθαλ θαη ε δξάζε ηνπο λα ιηγφζηεςε, 

φκσο ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ηε δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο νη θήξπθεο είραλ θαη ην ξφιν ησλ 

δηαθεκηζηψλ. Ο Μεζαίσλαο δελ πξνζθέξεη θαλέλα άιιν είδνο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο 

εθηφο απφ ηελ πξνθνξηθή πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ηειάιεδεο. Σξνκεξή αλαζηάησζε, 

βέβαηα, ζα πξνθαιέζεη ε αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο θαη ησλ θηλεηψλ ζηνηρείσλ απφ 

ην Γνπηεκβέξγην γχξσ ζηα 1455. Απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο γελλήζεθε θη 

ε θπθινθνξία εθεκεξίδσλ θαη εληχπσλ. αλ φξνο, ε ιέμε «δηαθήκηζε» 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ 17
ν
 αηψλα απφ εθδφηεο βηβιίσλ σο 

επηθεθαιίδα ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε γξαπηή δηαθήκηζε, έθαλε ηελ παξζεληθή ηεο 

εκθάληζε ζηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1478 απφ έλαλ Άγγιν 

εθδφηε, ν νπνίνο αζρνιήζεθε κε ηελ πψιεζε ελφο εθθιεζηαζηηθνχ βηβιίνπ. Σνλ ίδην 

αθξηβψο αηψλα εκθαλίζηεθε θαη ε πξψηε ηνηρνθνιιεκέλε αθίζα, πνπ απνηεινχζε 

αθηέξσκα ζηελ γαιιηθή πφιε Reims γηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή
3
.  Σε ζθπηάιε, έπεηηα,  

ζα πάξεη ν ηχπνο κε ηελ πξψηε δηαθήκηζε ζηηο εθεκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ ζηηο 26 Μαΐνπ 1657. εκαληηθή ρξνληά, βέβαηα, γηα ηελ 

                                                 
3
 Δ. Παπάλεο & . Γηαλλνπνχινπ, 2007, „Ζ ζεσξία ηεο δηαθήκηζεο‟, 8 επηεκβξίνπ. Γηαζέζηκν ζην: 

http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_5407.html. 

http://epapanis.blogspot.com/2007/09/blog-post_5407.html
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ηζηνξία απνηειεί ην 1930, δηφηη ηφηε ε δηαθήκηζε αιιάδεη εληειψο κνξθή θαη ξφιν. 

Απηφ ζπλέβε γηαηί κέρξη ηφηε νη δηαθεκηζηέο ζηφρεπαλ ζηελ θνηλνπνίεζε θαη 

πξνψζεζε ελφο πξντφληνο. Απφ ην 1930 θαη κεηά, νη δηαθεκηζηέο αιιάδνπλ 

ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνο ηνπο πιένλ είλαη λα πείζνπλ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαλ 

πσο ην εθάζηνηε πξντφλ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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1.3 Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1950-

1990 

«Η δηαθήκηζε είλαη ε κεγαιύηεξε ηέρλε ηνπ εηθνζηνύ αηώλα» είρε πεη ν Καλαδφο 

επηθνηλσληνιφγνο Marshall McLuhan (1911-1980)
4
 θη φρη άδηθα, αθνχ ε ζεκαζία ηνπ 

ρξήζηκνπ θαη πεξηεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε γηα θάζε επηρείξεζε 

πνπ ζέιεη λα έρεη κηα έληνλε εκπνξηθή θίλεζε. Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, ε 

δηαθήκηζε ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν.  

Σν 1950 αλαπηχρζεθαλ κεγάιεο ειιεληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο κε εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ επηηειείν. Οη εηαηξείεο απηέο ζηελ Διιάδα ζηειερψζεθαλ απφ έκπεηξν 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηκέιεηα ησλ 

δηαθεκίζεσλ. Γεληθά ε δεθαεηία ηνπ ‟50 ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηηο ππνδνκέο, κε ηελ αλέγεξζε πνιπθαηνηθηψλ, γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ, ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα, κε ηα πξψηα ηξφιετ, ζηα επαγγέικαηα, ζηε ςπραγσγία, θαη ζηελ 

εκθάληζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην ληχζηκν θαη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο θξνληίδα. Έηζη, δηαθεκίδνληαη, θπξίσο, θαιισπηζηηθά πξντφληα, 

ξνχρα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη είδε θαζαξηφηεηαο, φπσο θαζαξηζηηθά θαη 

απνξξππαληηθά, απαξαίηεηα εξγαιεία γηα θάζε ζσζηή λνηθνθπξά. Ζ δηαθήκηζε δελ 

αξθείηαη ζηε γλσζηή έληππε κνξθή ηεο αιιά επεθηείλεηαη ζην ξαδηφθσλν, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γηγαληναθίζα. Σέινο, γίλνληαη επελδχζεηο 

ζε εμνπιηζκφ θαη ηερληθέο θαη ν θιάδνο αξρίδεη ζηγά ζηγά λα νξγαλψλεηαη θαη ε 

δηαθήκηζε λα γίλεηαη πην επαγγεικαηηθή θαη ηζρπξή. 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 ππήξμε πεξίνδνο ζπλερψλ εμειίμεσλ, αλαηξνπψλ ζε 

νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν. ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθήκηζεο, ηα λέα δηαθεκηζηηθά παθέηα αξρίδνπλ λα είλαη πιήξσο νξγαλσκέλα ελψ 

ε δηαθήκηζε δελ απνηειεί πηα δαπάλε αιιά επέλδπζε. Έηζη, ε πξψηε δηαθεκηζηηθή 

θσηνγξαθία, νη πξψηεο γηγαληναθίζεο ηνίρνπ, νη πξψηεο έγρξσκεο θαηαρσξήζεηο 

αιιά θαη ε απαξρή ηεο έληαμεο ηεο ηειεφξαζεο σο έλα αθφκε κέζν ελεκέξσζεο θαη 

δηαθήκηζεο, είλαη πηα γεγνλφο. 

                                                 
4
 Α. Βηζησλίηεηο, 2011, „Μάξζαι Μαθ Λνχαλ: Ο πξνθήηεο ησλ media ή ε θνχζθα ηνπ αηψλα;‟, ΣΟ 

ΒΗΜΑ, 28 Απγνχζηνπ.  

Γηαζέζηκν ζην: http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=416698 

 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Υλικο%20για%20Διπλωματική
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Υλικο%20για%20Διπλωματική
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Ζ δεθαεηία ηνπ ‟70 απνηειεί ζεκείν θακπήο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία αιιά 

θαη γηα ηα άγνπξα εθεβηθά ρξφληα ηεο δηαθήκηζεο. πγθεθξηκέλα, ε πηψζε ηεο 

ρνχληαο, ε εηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη ε είζνδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζθπξειαηνχλ 

απνθαζηζηηθά ην πξφζσπν ηεο δεθαεηίαο απηήο. Πξνάγεηαη έλα θαηλνχξηνο ηξφπνο 

δσήο θαη αληίιεςεο πξαγκάησλ. Αμίεο, πξφηππα θαη ζπλήζεηεο κεηαιιάζζνληαη θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη. Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ν θαηαλαισηηζκφο θαη ε ηειεφξαζε 

ζπλδένληαη κε ηζρπξνχο δεζκνχο. Αθφκα, θπξηαξρεί ην κήλπκα «θαηαλαιψλσ άξα 

ππάξρσ». Ζ δηαθήκηζε αλδξψλεηαη θαη επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Δθπνκπέο θαη δηάθνξεο ζεηξέο κε κεγάιε αθξνακαηηθφηεηα γίλνληαη πηα κέινο ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Σελ ηειεφξαζε δηαδέρνληαη πεξηνδηθά πνηθίιεο ή γεληθήο 

ζεκαηνινγίαο. Οη πξψηνη πεξηνξηζκνί ζε απηή ηε δηαθεκηζηηθή επέιαζε ηίζεληαη απφ 

ηνλ Κψδηθα Γηαθεκηζηηθήο Γενληνινγίαο. Καηά πφδαο, σζηφζν, βξίζθεηαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο πνπ ζα απνηειέζεη έλα αθφκε κέζν δηαθήκηζεο. 

 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επνρή 

ησλ ηεξάζηησλ αιιαγψλ θαη εθπιήμεσλ. Ζ ρψξα καο εληάζζεηαη ζηελ επξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα, εθζπγρξνλίδεη ηνπο ζεζκνχο ηεο θαη δέρεηαη ηα ξεχκαηα θαη ηηο 

επηξξνέο κηαο ζχγρξνλεο δσήο. Ζ αγνξά θαηαθιχδεηαη απφ απαηηεηηθνχο 

θαηαλαισηέο, νη νπνίνη πηνζεηνχλ επηιεθηηθέο θαη ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο, ζηπι θαη 

άπνςε. Έηζη, ινηπφλ, εηδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ 

θιάδν ηεο δηαθήκηζεο. Έθξεμε πνιπκνξθίαο ζηελ ελεκέξσζε θαη ε επαλάζηαζε ησλ 

media θαηαθηά ηελ Διιάδα. Ζ ηειεφξαζε απνθξαηηθνπνηείηαη, ε ξαδηνθσλία 

ειεχζεξε ηψξα, δηθαηψλεη ηνπο παιηνχο πεηξαηέο. Σε δηθή ηνπο κάρε δίλνπλ θαη νη 

εθεκεξίδεο πνπ αληηζηέθνληαη κε tabloid θαη απνιαπζηηθά άξζξα. Ζ εηθφλα αξρίδεη 

θαη θεξδίδεη έδαθνο κε απνηέιεζκα ε ζεκαηνινγία ησλ πεξηνδηθψλ λα αιιάδεη, φπσο 

αιιάδεη ην πεξηερφκελν θαη ε γιψζζα ηνπο. Ζ δεθαεηία ηνπ ‟80 δηθαίσζε ην ξφιν θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, θαη ζαλ επνρή ηνπ ζεάκαηνο έξημε «ηείρε» θαη αμίεο. 

πλεπψο, ε δηαθήκηζε γίλεηαη κέξνο πηα ελφο ελνξρεζηξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

επηθνηλσλίαο πνπ αμηνπνηεί παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρνξεγία. Κη έηζη, κπαίλεη εληνλφηεξα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, αγθαιηάδεη ηελ ηέρλε, ηελ επηζηήκε, ηνλ αζιεηηζκφ, ηε καγεηξηθή, 

αλαδεηψληαο ζπλερψο λένπο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα λα επηθνηλσλήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα κ' έλα δηαξθψο εμειηζζφκελν θνηλφ. 

 



 16 

1.4 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Μ.Μ.Δ. ΚΑΗ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ 

Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο απνηεινχλ αλακθίβνια κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο θαη έρνπλ γίλεη ηφζν απαξαίηεηα πνπ είλαη δχζθνιν έσο αθαηφξζσην λα 

δήζνπκε ρσξίο απηά. Παληνχ ν άλζξσπνο αθνχεη, βιέπεη, δηαβάδεη  δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα είηε γηα θαηλνχξηα πξντφληα πνπ έρνπλ βγεη ζηελ αγνξά είηε γηα πνηθίιεο 

ππεξεζίεο. αθψο, ε θπθινθνξία ηεο δηαθήκηζεο ζηηο κέξεο καο απνηειεί βαζηθή θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γλσζηνπνηεζεί έλα πξντφλ ζην θνηλφ ηνπ. 

Γηαθεκίζεηο εληνπίδνληαη ζε κηα αθίζα ζην δξφκν, ζην ξαδηφθσλν, ζηηο ηειενξάζεηο, 

ζηνλ ππνινγηζηή, ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά θ.α. ηφρνο, φισλ απηψλ ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ είλαη αθελφο ε γλσζηνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ ε θεξδνθνξία ησλ εηαηξηψλ 

πνπ ηα πξνάγεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

1.4.1 Η ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

 

Αδηακθηζβήηεηα, ε ηειεφξαζε απνηειεί ην δεκνθηιέζηεξν θαη ηζρπξφηεξν 

κέζν γηα ηελ εθπνκπή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, γηαηί δίλεη ζην ζεαηή λα 

θαηαιάβεη πψο είλαη λα θαηέρεη, λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα βηψλεη ην αληηθείκελν ηεο 

δηαθήκηζεο. πγθεθξηκέλα, ην κέζν απηφ ζηεξίδεηαη ζηηο αηζζήζεηο ηεο αθνήο θαη 

φξαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα πξνβάιεη ηελ θίλεζε. Ζ θίλεζε, βεβαίσο, 

απνηειεί έλαλ πνιχ απνηειεζκαηηθφ παξάγνληα ηνπ λα εμεγεί ζην θνηλφ πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην εθάζηνηε δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ, ηα νθέιε δειαδή γηα ηνλ θαηαλαισηή-ρξήζηε. Ζ ηειεφξαζε, επηπιένλ, 

είλαη απνηειεζκαηηθή ζην εξέζηζκα ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ρξήζε εηδηθψλ 

νπηηθψλ εθέ. 

 

Οη κεγαιχηεξεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά 

ηνπο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαζψο ην θνηλφ είλαη κεγαιχηεξν. Ζ βαζηθφηεξε, 

κάιηζηα, επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο βξίζθεηαη ζην φηη αμηνπνηεί  θαη ρξεζηκνπνηεί 

ζπληνληζκέλα εηθφλα, ήρν, θίλεζε, ρξψκα θαη επηδεηθλχεη ηα πξνηεξήκαηα ηνπ 

πξντφληνο κέζα ζην ζπίηη, ζην νηθνγελεηαθφ αθξναηήξην θαη ζε αλάινγε αηκφζθαηξα.  

Θεσξείηαη, φκσο, αθξηβφ κέζν γηα ηελ αγνξά ηνπ ρξφλνπ. 

 

 Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο δηαθήκηζεο γηα ην κέζν απηφ, 

είλαη πςειφ, ηδηαίηεξα φηαλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ρξεζηκνπνηνχληαη 

επψλπκα πξφζσπα (παξνπζηαζηέο, εζνπνηνί, αζιεηέο, ηξαγνπδηζηέο θ.ά.). Ζ δηάξθεηα 

δσήο, φκσο, ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο είλαη πνιχ κηθξή. Ζ ηειεφξαζε 

παξνπζηάδεη ρακειή επηιεθηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην θνηλφ πνπ ηελ παξαθνινπζεί. 

Γελ είλαη ην θαηάιιειν κέζν γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο κηαο 

εηδηθήο αγνξάο-ζηφρνπ. Δλδείθλπηαη, ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ 

καδηθήο θαηαλάισζεο. Σέινο, πεξηνξηζκέλε είλαη θαη ε επειημία ηεο ηειεφξαζεο 

φζνλ αθνξά ζην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο ζηηο δψλεο αθξνακαηηθφηεηαο. 
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1.4.2 ΟΙ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ 

 

Οη εθεκεξίδεο είλαη έλα επίθαηξν, επξέσο αλαγλψζηκν θαη γεσγξαθηθά 

πξνζαξκνζκέλν κέζν επηθνηλσλίαο. Παξνπζηάδνπλ κεγάιε θπθινθνξία-

αλαγλσζηηθφηεηα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα λα δηαβάδεηαη 

απφ έλα επξχ αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Αλ ε έθδνζή ηνπο είλαη θαζεκεξηλή, παξέρνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα κηα εληαηηθή θαη παξαηεηακέλε παξνπζίαζε ηεο δηαθήκηζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ πηνζεηνχλ ηελ θαζεκεξηλή θαη πξσηλή αλάγλσζε 

εθεκεξίδσλ· απηνί νη άλζξσπνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο ησλ 

πξντφλησλ. Μεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηηο εθεκεξίδεο.  

 

Οη εθεκεξίδεο δηαθξίλνληαη ζε εζληθέο-ηνπηθέο, πξσηλέο-απνγεπκαηηλέο, 

θαζεκεξηλέο-εβδνκαδηαίεο, γεληθνχ θαη εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. αζιεηηθέο, 

νηθνλνκηθέο). Δπίζεο, ην κέζν απηφ παξνπζηάδεη επειημία σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ 

ρξφλνπ εκθάληζεο ηεο δηαθήκηζεο, δειαδή γίλνληαη δεθηέο αθφκε θαη ιίγεο ψξεο πξηλ 

απφ ηελ έθδνζή ηνπο, αιιά θαη σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ πνπ κπνξεί λα 

αγνξάζεη ν δηαθεκηδφκελνο. Απνηεινχλ, έλα ζρεηηθά νηθνλνκηθφ κέζν, κε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνπ πνηθίιιεη.  

 

Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν αμηνπνηνχλ ηελ νπηηθή 

παξνπζίαζε, κε κηθξέο δπλαηφηεηεο αλαηχπσζεο ρξσκάησλ. Σα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα ζεκεία πνπ είλαη δχζθνιν λα ηα απνθεχγεηο. 

πλήζσο, νη δηαθεκίζεηο είλαη δηαζπαξκέλεο κέζα ζηηο ζειίδεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ην κάηη ηνπ αλαγλψζηε λα πέθηεη ππνρξεσηηθά πάλσ ηνπο. Σα κελχκαηα είλαη πάληα 

ζχληνκα θαη νιηγφινγα. Όζν πεξηζζφηεξν θείκελν έρεη ηνπνζεηεζεί ζε κηα δηαθήκηζε 

ηφζν κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο αλάγλσζήο ηνπ. Γηα απηφ θαη ε βαξχηεηα δίδεηαη 

ζηελ θαιιηηερληθή απεηθφληζε θαη ηα εληππσζηαθά ζπλζήκαηα/ζιφγθαλ. Οη 

εθεκεξίδεο, φκσο, ράλνπλ ζε θπθινθνξία φζν ν αληαγσληζκφο ηνπο κε ηα 

πξνγξάκκαηα εηδήζεσλ θαη γεληθφηεξεο ελεκέξσζεο ησλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ 

εληείλεηαη. 
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1.4.3 ΣΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

 

Σα πεξηνδηθά είλαη ζεκαληηθά κέζα ελεκέξσζεο, φηαλ επηδηψθεηαη αλαπαξαγσγή ηεο 

έληππεο δηαθήκηζεο πςειήο πνηφηεηαο (ρξψκα, επθξίλεηα), φηαλ είλαη επηζπκεηή ε 

πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ θαη φηαλ, ηέινο, ν δηαθεκηδφκελνο έρεη λα παξνπζηάζεη έλα πεηζηηθφ 

επηρείξεκα. Σα ζεηηθά ηνπ πεξηνδηθνχ ζαλ κέζνπ επηθνηλσλίαο πεξηγξάθνπλ ηε 

κεγάιε γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ πξνζθέξεη θαζψο, επίζεο, θαη ηε γεσγξαθηθή 

ειαζηηθφηεηα (κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπ εθδφζεηο, εηδηθά ζε κεγάιεο ρψξεο ή 

δηεζλψο). Αθφκα, παξέρνπλ ζηνλ δηαθεκηδφκελν αμηνπηζηία, θχξνο, πνιιαπιή 

αληαγσληζηεθφηεηα θαη ζρεηηθά κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα. Δπίζεο, απεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά, γεσγξαθηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο ή θαη ηκήκαηα πνπ 

νξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηά.  

Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα ηδηαίηεξνο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζην πεξηνδηθφ θαη ζηνλ 

αλαγλψζηε ηνπ πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλέο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα, απφ ηελ άιιε, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα πεξηνδηθά είλαη 

ζρεηηθά ιίγα. Σν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηαθήκηζεο κέρξη πξνβνιή έσο ην ρξφλν πνπ απηή 

ζα εκθαληζηεί δεκνζηεπκέλε. Απηφ νξηζκέλεο θνξέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα επεηδή 

απαγνξεχεη ηελ έγθαηξε αληίδξαζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ ζε ηνπηθά γεγνλφηα. 

 

Σα πεξηνδηθά δηαθξίλνληαη ζε εηδηθνχ θαη γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη σο πξνο 

ην ρξφλν έθδνζή ηνπο, ζε εβδνκαδηαίν, δεθαπελζήκεξα, κεληαία, δηκεληαία, 

ηξηκεληαία θαη εμακεληαία. Σν θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο ζηα πεξηνδηθά θαζνξίδνληαη 

αλάινγα κε:  

 

α) Σε ζέζε ηεο. Οη εζσηεξηθέο ζειίδεο εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ 

αλαγλσζηηθφηεηα θαη έρνπλ ην ίδην θφζηνο θαη κφλν ην εμψθπιιν, πνπ παξνπζηάδεη 

πςειφηεξε αλαγλσζηηθφηεηα, είλαη αθξηβφηεξν. 

β) Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ζηαζεξή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε δπν ρξσκάησλ (άζπξν-καχξν). Ζ πνιχρξσκε δηαθήκηζε, π.ρ. 

ηεηξάρξσκε είλαη αθξηβφηεξε.  
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γ) Σν κέγεζνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαθήκηζε πνπ θαιχπηεη φιε ηε ζειίδα 

θαη ηα πεξηζψξηα (bleed pages) είλαη αθξηβφηεξε θαηά 10%-20%.  

 

Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ηα πεξηνδηθά πξνζθέξνπλ έθπησζε ζην 

θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο φπσο:  

α) Όηαλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνδηθέο εθδφζεηο 

ελφο εθδνηηθνχ νξγαληζκνχ. 

β)  Όηαλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ζπκθσλείηαη απφ πξηλ λα έρεη έλα αξηζκφ 

πξνβνιψλ ζην πεξηνδηθφ (πςειή ζπρλφηεηα). 

γ) Όηαλ ζπκθσλείηαη απφ πξηλ ν ζπλνιηθφο ρψξνο πνπ ζα θαηαιάβεη ε 

δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ζην πεξηνδηθφ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα
5
.  

 

Σα πεξηνδηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κέζα, εκθαλίδνπλ ηα πνηνηηθά 

ζηνηρεία, π.ρ. «γφεηξν, θιίκα», ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πεξηνδηθά έρνπλ κεγάιε επηιεθηηθφηεηα αλαγλσζηψλ, έηζη ψζηε ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά-ζηφρν. Αθφκα, εκθαλίδνπλ 

θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ρξσκάησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ έθπησζε, 

ελψ αληίζεηα έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζηα πεξηνδηθά έρεη 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο απφ ηηο εθεκεξίδεο. Γελ εκθαλίδνπλ επειημία σο πξνο ηελ 

επηινγή ηνπ ρξφλνπ πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζεο
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Γ. Υ. Εψηνο, 1992, Γηαθήκηζε: ρεδηαζκόο θαη ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

δηαθεκηζηηθνύ γξαθείνπ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε, ζ. 423. 

 
6
 L. Ha & B. R. Litman, 1997, „Does Advertising Clutter Have Diminishing and Negative Returns?‟, 

Journal of Advertising, vol. 26, ζζ. 31-41. 
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1.4.4 ΣΟ ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ 

 

ηελ Διιάδα ε θαηνρή ξαδηνθσληθψλ ζπζθεπψλ έθηαζε ηα 3 εθαηνκκχξηα. 

Αλαιπηηθά, ην 1989 ππήξραλ 414 ζπζθεπέο ξαδηφθσλνπ/ηειεφξαζεο αλά 1000 

άηνκα, ελψ ην 1995 έθηαζαλ ηηο 447 (αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8%)
7
. Απνηειεί κηα 

αγνξά κε ζεκαληηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ζηελ πνηθηιία ησλ 

ζηαζκψλ πνπ εθπέκπνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλέβεη αηζζεηά ε αθξνακαηηθφηεηά 

ηνπ. Σν ξαδηφθσλν εθπέκπεη ζε εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή θιίκαθα. Γελ 

εκθαλίδεη πξνβιήκαηα πξνζθνξάο «ρξφλνπ», αιιά νχηε θαη ζην ρξνληθφ θαζνξηζκφ 

ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Γεληθά, ην ξαδηφθσλν είλαη έλα κέζν κε ρακειφ 

θφζηνο, ζρεηηθά κε ηεο αγνξά «ρξφλνπ» ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, αιιά θαη κε 

ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 

Δπηπξφζζεηα, εκθαλίδεη κεγάιε επειημία σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο θαη ηελ 

επηινγή ρξφλνπ θαζψο θαη ρξνληθή αθξίβεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ κελχκαηνο. Σν 

ξαδηφθσλν έρεη πςειή επηιεθηηθφηεηα. Έηζη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο  ηεο αγνξάο-ζηφρνπ. Δίλαη, επίζεο, ρξήζηκν 

κέζν γηα ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο «επαλαιεπηηθφηεηαο».  

Αμηνπνηεί ήρν θαη κνπζηθή θαη απνηειεί ην θαηάιιειν κέζν γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο 

αθξναηέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζπίηη, πηζαλφλ πνιιέο ψξεο κέζα ζην 

απηνθίλεην ή θαη ην θαινθαίξη ζηηο δηαθνπέο ζπληξνθεχεη πνιιά άηνκα αιιά θαη 

ηνπο λένπο πνπ αθνχλ πεξηζζφηεξν ξαδηφθσλν απφ φηη παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε. 

Χζηφζν, εκθαλίδεη κηθξή αθξνακαηηθφηεηα, πνιχ κηθξή δηάξθεηα δσήο γηα ην κήλπκα 

θαη πηζαλφηεηα εχθνιεο απψιεηαο ηνπ αθξναηεξίνπ κε ηελ αιιαγή ηνπ ζηαζκνχ. 

Σέινο, ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ξαδηφθσλνπ σο κέζν δηαθήκηζεο είλαη φηη 

είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ ηειεφξαζε ζην λα ειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

θνηλνχ θαη φηη ζηεξίδεηαη ζε κηα κφλν αίζζεζε, ηελ αθνή. 

 

 

 

 

                                                 
7
 M. Υαηξεηάθεο, 1997, Σειεόξαζε θαη δηαθήκηζε: Η ειιεληθή πεξίπησζε, άθθνπιαο, Αζήλα, ζ. 152. 
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1.4.5 Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

 

Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηελ Διιάδα, ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, 

ππήξμε έλα ζεκαληηθφ κέζν πξνβνιήο γηα ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Με ηε καδηθή, 

φκσο, εμάπισζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ηεο, έραζε έλα κεγάιν 

κέξνο απφ ην εηδηθφ ηνπ βάξνο. Απφ ην 1995 κέρξη ην 2008 εκθαλίζηεθε κηα έληνλε 

αλάζηξνθε ηάζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ θνηλνχ. Ο θφζκνο αξρίδεη λα επηζθέπηεηαη 

καδηθά ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε λέεο 

πξνδηαγξαθέο. Γεληθψο, ν θηλεκαηνγξάθνο βηψλεη κηα παξαηεηακέλε άλνημε
8
. 

 

Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα κέζν πνπ ζπλδπάδεη ήρν, εηθφλα, ρξψκα θαη 

θίλεζε ζε έλα κεγάιν κέγεζνο νζφλεο· ζηνηρεία πνπ ππνβνεζνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνβνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία αξθεηψλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα 

εθείλσλ πνπ ε δηαθήκηζή ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηελ ηειεφξαζε, φπσο ηζηγάξα. 

Δίλαη, αθφκα, έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε πηζαλψλ 

θαηαλαισηψλ λεαξήο ειηθίαο, αιιά δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ θνηλφ ζην νπνίν 

πξνβάιιεηαη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Ζ πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ, βέβαηα, εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ ηαηλία πνπ πξνβάιιεηαη θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηε ρξνληθή 

πεξίνδν (επνρή, κέξα). 

 

ηε δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε, ν θηλεκαηνγξάθνο δελ απνηειεί κφλν ην κέξνο 

φπνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο κηα ηαηλία, αιιά ηνλ πφιν έιμεο ζε έλα 

επξχηεξν θέληξν αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο (είλαη πιένλ έλα ζπγθξφηεκα πνιιψλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ κε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο εζηηαηφξηα, κπαξ 

θαη δηάθνξα θαηαζηήκαηα). Ζ επίζθεςε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είηε κε παξέα είηε κε 

νηθνγέλεηα είλαη κηα θνηλσληθή εθδήισζε πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ ζεαηή γηα ηελ 

επηθείκελε δηαζθέδαζε θαη ηνλ θαζηζηά ζεηηθφ απέλαληη θαη ζηα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα. 

                                                 
8
 Γ. Υ. Εψηνο, 1992, Γηαθήκηζε: ρεδηαζκόο θαη ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

δηαθεκηζηηθνύ γξαθείνπ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε, ζζ. 426-427. 
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1.4.6 ΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ 

 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δηαθεκίζεηο ζε αθίζεο θαη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 

ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ κέξνο ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ (ιεσθνξείν, ηαμί, 

αζηηθφ θ.α.). Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ 

επηβαηψλ πνπ εμππεξεηεί. Σν κέζν απηφ εκθαλίδεη επηιεθηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, έρεη ρακειφ θφζηνο αιιά πεξηνξίδεηαη ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, φπνπ ππάξρνπλ αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Γελ ππάξρνπλ, σζηφζν, εκπεηξηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνβνιήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απφ 

απηφ ην κέζν. 
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1.4.7 ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Ζ δξακαηηθή αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηχνπ παγθφζκηα αιιάδεη πνιιά απφ 

ηα δεδνκέλα ηεο δηαθήκηζεο. ηελ Διιάδα, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηεο Γχζεο, ν 

ξπζκφο δηείζδπζεο είλαη αξθεηά ρακειφο. Ζ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ εδψ δελ 

θξίλεηαη ζθφπηκε
9
, δηφηη ε δηείζδπζε κεηαβάιιεηαη απφ κέξα ζε κέξα. Γεγνλφο φκσο 

είλαη φηη ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ελεκέξσζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηηο αγνξέο ηνπο. Αξθεηνί είλαη απηνί πνπ 

επηζθέπηνληαη δηάθνξα sites ψζηε λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ, γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο θηι., αζρέησο αλ ηειηθά επηζθεθηνχλ θάπνην 

θαηάζηεκα γηα λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιιέο είλαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί πνπ 

πξνβάιινπλ ηα πξντφληα θαη  ηηο ππεξεζίεο ηνπο απφ ην ίληεξλεη παξάιιεια κε ηε 

ρξήζε παξαδνζηαθψλ κέζσλ πξνβνιήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Γ. Η. ηψκθνο, 2002, πκπεξηθνξά θαηαλαισηή θαη ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, ηακνχιεο, Αζήλα, ζζ. 

653-654. 
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1.5 ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπνπ θπξηαξρνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ε 

δηαθήκηζε δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ καθξνπξφζεζκα αιιά θαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πνηνηηθά αλψηεξνπ θαη έληνλνπ «κε ηηκνινγηαθνχ αληαγσληζκνχ», 

αλαιψλνπλ κεγάια πνζά γηα δηαθήκηζε. 

 

 Δπηδηψθεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ηνπο απφ 

εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ, λα πεηζηεί ν θαηαλαισηήο λα αγνξάζεη ην πξντφλ ή λα 

ζρεκαηίζεη κηα επλντθή εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ δηαθήκηζε ζεσξείηαη σο έλα 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ απηψλ ησλ 

κεγαινεπηρεηξήζεσλ.  

 

Αδηακθηζβήηεηα, ε δηάθξηζε κηα ρψξαο ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ ζηίβν εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηδηνζπζηαζία ηνπ θξάηνπο 

απηνχ. Σέηνηνο παξάγνληαο είλαη ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην, ην 

απνζεκαηηθφ ηνπ ζε κεηαιιεχκαηα, ε βηνκεραλία ηνπ. ε κηα επνρή, φκσο, πνπ ε 

ηερλνινγία θαη ηα Μ.Μ.Δ βξίζθνληαη ζε ηξνκαθηηθά ξαγδαία εμέιημε, ζεσξείηαη πσο 

ξπζκηζηήο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο ηφπνπ, είλαη ε δηαθήκηζε. 

 

Έηζη, ε δηαθήκηζε απνηειεί θιάδν ηεο νηθνλνκίαο θαη κάιηζηα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ ελίζρπζή ηεο. Δπίζεο, αλήθεη θαη ζηνλ θιάδν ηνπ marketing κηαο 

επηρείξεζεο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ελφο 

πξντφληνο. Αθφκα, ε δηαθήκηζε είλαη ν θαζξέπηεο ηεο θάζε επνρήο 

αληηθαηνπηξίδνληαο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ελψ πάληα δεκηνπξγεί ηάζεηο θαη 

βξίζθεη λένπο επηθνηλσληαθνχο δξφκνπο. Παξφιε ηελ επηθξάηεζε ησλ αληίμνσλ 

ζπλζεθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ κηαο ρψξαο, ε δηαθήκηζε παξακείλεη θαη 

απνηειεί ηελ ζνθή θίλεζε γηα λα επεθηαζεί κηα επηρείξεζε. Μάιηζηα, απνδεηθλχεηαη 

πσο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα δηαθεκίδνπλ 

ηα πξντφληα ηνπο ζεκεηψλνπλ αλνδηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαθφπηνπλ ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απηφ, ζηεξίδεηαη θαη ινγηθά, θαζψο ηα 

πξντφληα πνπ πξνβάιινληαη γίλνληαη πην γλσζηά θαη θεξδίδνπλ απφ ηελ πίηα ηεο 

αγνξάο, ελψ εθείλα πνπ δελ δηαθεκίδνληαη είλαη ζα λα κελ ππάξρνπλ.  
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Ζ πεξηέξγεηα ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ ελεκέξσζε θαη κεηαηξέπεηαη ζε δξάζε γηα λα 

απνθηήζνπλ ηα άηνκα φζα απαηηεί ε επνρή θαη λα πιεξνθνξνχληαη κέζσ ησλ 

κελπκάησλ πνπ ζηέιλεη ε δηαθήκηζε. Έηζη, νη επαγγειίεο επδσίαο θαη νη επθαηξίεο 

αηνκηθήο επηβεβαίσζεο αγγίδνπλ ηνλ πάληα επεπίθνξν ζηε καδηθή ππνβνιή άλζξσπν  

κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε θαηαλαισηή.  Ο αληαγσληζκφο, βέβαηα, πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλαγθάδεη ηνπο παξαγσγνχο λα βειηηψλνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε ζθνπφ λα 

επηβηψζνπλ ζηνλ ζηίβν ηεο αγνξάο. Οη εηαηξείεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ απαζρνιψληαο έηζη πεξηζζφηεξα άηνκα.  

 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε ηα απνιακβάλνπλ θη ν ηχπνο θαη ηα ππφινηπα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο πνπ επηρνξεγνχληαη θαη κάιηζηα είλαη ηεξάζηηα ηα πνζά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ζηηο εθεκεξίδεο/πεξηνδηθά θαη ζηελ 

ηειεφξαζε, θαηά ηε δηάξθεηα εθπνκπψλ κεγάιεο αθξνακαηηθφηεηαο.  

 

Σν πεξηνδηθφ «L‟ altro consume» θη ε εθπνκπή Mi manda Lubrano, έθαλαλ κηα 

έξεπλα αγνξάο πνπ έδεημε φηη πξντφληα πνπ είραλ ηελ ίδηα πνηφηεηα παξνπζίαδαλ 

κεγάιε απφθιηζε σο πξνο ηελ ηηκή. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

απνδείρηεθε φηη πξντφληα πνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν είλαη πνηνηηθά θαιχηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα πνπ δηαθεκίδνληαη ζηελ ηειεφξαζε θαη ηα νπνία είλαη ζαθψο 

αθξηβφηεξα. Έηζη, ε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε δηάθνξα είδε ηζαγηνχ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έλα πξντφλ πνπ δελ δηαθεκηδφηαλ θφζηηδε 0,40€ ην ιίηξν ελψ 

ην πξντφλ πνπ δηαθεκηδφηαλ πεξηζζφηεξν ε αμία ηνπ άγγηδε ην 1,70€ ην ιίηξν. ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηαθήκηζε ππεξδηπιαζίαζε ηελ ηηκή
10

. Δίλαη θπζηθφ, ινηπφλ, 

φηη έκκεζνο απνδέθηεο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο θίλεζεο, είλαη ην θξάηνο πνπ 

επσθειείηαη απφ ηελ δηαθίλεζε θαη ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. 

 

 

 

                                                 
10

 Σ. Squillaci, 2006, Η ηειεόξαζε θαη ηα παηδηά καο. κηθξ. Τθαληή Π., Αθξίηαο, Αζήλα, passim. 
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2.ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

2.1 ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

ηε δηαθήκηζε πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη, κεηξήζηκνη θαη 

ιεηηνπξγηθνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Οη ζηφρνη ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

νξίδνληαη απφ ζπλδπαζκφ θξηηεξίσλ, φπσο ην επάγγεικα, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη νη 

ηάζεηο. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

φηαλ επηηπγράλεη λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε, λα 

πείζεη γηα ηελ αμία, λα πξνβάιεη ηδέεο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ιφγν 

δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη δηαθεκηζηηθέο πξνζέζεηο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν δηαθεκηζηηθφο ζηφρνο είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη πξνζπαζεί λα επηηχρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Ζ ιέμε θιεηδί, βέβαηα, ζην παξαπάλσ είλαη ε 

ιέμε «επηθνηλσληαθή». Δπνκέλσο, πξνηνχ αλαθεξζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δηαθεκηζηηθνχο ζηφρνπο, είλαη ινγηθφ λα εμεηάζνπκε νξηζκέλα απφ ηα πην γλσζηά 

κνληέια επηθνηλσλίαο. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

επηθνηλσληαθψλ ελεξγεηψλ: α) πξφθιεζε γλσζηηθήο αληίδξαζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή, 

δειαδή λα ηνπ βάινπκε θάηη ζην κπαιφ (πιεξνθνξηαθή δηαθήκηζε), β) πξφθιεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο, δειαδή λα ηνλ πείζνπκε λα αιιάμεη ζηάζε (δηαθήκηζε 

πεηζνχο) θαη γ) πξφθιεζε αληίδξαζεο ζηελ ελίζρπζε ζπκπεξηθνξάο, δειαδή λα 

πξνβεί ζε δξάζε (εληζρπηηθή δηαθήκηζε). Ζ πξφθιεζε γλσζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο είλαη ηα δπν πξάγκαηα ζηα νπνία ε δηαθήκηζε 

πεηπραίλεη θαιχηεξα. πλεπψο, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα πιεξνθνξήζεη,  λα 

δεκηνπξγήζεη ελδηαθέξνλ θαη εηδηθνχο ζπλεηξκνχο γηα ην εθάζηνηε πξντφλ. 
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2.1.1 ΘΔΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

Ζ δηαθήκηζε σο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαηλφκελν έρεη πξνθαιέζεη αμηνζεκείσηεο 

ζπδεηήζεηο πνπ ηείλνπλ λα απεξγάδνληαη αιιεινζπγθξνπφκελεο απφςεηο. Ζ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ ζπδεηήζεσλ δείρλεη φηη δηαηξείηαη ε δηακάρε ζε δχν εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηα ζηξαηφπεδα ελψ ιείπεη απφ ηνπο γλσζηνχο εξεπλεηέο, δπζηπρψο, κηα 

αλαπηπγκέλε «θεληξψα» ηνπνζέηεζε
11

. 

Απφ ηε κηα πιεπξά, ε δηαθήκηζε θαηεγνξείηαη κε δξηκχηεηα απφ θξηηηθνχο 

θαη εξεπλεηέο (είηε είλαη ζπληεξεηηθνί
12

 ή θηιειεχζεξνη
13

 ή καξμηζηέο
14

), 

νη νπνίνη επηρεηξεκαηνινγνχλ ζε γεληθέο γξακκέο φηη ε δηαθήκηζε απνζπά ηελ 

πξνζνρή ησλ αλζξψπσλ απφ θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη εζηηάδεη πάλσ 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Αθφκα, ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη 

ζεμηζηηθή θαη θάλεη ρξήζε ηελ εηθφλα ηεο γπλαίθαο σο ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν, 

εθκεηαιιεπφκελε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο, γηα λα πνπιήζνπλ νη δηαθεκηζηηθέο 

εηαηξείεο πξντφληα θαη ππεξεζίεο
15

. 

 

 Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε πξνθαιεί άγρνο θαη απηνιχπεζε ζε άηνκα πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ρξήκαηα γηα λα απνιαχζνπλ ηε δσή πνπ πξνβάιιεηαη ζαλ θαλνληθή ζηηο 

δηαθεκίζεηο. Πνιχ ζπρλά, παξαπιαλά ηνλ θφζκν ζρεηηθά κε ην ηη πξνζδνθά απφ ηα 

πξντφληα. Δπηπξφζζεηα,  ζηνλ θαηαηγηζκφ ησλ δηαθεκίζεσλ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη 

ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο, νθείιεηαη θαη ν ππέξκεηξνο θαηαλαισηηζκφο ηνπ. Ζ 

                                                 
11

 
Έλαο εξεπλεηήο πνπ θαηαθέξλεη ελ κέξεη λα παξνπζηάζεη κηα λεθάιηα «θεληξψα» πξνζέγγηζε είλαη ν Jib

 
Fowles. 

12 Βιέπε Leiss et al. (ζ.17): «ε δηαθήκηζε θαηεγνξείηαη απφ ζπληεξεηηθέο νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεγφκελε Ζζηθή 

Πιεηνςεθία (Moral Majority) δηφηη επηθέξεη ηελ εζηθή θαηάπησζε ηεο θνηλσλίαο, αθνχ παξνπζηάδεη εηθφλεο εδνληζηηθήο 

επραξίζηεζεο θαη βαζίδεηαη θαλεξά ζε ζεμνπαιηθά ζέκαηα γηα λα 

πξνσζήζεη πξντφληα».
 

13
 
Ο Galbraith επηρεηξεκαηνινγεί φηη δελ ππάξρνπλ «αλεμάξηεηα θαζνξηζκέλεο επηζπκίεο», αιιά ε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο 

«είλαη λα δεκηνπξγήζεη επηζπκίεο – λα δεκηνπξγήζεη αλάγθεο πνπ δελ ππήξραλ πξνεγνπκέλσο» (J.K Galbraith, The Affluent 

Society, Hardmondsworth: Penguin, 1977, ζ.145). Πηζηεχεη φηη νη δηαθεκίζεηο εμαλαγθάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα επηζπκνχλ 

πεξηζζφηεξα θαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

ηα νπνία ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε δελ ζα επηζπκνχζαλ. 

14
 

Leiss et al. (ζ.18): «Ζ δηαθήκηζε (γηα ηνπο καξμηζηέο) είλαη έλα εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο, ειέγρνληαο ηελ αγνξά κε ηε 

δεκηνπξγία ςεπδψλ αλαγθψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, θαη εθζεηάδνληαο ην γεληθφ ήζνο ηεο θαηαλάισζεο φπνπ φιεο νη αλάγθεο 

ηθαλνπνηνχληαη δηακέζνπ ηεο αγνξάο ησλ αγαζψλ». Γειαδή, κε δφιηεο ππνζρέζεηο γηα πιηζηηθή επραξίζηεζε, νη εξγαδνκέλνη 

«εμαγνξάδνληαη απφ ην ζχζηεκα» θαη έηζη ακβιχλεηαη ε δπλεηηθή ηνπο επαλαζηαηηθφηεηα.. 
(Leiss, William, Stephen 

Kline and Sut Jhally. 1990, Social Communication in Advertising: Persons, Products and Images of 

Well-Being, Routledge, London). 
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δηαθήκηζε σζεί ην άηνκν ζηελ αγνξά, θάκπηεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ θαη ζηγά ζηγά ηνλ 

ππνδνπιψλεη ζε δηνγθσκέλεο θαη πιαζηέο αλάγθεο. Έηζη, παξαζχξεηαη εμαηηίαο ησλ 

αληθαλνπνίεησλ επηζπκηψλ ηνπ, πνπ κε ηε ζπρλή δηαθεκηζηηθή δηέγεξζή ηνπο 

γίλνληαη ηπξαλληθέο θαη νδεγείηαη ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ. πλεπψο, ε δηαθήκηζε 

δηδάζθεη ζηνλ θφζκν λα εμνκνηψλεη ηελ επηπρία κε ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, θη σο 

ζπλέπεηα λα ηνπο εθπαηδεχεη λα θαηαλαιψλνπλ αιφγηζηα ζα λα ήηαλ ην κνλαδηθφ 

κέζν γηα ηελ απφθηεζε ηεο επδαηκνλίαο ηνπο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππνζηεξηθηέο ηεο δηαθήκηζεο επηρεηξεκαηνινγνχλ 

φηη ε δηαθήκηζε πιεξψλεη ηα πεξηνδηθά πνπ δηαβάδνπλ νη αλαγλψζηεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ νη ηειεζεαηέο, ηα νπνία ζα ήηαλ δαπαλεξά δίρσο 

ηε «γελλαηνδσξία» ηεο δηαθήκηζεο. Γεχηεξνλ, κεηψλνληαη νη ηηκέο επεηδή ε 

θαηαλάισζε απμάλεηαη θαη παξάιιεια ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ρακειφηεξν 

απφ ην θφζηνο πνπ έρνπλ νη πξνζσπηθέο πσιήζεηο. Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα επηρεηξεί 

λα πείζεη ηνλ θφζκν αιιά δελ εμαλαγθάδεη θαλέλαλ λα θάλεη ή λα αγνξάζεη θάηη πνπ 

δελ ζέιεη θαη ρξεηάδεηαη. Ο Εψηνο, βαζηδφκελνο ζηελ παξάδνζε ηνπ marketing,  

νξίδεη ζπλνπηηθά ηε δηαθήκηζε (πηζαλφλ κε ζεηηθή πξνζέγγηζε) σο εμήο:  

 

«Η δηαθήκηζε, σο ελόηεηα κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, εθπέκπεη ηαπηόρξνλα ζε 

πνιινύο δέθηεο (αγνξαζηέο, θαηαλαισηέο) κελύκαηα θαη πξνζπαζεί: α) λα ηνπο πείζεη, 

παξνπζηάδνληαο ραξαθηεξηζηηθά, ηδηόηεηεο, ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντόληνο, 

β) λα ηνπο πιεξνθνξήζεη θαη λα ηνπο ελεκεξώζεη γηα ην πξντόλ, γ) λα ρηίζεη θαη λα 

δηακνξθώζεη ηελ εηθόλα (image) ηνπ πξντόληνο, δ) λα δηακνξθώζεη ζεηηθή ζηάζε γηα ην 

πξντόλ ή λα αλαζηξέςεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε, ε) λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντόλ θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο, ζη) λα πξνβάιεη θαη λα δηακνξθώζεη ζεηηθή 

εηθόλα γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκό»
16

. 

 

Μηα επηπιένλ ζεηηθή ζπλέπεηα ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη πσο ζπκβάιινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν κηαο ρψξαο κε ηελ αχμεζε παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

πξντφλησλ, θαζψο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ. Πνιχ ζεκαληηθή σζηφζν, είλαη 

θη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνβνιή θαη γλσζηνπνίεζε κέηξσλ πξφιεςεο (θάπληζκα, 

                                                 
16

 Γ. Υ. Εψηνο, 1992, Γηαθήκηζε: ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε, ζ. 39. 
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AIDS). Σέινο, δηεπξχλνληαη νη δπλαηφηεηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή θαη 

ελεκεξψλεηαη γηα ηα λέα πξντφληα (ηηκή, ρξεζηκφηεηα) πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά. Παξέρεη, έηζη, ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θαη επηινγήο κεηαμχ νκνεηδψλ 

πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα θεξδίδνπλ ρξφλν θαη ρξήκα γηα θνηλσληθά 

ζέκαηα.   
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2.2 ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

Γηα λα θαηαιήμεη ην «δεκηνπξγηθφ ηκήκα» ηνπ δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ κελχκαηνο
17

 κε ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί 

ε δηαδηθαζία ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ, δειαδή ε ηχπσζε ηεο ηδέαο ζηελ νπνία 

ζα ζηεξηρζεί ε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ κελχκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή δεκηνπξγία ηεο 

δηαθήκηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη πεξηιακβάλεη ην ηη ζα εηπσζεί θαη 

πσο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα εθείλα ηα ζηάδηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

φπνπ ε βαζηθή επζχλε αλάπηπμεο θαη πινπνίεζήο ηνπ θέξεη ην δηαθεκηζηηθφ 

γξαθείν.  

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ δηακνξθψλεηαη έλα 

«ζρεδηάγξακκα» ή κηα «δεκηνπξγηθή πιαηθφξκα». Ζ πιαηθφξκα απηή, ινηπφλ,  

απνηειεί έθθξαζε αιιά θαη εξγαιείν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλα ιαθσληθφ ζρνιηαζκφ ή απφ κηα δηεμνδηθή 

αλάιπζε θαη επηρεηξεκαηνινγία. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ ζρνιηαζκνχ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηεί ε θαηεχζπλζε ζηελ νπνία νδεχεη ε αλάπηπμε 

ηεο δηαθήκηζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο δεκηνπξγηθήο πιαηθφξκαο πνηθίιιεη αλάινγα κε 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη επηινγέο ηνπ εθάζηνηε δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ.  

 

ε φια ηα ζηάδηα πνπ ρξεηάδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθήκηζεο, 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο κνλνκέξεηαο θαη ηεο αθξαίαο αληηκεηψπηζεο. Πην 

αλαιπηηθά, ζε κηα δηαθήκηζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ζηφρνπο, 

ζην ζηνρεπκέλν αθξναηήξην, ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο κε απνηέιεζκα λα 

ππνηηκάηαη ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη ε παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ. Ο 

αζθπθηηθφο ελαγθαιηζκφο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε ζηξαηεγηθή κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κηα δηαθήκηζε πνπ αθελφο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο 

ζηφρνπο αθεηέξνπ ζα είλαη κηα δηαθήκηζε ρσξίο «ςπρή».  

 

Αληηζέησο, φηαλ ε δηαθήκηζε επηθεληξψλεηαη ζην δεκηνπξγηθφ θνκκάηη θαη 

ηελ εθηέιεζε, ρσξίο λα ππάξρεη ζηξαηεγηθή, ην ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ απφ άπνςε αηζζεηηθήο, ζα ζηεξείηαη φκσο θαηεχζπλζεο. Ο Osterman, 

                                                 
17

 
Ο φξνο „κήλπκα‟ εδψ πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: ηε δεκηνπξγηθή ηδέα, ηε κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο, ηελ εηθφλα, ην θείκελν θαη πψο απηά απνηππψλνληαη 

ζηε δηαθήκηζε. Γελ πξέπεη ην κήλπκα λα ζπγρέεηαη κε ην θείκελν. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη επξχηεξν θαη πεξηιακβάλεη αλάκεζα θαη ζε άιια ζηνηρεία θαη ην 

θείκελν.
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εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Adweek, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Θα πξέπεη ε 

δεκηνπξγηθή δνπιεηά λα αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηνπ επηιεγκέλνπ αθξναηεξίνπ ηεο ζηνρεπκέλεο αγνξάο. Δίλαη κηα δύζθνιε θαη επίπνλε 

πξνζπάζεηα, γηαηί νη άλζξσπνη ηνπ δεκηνπξγηθνύ ηκήκαηνο πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο. Τπεξεηνύλ 

ηαπηόρξνλα δπν θπξίνπο»
18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 J. Osterman,  1993, „Whatever‟s Clever is Never Enough‟, Adweek, ζ. 54. 
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2.2.1 ΔΝΝΟΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΙΓΔΑ 

 

Αθεηεξηαθφ ζεκείν ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ αλάπηπμεο κηαο δηαθήκηζεο 

ζεσξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε επηινγή ηνπ θεληξηθνχ ζέκαηνο. Γχξσ απφ απηφ 

πεξηζηξέθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο (θείκελν, ήρνο, ρξψκαηα θ.α.) πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο. Σν κήλπκα, σζηφζν, γηα λα είλαη 

επηηπρέο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ (αλάγθεο δηαηξνθήο, έλδπζεο, ζηέγαζεο, δηαζθέδαζεο θ.ά.). Έηζη ινηπφλ, 

σο βάζε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ ζεσξείηαη ε δεκηνπξγηθή ηδέα (creative 

concept). Ζ αλεχξεζε θη ν εληνπηζκφο ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ηδέαο ζπληζηά απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «δεκηνπξγηθφ άικα». Αθφκα, ε δεκηνπξγηθή ηδέα απνηειεί ην 

κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εθηέιεζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ζα πξνζδηνξίζεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο  (επηινγή αηφκσλ, ρξήζε θεηκέλνπ-ρξσκάησλ-κνπζηθήο). 

Υαξαθηεξίδεηαη σο «κηα μερσξηζηή ηδέα πνπ είλαη πξσηφηππε θαη δξακαηνπνηεί ην 

ζηνηρείν ηεο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο»
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 W. Wells., J. Burnett & S. Moriarty, 1998, Advertising Principles and Practice, Prentice-Hall 

International, London, ζ.381. 
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2.2.2 Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

Ζ έκπλεπζε θαη ε δεκηνπξγία κηαο πξσηφηππεο ηδέαο ζίγνπξα δελ είλαη 

παξζελνγέλλεζε. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αηνκηθή αιιά θαη 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ελφο δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ. Δλδερνκέλσο, κεξηθά άηνκα λα 

παξνπζηάδνπλ κηα θιίζε πξνο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε απνηέιεζκα λα έρνπλ έλα  

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. ηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ γίλεη απνδεθηφ πσο είλαη κηα 

δηαδηθαζία κε ζηάδηα πνπ πξέπεη λα δηαλπζνχλ, ηφηε ε παξαγσγή ηδεψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κάζεζεο. ε πνιιέο εηαηξείεο ππάξρνπλ άηνκα πνπ 

δνπιεχνπλ πην απνηειεζκαηηθά φηαλ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα θαη ζηε ινγηθή θαη 

άηνκα πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ πνηνηηθά ζηνηρεία θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπκηθνχ. 

  

 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ππεχζπλνη ηνπ δεκηνπξγηθνχ ηκήκαηνο, έρνπλ παξνπζηαζηεί ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Αλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο νξηζκέλα ζηνηρεία, εκθαλίδνπλ έλα 

πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ επί κέξνπο ζηαδίσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ πξψηε απφπεηξα πεξηγξαθήο ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνλ Άγγιν θνηλσληνιφγν Wallas  πνπ πξφηεηλε ηα παξαθάησ ζηάδηα:  

 

1. Πξνεηνηκαζία (preparation) 

2. Δπψαζε (incubation) 

3. Έκπλεπζε (illumination) 

4. Δπαιήζεπζε (verification)
20

. 

 

Δλψ, ν Osborn, επηθεθαιήο ηφηε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ B.B.D.O. πξφηεηλε ηελ 

εμήο αθνινπζία:  

 

1. Πξνζαλαηνιηζκφο (orientation), αλάδεημε θαη εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

2. Πξνεηνηκαζία (preparation), ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. 

3. Αλάιπζε (analysis), αλάιπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. 

                                                 
20

 G. Wallas, 1926, The art of Thought,  Harcourt, Brace and World, New York, passim. 
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4. Γηαηχπσζε (ideation), παξνπζίαζε ηδεψλ θαη εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ. 

5. Δπψαζε (incubation), παξνρή ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα αθνκνίσζε θαη 

αλακνλή γηα ηελ έκπλεπζε. 

6. χλζεζε (synthesis), ζπλαξκνιφγεζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ. 

7. Αμηνιφγεζε (evaluation), εθηίκεζε ησλ ηδεψλ πνπ δηακνξθψζεθαλ
21

.  

 

Ζ επψαζε θαη ε έκπλεπζε είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δθφζνλ έρεη ζπγθεληξσζεί ην πιηθφ θη έρνπλ θαηαγξαθεί νη πξψηεο ζθέςεηο, δίλεηαη 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ σξίκαλζε. Οη εκπιεθφκελνη ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

θάπνηα ζηηγκή θηάλνπλ ζε ζεκείν θνξεζκνχ θαη αδπλαηνχλ λα αθνκνηψζνπλ άιια 

εξεζίζκαηα. Σφηε ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Ζ 

κεηάζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ην ζπλεηδεηφ ζην ππνζπλείδεην επίπεδν, βνεζά ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα μεθνπξαζηνχλ θαη λα αλαλεσζνχλ. Παξάιιεια, νη δηεξγαζίεο 

αλαδήηεζεο ηεο θαηαιιειφηεξεο ηδέαο ζπλερίδνληαη ζην ππνζπλείδεην. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ζπλαζξνίδνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη αθνινπζεί 

ηφηε ε «έκπλεπζε». Σν ζηάδην πνπ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε θαη ζηε κνξθνπνίεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηδέαο.  

 

πιιήβδελ, ε αλάπηπμε θαη ε δηακφξθσζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο δίλεη 

απάληεζε ζην πξψην θαζνξηζηηθφ εξψηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο, δειαδή ηη ζα εηπσζεί 

ζην κήλπκα. Ζ εθηέιεζε-πινπνίεζε απαληά ζην δεχηεξν θαζνξηζηηθφ εξψηεκα πνπ 

αθνξά ηνλ ηξφπν, δειαδή πψο ζα παξνπζηαζηεί ε δεκηνπξγηθή ηδέα ζην κήλπκα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 A. F. Obson, 1963, Applied Imagination, Scribners, New York, passim. 
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2.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

χκθσλα κε ηνλ Γ. Εψην, ηα είδε δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα είλαη ηα παξαθάησ:   

 

1. Γηαθήκηζε Πρωηογελούς ή Πρωηαρτηθής Εήηεζες (Primary 

Demand Advertising). Δίλαη απηή ε δηαθήκηζε πνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη ζεηηθή ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζε κία θαηεγνξία 

πξντφληνο, θαη φρη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Π.ρ. ε έλσζε γαιαθηνβηνκεραληψλ 

γηα ηελ θαηαλάισζε γάιαθηνο ή ε έλσζε παξαγσγψλ εζπεξηδνεηδψλ γηα ηε 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε πνξηνθαιηψλ. 

 
Δηθφλα 1. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο Πξσηνγελνχο ή Πξσηαξρηθήο Εήηεζεο. 

 

 

2. Γηαθήκηζε ποσ Δζηηάδεη ηο Δλδηαθέρολ ηες ζηε Εήηεζε ηοσ 

Δπώλσκοσ Προϊόληος (Selective Demand Advertising). Απηφ ην είδνο δηαθήκηζεο 

έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη απνηειεί ηνλ 

αληίπνδα ηεο δηαθήκηζεο ηεο πξσηαξρηθήο δήηεζεο. Έρεη ζθνπφ λα ελεκεξψζεη 

ηνπο θαηαλαισηέο, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (brand), εζηηάδνληαο ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζηα 

ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. 

 
Δηθφλα 2. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο πνπ Δζηηάδεη ην Δλδηαθέξνλ ηεο ζηε Εήηεζε ηνπ Δπψλπκνπ Πξντφληνο. 
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3. Γηαθήκηζε Δκπηζηοζύλες-Προζήιωζες προς ηο Προϊόλ (Brand 

Loyalty Advertising). Δίλαη απηή ε δηαθήκηζε πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία, 

ηε δηαηήξεζε ή ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην 

δηαθεκηδφκελν επψλπκν πξντφλ, γηα λα δεκηνπξγήζεη πςειφ βαζκφ αληίζηαζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ γηα ηα δηθά ηεο 

πξντφληα. Οη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ κε επαλαιακβαλφκελε βάζε ην ίδην πξντφλ, 

ζηεξηδφκελνη ζηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ζηηο επηδξάζεηο, 

ζπκβνιηζκνχο θαη εθθιήζεηο ζην ζπκηθφ πνπ επηρεηξεί ε δηαθήκηζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή νη θαηαλαισηέο είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο. Γειαδή, 

δηακνξθψλεηαη σο έλα βαζκφ αλειαζηηθφηεηα ζηε δήηεζε. Ζ δηαθήκηζε απηήο ηεο 

κνξθήο απνηειεί έλα απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 

δήηεζεο. 

 
Δηθφλα 3. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο Δκπηζηνζχλεο-Πξνζήισζεο πξνο ην πξντφλ. 

 

4. Γηαθήκηζε Προώζεζες ηωλ Πωιήζεωλ (Sales Promotion 

Advertising). Έρεη σο ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα κία ελέξγεηα απφ 

θάπνην δπλεηηθφ θαηαλαισηή. ε απηφ ην είδνο δηαθήκηζεο εκπεξηέρεηαη έλα 

ζχληνκν κήλπκα πνπ πιεξνθνξεί γηα εθπηψζεηο, δηαγσληζκνχο, πξνζθνξέο θ.α. 

 
Δηθφλα 4. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο Πξνψζεζεο ησλ Πσιήζεσλ 
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5. Γηαθήκηζε Προβοιής ηοσ Προϊόληος (Display Advertising). ε κία 

ηέηνηα δηαθήκηζε πξνβάιιεηαη ην πξντφλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο λα 

αλαθέξεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, ελψ αλαθέξεηαη θαη ε ηηκή ηνπ 

πξντφληνο. 

 
Δηθφλα 5. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο Πξνβνιήο ηνπ Πξντφληνο. 

 

6. Γηαθήκηζε από Δπητείρεζε ζε Δπητείρεζε (Business to Business 

Advertising). Απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

εθδφζεηο, πεξηνδηθά θαη εθζέζεηο. Απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, σο θεθαιαηνπρηθφ αγαζφ, πξψηε 

χιε ή ελδηάκεζν πξντφλ. Ζ Γηαθήκηζε απφ ηελ Δπηρείξεζε πξνο ηνπο 

Δλδηάκεζνπο: ρνλδξέκπνξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο (Trade Advertising) απνηειεί κία 

εθδνρή απηνχ ηνπ είδνπο δηαθήκηζεο. θνπφο είλαη λα παξαθηλήζεη ηνπο 

ελδηάκεζνπο λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα σθειεζνχλ 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο έγθαηξεο αγνξάο, απνζήθεπζεο θαη ζηνπο επλντθνχο 

ηξφπνπο πιεξσκήο. 

 
Δηθφλα 6. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο απφ Δπηρείξεζε ζε Δπηρείξεζε. 
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7. Γηαθήκηζε Ληαλοπωιεηώλ (Retail Advertising). Σε βιέπνπκε ζε 

δχν κνξθέο: α) σο Γηαθήκηζε Πξνβνιήο πνπ έρεη σο 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη κία «εηθφλα» (image) θαη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηα νθέιε πνπ ζα απνθηήζνπλ, αλ επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα θαη β) σο Γηαθήκηζε Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ γηα ηελ επθνιφηεξε 

εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

 
Δηθφλα 7. Παξάδεηγκα Γηαθήκηζεο Ληαλνπσιεηψλ. 

 

8. Γεληθή Γηαθήκηζε κίας Δπητείρεζες, ελός Οργαληζκού, ελός 

Φορέα (Institutional Advertising). Ζ δηαθήκηζε απηή αλαθέξεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο απφςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θνξέα, ελψ πξνζπαζεί λα 

θεξδίζεη ηελ εχλνηα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Σαπηφρξνλα, 

έκκεζα πξνζπαζεί λα πνπιήζεη θάπνην πξντφλ. Μπνξεί λα δηαηππσζεί θαη σο 

Γηαθήκηζε Γεκνζηψλ ρέζεσλ (Public Relations Advertising)
22

. Μία κνξθή απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε Γηαθήκηζε θήκεο θαη πειαηείαο, πνπ ζθνπφ έρεη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαιφ φλνκα γηα ηελ επηρείξεζε. 

 
Δηθφλα 8. Παξάδεηγκα Γεληθήο Γηαθήκηζεο κίαο Δπηρείξεζεο, ελφο Οξγαληζκνχ, ελφο Φνξέα. 

 

                                                 
22

 Οξηζκφο πνπ δίλεηαη ζην γισζζάξη ηνπ βηβιίνπ ηνπ O. Kleppner,  1979, Advertising Procedure, 

Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey, ζ. 600. 
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9. σλδεκέλε ή σλεργαηηθή Γηαθήκηζε (Cooperative Advertising). 

Δίλαη απηή ε δηαθήκηζε πνπ ηελ έρνπλ αλαιάβεη λα ηε θέξνπλ εηο πέξαο δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξνη θνξείο θαη δηαθεκίδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα πξντφληα. Απηφ ην είδνο 

δηαθήκηζεο έρεη κεγάιε δηάξθεηα πξνβνιήο ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ελψ έρεη θαη 

πςειέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο. Έρεη πιενλεθηήκαηα γηα έλα πξντφλ, γηαηί 

κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη βνεζάεη έλα λέν πξντφλ φηαλ βξίζθεηαη ζην ζηάδην 

εηζαγσγήο ζηελ αγνξά. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ ραξαθηεξηζηεί 

απνηπρεκέλε ε επηρείξεζε ζα ράζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο
23

. 

 
Δηθφλα 9. Παξάδεηγκα πλδεκέλεο ή πλεξγαηηθήο Γηαθήκηζεο. 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε απμαλφκελε έληαζε εκθαλίδεηαη θαη ζηελ Διιάδα 

κηα λέα θαηεγνξία, ε Πνιηηηθή δηαθήκηζε. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ θφκκαηα, 

ζπλδπαζκνχο θαη ππνςεθίνπο, κε ζθνπφ λα πείζεη ηνπο ςεθνθφξνπο λα ηνπο 

επηιέμνπλ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 πξαγκαηνπνηείηαη ε θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο κεηεμέιημή ηεο. Γηακνξθψλεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, δειαδή θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη, ην 

ρξνλνδηάγξακκα, δίλνληαη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηη, πσο, πνπ, πφηε θαη γηαηί ζα 

εηπσζεί ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα. Ζ πνιηηηθή δηαθήκηζε δελ πεξηνξίδεηαη πηα ζε 

αθίζεο  πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ ελεκεξψλνπλ γηα θάπνηα πξνεθινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπσο ζπγθέληξσζε θαη νκηιία. 

 

 
                                                 
23

 Γ. Υ. Εψηνο, 1992, Γηαθήκηζε: ρεδηαζκόο θαη ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

δηαθεκηζηηθνύ γξαθείνπ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε, ζζ. 42-49. 
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2.4 ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΥΖΜΑΣΗΚΟ ΛΟΓΟ Δ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ 

Ο φξνο «θείκελν» (copy) ηεο δηαθήκηζεο ελλνηνινγηθά πεξηιακβάλεη ην γξαπηφ 

θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, ην θείκελν πνπ αλαπηχζζεηαη 

γηα λα κεηαδνζεί απφ ην ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε, θαζψο επίζεο ηελ επηθεθαιίδα, 

ηνλ ππφηηηιν θαη ην ζιφγθαλ. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγία είλαη ηη ζα εηπσζεί θαη πσο ζα εηπσζεί.  

 

Ο θαηαλαισηήο ζε θαζεκεξηλή βάζε δέρεηαη πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δπζθνιεχεηαη λα ζπγθξαηήζεη θαη λα απνξξνθήζεη εθείλα πνπ είλαη 

πνιχπινθα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη εχιεπην 

θαη λα δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο επηθνηλσλίαο κε ηνλ απνδέθηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πξντφλ, λα δηαηππψζεη επηρεηξήκαηα πνπ εμεγνχλ θαη παξάιιεια ελδπλακψλνπλ ηελ 

αξρηθή δήισζε ζηελ επηθεθαιίδα, αιιά θαη λα πείζεη ηνπο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο 

λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ. ην θείκελν αλαπηχζζνληαη, επίζεο, νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Γηα λα πξνζειθπζηεί ν 

θαηαλαισηήο, ζα πξέπεη ην θείκελν λα θάλεη έθθιεζε ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη λα 

απνδεηθλχεη πσο ην πξντφλ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ιέμεο 

είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πεηπρεκέλε νινθιήξσζή ηνπ. ηε δηαδηθαζία απηή 

εμεηάδεηαη ην θνξηίν ηεο θάζε ιέμεο, ηα ζεκαηλφκελα, ε θπξηνιεθηηθή θαη 

κεηαθνξηθή ηεο ζεκαζία, ηα ζπκθξαδφκελα, θαζψο επίζεο θαη ην είδνο θαη ε ζεηξά 

ηεο ζην θείκελν. Αθφκα, ε ζχληαμε, ε ρξήζε επηζέησλ ππεξζεηηθνχ βαζκνχ, ν 

ξπζκφο, ε νκνηνθαηαιεμία θαη ην ζηπι
24

, είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απιήο θαη 

εχιεπηεο γιψζζαο, αιιά θαη εθθξάζεσλ ηνπ θαζεκεξηλνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, 

απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα έλα πεηπρεκέλν θείκελν. Χζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα 

δηαθεχγεη ηελ πξνζνρή καο φηη νη αζχληαθηεο πξνηάζεηο, ε αιφγηζηε παξάζεζε 

πξνζδηνξηζηηθψλ επηζέησλ, ε ζπρλή ρξήζε ηνπ ππεξζεηηθνχ βαζκνχ, νη 

επαλαιακβαλφκελεο ζπγθξίζεηο αιιά θαη ν «βηαζκφο» ηεο γιψζζαο κε ηηο 

                                                 
24 Αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ηεο γιψζζαο π.ρ. απιή, πξνζηηή, θαζνκηινχκελε ή ηδησκαηηθή. 
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επηλννχκελεο ιέμεηο πνπ θάλνπλ αλαθνξά ζην πξντφλ, απνηεινχλ ηε ζπλήζε 

πξαθηηθή αξθεηψλ δηαθεκίζεσλ
25

.  

 

Αληηζέησο, ην θείκελν πξέπεη λα είλαη ζπκππθλσκέλν θαη ζπγθεληξσκέλν, 

ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κάζεη θάηη ηδηαίηεξν γηα ην πξντφλ. Σν πξφβιεκα, φκσο, 

βξίζθεηαη ζην λα εληνπηζηνχλ θαη λα επηιεγνχλ ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,  

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζην θείκελν. Μάιηζηα, ν Reeves 

ππνζηήξηδε φηη κηα επηρείξεζε πξέπεη λα βξίζθεη έλα κφλν είδνο ζπγθεθξηκέλεο 

παξνπζίαζεο γηα ην πξντφλ ηεο θαη λα εκκέλεη ζε απηφ. Γηφηη, αιιάδνληαο ζπρλά ην 

είδνο ηεο παξνπζίαζεο, ηνλίδνληαο ηε κηα θνξά έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηελ 

άιιε θνξά θάπνην άιιν, δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηνλ απνδέθηε, κε απνηέιεζκα ε 

επηρείξεζε λα ράλεη απηφ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν γηα ην 

εθάζηνηε πξντφλ ηεο. Μάιηζηα, ην ζηνηρείν-ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο, πνπ ζα ην δηαθνξνπνηνχζε απφ ηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά, ν Reeves ην 

ραξαθηήξηζε «σο κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο»
26

.  

 

 Τπάξρνπλ, φκσο, πνιινί πνπ δελ ζπκκεξίδνληαη ηελ παξαπάλσ άπνςε ηνπ 

Reeves. Ηζρπξίδνληαη πσο θάζε δηαθεκηζηηθφ θείκελν πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ, κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα «γεξλά» θαη απνδεηθλχεηαη φηη 

έρεη μεπεξαζηεί. Σν πξντφλ αληηκεησπίδεη λένπο αληαγσληζηέο, λέα πξνβιήκαηα 

πξνψζεζεο θαη λέεο επθαηξίεο επέθηαζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη ην θείκελν. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε άπνςε ηεο θ. Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, ε νπνία δελ 

αμηνινγεί ηε γιψζζα ησλ δηαθεκίζεσλ αιιά κέζα απφ ηε γισζζνινγηθή ηεο εξγαζία 

ππνδεηθλχεη πψο είλαη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο είλαη έηζη. Δπηπξφζζεηα, εμεηάδεη ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο θαη ηε ζπρλφηεηά ηνπο: έρεη ζεκαζία ε 

ρξήζνπ ηνπ Δλεζηψηα ζε κηα δηαθήκηζε, δηφηη απηφ ηεο πξνζδίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

δηάξθεηαο θαη ηελ θάλεη λα αλαθέξεηαη ζην παξφλ. Γελ είλαη θπζηθά, ηπραίν φηη ε 

Πξνζηαθηηθή είλαη ε έγθιηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζην δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα, κηα Πξνζηαθηηθή φκσο πνπ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζχζηαζεο θη φρη ηεο 

                                                 
25

 P. Pelsmacker & J. Van Den Bergh, 1996, „The Communication Effect of Provocation in Print 

Advertising‟, International Journal of Advertising, vol. 15, ζζ. 203-221. 

 
26

 R. Reeves, 1961, Reality in advertising, Alfred. A knopf, New York, ζζ. 58-59. 
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πξνζηαγήο. Οχηε είλαη ζχκπησζε φηη νη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο επηρεηξνχλ  λα 

κηκεζνχλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, γηα λα παξνπζηάζνπλ ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν «σο 

θπζηθή θαη φρη σο πξνζρεδηαζκέλε επηθνηλσλία».  

 

Ζ ίδηα, επηπιένλ, ππνζηεξίδεη πσο ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν επηηάζζεη ζπλνρή. 

Παξάγνληεο ζπλνρήο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη ε 

επαλάιεςε, ην θαηλφκελν ηεο πνιπζεκίαο κέζσ επαλάιεςεο, ε παξήρεζε, ε 

παξάθξαζε, ν παξαιιειηζκφο , θαζψο επίζεο θαη ην θαηλφκελν ηεο έιιεηςεο πνπ 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηε ζπλνρή φζν θαη ζηελ ππθλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θεηκέλνπ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα πνπ αηηηνινγνχλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη 

ηα εμήο: «Beau Mec. Ξπξίδεζαη καιαθά, καιαθά, καιαθά» ππάξρεη επαλάιεςε ιέμεσλ 

ζηελ πξφηαζε· «Οη ηηκέο είλαη Μηληόλ» ππάξρεη πνιπζεκία (ελλνείηαη πσο είλαη 

ρακειέο νη ηηκέο θαη είλαη ηνπ θαηαζηήκαηνο Μηληφλ)· «Κη όια απηά ζε ΔΝΑ θαη ην 

απηό πεξηνδηθό. ην ΔΝΑ» ππάξρεη πνιπζεκία κέζσ επαλάιεςεο· «Honda. Δίλαη όιν 

πξνο-όληα» «Fiat Tipo. Σν πξό-ηππν» ππάξρεη παξήρεζε θαη ζηηο δπν δηαθεκίζεηο· 

εηδηθφηεξα, ζην δεχηεξν παξάζεκα, εγθηβσηίδεηαη θσλεηηθά ην μελφγισζζν εκπνξηθφ 

φλνκα ζην ζεηηθήο ζεκαζίαο νπζηαζηηθφ πνπ ην δηαθεκίδεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

«Fresh air. Αέξαο θξεζθάδαο.» ππάξρεη παξήρεζε γηαηί απνδίδεηαη ην ίδην λφεκα κε 

κηα έθθξαζε πνπ ηνλίδεη ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο. 

Γεληθφηεξε ηάζε ηεο δηαθεκηζηηθήο γιψζζαο είλαη, φπσο δηαπηζηψλεη ε ζπγγξαθέαο, 

ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλσλχκσλ πνπ θνξπθψλεηαη κε ηελ ηαχηηζε πνπ 

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο κε κηα έλλνηα αληηπξνζσπεπηηθή θάπνηαο αμίαο, ηδέαο, 

ζπκβφινπ: «Motivo ζεκαίλεη κόδα»,  Forte ζεκαίλεη δύλακε», «Lac de Roches 

Μπνπηάξε. Σν επγεληθό θξαζί» (ην θξαζί ζπλψλπκν ηεο αξρνληηάο θαη ηνπ θαινχ 

γνχζηνπ). Σν θαηλφκελν ηεο ηειεγξαθηθήο έιιεηςεο είλαη απηφ θαηά ην νπνίν 

«πεξηζζφηεξα ελλννχληαη παξά ιέγνληαη»: «Lux. Σν ζαπνύλη ησλ αζηέξσλ», «Φζελά. 

Καλειιόπνπινο», «Henniger. Ίδηα γεύζε»
27

. 

 

Έηζη, ινηπφλ, ε δηαθήκηζε αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί δίλεη κηα άιιε αίζζεζε φπνπ πξνζειθχεη ηνλ δέθηε κε 

                                                 
27

 η. Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997, Η γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο: θεηκελνγισζζνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνύ θεηκέλνπ, ζ. 270. 
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δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ζθνπφ λα ηνλ επεξεάζεη είηε κε ηελ ζέιεζε ηνπ, είηε ρσξίο, 

κέρξη λα θηάζεη ζην ηειηθφ ηνπ ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, ην ιεμηιφγην, ην ζπληαθηηθφ, 

ν πιεζσξηθφο ή ειιεηπηηθφο ιφγνο θαη πάξα πνιιά ηέηνηα ζηνηρεία είλαη νη θχξηνη 

παξάγνληεο φπνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνσζεζεί έλα πξντφλ ψζηε λα είλαη 

αξεζηφ πξνο φινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθεκίζεηο κε έληνλα ρξψκαηα, θηλνχκελα 

ζρέδηα θαη πςειήο έληαζεο ερεηηθψλ ηφλσλ θαηά πεξίπησζε ηηο πξσηλέο ψξεο, 

ζθνπεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηερληθέο 

επηηπρεκέλσλ πξνηχπσλ θαη θαηαλαισηηθψλ κνληέισλ απνζθνπνχλ ζηελ έιμε 

θπξίσο ησλ ελειίθσλ.  

 

Σέινο, ζηε γεληθφηεξε ηππνινγία ησλ θεηκέλσλ, ην ηειενπηηθφ δηαθεκηζηηθφ 

θείκελν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θεηκέλσλ πνπ, πξψηνλ, κεηαδίδνληαη απφ ηα 

ΜΜΔ θαη, δεχηεξνλ, έρνπλ πεηζηηθφ ραξαθηήξα. Απηέο είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ ην 

θαζνξίδνπλ. Δίλαη αληηιεπηφ πσο εθφζνλ ν δηαθεκηζηηθφο ιφγνο κηκείηαη ηνλ 

πξνθνξηθφ, δελ ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο ν πξνθνξηθφο λα κηκεζεί ηνλ δηαθεκηζηηθφ. 

Πφζν κάιινλ αθνχ, παξ‟ φιεο ηηο απνθιείζεηο θαη ηηο αλαηξνπέο πνπ επηρεηξνχλ νη 

δηαθεκηζηέο, δελ μεθεχγνπλ απφ απηφ πνπ έρεη απνθιεζεί «επίζεκε δηαθεκηζηηθή 

γιψζζα», πνπ είλαη ην χθνο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ, ελ πνιινίο αλακελφκελν 

απφ ηνλ δέθηε. 
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2.5 ΜΟΡΦΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Ζ επηηπρία κηαο δηαθήκηζεο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηη ζα εηπσζεί αιιά θαη απφ ην 

πψο ζα δηαηππσζεί ην θείκελν. Ζ κνξθή απνηειεί απνθαζηζηηθφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο ηνπ θεηκέλνπ, εηδηθά ζε εθείλα ηα είδε πξντφλησλ, πνπ είηε γηα 

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δελ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ είηε 

γηα ιφγνπο απάληεζεο ζηνλ αληαγσληζκφ, νη δηαθεκίζεηο παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο 

ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. Γηα παξάδεηγκα, νη βηνκεραλίεο απνξξππαληηθψλ εζηηάδνπλ 

ζηε ιεπθαληηθή δχλακε ηνπ πξντφληνο θαη νη βηνκεραλίεο ηζηγάξσλ ηνλίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα, ην ραξκάλη ηνπ θαπλνχ, ηε γεχζε, ηελ απφιαπζε θαη ην ρακειφ πνζνζηφ 

ληθνηίλεο. 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο κε 

πνην ηξφπν ζα γίλεη ε παξνπζίαζε, δειαδή πνηα ζα είλαη ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ. 

Καιχηεξν κέηξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ είλαη ν βαζκφο 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην πξντφλ θαη αλ έπεηζε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Οη 

δηαθεκίζεηο ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηνπο δηαθνξεηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. Ζ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επίδξαζε ησλ ελδνγελψλ θαη 

εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δνζεί ιχζε. Ζ θαηάιιειε κνξθή γηα ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο απνηειεί κηα εηδηθή 

θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην δεκηνπξγηθφ ηκήκα.  

 

Αξρηθά, ν θεηκελνγξάθνο μεθηλάεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ επηιέγνληαο απφ ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηε κνξθή εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε δεκηνπξγηθή ηδέα θαη 

ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, ελψ παξάιιεια έρεη πάληα ζην κπαιφ ηνπ πσο ε 

αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήκηζεο θαη λα 

έρεη δπλαηφηεηεο λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή. Μέζα απφ απηή ηελ απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία θαηαιήγεη ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ. Ο Longman ηζρπξίδεηαη πσο 

φιεο νη δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε ηεο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ 

κπνξνχλ λα ζπκππθλσζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, πνπ σζηφζν είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

ην πεξηερφκελφ ηνπ:  α) ηε δνγκαηηθή, β) ηελ αηηηνινγηθή θαη γ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή.  
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Αλαιπηηθά, ε δνγκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ πξνηείλεη άκεζα θαη κε 

ζηγνπξηά, ρσξίο πνιιέο εμεγήζεηο, ην πξντφλ (π.ρ. «ην Υ πξντφλ γηαηί έηζη ζαο 

αξέζεη»). Έπεηηα, ε αηηηνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ ην θείκελν αηηηνινγεί, 

πξνζθέξεη δειαδή ζηνπο θαηαλαισηέο ζηνηρεία, δεδνκέλα, γεγνλφηα πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ππνζηήξημε πξνο ην πξντφλ. Σέινο, ε ηξίηε πξνζέγγηζε θάλεη 

έθθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη ζην ζπκηθφ ηνπ θαηαλαισηή, δεκηνπξγψληαο κε ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα (φπσο είλαη 

δηαθεκίζεηο γηα αξψκαηα θαη θαιιπληηθά). εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πηνζέηεζε 

ηεο κηαο ή ηεο άιιε κνξθήο θεηκέλνπ είλαη ε θχζε ηνπ θάζε πξντφληνο θαη ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
28

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 K. A. Longman,  1971, Advertising, Harcourt Brace Jovanovich, New York, ζζ. 197-200. 
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3. ΔΠΙΡΡΟΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΧΝ ΜΗΝΤΜΑΣΧΝ 

3.1 Ζ ΠΔΗΘΧ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

ηηο κέξεο καο ε θπξηαξρία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Ζ επξεία ρξήζε ηεο εηθφλαο ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηε δηαθήκηζε 

ζίγνπξα έρεη ζπκβάιεη ζε απηή ηελ ακθηζβήηεζε. πγθεθξηκέλα, ζηε δηαθήκηζε 

ππεηζέξρνληαη πξνπαγαλδηζηηθέο ηερληθέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάγθε λα επηιέμνπκε 

ή λα δηακνξθψζνπκε θξηηήξηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ ηερλαζκάησλ πνπ απηή 

ρξεζηκνπνηεί είλαη επηηαθηηθφηεξε, αλ ζέινπκε λα πξνεηνηκάζνπκε πνιίηεο πνπ ζα 

είλαη ζπλεηδεηνί ζηηο επηινγέο ηνπο.  

 

χκθσλα κε ηνλ θνηλσληθφ ςπρνιφγν William McGuire, ε κέγηζηε ιεηηνπξγία 

ησλ κέζσλ είλαη «λα επεξεάδνπλ ηα λφεζε, ηε ζηάζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δέθηε 

πξνο ηηο επηζπκεηέο θαηεπζχλζεηο». Ο θφζκνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαηεπζχλεηαη 

ζπρλά απφ πξνζέζεηο θαη ζπλεηδεηέο απφπεηξεο εθ κέξνπο απηψλ πνπ εθπέκπνπλ ηα 

κελχκαηα λα επεξεάζνπλ ηε ζηάζε ηνπ δέθηε. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία, πσο 

θάζε ρξφλν δαπαλψληαη εθαηνκκχξηα πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ, δειαδή λα αιιάμνπλ 

ηε ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηνπο πνιηηηθνχο ππνςεθίνπο, ζηα θαηαλαισηηθά 

αγαζά, ζηα ζέκαηα πγείαο ή αζθάιεηαο θαη ζηα θηιαλζξσπηθά έξγα. Πέξαλ, φκσο, 

απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο, ν απψηεξνο ζθνπφο φισλ απηψλ ησλ 

εθζηξαηεηψλ, είλαη λα σζήζνπλ ηνπο δέθηεο λα ςεθίζνπλ ππέξ νξηζκέλσλ πξνζψπσλ 

ή πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ, λα θαηαλαιψζνπλ κεξηθά πξντφληα, λα θάλνπλ πην 

ζπλεηδεηέο επηινγέο ζηελ αγνξά απηνθηλήησλ, ηξνθίκσλ αιιά θαη λα δείμνπλ 

γελλαηνδσξία έλαληη θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ
29

.  

 

Ζ πεηζψ ζηηο δηαθεκίζεηο, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ δηαθεκηζηή λα πείζεη ηνπο 

δέθηεο ηεο δηαθήκηζεο γηα ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Αξρηθά, ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δέθηε, έπεηηα ζηελ πξφθιεζε 

                                                 
29

 W. J. McGuire, 1986, „The myth of massive media impact: Savagings and salvagings‟, in G. 

Comstock (επηκ..), Public communication and behaviour, Academic Press, Orlando, Florida, vol. 1, ζζ. 

173–257. 
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ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ δέθηε θαη ζηε δεκηνπξγία αγνξαζηηθήο επηζπκίαο θαη, ηέινο, 

ζηελ ίδηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη ε πξνζέιθπζε ηνπ δέθηε είλαη νη εμήο:  

 

 πλεηξκφο ηδεψλ: ν θαηαλαισηήο αθνχεη ρσξίο λα έρεη ζρέζε κε ην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλ, απιψο ε δηαθήκηζε ζηνρεχεη ζην λα μππλήζεη 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλακλήζεηο, λα θάλεη επίζεο έλα ζπλεηξκφ 

αλάκεζα ζην πξντφλ θαη ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία ή ηδηφηεηεο πνπ απηφ έρεη. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δηαθήκηζε ηεο ζνθνιάηαο Lacta κε ην ζιφγθαλ «Σν πην γιπθφ 

θνκκάηη ηεο δσήο καο»· γίλεηαη ν ζπλεηξκφο κεηαμχ ηεο ζνθνιάηαο θαη ηα 

φκνξθα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή δεκηνπξγεί ή έρεη δεκηνπξγήζεη ζην 

παξειζφλ.   

 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη επίδεημε ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο: ηε δηαθήκηζε 

δίλνληαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά νη ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα παιηά δηαθήκηζε ζθνχηεξ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ήηαλ 

«Aprilia Scarabeo 200i: Άλεζε, θνκςφηεηα, επηδφζεηο θαη αζθάιεηα».  

 

 

 Δπίθιεζε ζηελ απζεληία: Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζε θάπνηνλ εηδήκνλα επί ηνπ 

ζέκαηνο, ζε έλα επηζηήκνλα πνπ έρεη αζρνιεζεί εηδηθά κε ην αληηθείκελν θαη 

θπξηφηεξα, ζε έλα δεκνθηιέο πξφζσπν, ην νπνίν ελίνηε απνηειεί θαη ίλδαικα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο αλζξψπσλ, κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ. Έηζη, 

ινηπφλ, ζηε δηαθήκηζε ηνπ Calgon, ην πξντφλ ππφζρεηαη ηελ εγγχεζε εηδηθψλ 

επί ηνπ ζέκαηνο κε ην κήλπκα «27 θαηαζθεπαζηέο πιπληεξίσλ ζπληζηνχλ 

Calgon». 

 

 Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα: Πξνθαιείηαη ζπγθίλεζε, αγσλία, θφβνο, ή 

επραξίζηεζε ζην δέθηε. πγθεθξηκέλα, ε IKEA ρξεζηκνπνηεί κία ειηθησκέλε 

γπλαίθα πνπ αλαπνιεί θαζεκεξηλέο ζηηγκέο απφ ηελ θνηλή δσή ηεο κε ηνλ 

ζχδπγφ ηεο, ν νπνίνο πιένλ δελ βξίζθεηαη ζηε δσή. Ζ δσή, δελ είλαη κφλν γηα 

λα επηβηψλνπκε. Δίλαη θαη γηα λα ηελ βηψλνπκε, ζαλ κία αιπζίδα απφ φκνξθεο 

ζηηγκέο. Κάηη ηέηνην ζθεθηφληνπζαλ νη ππεχζπλνη ηεο ΗΚΔΑ φηαλ 
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δεκηνπξγνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν βίληεν. «ε απηό ην θηικ επηζπκνύκε λα 

δώζνπκε δσή ζην ζπλαίζζεκα ηνπ Wonderful everyday κέζα από ηα κάηηα 

θάπνηνπ πνπ έρεη βηώζεη κία καθξά θαη ηθαλνπνηεηηθή δσή, από κηθξέο 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο πνπ πξνζδίδνπλ ζαπκαζκό ζηηο θαζεκεξηλέο καο δσέο ζην 

ζπίηη», αλέθεξε ν marketing manager ηεο ΗΚΔΑ ζε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 

Ηξιαλδία, φπνπ θπθινθνξεί ε θακπάληα, Lauren Tiesen
30

.  

 

 Δπίθιεζε ζηε ινγηθή: πλήζσο ππάξρεη επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ 

πξντφληνο, ε νπνία πνιιέο θνξέο εθηξέπεηαη ζε ζνθηζηείεο αλεπηβεβαίσηεο 

πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, ε επίθιεζε ζηε ινγηθή δελ ζπλεζίδεηαη ηδηαηηέξσο, 

δηφηη ε δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ ππεξβνιή θαη ηνλ εχθνιν 

εληππσζηαζκφ, αθξηβψο επεηδή έηζη κφλν πείζνπλ θαιχηεξα, επνκέλσο θαη 

απνδίδνπλ θαιχηεξα. Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή 

ππεξπξνζθνξψλ ηηκήο, ζπζθεπαζίαο, βειηησκέλσλ παξνρψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε super market 

«απφ ζήκεξα κέρξη θαη ην άββαην -40% ζε φια ηα είδε αιιαληηθψλ». 

 

 

 Λαλζάλσλ αμηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο: Λαλζάλνπζα αμηνιφγεζε ε νπνία 

φκσο, ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά γηα ην δέθηε. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δηαθήκηζε 

ηεο RENAULT clio κε ην ζιφγθαλ «Δίζηε άξξσζηνη κε ην απηνθίλεην; Κάληε 

κηα clioζεξαπεία», πξνβάιιεηαη έλαο ιαλζάλσλ ραξαθηεξηζκφο ζηνλ δέθηε, 

δειψλνληαο κηα πξνυπφζεζε «αλ είλαη άξξσζηνο κε ην απηνθίλεην, ηφηε ην 

clio είλαη ε ζσζηή επηινγή πνπ πξέπεη λα θάλεηο». 

 

Πέξαλ, σζηφζν, απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε, ππάξρνπλ θαη πνηθίια ξεηνξηθά ζρήκαηα, ηα 

νπνία θέξνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Ζ ξεηνξηθή έρεη ραξαθηεξηζηεί, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, σο ε ηέρλε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο
31

, ε ηέρλε ηεο πεηζνχο, ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ 

                                                 
30

 Sigmalivemagazine 2016, H ΙΚΔΑ θάλεη επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ζηε λέα δηαθήκηζε ηεο, Γηαζέζηκν 

ζην: https://mag.sigmalive.com/article/7163/h-ikea-kanei-epiklisi-sto-synaisthima-sti-nea-diafimisi-tis-

vinteo [Πξφζβαζε ζηηο 24/07/2018]. 

 
31

 T. Gail & A. Eves. 1999, The Use of Rhetorical Devices in Advertising, Journal of Advertising 

Research,  ζζ. 39-43. 
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θαη ε κειέηε ησλ ζρεκάησλ ιφγνπ (rhetorical of speech). Ζ Dyer ππνζηεξίδεη πσο: 

«Ζ ξεηνξηθή, ε εληππσζηαθή ή πεξίηερλε ρξήζε ηεο νκηιίαο θαη ηεο γξαθήο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζαθελίζεη ή λα πξνζζέζεη ζηελ ηζρχ θαη ηνλ αληίθηππν ηεο 

πεηζηηθήο ξεηνξείαο. Αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο εθείλεο, ζπλήζσο γισζζηθέο, πνπ 

είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη, ψζηε λα πείζνπλ θαη λα εληππσζηάζνπλ ηνλ θφζκν»
32

. 

πλεπψο, ε ξεηνξηθή απνηειεί ηελ ηέρλε ηεο νκηιίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειθχεηαη ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη λα 

γίλνληαη πηζηεπηέο νη απφςεηο ηνπ νκηιεηή.  

 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, σζηφζν, ε ξεηνξηθή ηέρλε θαη νη αξρέο ηεο 

εθαξκφδνληαη ζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία κέρξη 

ηε δηαθήκηζε. Δπίζεο, ην ζχγρξνλν πεδίν ηεο ξεηνξηθήο έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο πξνθνξηθήο επγισηηίαο θαη έρεη δηεπξπλζεί γηα λα πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο κνξθέο ηεο πεηζηηθήο γιψζζαο, ηφζν ηεο πξνθνξηθήο φζν θαη ηεο γξαπηήο. 

 

 Ο ηνκέαο ηεο δηαθήκηζεο πηνζεηεί φιν θαη πην ζπρλά ηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ 

ηεο παξέρεη ε ξεηνξηθή. Αλαιπηηθά, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κεηαηξέςνπλ ην νηθείν (ζπκβαηφ) ζε κε νηθείν, δεκηνπξγψληαο κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν κηα 

κνξθή αζπλαξηεζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο 

ηνπ θνηλνχ ζηε ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 G. Dyer 1993, Η Γηαθήκηζε σο Δπηθνηλσλία, (Μεηάθξαζε: Α. ππξνπνχινπ), Παηάθε, Αζήλα, ζ. 

178. 
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3.2 Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ ΣΖ 

ΛΟΓΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Όινη καο είκαζηε θαηαλαισηέο. Όινη καο παίξλνπκε απνθάζεηο, θάλνπκε ηηο 

επηινγέο καο γηα ην ηη πξντφληα ζα θαηαλαιψζνπκε. Δπηιέγνπκε ζπγθεθξηκέλεο 

κάξθεο πξντφλησλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο 

ελαιιαθηηθέο κάξθεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο αμηνινγήζνπκε θαη λα 

ηηο ζπγθξίλνπκε. ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο ζρεκαηίδνπκε ζηάζεηο γηα ηηο 

δηάθνξεο κάξθεο (άιιεο καο αξέζνπλ πνιχ, άιιεο ιηγφηεξν θη άιιεο θαζφινπ). Μεηά 

ηε ρξήζε/θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο, ην αμηνινγνχκε κε βάζε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ηθαλνπνίεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ νπνία ην αγνξάζακε θαη, έηζη, εκπινπηίδνπκε ηε 

κλήκε καο κε κηαλ αθφκε θαηαλαισηηθή εκπεηξία. ε φιε απηή ηε δηαδηθαζία δελ 

είκαζηε κφλνη, θπζηθά, νχηε ιεηηνπξγνχκε θαη απνθαζίδνπκε κφλνη. Οη επηδξάζεηο 

πνπ δερφκαζηε ηφζν απφ ην θνηλσληθφ καο πεξηβάιινλ (θίινπο, ζπλαδέιθνπο, κέιε 

νηθνγέλεηαο) φζν θη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ, είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 

έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο. 

 

 Δπνκέλσο, ην πψο ελεξγνχκε σο θαηαλαισηέο κάο ελδηαθέξεη πξνζσπηθά. 

Δλδηαθέξεη, φκσο, θαη επαγγεικαηηθά ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηνπο marketers  λα γλσξίδνπλ πψο ζπκπεξηθέξεηαη ν θαηαλαισηήο, γηαηί κφλν 

έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ επεξεάζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηηο αλάγθεο ηνπ, πάληα κέζα ζηελ ηδενινγία ηνπ κάξθεηηλγθ
33

. 

 

 Δηδηθφηεξα, ην ινγηθφ ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δέρεηαη ν 

θαηαλαισηήο ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεη φηαλ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Ζ κειέηε ηεο ινγηθήο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνυπνζέηεη αλάιπζε κηαο ζεηξάο ιεηηνπξγηψλ, απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ν βαζκφο 

επηξξνήο ησλ δηαθεκίζεσλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη νη εμήο:  

1. Πξνζνρή 

2. Αληίιεςε 

3. Καηαλφεζε 

4. Μλήκε 

                                                 
33

 Γ. Η. ηψκθνο, 2002, πκπεξηθνξά θαηαλαισηή θαη ζηξαηεγηθή Μάξθεηηλγθ, ηακνχιεο, Αζήλα,  

ζ. 33. 
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5.   θέςε
34

 

 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δηαθήκηζεο είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηεί ην επίπεδν 

πνηφηεηαο πνπ ζα ραξαθηεξίδεη ηε δηαθήκηζε, θαζψο κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειή πνηφηεηα ή πνηνηηθά λα είλαη πνιχ ρακειή. Σν γεγνλφο απηφ θαζνξίδεη άκεζα ηνλ 

βαζκφ επίδξαζεο ζηε ινγηθή ηνπ θαηαλαισηή θαη, ζπλεπψο, επεξεάδεη θαη ην βαζκφ 

θαηαλφεζεο θαη αλάκλεζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, αιιά θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

θαηαλαισηή γηα αγνξά ηνπ πξντφληνο. Καη, εθφζνλ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηαπηφρξνλα ε 

θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ δξάζε, δειαδή ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, άξα ε επίηεπμε ηεο 

επίδξαζεο ζηηο ινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θαηαλαισηή, κέζσ πνηνηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ, είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαθήκηζεο. 

 

Αλαιπηηθά, ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

ζεκαληηθή, αθνχ γηα λα κπνξέζεη λα επεξεάζεη ε δηαθήκηζε ηε ινγηθή ηνπ, πξέπεη 

αξρηθά λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ. Ζ πξνζνρή είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζα θαζνξίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο απνδνρή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απφ 

ηνλ δέθηε θαη ε αλάιπζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κε ηε ινγηθή. Παξάιιεια, ε 

πξνζνρή ιεηηνπξγεί θη σο θίιηξν ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ «εηζβνιή» άρξεζηεο, κε 

ελδηαθέξνπζαο γηα ηνλ θαηαλαισηή, πιεξνθνξία. Με ηελ επηιεθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πξνζνρήο, ν θαηαλαισηήο γιηηψλεη απφ έλα κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δελ 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ ίδην. Ζ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο αθνξά ην βαζηθφηεξν θνκκάηη 

ηνπ κεραληζκνχ ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηεο δηαθήκηζεο ζηνλ θαηαλαισηή. Ο 

κεραληζκφο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο επίπεδα:  

πξνζέιθπζε πξνζνρήο 

 δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο 

 δηέγεξζε ζπλαηζζεκάησλ 

 δεκηνπξγία πεπνίζεζεο 

 ιήςε απφθαζεο 

 δξάζε (πξαγκαηνπνίεζε αγνξάο)
35

. 

 

                                                 
34

 Υ. Κνχξηε, 2008, „Ζ επίδξαζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνλ θαηαλαισηή‟, Σερλνινγηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζε, Θεζζαινλίθε, ζ.8. 
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 ην ίδην,  ζ. 9-10. 
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Μηα δηαθήκηζε ζα γίλεη ειθπζηηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ζα απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ, κφλν αλ είλαη θάηη μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ  

θαη  είλαη εμαξηψκελν απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ. Γεληθά, ππάξρνπλ νξηζκέλνη «έμππλνη» ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ κηα δηαθήκηζε λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. 

Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο είλαη ε ρξήζε δηάζεκσλ πξνζψπσλ ή πεξίεξγσλ 

εθθξάζεσλ, ε ηνπνζέηεζε πξσηφηππσλ εηθφλσλ, ν ζπλδπαζκφο πνηθίισλ ρξσκάησλ 

αιιά θαη ε ρξήζε ηδηαίηεξεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο. Σέινο, ε πξνζέιθπζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ θαηαλαισηή απνηειεί ηνλ πξψην θαη θπξηφηεξν θξίθν ηεο αιπζίδαο, ε 

νπνία είλαη ν κεραληζκφο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηεο δηαθήκηζεο ζηνλ άλζξσπν. 

 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ: Ζ αληίιεςε είλαη «ε αληαλάθιαζε ζην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ θαηλφκελσλ ηνπ γχξνπ θφζκνπ ή θαιχηεξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη επηξξνέο πνπ αζθνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηα θαηλφκελα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δηάθνξα αηζζεηήξηα φξγαλα». 

Ζ αληαλάθιαζε απηή, απνηειεί ην κεραληζκφ θαηαλφεζεο, ν νπνίνο κεηαθέξεη ζε 

έλλνηεο φ,ηη βιέπεη, αθνχεη θαη αηζζάλεηαη ν άλζξσπνο θαη ηνπ είλαη ρξήζηκν. Σα 

βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαλφεζεο κίαο δηαθήκηζεο είλαη, ην ζηνηρείν ηεο 

αλάιπζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο. Ο βαζκφο επίδξαζεο ηεο δηαθήκηζεο 

εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο, ν νπνίνο βαζκφο εμαξηάηαη απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ απαξηίδνπλ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ηα νπνία είλαη ν ήρνο, ε εηθφλα, ην θείκελν. 

πλεπψο, απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή, ψζηε λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ζεκείν πνπ επηζπκεί ν δηαθεκηδφκελνο. 

 

Δπίζεο, ε αληίιεςε είλαη κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα πνπ δηαηξείηαη ζε δπν 

επίπεδα· ην πξψην είλαη ην απφιπην επίπεδν αληίιεςεο. Σν επίπεδν απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ δηαηξείηαη ζε αλψηαην θαη θαηψηαην θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν αλάιπζεο 

ησλ εξεζηζκάησλ απηψλ. Έηζη, αλ ην εμσηεξηθφ εξέζηζκα δηεγείξεη ην αλψηαην 

απφιπην εξέζηζκα, ζεκαίλεη πσο ην κήλπκα ζα αλαιπζεί ζε βάζνο, θαζψο θαη κε 

κεγάιε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ ινγηθή ηνπ θαηαλαισηή. Σν αληίζεην ζα 

ζπκβεί αλ ην κήλπκα είλαη ηθαλφ λα εξεζίζεη κφιηο ην θαηψηαην απφιπην επίπεδν. Σν 



 54 

δεχηεξν επίπεδν είλαη ην δηαθνξηθφ επίπεδν αληίιεςεο, ην νπνίν έρεη σο αξκνδηφηεηα 

λα μερσξίδεη θαη πηζαλφλ λα νκαδνπνηεί ηα δηάθνξα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα
36

. 

 

ΚΑΣΑΝΟΖΖ: Ο κεραληζκφο ηεο θαηαλφεζεο κεηαθξάδεη ζε έλλνηεο, νλνκαζίεο 

νηηδήπνηε βιέπεη, αθνχεη, αηζζάλεηαη ν άλζξσπνο θαη ην ζεσξεί ρξήζηκν θαη 

ελδηαθέξνλ. Δηδηθφηεξα, ε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

είλαη αξθεηά πνιχπινθε. Σα  δπν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο· ην ζηνηρείν ηεο 

αλάιπζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο. Ο βαζκφο επηξξνήο ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ 

κελχκαηνο. Έηζη, ινηπφλ, φια ηα κέζα πνπ ζπλζέηνπλ κηα δηαθήκηζε, ε κνπζηθή, νη 

εηθφλεο, ην κήλπκα, πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ πιήξσο απφ ην θνηλφ ψζηε λα ην 

επεξεάζνπλ ζεηηθά θαη λα ην θαηεπζχλνπλ πξνο ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Δθφζνλ 

θαηαλνεζεί ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, παξάιιεια ν θαηαλαισηήο ζα έρεη βηψζεη 

νξηζκέλεο ςπρηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηξία επίπεδα: α) ζην 

νξζνινγηζηηθφ επίπεδν, β) ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη γ) ζην ππνζπλείδεην 

επίπεδν. Αλαιπηηθά, ν ηξφπνο αληίδξαζεο ζην νξζνινγηζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν ζεκαίλεη φηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ επηδηψθεηαη αθελφο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη αθεηέξνπ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ε πξφθιεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ 

νξζνινγηζηηθή αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή κπνξεί λα πξνθιεζεί κε ηελ αληηθεηκεληθή 

ελεκέξσζε ηνπ δπλεηηθνχ θαηαλαισηή γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο, ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. πλεπψο, ν θαηαλαισηήο λα 

θαηαλνήζεη πιήξσο πνηα ζα είλαη ηα πξαθηηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

 

 Όζνλ αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, είλαη θαηψηεξν ηνπ νξζνινγηζηηθνχ. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ ζα εληζρχζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, είλαη ε απεηθφληζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα δηαθήκηζε γηα 

παηδηθή ηξνθή, ε ρξήζε έγρξσκεο θσηνγξαθίαο πνπ απεηθνλίδεη έλα ρακνγειαζηφ, 

φκνξθν θαη πγηέο κσξάθη, ζίγνπξα ζα πξνθαιέζεη ζεηηθή επίδξαζε θαη έληνλε 

επηζπκία ζηνπο θαηαλαισηέο-γνλείο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη γνλείο ζέινπλ λα έρνπλ έλα πγηέο θαη ραξνχκελν παηδί. Σέινο, ην 

                                                 
36

 ην ίδην, ζ. 17-18. 
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αλζξψπηλν ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο έρεη 

αξθεηή δχλακε, φπσο θη φια ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, ψζηε λα θαζνξίδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ, νη δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε 

αληίδξαζεο φρη κφλν ζε νξζνινγηζηηθφ επίπεδν (δειαδή ζηε ινγηθή) αιιά θαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ (δειαδή ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αλζξψπνπ). 

 

 Σν ππνζπλείδεην επίπεδν είλαη δχζθνιν λα αλαιπζεί θαη λα κειεηεζεί γηαηί 

απνηειεί έλα πνιχπινθν κεραληζκφ. Αθφκε θη νη ίδηνη ςπρνιφγνη αδπλαηνχλ λα 

δψζνπλ κηα απφιπηε θαη νινθιεξσκέλε εμήγεζε ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ. Απηφ, 

βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνθιεζεί ζην ζηάδην ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο δηαθήκηζεο αληίδξαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην ππνζπλείδεην 

επίπεδν. Γηα ηελ πινπνίεζε ππνζπλείδεηεο αληίδξαζεο ζην δηαθεκηζηηθφ θνηλφ δελ 

ππάξρεη, ή αθφκα δελ έρεη βξεζεί, κηα ζπγθεθξηκέλε θαη πεηπρεκέλε πξφηαζε φπσο 

ζηελ νξζνινγηζηηθή αληίδξαζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε αληηθεηκεληθήο ελεκέξσζεο θαη 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελδηαθεξφλησλ απεηθνλίζεσλ. 

 

ΜΝΖΜΖ: Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν κλήκε, ελλνείηαη ε δηαδηθαζίαο 

ζπγθξάηεζεο θαη δηαηήξεζεο κηαο πιεξνθνξίαο ζηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη επηπιένλ ε 

ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, ψζηε λα ζπκεζεί ν θαηαλαισηήο νηηδήπνηε έρεη 

αθνχζεη, δεη ή δνθηκάζεη. Δίλαη ζαθέο πσο ν άλζξσπνο ζπγθξαηεί ζην κπαιφ ηνπ πην 

εχθνια πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα πξνβιήκαηά ηνπ ή 

ηηο κειινληηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

άκεζα θαη γεληθψο ηνπ είλαη αδηάθνξεο, ζπκβαίλεη γηαηί μερλάεη. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ελδέρεηαη λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: εμάληιεζε (ν άλζξσπνο μερλάεη ιφγσ έιιεηςεο 

επαλάιεςεο), ελαιιαγή (ν άλζξσπνο μερλάεη ιφγσ αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηψλ 

πιεξνθνξηψλ κε λέεο, πην ζσζηέο θαη επηθξαηέζηεξεο πιεξνθνξίεο) θαη ακλεζία 

(πξφθεηηαη γηα κηα αζζέλεηα κεξηθήο ή πιήξεο απψιεηαο). 

 

Βαζηθφ γηα κηα δηαθήκηζε, είλαη λα απνηππψλεηαη ζην θνηλφ ην δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα, πνηνη ην πξνσζνχλ αιιά θαη λα ζπκνχληαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ. Αλ θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Πνιιέο 

θνξέο φκσο, πξνθαινχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή θη ε θπξηφηεξε 

αηηία γηα απηφ είλαη ε επηβιεηηθή επαλάιεςε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Έηζη, 

ινηπφλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εχξεζε ηεο «ρξπζήο ηζνξξνπίαο» ψζηε λα ζπκάηαη ν 
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θαηαλαισηήο ηα κελχκαηα πνπ ηνπ πεξλάεη ε εθάζηνηε δηαθήκηζε. Ζ «ρξπζή 

ηζνξξνπία» απηή είλαη ρξνληθά ζσζηή επαλάιεςε ηεο δηαθήκηζεο θη φρη ε ζπλερήο 

θαη επαλαιακβαλνκέλε επηβιεηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο.  

 

ΚΔΦΖ: Αθφκε έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςελ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ην νπνίν ζα επεξεάζεη ηε ινγηθή ηνπ 

θαηαλαισηή κε ζηφρν λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, απνηειεί ε αλζξψπηλε 

ζθέςε. Ζ δηαθήκηζε αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ην κήλπκα πνπ θέξεη, είλαη 

ηθαλή λα ρεηξαγσγήζεη ηε ζθέςε ηνπ αλζξψπνπ-θαηαλαισηή πξνο ηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε, δειαδή ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Με ηε ρξήζε εηθφλσλ, γλσζηψλ 

πξνζψπσλ ή κε ηε ζπλνδεία ηεο θαηάιιειεο κνπζηθήο θαζψο θη άιια κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηε ζθέςε ηνπ θαηαλαισηή ζε κεγάιν 

βαζκφ, λα ηνπ πξνθαιέζνπλ  επηζπκεηνχο ζπλεηξκνχο  θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ 

επηινγή θαη αγνξά ηνπ πξντφληνο, κφλν θαη κφλν κε ηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ 

ζθέςεσλ
37

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 ην ίδην, ζ. 26-28. 
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3.3 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ Δ 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα εηδηθνί επηζηήκνλεο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο άξρηζαλ λα 

αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν ηεο δηαθήκηζεο. Μηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αζρνιίεο 

ησλ ςπρνιφγσλ πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, είλαη ε κειέηε ηεο 

ςπρηθήο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο-ηεο ιήςεο αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ. Οη 

επηζηήκνλεο απηνί πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο έξεπλεο θαη πεηξάκαηα πνπ εμεηάδνπλ 

ηελ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο δηαθεκηζηέο ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαζψο, επίζεο, θαη πξνηάζεηο γηα εθαξκνγή δηάθνξσλ 

ςπρνινγηθψλ κεζφδσλ ζηελ δηαθήκηζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Με ηελ εκθάληζε ησλ 

ςπρνιφγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο εκθαλίζηεθαλ θαη δηάθνξεο ςπρν-

ηερλνινγηθέο κέζνδνη, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έρεη απμήζεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζηνλ άλζξσπν. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ςπρν-ηερλνινγηψλ, είλαη ε ςπραλάιπζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ θηλήηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ιεπηνκεξήο κειέηε ησλ θηλήηξσλ απηψλ. 

 

 Απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε εθαξκνγή ηεο ςπραλάιπζεο έγηλε ην ζεκέιην 

γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη δηαθεκηζηέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζηήκνλεο ηεο ςπρνινγίαο άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ 

ςπραλάιπζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο 

επίδξαζεο ησλ δηαθεκίζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ. Έηζη, ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο εηδηθψλ, «νη 

κειεηεηέο ησλ θηλήηξσλ». Ζ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κειεηψλ, 

νη νπνίεο ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ηνλ 

θαηαλαισηή ζηε κηα ή ζηελ άιιε επηινγή. Σα κέζα, σζηφζν, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ θηλήηξσλ λα δηεξεπλήζνπλ ηφζν ην ππνζπλείδεην φζν θαη ην 

ζπλεηδεηφ επίπεδν ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο νη επηινγέο ηνπ αλζξψπνπ ζπλήζσο 

δηακνξθψλνληαη ζην ππνζπλείδεην επίπεδν. Ζ πηψζε ηεο δήηεζεο γηα νξηζκέλα 

πξντφληα νδήγεζε ζηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαθήκηζε 

μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ επίδξαζεο ζην ππνζπλείδεην ηνπ θαηαλαισηή, 
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νη νπνίεο δελ δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο αιιά απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.   

 

 Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε έθεξε ζηε δηαθήκηζε δπν ζεκαληηθέο 

ηνπνζεηήζεηο: 1. ην πξντφλ πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ, ηφζν ε ζπζθεπαζία ηνπ φζν 

θαη ε ρξήζε ηνπ θαη 2. ε βάζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο είλαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ζηνηρείνπ πνπ πξνυπήξρε ηεο ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζεο απιά 

πιένλ εμεηαδφηαλ κε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζνβαξφηεηα, αθνχ νη δηαθεκηζηέο 

θαηαλννχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

πνπ πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ε αλάγθε πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζεμνπαιηθή θχζε 

ηνπ θαηαλαισηή νδήγεζαλ ζηελ ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο κε ηα ππνζπλείδεηα 

ζεμνπαιηθά θίλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αλζξψπνπ. Μέρξη ζήκεξα, απφ ηα κέζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα πνπ εκθαλίζηεθε ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ηα πξντφληα ζηηο 

δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη κε ειθπζηηθφηεηα κε ηελ βνήζεηα ησλ γπκλψλ ή 

εκίγπκλσλ κνξθψλ. 

 

 Δπίζεο, ν ηνκέαο ηεο δηαθήκηζεο εληζρχζεθε απφ ηελ ςπραλαιπηηθή κέζνδν, 

θαλεξψλνληαο κηα ρξήζηκε κέζνδν, ηελ ζηξνθή ζηηο παηδηθέο αλεζπρίεο ηνπ 

θαηαλαισηή. ε ηέηνηεο αλεζπρίεο βαζίδνληαη νη δηαθεκηζηέο ζηηο δηαθεκίζεηο 

δηάθνξσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε γεχζε εθφζνλ είλαη γλσζηφ πσο ε 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο δψλεο απφιαπζεο (ηζηγάξα, 

ηζίριεο, ηξφθηκα θ.α.). Έηζη, ε δηαθήκηζε ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

κελχκαηνο ιακβάλεη ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο θαη ηνλ ζθνπφ πνπ 

πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ην θάζε πξντφλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα ηζίριαο ή ηζηγάξσλ ζα δνζεί έκθαζε ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα εξεκήζνπλ θαη 

λα θαζεζπράζνπλ ην άγρνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

 

 Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξφζθεξε ε ςπραλαιπηηθή δηαδηθαζία ζηε 

δηαθήκηζε είλαη ηηο δπν νδνχο πξνζέγγηζεο ηνπ θαηαλαισηή. Απφ ηε κηα νδφ ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κεηαθέξεη ην θείκελφ ηνπ, επηδξψληαο ζηε ινγηθή ηνπ 

θαηαλαισηή θη απφ ηελ άιιε νδφ αζθεί επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή. 

Σν θείκελν κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο, ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά, ηα νθέιε, ηελ πνηφηεηα, ηελ ηηκή, πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ θαη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο. 

 

 Ζ δεχηεξε νδφο απεπζχλεηαη ζην ππνζπλείδεην ηνπ θαηαλαισηή, ζηνρεχνληαο 

ζηελ επίδξαζε ηεο ςπρνινγίαο ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη‟ απηφ ηνλ 

ζθνπφ κπνξεί λα είλαη ρξψκαηα, ζρήκαηα, ρψξνο, ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη 

κνπζηθή πνπ ζπλνδεχεη ην κήλπκα. Γηα λα θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ε 

δεχηεξε νδφο, ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη νκαιά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη αθφκε λα 

ππάξρεη κηα ζσζηά νξγαλσκέλε ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαθήκηζε. 

Γειαδή ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα έρεη μεθάζαξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο θαη λα 

αλήθεη ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαλαισηηθέο θαηεγφξηεο. Ο δηαθεκηδφκελνο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηη αθξηβψο επηζπκεί λα ηνπ θέξεη ε δηαθήκηζε, λα έρεη αθξηβήο θαη 

μεθάζαξνπο ζηφρνπο. Ο δηαθεκηζηήο λα είλαη ηθαλφο λα ιάβεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνηλνχ- ζηφρνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηέηνην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ λα εμππεξεηεί 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. 

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθε ε ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθν-πνιηηηθέο νκάδεο, ε ηάζε απηή επηβξαβεχνληαλ 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο αθνχ είλαη πην εχθνιν λα θαζνδεγείο ηελ νκάδα παξά ην 

αλνξγάλσην πιήζνο. Έηζη θαη ζηνλ «θφζκν ησλ θαηαλαισηψλ» δεκηνπξγήζεθαλ 

θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ. Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ νθείιεηαη αθελφο 

ζηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα αλήθεη ζε θάπνηα νκάδα, λα έρεη ηελ αλάγθε λα ληψζεη 

φκνηνο κε θάπνηνπο άιινπο, θαη αθεηέξνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ 

ελίζρπζαλ θαη ζε θάπνην βαζκφ θαζνδήγεζαλ ηνλ άλζξσπν ζηελ δεκηνπξγία απηψλ 

ησλ θαηαλαισηηθψλ θαηεγνξηψλ. Έηζη, δηαθξίλνληαη έμη ςπρνγξαθηθέο θαηεγνξίεο 

θαηαλαισηψλ:  

1) θαξηεξίζηεο 

2) δηαλνεηηθνί 

3) πιηζηέο 

4) αλεμάξηεηνη  

5) εδνληζηέο  

6) κηκεηέο. 
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Αλαιπηηθά, Καξηεξίζηεο: γηα ηνπο θαξηεξίζηεο ε επηινγή ησλ πξντφλησλ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, ην επάγγεικά ηνπο. Γηα απηνχο είλαη 

ζεκαληηθφ ην πξντφλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ λα ηνπο δίλεη «prestige». Σν 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ ζα ηνπο πξνζειθχζεη είλαη απηφ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηελ 

αίζζεζε ηεο αξκνλίαο , θαζψο θαη ζα ππνγξακκίδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε.  

 

Γηαλνεηηθνί: αξκνλία, κέηξν, ηειεηφηεηα, θαη ε ζπκθσλία κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

κνξθή είλαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία θαηά ηελ επηινγή πξντφλησλ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο πξνζειθχνπλ κελχκαηα πνπ 

ηνπο ππφζρνληαη εζσηεξηθή γαιήλε θαη αλάδεημε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο αμίαο. Πνιχ 

δχζθνιά ζα πξνηηκήζνπλ έλα πξντφλ γηα ην γλσζηφ brand ηνπ, εθηφο αλ απηφ έρεη 

αμηφινγε ηζηνξία ή ζπλδέεηαη κε θάπνηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. 

 

Τιηζηέο: ε επηινγέο ηνπο γίλνληαη κε βάζε ηα απνδεθηά απφ ηελ θνηλσλία 

ζηεξεφηππα θαη ηελ νηθνλνκία ησλ ρξεκάησλ. Βαζηθφ κέιεκα ηνπο είλαη ε απφθηεζε 

απνδεθηψλ απφ ηελ θνηλσλία αγαζψλ αιιά φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθά γίλεηαη. 

Σνπο πξνζειθχνπλ νη δηαθεκίζεηο πνπ εγγπνχληαη πσο ηα έμνδα γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ είλαη δηθαηνινγεκέλα, αθνχ ηα νθέιε είλαη ζεκαληηθά θαη 

ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ κεγαιχηεξε κεξίδα θαηαλαισηψλ. Δίλαη αξθεηά 

επηθπιαθηηθά άηνκα θαη απνθεχγνπλ νηηδήπνηε λέν θαη κε δνθηκαζκέλν.  

 

Αλεμάξηεηνη: ε επηινγέο ηνπο γίλνληαη κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Σνπο είλαη 

απαξαίηεην ην πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λα ηνπο πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο, ηνπο είλαη αδηάθνξε ε άπνςε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πξνηηκάλε 

πξντφληα κνλαδηθά, πξσηφηππα, θαζψο θαη πςειήο πνηφηεηαο. Σν δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία θαηαλαισηψλ πξέπεη κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ λα ηνλίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Δίλαη ε ιηγφηεξν πξνβιέςηκε 

θαηεγνξία θαηαλαισηψλ γηα απηφ θαη ε επίδξαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη γηα 

ηνπο δηαθεκηζηέο έλα απφ ηα πιένλ δχζθνια έξγα. 

 

Ζδνληζηέο: ζθνπφο ηνπο είλαη λα απνιακβάλνπλ ηελ θάζε θαηάζηαζε ηεο δσήο ηνπο. 

Σνπο πξνζειθχνπλ ηα εθθεληξηθά θαη κνληέξλα πξντφληα. Δίλαη άηνκα πνπ ηνπο 

αξέζεη λα πεηξακαηίδνληαη. Ζ βαζηθή ππφζρεζε πνπ πξέπεη λα δίλεη ην δηαθεκηζηηθφ 
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κήλπκα πνπ απεπζχλεηαη ζε απηνχο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηελ αίζζεζε ηεο απφιαπζεο απφ ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο.  

 

Μηκεηέο: νη εθπξφζσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επηινγέο 

ηνπο κε βάζε ηηο επηινγέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ γηα απηνχο ζεσξείηαη απζεληία. 

Δίλαη ε θαηεγνξία πνπ επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο απφ ηελ δηαθήκηζε 

θαη ηνλ ηξφπν δσήο πνπ πξνβάινπλ ηα ΜΜΔ. Δπεξεάδνληαη πνιχ εχθνια απφ ηνπο 

εηδηθνχο, γηα απηφ ζπλήζσο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ έρνπλ σο θνηλφ- ζηφρν 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ εηδηθνχ- νδνληίαηξνη γηα 

νδνληφθξεκα, θνκκσηέο γηα ζακπνπάλ θ.α. Γηα ηνπο αλζξψπνπο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπλ πσο ε επηινγή ηνπο έρεη αμηνινγεζεί θαη 

εγθξηζεί απφ άηνκα πνπ έρνπλ γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα, ηνπο εηδηθνχο ηνπ θάζε ηνκέα. 

Οη δηαθεκηζηέο, ζπλήζσο, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ςπρνγξαθηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

θαη απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο ςπραλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

δεκηνπξγία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Όκσο ππάξρεη αθφκα έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ δελ εμαξηάηαη νχηε απφ ηελ ςπρνινγία, νχηε απφ ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

θαηαλαισηή, νχηε απφ θαλέλα άιιν ζηνηρείν, αιιά θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ πξντφληνο θαη θαζνδεγεί ηελ θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά - ν παξάγνληαο εηζφδεκα. Άηνκν πνπ κπνξεί λα αλήθεη ζε θάπνηα απφ 

ηηο παξαπάλσ έμη θαηεγνξίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ηηο 

επηινγέο ηνπ κε ηειείσο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα απφ φηη αλαθέξνληαη γηα ηελ 

θαηεγνξία ηνπ θαη απηφ επεηδή ην εηζφδεκα ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη 

δηαθνξεηηθά. Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν, αλεμάξηεην θαη 

αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ δξάζε ηνπ θαηαλαισηή. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία αλήθεη ν θάζε άλζξσπνο, θαη άζρεηα απφ ην εηζφδεκά ηνπ ν θάζε 

θαηαλαισηήο δέρεηαη πξνγξακκαηηζκφ, ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ςπρνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, ινγηθφ επίπεδν θαη ζην επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα
38

. 
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3.4 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΘΔΣΗΚΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

Δίλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί πσο αθξηβψο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε, γηαηί δελ είκαζηε 

ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηε ιεπηνκεξή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. 

Απφςεηο παγησκέλεο  γηα αξθεηέο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο 

δηαθήκηζεο απφ ηνλ απνδέθηε ακθηζβεηνχληαη ζπλερψο θαη λέεο πξνζεγγίζεηο 

πξνηείλνληαη. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη έλαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν φπνπ ηαμηλνκεί 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Θξαχζκαηα κλήκεο θαη ηδέεο 

απνζεθεχνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θαη ηηο επεμεξγάδεηαη κε 

πνηθίιεο δηεξγαζίεο
39

. Οη απφςεηο γηα έλα δηαθεκηδφκελν πξντφλ αιιεινζπλδένληαη 

ζηε κλήκε κε έλα ραιαξφ ηξφπν δνκήο θαη νξγάλσζεο θαη ζπλερψο ηξνπνπνηνχληαη. 

Έηζη, αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν αλάκεζα ζηηο ηδέεο θαη γηα ην πξντφλ θαη ζηε γλψζε, 

ζηε δηαίζζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ απνδέθηε γηα ην πξντφλ.  

 

 Έρνπλ θαηαγξαθεί, σζηφζν απφ ηνλ θαζεγεηή Γ. Εψην
40

, θάπνηνη παξάγνληεο 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε δηαθεκηζηηθή πξνζπάζεηα θαη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ δηαθεκηζηηθή έληαζε αλαθέξεηαη ζε πνζφηεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ πνπ δέρεηαη έλα ζηνρνχκελν αθξναηήξην ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Τπνινγίδεηαη κε ηξεηο δέθηεο: α) ηνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, β) ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη ζε κηα δηαθήκηζε θαη γ) ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο 

επηρείξεζεο ζε κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε εθθξαζκέλε ζε έλα πνζνζηφ επί ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ αγνξψλ. Ζ επηρείξεζε 

κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηνπο δηθνχο ηεο δείθηεο δηαθεκηζηηθήο έληαζεο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο άιισλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Μπνξεί, αθφκα, λα 

ζρεκαηίδεη κηα αδξή εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εθζηξαηείαο, ζπγθξίλνληαο ηα επίπεδα ηεο δηαθεκηζηηθήο έληαζεο κε ηνλ βαζκφ 

                                                 
39

 Γ. Εψηνο, 2008, Γηαθήκηζε ρεδηαζκόο, αλάπηπμε, απνηειεζκαηηθόηεηα, (5
ε
 έθδ.), University Studio 

Press, Θεζζαινλίθε, ζ. 435. 
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επίηεπμεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ πνπ είρε ζέζεη απφ ηελ αξρή ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο.  

 Μεηαθεξφκελν δηαθεκηζηηθφ απνηέιεζκα. Κάζε δηαθεκηζηηθή πξνζπάζεηα 

απφ ηελ επηρείξεζε έρεη έλα απνηέιεζκα, είηε ζεηηθφ είηε αξλεηηθφ, πνπ είλαη 

άζξνηζκα ηνπ άκεζνπ θαη ηνπ κεηαθεξφκελνπ δηαθεκηζηηθνχ απνηειέζκαηνο. Αλ ζε 

κηα δηαθήκηζε εθηηκάηαη φηη ην «κεηαθεξφκελν δηαθεκηζηηθφ απνηέιεζκα» είλαη 

αμηφινγν, ηφηε αγλνείηαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο φιεο πξνζπάζεηαο κε 

απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα αδπλαηεί λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην 

βαζκφ επηηπρίαο ηεο εθζηξαηείαο. Όκσο, ε δηάξθεηα ηνπ «κεηαθεξφκελνπ 

απνηειέζκαηνο» έρεη θαη επηπηψζεηο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθήκηζεο. Όηαλ, 

δειαδή, ε απφδνζή ηεο νινθιεξψλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ, αληηκεησπίδεηαη σο 

επέλδπζε, φπσο πξνηείλνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ κάξθεηηλγθ. Αληίζεηα, φηαλ ε απφδνζή 

ηεο είλαη βξαρείαο ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεησπίδεηαη σο έμνδν, φπσο πξνηείλεη ην 

ινγηζηήξην
41

. Σέινο, φηαλ νη ππεχζπλνη θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ην χςνο ηεο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, πξέπεη λα μέξνπλ ηε δηάξθεηα θαη ην κέγεζνο «ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ απνηειέζκαηνο». Ζ γλψζε απηνχ ηνπ παξάγνληα ζα επεξεάζεη 

πξψηνλ ηελ απφθαζε γηα ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δεχηεξνλ, ζα βνεζήζεη 

ζηε επηινγή ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ δελ ζα νδεγήζεη ζηε ζπαηάιε πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Δπεηδή δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηή κέηξεζε ηνπ παξάγνληα απηνχ, ην 

ζηέιερνο κάξθεηηλγθ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο αμηνπνηεί ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία θαη ηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ. πκπιεξσκαηηθά, ρξεζηκνπνηεί απηφ ηνλ 

παξάγνληα γηα λα πξνηείλεη έλα πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο κηαο απνηειεζκαηηθήο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ηε δαπάλε.  

 

 Δκθαληδφκελν δηαθεκηζηηθφ απνηέιεζκα θαη θζίλνλ δηαθεκηζηηθφ 

απνηέιεζκα. Παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πξνζπάζεηα θαη ζπλαξηψληαη κε ηε 

δεκηνπξγηθή αλάπηπμε ηεο εθπεκπφκελεο δηαθήκηζεο. Οη πεηπρεκέλεο, απφ 

δεκηνπξγηθή άπνςε, δηαθεκίζεηο απαηηνχλ κηθξφηεξν αξηζκφ επαλαιήςεσλ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο γηα λα παξνπζηάζνπλ απνηέιεζκα θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ «θζίλνληνο απνηειέζκαηνο». Ο παξάγνληαο «εκθαληδφκελν δηαθεκηζηηθφ 

απνηέιεζκα» παξνπζηάδεη πςειφηεξε αληαπφθξηζε, θαζψο απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα 
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εθπνκπήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Έρεη εληνλφηεξε παξνπζία ζηα αξρηθά 

ζηάδηα κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ή δελ παξνπζηάδεηαη θαζφινπ. Όζν δειαδή 

απμάλεηαη ν αξηζκφο επαλαιήςεσλ κηα δηαθήκηζεο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

«εκθαληδφκελν δηαθεκηζηηθφ απνηέιεζκα». Αληίζεηα, ε εμαζζέληζε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ζπλδέεηαη κε ηε κεησκέλε αληαπφθξηζε ηεο 

δηαθήκηζεο, παξφιε ηελ αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο. πλήζσο εκθαλίδεηαη πξνο ην ηέινο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. 
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3.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

Έρνληαο ππφςε ηελ αηειή γλψζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ ηνκέα, νη ππεχζπλνη δηαθεκηζηέο θαηαβάινπλ ζθιεξφ αγψλα ψζηε λα 

θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αξρή κηαο 

δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Γλσξίδνπλ πνιχ θαιά πσο θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ 

αγψλα ζα αληηκεησπίζνπλ κεξηθά εκπφδηα. Σα εκπφδηα απηά επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Γ. Εψην
42

, νξηζκέλα απφ 

απηά είλαη:  

 

 Ζ πξνζνρή ησλ απνδεθηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο δελ εζηηάδνπλ 

ζηε δηαθήκηζε, δελ επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία θαη αξθεηνί απφ απηνχο 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηα δηαθεκηζηηθά δηαιείκκαηα κε ησλ θαηαηγηζκφ ησλ 

εθπεκπφκελσλ κελπκάησλ αιιάδνληαο είηε θαλάιη είηε ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. Έξεπλα 

έδεημε πσο έλα πνζνζηφ απφ ηνπο ηειεζεαηέο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 33%, 

απνκαθξχλεηαη απφ ην δσκάηην
43

. Αθφκα, θη φηαλ ν δέθηεο παξακέλεη ζην δσκάηην 

κφλν ην 31% εμαθνινπζεί λα παξαθνινπζεί ηειεφξαζε. ηηο ζηαηηζηηθέο απηέο δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

θαη ην θχιν
44

. 

 

Οη δέθηεο δέρνληαη θαζεκεξηλά ηεξάζηην φγθν εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ κέζα 

απφ ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ην δηαδίθηπν, ηα πεξηνδηθά ή αθφκα θη απφ ηελ 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπο κε άιια άηνκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

«ελεξγνπνηείηαη» ε δηαδηθαζία ηεο επηιεθηηθφηεηαο γηα λα κπνξέζεη ν απνδέθηεο-

θαηαλαισηήο λα δηαηεξήζεη ηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία. Χο εθ ηνχηνπ, 
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 . Γ. Εψηνο, 2008, Γηαθήκηζε ρεδηαζκόο, αλάπηπμε, απνηειεζκαηηθόηεηα, (5
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ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζα πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα απνηειέζνπλ κέξνο 

ηνπ ππνζπλφινπ πνπ ν απνδέθηεο ζα επηιέμεη λα πξνζέμεη θαη λα επεμεξγαζηεί. 

 

Οη δέθηεο, επίζεο, επηδεηθλχνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο δειψζεηο 

θαη ππνζρέζεηο  ησλ δηαθεκίζεσλ θαη αληηζηέθνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα λα πεηζηνχλ. Οη ιφγνη, ζαθψο, θη είλαη πξνθαλείο θαη θαηαλνεηνί 

(ππεξβνιηθέο δειψζεηο, αλεθπιήξσηεο ππνζρέζεηο θ.α.). Με απηή ηε ζηάζε φκσο, 

δεκηνπξγείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηελ ππνδνρή κηαο λέαο 

δηαθήκηζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ απνδνρή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

δχζθνιε ππφζεζε. 

 

 Ο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ νιηγνπσιηαθή δνκήο ηεο αγνξάο, 

ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο θαη εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πξνσζεηηθνχ κελχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα επηρείξεζε ζρεδηάδεη θαη 

αλαπηχζζεη κηα δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, φρη κε ηε ινγηθή ηεο απφθηεζεο λένπ 

κεξηδίνπ ζηελ αγνξά, αιιά κε ην θφβν ηεο απψιεηαο κεξηδίνπ απφ ηνλ αληαγσληζκφ, 

αλ δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο γίλεηαη πξνβιεκαηηθή. Οη επηρεηξήζεηο δηαθεκίδνπλ γηα λα 

απνηξέςνπλ ηνλ αληαγσληζκφ απφ ην λα απνθηήζεη πξνβάδηζκα, ελψ θακηά δελ 

εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. 

 

 Ζ άπνςε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαθήκηζε. Κάζε επηρείξεζε έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο γηα λα δηαζέζεη ηφζν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο φζν θαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηε, ελψ θάζε ηκήκα ηεο έρεη απεξηφξηζηεο αλάγθεο πφξσλ γηα λα 

πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ αξρή. Ζ θαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ Αλάινγα κε ηε 

θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο, πηνζεηείηαη θαη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια, ζηα δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο ν «ππεχζπλνο πξντφληνο» θαη ν «ππεχζπλνο πσιήζεσλ» δηακνξθψλνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά γηα ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε θαη πξνζδνθνχλ πσο ε δηαθήκηζε 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο. Άιισζηε, ε αηνκηθή ηνπ θάζε 

ζηειέρνπο θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πσιήζεσλ. αθψο 

θη ε πίεζε πνπ αζθείηαη είλαη κεγάιε. Ζ ινγηθή απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπαηάιε 
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πφξσλ γηα ηε δηαθήκηζε, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ νξζνινγηθή 

απνηίκεζή ηεο θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο  απνηειεζκαηηθήο
45

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Η. ηκάηεο, 2009, „Ζ αλακλεζηκφηεηα ηεο αζιεηηθήο δηαθήκηζεο απφ ηελ ηειεφξαζεο‟, Σερλνινγηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Καβάια, ζζ.14-17.  
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4. ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΦΤΛΟ 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ήκεξα ε δηαθήκηζε, θαη θπξίσο ε ηειενπηηθή, απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν πνπ 

ελψλεη ηνλ παξαγσγφ ελφο πξντφληνο κε ηνλ θαηαλαισηή. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο ησλ δηαθεκίζεσλ έρεη παξαηεξεζεί κηα ηξνκαθηηθή εμέιημε. 

Οη δηαθεκίζεηο πιένλ έρνπλ γίλεη πην εμεηδηθεπκέλεο θη νη δηαθεκηζηέο έρνπλ 

εηζρσξήζεη ζηα ελδφκπρα ησλ θαηαλαισηψλ,  κε απνηέιεζκα ε δηαθήκηζε λα 

αλαγνξεχεη ζε πςειή ηέρλε κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απνζχλδεζε ηνπ 

δηαθεκηδνκέλνπ πξντφληνο απφ ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ ηειεφξαζε. Ζ 

εηθφλα, πνπ εθπέκπεηαη απνηειεί κηα νλεηξηθή εηθφλα πνπ πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο, κηαο πεξηξξένπζαο αηκφζθαηξαο πνπ ζπλνδεχεη ην 

πξντφλ θη φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ εηθφλα απηή, επίζεο, εκπινπηίδεηαη κε 

κνπζηθή, έληνλα ρξψκαηα θαη πνιιέο θνξέο ηελ πιαηζηψλνπλ εθιεπηπζκέλεο 

παξνπζίεο. 

 

 Ζ δηαθήκηζε είλαη έλαο θνξέαο ηδενινγίαο πνπ άιινηε αλαπαξάγεη θη άιινηε 

δεκηνπξγεί ζηεξεφηππα, ηα νπνία επηβάιινληαη θαη δηακνξθψλνπλ άηνκα ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα θαη ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. 

πγρξφλσο, φκσο, ε δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί ζαλ παξακνξθσηηθφο θαζξέπηεο ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ ησλ δχν θίισλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη δηαθεκίζεηο 

πξνηείλνπλ εηθφλεο ζην θνηλφ κε ζηφρν ηελ ηαπηνπνίεζε επηβεβαηψλνληαο είηε ηνπο 

αξζεληθνχο είηε ηνπο ζειπθνχο δέθηεο ζηνπο ζηεξενηππηθνχο ηνπο ξφινπο. Απηή, 

βέβαηα, ε εληχπσζε εληζρχεηαη απφ ηελ αληίιεςε πσο νη γπλαίθεο ζήκεξα παίδνπλ 

έλαλ πξνλνκηαθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 

 Ζ έλλνηα ησλ ζηεξενηχπσλ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζε πνιιά ζρεηηθά 

βηβιία θαη έξεπλεο θαη εηδηθά ηα ζηεξεφηππα ζηε δηαθήκηζε σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ 

δχν θχισλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνπο ηειενπηηθνχο δέθηεο. Σν ζηεξεφηππν 

πξνζδηνξίδεηαη σο «γλσζηηθφο κεραληζκφο» πνπ πεξηγξάθεη θαη παξάιιεια 

αμηνινγεί. Σα ζηεξεφηππα δελ δίλνπλ ζαθή θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ αληξψλ θαη γπλαηθψλ. Απφ ηε κηα, ηα γπλαηθεία ζηεξεφηππα 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη παξαδνζηαθά. ηελ ηειεφξαζε πξνβάιινληαη ζπλήζσο 

γπλαίθεο ππνηαγκέλεο ζηνπο άληξεο, κε βαζηθή αζρνιία ηα νηθηαθά θαη ην κεγάισκα 

ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε, νη άληξεο εκθαλίδνληαη πνιπάζρνινη, εξγαηηθνί, 

δπλακηθνί θαη αλεμάξηεηνη. Έηζη, νη δηαθεκηζηηθέο εηθφλεο πνληάξνπλ ηδηαίηεξα ζην 

θαζήθνλ ηεο θαηαλαιψηξηαο κεηέξαο-ζπδχγνπ, ε νπνία θέξεη ηελ επζχλε γηα ηε 

ζσζηή δηαηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ ζε έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ. 

 

 Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ «γελληνχληαη» λέεο αμίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα παξαζθεπήο ηνπ θαγεηνχ ή ε θαηαλάισζε 

έηνηκσλ θαγεηψλ, κε ζπλέπεηα λα απνκαθξχλεηαη ε γπλαίθα απφ ηνλ ρψξν ηεο 

θνπδίλαο. Έηζη, ε γπλαίθα εμειίζζεηαη θαη γίλεηαη πην νξγαλσηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή εθκεηαιιεπφκελε ηηο αλέζεηο πνπ ηεο πξνζθέξεη ν ζχγρξνλνο 

ηξφπνο δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία. Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα θαη ε αιιαγή ηνπ ξφινπ ηφζν ηεο γπλαίθαο φζν 

θαη ηνπ άληξα δεκηνπξγεί κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε αγνξάο κε λέα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο αιιαγήο. Ζ γπλαίθα 

εκθαλίδεηαη ζε κεξηθά επαγγέικαηα θαη ζέζεηο πνπ απαηηνχλ επέλδπζε θαη 

ελεξγεηηθφηεηα. Σέηνηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζεσξνχληαη ηα θαιιπληηθά, ηα 

ηλζηηηνχηα νκνξθηάο, θνκκσηήξηα, πξνζεγκέλε έλδπζε, πνηθηιίεο απφ πξντφληα 

γξήγνξνπ θαζαξηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ, έηνηκα θαγεηά ή εχθνιεο θαη γξήγνξεο πξνηάζεηο 

θαγεηψλ ζε ζπζθεπαζία ηφζν γηα ηνλ ρψξν εξγαζίαο φζν θαη ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ 

θ.ι.π. αθψο, απηά ηα θαηλνχξηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θάλνπλ ρξήζε φιεο νη 

γπλαίθεο αλεμαηξέησο ειηθίαο, αθφκα θαη νη πην ειηθησκέλεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζήκεξα έλα λέν είδνο αγνξάο. 

 

 Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο πξνφδνπ, ηεο 

παηδείαο αιιά θαη ε αλάγθε απμήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ, δηαθνξνπνίεζε ην ξφιν ηεο γπλαίθαο. Απηφ είρε σο 

ζπλέπεηα, ε γπλαίθα απφ ζεκαηνθχιαθαο ηεο αγνξάο κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή λα 

γίλεη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο αγνξάο κε λέα κνξθή θαη «δηεθδηθεηήο» ηνπ αγψλα, ηεο 

επαγγεικαηηθήο αξέλαο. Σέινο, ηελ εμέιημε ηεο γπλαίθαο καξηπξεί βέβαηα θαη ε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα παλεπηζηήκηα (δηεχξπλζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπο, 
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κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θξίζεο πάλσ ζηα πξντφληα, αλάπηπμε ηεο αγνξαζηηθήο 

ηνπο δχλακεο). 
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4.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Ζ γπλαίθα, ζε γεληθέο γξακκέο, παξνπζηάδεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο σο εμάξηεκα ηνπ 

άληξα, σο θαιή θαη ζπλεπήο ζχδπγνο, κεηέξα, σο ζεμνπαιηθφ ή δηαθνζκεηηθφ 

εξγαιείν. Απηνί νη ξφινη άιινηε θνπξάδνπλ ηε γπλαίθα θη άιινηε ηεο δίλνπλ δχλακε 

θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία πνπ αιιάδεη ην πιαίζην ησλ ζρέζεψλ ηεο ζηελ θνηλσληθή 

δσή. Υξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο πνπ δηαησλίδνπλ ηα παξαδνζηαθά γπλαηθεία πξφηππα. 

Λίγεο κφλν δηαθεκίζεηο πεξηνξίδνληαη ζηε κεηακφξθσζε ηεο γπλαίθαο απφ παζεηηθή 

ζε ππεξάλζξσπε, πνπ έρεη πνιιέο αζρνιίεο απφ ηηο νπνίεο νχηε θνπξάδεηαη, νχηε 

ραιάεη ε δηάζεζή ηεο. Αληίζεηα, ηα θέξλεη φια εηο πέξαο θαη ηα θάλεη άςνγα. Ζ 

δηαθήκηζε, αθφκα, ππεξεηεί θαη ηνλ κχζν ηεο γπλαηθείαο νκνξθηάο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη γπλαίθεο γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο θαηαθεχγνπλ πην 

ζπρλά ζηε γνεηεία ηνπο θαη ιηγφηεξν ζην κπαιφ ηνπο ή ζηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα. 

Έηζη, ηα ζηεξεφηππα ησλ γπλαηθείσλ ξφισλ παξακέλνπλ αλαρξνληζηηθά. Οη γπλαίθεο 

εκθαλίδνληαη ζε ξφινπο κέζα ζην ζπίηη αζρνινχκελεο κε ην λνηθνθπξηφ. 

 

Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο λα είλαη 

εμαξηεκέλεο απφ ην ζχδπγφ ηνπο, αζρνινχληαη κε ην ζπίηη, ηε κφξθσζε θαη ην 

αλάζξεκκα ησλ παηδηψλ, ή φπσο πξναλαθέξζεθε παξνπζηάδνληαη σο ζεμνπαιηθά 

ζηνηρεία. Μεξηθέο θνξέο εκθαλίδνληαη σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ή σο ζπλνδνί. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ιεηηνπξγνχλ σο «ζηνιίδη» πνπ δηαθνζκεί έλα πεξηβάιινλ 

φπσο αθξηβψο έλα φκνξθν ινπινχδη.   

 

Ζ πξνζεγκέλε εκθάληζε απνηειεί ην εηζηηήξην γηα ηελ επηπρία θαη ηελ 

επηηπρία αθελφο ζηελ πξνζσπηθή θαη αθεηέξνπ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Ζ 

γπλαίθα εκθαλίδεηαη ζπλήζσο σο έλα βνπβφ πξφζσπν, θνηηάδνληαο ζε θάπνηεο 

δηαθεκίζεηο αηληγκαηηθά γχξσ ηεο, επηδεηθλχνληαο ηα ζσκαηηθά ηεο πξνζφληα. 

χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα ζσκαηνκεηξία, φιεο νη γπλαίθεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά πξνζφληα γηα λα είλαη αξεζηέο ζηνπο άληξεο. Ο 

αηζζεζηαζκφο θη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο γπλαίθαο πξνβάιινληαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηνλ άληξα θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, κηα ειθπζηηθή θαη 

πξνθιεηηθή γπλαηθεία παξνπζία δίπια ζε έλα πνιπηειέο απηνθίλεην, ππνδειψλεη πσο 

νη άληξεο πνπ ζα ην αγνξάζνπλ ζα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ κηα ηέηνηα γπλαίθα. 

Δλψ, αληίζηνηρα, νη γπλαίθεο πνπ ζα ην αγνξάζνπλ ζα ηαπηηζηνχλ κε ηελ 
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εηθνληδφκελε γπλαίθα.  Αθφκα, έλα ηζηγάξν πξνβάιιεηαη θαιχηεξα απφ κηα 

ειθπζηηθή θαη πξνθιεηηθά ληπκέλε γπλαίθα, κε βιέκκα θαη ρακφγειν πνπ απνπλέεη 

εξσηηζκφ. Ζ πξνβνιή ελφο εκίγπκλνπ θαη ηαπηφρξνλα θαιιίγξακκνπ γπλαηθείνπ 

θνξκηνχ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά 

ηνπ πξντφληνο. Έηζη, νη γπλαίθεο ηαπηίδνληαη κε ην πξνβαιιφκελν κνληέιν φηαλ 

θαπλίδνπλ ην ηζηγάξν απηφ, ελψ αληίζηνηρα νη άληξεο γνεηεχνληαη λα ζπλνδεχνπλ κηα 

γπλαίθα κε ηέηνηα εκθάληζε. 

 

Σν πεξηβάιινλ πνπ δηαδξακαηίδεηαη κηα δηαθήκηζε κε θχξην πξφζσπν κηα 

γπλαίθα είλαη ζπλήζσο ην ζπίηη θαη ζπάληα, ζε ρψξνπο δνπιεηάο ή εζηηαηφξηα θαη 

κπαξ. Ζ λεφηεηα θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο γπλαίθεο ησλ δηαθεκίζεσλ. Ο θφζκνο ηνπ 

νλείξνπ πνπ πξνβάιιεη ε δηαθήκηζε δελ ζέιεη ψξηκεο γπλαίθεο, επηξαθείο, φρη ηφζν 

θνκςά ληπκέλεο θαη καθηγηαξηζκέλεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζπρλά πξνβάιινληαη 

δηάζεκεο θαη πεηπρεκέλεο, νη νπνίεο δηαθεκίδνπλ ην πξντφλ εθκεηαιιεχνληαο ηε 

θήκε ηνπο θαη ηελ αίγιε ηνπ νλφκαηφο ηνπο.    

 

Δίλαη πιένλ ζαθέο πσο ε δηαθήκηζε παίδεη ην κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δσή καο. 

Σειεφξαζε, έληππα, δηαδίθηπν, γηγαληναθίζεο καο θαινχλ ζπλερψο θαη αδηάθνπα λα 

πξνβνχκε ζε αγνξέο πξντφλησλ. Με ειάρηζηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θαηά βάζε 

κε κηα εηθφλα, νη δηαθεκηζηέο επηρεηξνχλ λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Έλα 

πξντφλ φκσο, γηα λα αγνξαζηεί πξέπεη λα γίλεη επηζπκεηφ. Πξέπεη ν πηζαλφο 

αγνξαζηήο λα ληψζεη πσο αλ απνθηήζεη απηφ ην πξντφλ ζα γίλεη πην ζεκαληηθφο. Γηα 

απηφ ην ιφγν επελδχνπλ ζηελ εηθφλα θαη ζηα πξφζσπα πνπ ζα δηαθεκίζνπλ έλα 

πξντφλ. 

 

πλνςίδνληαο, νη ζηεξενηππηθνί ξφινη ησλ δπν θχισλ έρνπλ θάπνηεο 

επηδξάζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ελδέρεηαη λα επηδξνχλ αηηηαθά ζην ρψξν ηεο 

κφδαο. Αθφκε έλα ζηνηρείν πνπ καο επηηξέπεη λα πηζηεχνπκε πσο ε δηαθήκηζε 

παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ζηεξενηππηθνχο ξφινπο, είλαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο απφ ηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδία πηνζεηνχλ 

ξφινπο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κίκεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο. Δθφζνλ απηή 

ε ζεσξία είλαη ζσζηή, ηφηε εληζρχεη  ηελ άπνςε φηη ε δηαθήκηζε παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ξφισλ κε βάζε ην θχιν.  
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4.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΝΣΡΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Ζ δηάθξηζε ησλ δπν θίισλ ζηηο πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο είλαη εκθαλήο. Ο άληξαο, 

ζηα παιαηφηεξα ρξφληα ηεο δηαθήκηζεο πξνβάιινληαλ θπξίσο λα αζρνιείηαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζπηηηνχ θη απηφ επεηδή ε θαζεκεξηλή ηνπ δνπιεηά ηνλ 

θξαηνχζε γηα πνιιέο ψξεο καθξηά απφ ην ζπίηη θη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε ζθνπφ 

λα θέξεη ρξήκαηα. Ο άληξαο είρε θη έρεη, ζαθψο, πξνζηαηεπηηθφ ξφιν. Αθφκα θαη ε 

ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε, ν φγθνο δειαδή ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ζπκβνιίδεη ηελ 

αλσηεξφηεηα θαη ηε δχλακή ηνπ. 

 

 Αθφκα, νη άληξεο, παξνπζηάδνληαη πην ελδηαθέξνληεο, πην πεξηπεηεηψδεηο, 

επηζεηηθνί θαη δξαζηήξηνη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ ηείλνπλ λα δείρλνπλ πην 

αδχλακεο. Καηέρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θπξίαξρνπ, έρνπλ ελαζρνιήζεηο κε ηηο 

επηζηήκεο, ηηο επηρεηξήζεηο ή ηελ πνιηηηθή. Δίλαη απηνί πνπ θαηέρνπλ ηελ αγάπε, ην 

πάζνο αιιά θαη ηελ πεξηέξγεηα γηα ην άγλσζην. Δίλαη έηνηκνη γηα πεξηπέηεηεο θαη 

εμνξκήζεηο ζε δηάθνξα κέξε, ελψ ε γπλαίθα πξνηηκά ηε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα ηνπ 

ζπηηηνχ. Έρεη ηνλ θπξίαξρν ιφγν ζηε δηαζθέδαζε θαη είλαη ιάηξεο ηεο θαιήο δσήο. 

 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ή εηαηξείεο πνπ επηθέξνπλ ζηνλ άληξα ηε λίθε, 

ηε δφμα ή ηελ επηηπρία, νη δηαθεκηζηέο ζπλήζσο επηιέγνπλ ην πξφζσπν πνπ ζα 

παξνπζηάζεη ην πξντφλ λα είλαη έλαο θαηαμησκέλνο αζιεηήο. Χο παηέξαο, ν άληξαο 

ζηηο δηαθεκίζεηο παξνπζηάδεηαη ζηνξγηθφο θαη πξνζηαηεπηηθφο κε ηα παηδηά ηνπ 

αθφκα θη φηαλ απηά κεγαιψζνπλ. Αηξάληαρηε απφδεημε απηνχ, είλαη ε δηαθήκηζε ηεο 

κπχξαο Alfa
46

. πγθεθξηκέλα, ζε απηή ηε δηαθήκηζε έλαο γιπθχηαηνο θχξηνο 

ππνδπφηαλ ηνλ αμηνιάηξεπην παηέξα κηα θφξεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην ζελάξην, ζα 

παληξεπφηαλ ζε ιίγνπο κήλεο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο. Ο κπακπάο ηεο, ηε κέξα ηνπ 

γάκνπ ηεο, ηεο επηθχιαζζε ην πην ζπγθηλεηηθφ δψξν· έλαλ ρνξφ! Ζ πξνζπάζεηά ηνπ 

λα κάζεη ηα βήκαηα θξπθά γηα λα θάλεη ην παηδί ηνπ επηπρηζκέλν κε απηή ηελ 

απξφζκελε, γηα φινπο, έθπιεμε θαλεξψλεη ηε ζέιεζε θαη ηελ αγάπε ηνπ παηέξα.  

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, ν άληξαο ζηηο δηαθεκίζεηο παξνπζηάδεη θάπνηεο 

αιιαγέο. Δίλαη πην κνληέξλνο πιένλ θη απαιιαγκέλνο απφ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα. 

Βιέπνπκε άληξεο πνπ πξνβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηπι θαη κφδα κε πεξηζζφηεξε 

                                                 
46

 https://www.youtube.com/watch?v=puc3xGTkHEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=puc3xGTkHEQ
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θαληαζία θαη ηφικε ζηα ξνχρα. Γελ είλαη πηα ηακπνχ ην εκίγπκλν αληξηθφ θνξκί ή 

άληξεο πνπ ηνικνχλ λα θνξέζνπλ αμεζνπάξ θαη δνθηκάζνπλ πξντφληα νκνξθηάο, 

φπσο θξέκεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, απνζκεηηθά, ή δηάθνξα πξντφληα γηα ηα καιιηά 

ηνπο. Δπίζεο, δελ εκθαλίδνληαη αηζαιάθσηνη θαη ζθιεξνί, αληηζέησο παξνπζηάδνληαη 

ραιαξνί, βνεζεηηθνί ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, φπσο ζηε δηαθήκηζε ηνπ 

απνξξππαληηθνχ πιπληεξίνπ ΟΜΟ πνπ δείρλεη έλαλ άληξα λα βάδεη πιπληήξην θαη λα 

ζηδεξψλεη ηα ξνχρα
47

. 

 

Δίλαη απνδεθηφ πσο νη άληξεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή πξνηίκεζε ζηα 

πξντφληα απφ ηηο γπλαίθεο θαη είλαη ινγηθφ ηα δπν θχια λα πηνζεηνχλ πνηθίινπο 

ηξφπνπο γηα ηε ιήςε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κάξθεηηλγθ 

εμάιινπ, εζηηάδνπλ ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ, δηφηη απηέο είλαη 

πνπ μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα ζηηο αγνξέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο.  

 

Έξεπλεο, επηπξνζζέησο έρνπλ δείμεη πσο νη άληξεο θη νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηελ επαηζζεζία θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

επηξξνή (ε θαηαλαισηηθή έξεπλα γηα ηηο δηαθνξέο θχισλ έρεη ζρέζε θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο κε ηηο δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο). Οη γπλαίθεο πξνζαξκφδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε φ,ηη ηνπο θαίλεηαη ελδηαθέξνλ, είλαη πην επαίζζεηεο φζνλ αθνξά ηελ 

επηξξνή θαη είλαη πην έκπεηξεο ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ κε 

ιεθηηθψλ επηθνηλσληψλ
48

.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=O99cknUZMlc 

 
48

 E. Fischer & J. S. Arnold, 1994, „Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes, and Consumer 

Behavior‟, Psychology & marketing, vol. 2, ζζ. 163-182. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O99cknUZMlc
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4.4 ΠΧ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΥΔΗΡΑΓΧΓΔΗ ΣΑ 

ΠΑΗΓΗΑ 

ηελ επνρή καο, φπνπ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο έρνπλ δηαδνζεί ζε βαζκφ πνπ 

δελ ππήξμε πνηέ πξνεγνπκέλσο, ηα παηδηά απφ κηθξή εθηίζεληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

δηαθεκίζεσλ φπνπ θη αλ βξίζθνληαη. Δθηφο απφ ηελ ηειεφξαζε ζην ζπίηη, νη 

δηαθεκίζεηο θαηέβαιαλ θαη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηάμε ηνπο αξρίδνληαο λα 

παίξλνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Σα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία δελ έρνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

πνπ πξνβάιινληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη ελήιηθεο. ε απηή ηελ ειηθία 

είλαη επάισηα θαη επεξεάδνληαη εχθνια απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Σν πξφβιεκα 

παξαηεξείηαη πην έληνλα ζε παηδηά θάησ ησλ νθηψ εηψλ, ηα νπνία ηείλνπλ λα 

πηζηεχνπλ πσο νη δηαθεκίζεηο παξνπζηάδνπλ πάληα ηελ αιήζεηα κε ακεξνιεςία. 

 

 Έρεη ππνινγηζηεί, ζπγθεθξηκέλα, πσο έλα παηδί βιέπεη θαηά κέζν φξν 40.000 

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε θάζε ρξφλν
49

. Απηά ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

αθνξνχλ θπξίσο πξντφληα φπσο παηρλίδηα θαη ηξφθηκα ακθίβνιεο δηαηξνθηθήο αμίαο. 

Ζ ηειενπηηθή εηθφλα εηζβάιιεη κε ηελ ακεζφηεηά ηεο ζην ςπρηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ 

κε έλα βίαην ηξφπν, γελλψληαο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

δελ ζα είραλ δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθά. Έηζη, ινηπφλ, ηα παηδηά δεηνχλ πιηθά αγαζά, 

ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε, εμαηηίαο ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπο, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηα ίδηα ηνπο ηα αηηήκαηα. Δίλαη απνδεθηφ πσο, ε ρσξίο φξηα έθζεζε 

ησλ παηδηψλ ζηηο δηαθεκίζεηο ηα νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ, ελψ 

ν ππεξεζηζκφο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ηθαλνπνηνχληαη άκεζα θαη ρσξίο δηάινγν νη 

επηζπκίεο ηνπο. 

 

 Σα κηθξά παηδηά ειθχνληαη απφ ηα έληνλα ρξψκαηα, ηε δπλαηή θαη δσεξή 

κνπζηθή ζηηο δηαθεκίζεηο θη φρη ηφζν απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο. Ζ έληαζε ηεο ελαιιαγήο πνιιψλ εηθφλσλ θαη κνξθψλ, ζε έλα 

                                                 
49

 Β. ίκνγινπ,  2011, „Ζ επηξξνή ησλ δηαθεκίζεσλ ζηα παηδηά‟, 03 Ηνπιίνπ.  

Γηαζέζηκν ζην: http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89

%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/. 

 

 

http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/
http://www.vsimoglou.com/el/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC/


 76 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, είλαη πςειή. Έλαο ελήιηθαο, πνπ έρεη δηακνξθσκέλε θξηηηθή 

ζθέςε θαη αξθεηά αλεπηπγκέλε βνχιεζε, αλ ην επηζπκεί κπνξεί λα 

«απνζηαζηνπνηεζεί» απφ φιεο απηέο ηερληθέο ησλ δηαθεκίζεσλ κε ζθνπφ λα 

«καγέςνπλ» ηνπο θαηαλαισηέο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη, βέβαηα, θαη ζηα παηδηά, ηα νπνία 

ππνθχπηνπλ εμ‟ νινθιήξνπ ζηε δηαθεκηζηηθή δχλακε. Απηφ νθείιεηαη, γηαηί ηα 

παηδηά θαζειψλνληαη απφ ην έληνλν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κέζα ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δελ θνπξάδνληαη απφ ηηο γξήγνξεο νπηηθέο αιιαγέο ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ ζπνη. 

 

 ε απηή ηελ «παγίδα» ησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ, δελ «πέθηνπλ» κφλν 

ηα παηδηά αιιά θη νη έθεβνη, νη νπνίνη θάζε ρξφλν μνδεχνπλ ηεξάζηηα ρξεκαηηθά 

πνζά γηα αγνξέο πξντφλησλ (επψλπκα ξνχρα θαη παπνχηζηα, θηλεηά ηειέθσλα, 

θαιιπληηθά θ.α.). Σα παηδηά απνηεινχλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν επίδξαζεο ζην 

πνξηνθφιη ησλ γνληψλ. Γηα λα πείζνπλ ηνλ γνλέα ή θάπνην άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν 

λα ηνπο αγνξάζεη έλα πξντφλ, γίλνληαη ππεξβνιηθά επίκνλα ρξεζηκνπνηψληαο κέζα 

φπσο νη θσλέο ή ηα θιάκαηα. Ζ θαηάιιειε κνξθή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ζπνη είλαη 

ηθαλή λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ηάζε απηή ηνπ παηδηνχ, θαη κάιηζηα ζε 

χςηζην βαζκφ, κέρξη λα θαηαθέξνπλ ην ζηφρν ηνπο, δειαδή ηελ απφθηεζε ηνπ 

πξντφληνο. 

 

 Ζ θιηληθή ςπρνιφγνο ίκνγινπ ππνζηεξίδεη ζην άξζξν ηεο πσο, ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ησλ παηδηψλ δηακνξθψλνληαη κέζα απφ κηα ζεηξά 

ηαπηίζεσλ, αξρηθά κε ηα γνλετθά πξφηππα θαη έπεηηα κε άιια, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ηα θαηαλαισηηθά. Σα πξφηππα, σζηφζν, πνπ πξνηείλνπλ νη δηαθεκίζεηο ππφζρνληαη 

γξήγνξε θαη εχθνιε άλνδν, δεκηνπξγψληαο ζην παηδί εηθφλεο ζχγρπζεο πνπ κνηξαία 

ζα επεξεάζνπλ ηε ςπρνινγηθή θαη γλσζηηθή σξίκαλζή ηνπ. Μέζα απφ ηα πξφηππα 

απηά πξνβάιινληαη ζπλήζσο κνξθέο εμαυισκέλεο κε έκθαζε ζηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ζρέζεηο επηθαλεηαθέο, επηπφιαηεο θαη πξφζθαηξεο. Έλα αθφκε πξφηππν πνπ 

πξνβάιιεηαη έληνλα είλαη ε βία θπξίσο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε παηρληδηψλ κε 

ηξνκαθηηθή φςε
50

.  
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 ην ίδην. 
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  Σα παηρλίδηα ζήκεξα πξέπεη λα είλαη νκαδηθά, λα πξνζθέξνπλ ην κχζν, 

δειαδή εθείλε ηε ζπλζήθε πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηαπηηζηεί ην παηδί θαληαζηαθά 

κε ην παηρλίδη αιιά θαη λα επαλέιζεη ζηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα. Άξα, ε επζχλε 

ησλ γνλέσλ ζηελ επηινγή ησλ παηρληδηψλ είλαη ηεξάζηηα. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη πσο νη 

γνλείο δελ πξέπεη λα αθήλνπλ ηα παηδηά λα βιέπνπλ ηειεφξαζε αδηάθξηηα θαη βέβαηα, 

δελ πξέπεη λα ππνθχπηνπλ άθξηηα, νξκψκελνη απφ ηηο δηθέο ηνπο ελνρέο θαη 

ζηεξήζεηο, ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Αληηζέησο, νθείινπλ λα θάλνπλ δηάινγν κε ηα 

παηδηά ηνπο θαη λα ηνπο εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο απαγφξεπζεο ελφο παηρληδηνχ ή κηαο 

εθπνκπήο ζηελ ηειεφξαζε, αληηπξνηείλνληαο θάηη πην δεκηνπξγηθφ θαη ζπιινγηθφ 

ζην νπνίν λα ζπκκεηέρνπλ θη νη ίδηνη.  

 

πλεπψο, ε επηξξνή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζε έλαλ ελήιηθα δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη ζηα παηδηά. 

Δίλαη απνδεθηφ, ππνζέησ, απφ φινπο πσο ε ζχγρξνλε δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία 

εθαξκφδεη θάπνηα κνξθή παηδηθήο εθκεηάιιεπζεο. Οη δηαθεκίζεηο είλαη κε ηέηνην 

ηξφπν ζρεδηαζκέλεο, ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα έλα 

πξντφλ απφ κηθξή ειηθία. Σα παηδηά ζε απηή ηελ ειηθία δηαζέηνπλ αζηαζείο απφςεηο, 

αθαζφξηζηεο ζπλήζεηεο, αφξηζην γνχζην, απνδνρή γηα νηηδήπνηε θαηλνχξην θαη 

αδηακφξθσην ηξφπν δσήο· Σα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο δηαθεκηζηέο.  
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5. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΓΙΑΦΗΜΙΔΧΝ 

5.1 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΜΔΧ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ 

κεηαδφζεθαλ κέζσ δηαδηθηχνπ.  

 
Δηθφλα 10 

 

Αο δνχκε ην παξαπάλσ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαη αο ζθεθηνχκε ηη καο έξρεηαη σο 

πξψηε ζθέςε ζηνλ λνπ. Οη πεξηζζφηεξνη ζαθψο ζα αλαθέξνπλ ηελ ζιίςε θαη ηελ 

ψζεζε γηα βνήζεηα. Απηή ε δηαθήκηζε γηα ηνλ νξγαληζκφ ηεο UNICEF, αθηεξσκέλε 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε κεηέξεο θαη παηδηά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, είλαη κηα 

ζαθήο ξεηνξηθή έθθιεζε ηνπ πάζνπο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ δηαθήκηζε κέζσ ηεο 

ρξήζεο  κνληέξλα ληπκέλσλ θνχθισλ θαηαζηεκάησλ θαη ελφο παηδηνχ πνπ ηηο θνηηά 

ζαλ λα ήηαλ νη  γνλείο ηνπ, έρεη σο ζηφρν ηνλ θνηλφ ηφπν ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

δηαθήκηζε ζηνρεχεη ηφζν εθείλνπο πνπ κεγάισζαλ κε δχν επηπρηζκέλνπο γνλείο θαη 

κηα ζθαίξα πξνζηαζίαο γχξσ ηνπο, φζν θαη εθείλνπο πνπ κεγάισζαλ ζην ζχζηεκα 
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ηεο πξφλνηαο θαη ησλ αλάδνρσλ νηθνγελεηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν θαζέλαο 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα παηδί, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε έλα πνιχ κηθξφ 

παηδί, πνπ ρξεηάδεηαη έλαλ γνλέα γηα λα ην θξνληίζεη. Χζηφζν, ε δηαθήκηζε δελ 

βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ήζνο, πεξηέρεη επίζεο ινγφηππα κέζσ ησλ νπνίσλ, νη 

πνιηηηζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο σο 

ζεκειηψδε αλαγθαηφηεηα, αλ φρη γηα αγάπε, ηφηε γηα βαζηθή επηβίσζε. Σέινο, ην ήζνο 

παξαηεξείηαη ζην γεγνλφο φηη ε UNICEF είλαη κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε θαη γη‟ απηφ ε δηαθήκηζε επηηπγράλεη επηηπρψο ηνλ ζθνπφ 

ηεο κε έλα απιφ ζιφγθαλ θαη ην ινγφηππν ηεο UNICEF. 

 

 
Δηθφλα 11 

 

Ζ παξαπάλσ δηαθήκηζε γηα ηελ WWF (World Wildlife Fund), βαζίδεηαη πάλσ ζηελ 

γλσζηή εηθφλα ελφο δψνπ πνπ θηλδπλεχεη λα εμαθαληζηεί. Χζηφζν, απηή ηε θνξά αληί 

λα θιεξηάξεη κε ην πάζνο γηα λα απεπζπλζεί ζην αθξναηήξην κέζσ ραξηησκέλσλ 

εηθφλσλ κσξψλ πάληα, ε δηαθήκηζε θάλεη κηα δήισζε φηη δελ είλαη φια ηα 

απεηινχκελα είδε ραξηησκέλα. Παξάιιεια, ηα ινγφηππα ηεο δηαθήκηζεο 

πξνζαξκφδνληαη αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πεξηζζφηεξα 

είδε πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε δελ είλαη αξθεηά ραξηησκέλα γηα λα πείζνπλ 

νπνηνλδήπνηε λα δσξίζεη ρξήκαηα ζηελ WWF. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη  

φηη ην ήζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο είλαη παξφκνην κε απηφ ηεο δηαθήκηζεο 

ηεο UNICEF, θαζψο ε απιή πξνζζήθε ηνπ ινγφηππνπ ηεο WWF θαη ε θήκε πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε νξγάλσζε φια απηά ηα ρξφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξαγκαηηθή 

δηαθήκηζε, αξθνχλ γηα λα πείζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα πξνζθέξνπλ κέζσ ηεο 
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επαηζζεζίαο θαη ηεο ζπγθίλεζεο. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηε δηαθήκηζε 

είλαη ε ξεηνξηθή εξψηεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα εξψηεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

δέθηεο, ρσξίο φκσο λα πξέπεη λα απαληήζνπλ. θνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξσηήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξηζκνχ γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα έρεη 

ακθηβνιίεο θάπνηνο, φκσο ε πξαγκαηηθή πξφζεζε είλαη λα εθιακβάλεηαη σο βέβαηνο 

θαη αδηακθηζβήηεηνο
51

. 

 

Δηθφλα 12 

 

Έλαο ηξφπνο γηα λα πξνθιεζεί ε πξνζνρή ηνπ δέθηε θαη, έπεηηα, λα νδεγεζεί ζηελ 

αγνξά ηνπ πξντφληνο είλαη ε ρξήζε αληηζέζεσλ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν θ. 

Νάθαο., «ε ηθαλφηεηα ηνπ ξήηνξα απνδεηθλχεηαη θαιχηεξα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ „έζσηεξηθψλ‟ ή „έληερλσλ ηφπσλ‟, φπνπ, εθηφο ησλ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα „ελάληηα‟, „αληηκαρφκελα‟ ή „αληηθείκελα‟ κεηαμχ ηνπο (έλλνηεο, ηδέεο, 

                                                 
51

 Δ. Μαζηνξίδνπ, 2003, „Ζ εκεησηηθή θαη ε Ρεηνξηθή ζηε Γηαθήκηζε: Αλάιπζε πεξηπηψζεσλ Sprite 

& P. Stuyvesant‟, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο, Αζήλα, 

ζ. 43. 
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πξάγκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε)»
52

. Σν αληηζεηηθφ δεχγνο πνπ πηνζεηείηαη ζην 

παξφλ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη ην εμήο: «Απαιό κε ηα ρέξηα, ζθιερό κε ηα ιίπε». 

Με απηή ηε ιεμηθή αληίζεζε ηνλίδνληαη νη ηδηφηεηεο (ζθιεξφ κε ηα ιίπε) θη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο (απαιφ κε ηα ρέξηα), ψζηε λα 

πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή 

Γισζζνινγίαο, θ. Νάθα Θαλ., ν νπνίνο ππνγξακκίδεη πσο: «ε δηαθεκηζηηθή ξεηνξηθή 

επηδηψθεη λα θέξεη θνληά, δειαδή ζηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ ιφγνπ, ηα δχν κέιε ηνπ 

δεχγνπο, γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ θαη λα πεηχρεη ην 

ςπρνινγηθφ ζνθ, είηε νπηηθά είηε αθνπζηηθά»
53

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
52

 Θαλ. Νάθαο, 1993, Ζ ιεμηθή αληίζεζε θαη ε ξεηνξηθή ηεο, Λεμηθόλ Γειηίνλ (ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ), ηφκ. ΗΖ΄, ζ. 201. 

 
53

 ην ίδην, ζ. 210. 
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5.2 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ Δ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ/ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κέζσ εηθφλσλ ζε έληππα 

κέζα (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά).  

 

 

Δηθφλα 13 

 

Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην λφζηηκν θαη πγηεηλφ απφ έλα κπνι δεκεηξηαθψλ, γηα λα  δψζεη 

ελέξγεηα ζηε ζχδπγν γηα κηα κέξα γεκάηε δνπιεηέο ζην ζπίηη. Ζ Kellogg‟s ην 1932 

εηζήγαγε ζηελ αγνξά έλα λέν, εκπινπηηζκέλν κε βηηακίλεο πξντφλ, ην Pep. Με ην 

ζιφγθαλ «Όζν πην ζθιεξά δνπιεχεη κηα γπλαίθα, ηφζν πην ραξηησκέλε δείρλεη», ε 

Kellogg‟s ελζάξξπλε ηηο γπλαίθεο λα ηα θαηαλαιψλνπλ φρη κφλν γηα λα πάξνπλ ηελ 

ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαλ, αιιά θαη επεηδή ε λνηθνθπξνζχλε ηνπο ζα ηηο έθαλε αθφκε 

πην φκνξθεο ζηα κάηηα ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε, πξνβάιιεη 

ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα κε απξεπή εηθφλα, θαζψο παξνπζηάδεη ηελ ππνβαζκηζκέλε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο ηφηε.  Απφ ηελ ελδπκαζία ησλ δπν πξνζψπσλ, απνδεηθλχεηαη ν 

ξφινο ηνπ θαζελφο κέζα ζην ζπίηη θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ θνηλσλία. Πην αλαιπηηθά, 

ε γπλαίθα είλαη ληπκέλε κε ξνχρα εξγαζίαο, δειαδή, κηα ξφκπα γηα λα θηλείηαη 

εχθνια θαη επέιηθηα κέζα ζην ζπίηη, κηα πνδηά γηα λα κελ ιεξψλεηαη θαη ηέινο, ην 
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ζήκα θαηαηεζέλ κηαο λνηθνθπξάο πνπ είλαη ην μεζθνλφπαλν. Αληίζεηα, ν άληξαο ηεο 

πνπ ζηέθεηαη ζην πιεπξφ ηεο, απεηθνλίδεηαη κε επίζεκν έλδπκα, φπσο είλαη ην 

θνζηνχκη, ηα θαινγπαιηζκέλα ππνδήκαηα θαη ηέινο, ην πεξηπνηεκέλν θαη 

θαινθηηαγκέλν καιιί ηνπ. Γεληθψο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθεκίζεηο εθείλεο ηεο 

δεθαεηίαο, παξνπζηάδνπλ ηε γπλαηθεία κνξθή σο «νηθηαθή ζπζθεπή», πξννξηζκέλε 

λα ηθαλνπνηεί ηελ θάζε επηζπκία ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ελψ εθείλνο λα κηα εηθφλα γεκάηε 

θχξνο θαη δχλακεο. Δπίζεο, ζην ξεηνξηθφ ζρήκα κε ην νπνίν πξνβάιιεηαη ην 

κήλπκα: «Vitamins for PEP! PEP for vitamins!» παξαηεξείηαη ε αλαζηξνθή ζηε 

ζχληαμε θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε αληηκεηαβνιή. Σν ζρήκα απηφ αλήθεη ζ‟ απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία φηαλ ζε κηα θξάζε ππάξρεη επαλάιεςε ελφο δεχγνπο ιέμεσλ ζε 

αληίζηξνθε φκσο ζεηξά. 

 

 

 

Δηθφλα 14 

 

Ζ παξαπάλσ απνηειεί vintage δηαθήκηζε απηνθηλήηνπ απφ παιαηή έληππε έθδνζε 

πεξηνδηθνχ ηνπ 1967. Σν ζιφγθαλ ηεο, “Separates the men from the boys” κε 

ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά «Γηαρσξίδεη ηνπο άληξεο απφ ηα αγφξηα», 
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παξνπζηάδεη ηηο θνηλέο ζέζεηο φηη νη άλδξεο είλαη πην πηζαλφ λα αγνξάδνπλ 

απηνθίλεηα απφ ηηο γπλαίθεο, φηη νη λένη είλαη απνθαζηζκέλνη λα απνδείμνπλ ηελ 

σξηκφηεηα θαη ηελ αξξελσπφηεηά ηνπο θαη φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

απηνθηλήηνπ κπνξεί κε θάπνην ηξφπν λα βνεζήζεη έλα αγφξη λα γίλεη άλδξαο. Όζν 

αλφεηνη θαη αλ θαίλνληαη απηνί νη θνηλνί ρψξνη, κπνξνχλ αθφκα λα γίλνπλ αληηιεπηνί 

ζηηο δηαθεκίζεηο απηνθηλήησλ ζήκεξα. 

 

Δηθφλα 15
54

 

 

Ζ παξαπάλσ αθνξά κηα δηαθήκηζε γηα ηελ Coca-Cola απφ ηε λέα ηεο θακπάληα 

κνηξάζνπ κηα Coca-Cola κε έλα θίιν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηππηθά κπνπθάιηα Coca-

Cola κε θνηλά νλφκαηα ζε απηά, ηα νπνία νη πειάηεο ελζαξξχλνληαη λα αγνξάδνπλ 

θαη λα κνηξάδνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο πνπ έρνπλ απηά ηα νλφκαηα. Απηή ε ηδέα θαη 

απηφ ην ζιφγθαλ ζπλδένπλ ηε Coca-Cola κε ηε θηιία ζηε δηαθήκηζε θαη ην ζιφγθαλ 

“Open happiness” πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο αθίζαο ζπλδέεη ηελ Coca-Cola κε 

ηελ επηπρία. Καη νη δχν απηέο ζπλδέζεηο πξνζειθχνπλ θαζαξά ην πάζνο θαη ην 

ζπλαίζζεκα, ελψ ε αλαγλψξηζε νλφκαηνο θαη ην εηθνληθφ ινγφηππν ηεο Coca-Cola 

απεπζχλνληαη ζην ήζνο. Απηή ε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη ην ζπλεζηζκέλν γεγνλφο φηη 

ην λα κνηξάδεηαη θαλείο ην αλαςπθηηθφ ηνπ κπνξεί λα ηνλ θάλεη επηπρηζκέλν θαη λα 

ηνλ βνεζήζεη λα θάλεη λένπο θίινπο. 

                                                 
54

 https://www.youtube.com/watch?v=6W5pqlbh5sQ 

https://www.youtube.com/watch?v=6W5pqlbh5sQ
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Δηθφλα 16 

 

Έλα απφ ηα παιαηφηεξα δηαθεκηζηηθά ζιφγθαλ ήηαλ εθείλν πνπ ζπλφδεπε ηελ 

νδνληφθξεκα Kolynos: «Ζ πρώηε θξνληίο ην πξσί θαη ε ηειεσηαία ην βξάδπ». ην 

ζπγθεθξηκέλν κήλπκα ππάξρνπλ δχν αληηζεηηθά δεχγε (πξψηε-ηειεπηαία θαη πξσί-

βξάδπ). Σν πξψηνο δεχγνο ραξαθηεξίδεηαη σο αξηζκεηηθή αληίζεζε θαζψο δειψλεηαη 

ε ζεηξά κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείο ην πξντφλ απηφ. Σν δεχηεξν δεχγνο, είλαη ζαθέο 

πσο είλαη ρξνληθφ δηφηη νξίδεη ην πφηε ρξεζηκνπνηείο ηελ νδνληφθξεκα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 έκαζε ζηνπο Έιιελεο λα 

πιέλνπλ ηα δφληηα ηνπο, δεκηνχξγεζε κηα θαηλνχξηα αγνξά θαη ήηαλ ε πξψηε ζε 

πσιήζεηο. 
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5.3 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΣΖΝ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ  

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κέζσ εηθφλσλ ζε 

ηειενπηηθά κέζα.  

 

 
Δηθφλα 17

55
 

 

 

Ζ δηαθήκηζε απεπζχλεηαη ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο κεζήιηθεο. Ο αθεγεηήο 

απεπζχλεηαη αξρηθά ζηηο γπλαίθεο, ζηνρεχνληαο ζηελ επηζπκία ηνπο λα θάλνπλ ηνπο 

άληξεο ηνπο πην ειθπζηηθνχο. Χζηφζν, ζηνρεχεη ζε αλαζθαιείο άλδξεο πνπ ζέινπλ λα 

είλαη πην ειθπζηηθνί γηα ηηο γπλαίθεο. Ο αθεγεηήο απεπζχλεηαη πξψηα ζην ήζνο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ εηθφλα ηνπ ηέιεηνπ άλδξα. Δίλαη ςειφο, θαινθηηαγκέλνο, 

γπκλαζκέλνο θαη φκνξθνο πνπ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αθξφινπηξνπ, 

ππνλνψληαο φηη ν θαζέλαο πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ζα είλαη ηφζν ειθπζηηθφο φζν είλαη ν 

εηθνληδφκελνο. Ζ δηαθήκηζε δείρλεη, επίζεο, φηη ηα δηακάληηα μεπεδνχλ απφ ηα ρέξηα 

ηνπ αθεγεηή, ππνλνψληαο φηη ν αθεγεηήο είλαη πινχζηνο θαη κάιηζηα βξίζθεηαη 

πάλσ ζε έλα ζθάθνο. Δπηπιένλ, ηα εηζηηήξηα ππνλννχλ φηη ν αθεγεηήο έρεη ηφζν 

ρξήκαηα φζν θαη ηελ ηθαλφηεηα λα απνθηήζεη νηηδήπνηε ζέιεη κηα γπλαίθα. Απηφ 

εμπςψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο ηνλ ηέιεην άλδξα. Ο αθεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ην 

πάζνο γηα λα αγγίμεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ ηειενπηηθνχ θνηλνχ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

γηα ηνλ ηδαληθφ άλδξα. πλδέεηαη επίζεο, κε ην θνηλφ κε ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ ηνπ 

θαη ηε δξακαηηθή παξάδνζε ηνπ, θαη ε ρξήζε ππεξβνιψλ, ηνλ θάλεη ραξηζκαηηθφ θαη 

γνεηεπηηθφ. Σέινο, ε δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί ηελ απεηθφληζε, φπσο ην Old Spice πνπ 

                                                 
55

 https://www.youtube.com/watch?v=-NxTjADB6RI 

https://www.youtube.com/watch?v=-NxTjADB6RI
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εκθαλίδεηαη απφ έλα ρέξη γεκάην δηακάληηα πνπ απεπζχλεηαη ζην πάζνο θαη θάλεη ην 

θνηλφ λα ζπλδέεη ην Old Spice κε ηελ πνιπηέιεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε δελ 

απεπζχλεηαη ηφζν ζηνλ ιφγν, φζν απεπζχλεηαη ζην πάζνο θαη ην ήζνο. Σν 

ελλνηνινγηθφ επηρείξεκά ηνπ είλαη φηη ε ρξήζε ηνπ Old Spice ζα θάλεη ηνλ άλδξα λα 

κπξίδεη θαιχηεξα, θάλνληάο ηνλ έλα ζπλνιηθά ειθπζηηθφ άηνκν. 

 

 

 

Δηθφλα 18 

 

Ζ παξαπάλσ δηαθήκηζε αθνξά ηελ Coca-Cola. Ζ κνπζηθή είλαη ζε κεισδηθφ ξπζκφ 

θαη ζηαδηαθά ε έληαζε θιηκαθψλεηαη θαζψο ε δηαθήκηζε πξνρσξά θαη βιέπνπκε έλα 

θνληηλφ πιάλν ηνπ πξντφληνο – λαπαξρίδαο θαη ηελ θξάζε “Coca Cola and ice” ή ζε 

ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά «Coca-cola κε πάγν». Ζ εηθφλα είλαη απιή θαη 

αηζζεηηθά ειθπζηηθή, δείρλεη θαιή εκθάληζε, γεπζηηθφηεηα θαη δεδνκέλεο ηεο 

δχλακεο πνπ ε coca-cola έρεη πνιηηηζηηθά θαη ηεο επξείαο δεκνηηθφηεηάο ηεο ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, ζπλδέεηαη ακέζσο κε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ίζσο θαη 

δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε ηελ ιαρηάξα γηα ηελ Coca - Cola. ηε δηαθήκηζε ηεο 

Coca-Cola εληνπίδεηαη έλα ζρήκα ιφγνπ, πνπ ιέγεηαη επαλαζηξνθή. Σν ζρήκα ηεο 

ζπληαθηηθήο επαλαζηξνθήο παξνπζηάδεηαη φηαλ κηα ιέμε ή θξάζε επαλαιακβάλεηαη 

ακέζσο κεηά γηα δεχηεξε θνξά, πξνθεηκέλνπ λα ηεο πξνζηεζεί λέα πιεξνθνξία (εδψ 
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πξαγκαηψλεηαη αιπζηδσηά δπν θνξέο)
56

. Ζ δπλακηθή ηεο θξάζεο δεκηνπξγεί ηελ 

ινγηθή ηεο θξάζεο ρσξίο λα ππάξρεη πξαγκαηηθή ινγηθή θαη ιφγνο θαη πξαγκαηηθά 

αηηηνινγεκέλε ινγηθή εμήγεζε. Έηζη, ε ζπληαθηηθή επαλαζηξνθή ζηελ πνξεία ηεο 

δηαθήκηζεο έρεη σο εμήο: Coca-Cola κε πάγν, πάγος κε θίινπο, φίλοι κε ραξνύκελνπο 

αλζξώπνπο πνπ δεκηνπξγνύλ λέεο ηζηνξίεο.  Σν ηειεπηαίν πιαίζην ππνδειψλεη φηη 

ίζσο ε Coca- Cola ζπλδέεηαη κε ηελ επηπρία θαη ηε θηιία. Έηζη, απηφ ζπλδέεη ην 

αλαςπθηηθφ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηα αζηεία θαη ηηο ζθαλδαιηέο θαη νχησ θαζεμήο.  

 

Δηθφλα 19 

 

Ζ δπλακηθή ηεο θξάζεο νηθνδνκείηαη πεξεηαίξσ θαζψο ε δηαθήκηζε εμειίζζεηαη θαη 

αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ηελ κνπζηθή θαη ηνπο ζηίρνπο ηεο. Ζ ινγηθή, ε δπλακηθή θαη 

ην πάζνο δηαδξακαηίδνπλ κεγάιν ξφιν ζηελ πνξεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηα ππνζπλείδεηα κελχκαηα, παξαηεξείηαη φηη κηα απφ ηηο θνπέιεο ζηελ 

δηαθήκηζε θνξάεη πνπθάκηζν κε ζρέδην κπνπθάιηα Coca-Cola ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

Ζ Coca-Cola, πξνθαλψο, δελ αλήθεη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ ησλ 

εμαηξεηηθά ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ δηαθεκίζεσλ. Παξ΄ φια απηά, ην θνηλφ 

ληψζεη ηελ αίζζεζε ηεο ιαρηάξαο ή ίζσο θαη ηεο λνζηαιγίαο πνπ απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 

δηαθεκίζεηο πξνθαινχλ. Καη απηφ ην θάλνπλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξεί 

θαλείο παξά λα αηζζαλζεί απηέο ηηο αλακλήζεηο θαη λα επηζπκήζνπλ λα θάλνπλ θάηη 

δηαζθεδαζηηθφ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν γπάιηλεο θηάιεο, πνπ πνιχ ζπρλά ζπκβαίλνπλ ζε απηά ηα είδε δηαθεκίζεσλ. 

                                                 
56

 Θαλ. Νάθαο, 2002. “Δπαλαζηξνθή (ε ππνπεξίπησζε ηεο ζπλζεηηθν-παξαγσγηθήο επαλαζηξνθήο)”, 

Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα (Πξαθηηθά ηεο 22εο Δηήζηαο πλάληεζεο ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ, 27-29 Απξηιίνπ 2001), Θεζζαινλίθε, ζζ. 472 -483. 
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Αθφκε, παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία ησλ αλζξψπσλ ζηελ δηαθήκηζε. Ζ 

εθπξνζψπεζε ηφζσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ θαη θπιψλ, ππνδεηθλχεη φηη 

ε θφθα-θφια είλαη γηα φινπο. Σέινο, ε θξάζε πνπ αθνχγεηαη ζην ηξαγνχδη, “No one 

can‟t stop me, when I taste the feeling – Nothing could ever bring me down” (ζε 

κεηάθξαζε: «Καλείο δελ κπνξεί λα κε ζηακαηήζεη, φηαλ γεχνκαη ην ζπλαίζζεκα - 

Σίπνηα δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα κε θαηαβάιεη»), ρξεζηκνπνηεί μεθάζαξα ην πάζνο. 

 

 

 

Δηθφλα 20
57

 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε, ην κήλπκα πνπ αθνχγεηαη είλαη ην εμήο: «Όρη Φαξίλα φ,ηη θη 

φ,ηη. Μφλν Νέα Φαξίλα Γηψηε!». Απηφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα 

κε ην ξεηνξηθφ ζρήκα „θαη‟ άξζηλ θαη ζέζηλ‟: κε ηελ „άξζε‟, δειαδή ηελ 

αξλεηηθή/απνθαηηθή δηαηχπσζε, δηαρσξίδεηαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ απφ νπνηνδήπνηε 

φκνηφ ηνπ ζηελ αγνξά («Όρη Φαξίλα φ,ηη θη φ,ηη»). Αληίζεηα, κε ηε „ζέζε‟/θαηάθαζε, 

ηνλίδεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη ην θαιχηεξν πξνβάιινληαο ην brand ηνπ 

πξντφληνο («Μφλν Φαξίλα Γηψηε!»). ην ζιφγθαλ απηφ, εληνπίδεηαη, επίζεο, ην ζρήκα ηνπ 

„νκνηνηέιεπηνπ‟ πνπ νθείιεηαη ζηε κεξηθή νκνερία
58

, θαη ζπγθεθξηκέλα (ζε επίπεδν 

„ειάρηζηνπ δεπγαξηνχ‟: …κι ό,τι / Γιώτη) αλάκεζα ζην ζηεξεφηππν κε ππνηηκεηηθή ζεκαζία 

(πνπ αθνξά ηηο αληαγσληζηηθέο θαξίλεο) θαη ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηνο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο. 

 

 

 

                                                 
57

 https://www.youtube.com/watch?v=7EWxQFg0GRk. 

 
58

 Θαλ. Νάθαο et al, 2010, „Ζ νκνερία ζηε Νέα Διιεληθή: νξνινγία θαη ηππνινγία‟, Μειέηεο γηα ηελ 

Διιεληθή Γιώζζα (30 / 2-3.5.2009), Θεζζαινλίθε, ζζ. 436-449. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EWxQFg0GRk
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Δηθφλα 21
59

 

 

ηελ ίδηα θαηεγνξία  ζρήκαηνο (ηεο επαλάιεςεο) αλήθεη θαη ε γλσζηή ζε φινπο 

δηαθήκηζε ηνπ επψλπκνπ ζνθνιαηέληνπ ζλαθ KitKat, ζηελ νπνία αθνχγεηαη ην 

ζιφγθαλ «Κάλε έλα δηάιεηκκα, θάλε έλα KitKat». Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

δηακνξθψζεθε κε βάζε ην επαλαιεπηηθφ ζρήκα ηεο επαλαθνξάο, ηεο επαλάιεςεο, 

δειαδή, ηεο ίδηαο ιέμεο ζηελ αξρή θάζε θξάζεο κε ζπληαθηηθφ παξαιιειηζκφ
60

 (π.ρ. 

Κάλε έλα δηάιεηκκα, θάλε έλα KitKat). 

 

 

                                                 
59

 https://www.youtube.com/channel/UC7zz6bRSMVM9XgQli8CvWqg 

 
60

 ρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά βι. Θαλ., Νάθαο, 
2
2007, ρήκαηα (Μνξθν)ιεμηθήο θαη Φξαζηηθήο 

Δπαλάιεςεο, α΄, Παηάθεο· δεο, επίζεο, Κνπηδάθεο Μ.Ε. & Υξηζηνδνχινπ & Γ.Α. & Νάθαο, Θαλ. & 

Καινζπχξνο, Ν.Α.Δ. 2011. Ρεηνξηθόο Παπαδηακάληεο, Παηάθεο. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7zz6bRSMVM9XgQli8CvWqg
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Δηθφλα 22

61
 

 

Σν πξντφλ πνπ πξνσζείηαη ζ‟ απηή ηε δηαθήκηζε είλαη έλα ζακπνπάλ. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην θάλεη κνλαδηθφ θαη ηνλίδεηαη επαλαιακβαλφκελα ζηε 

δηαθήκηζε είλαη ε κπίξα απφ ηελ νπνία θαη είλαη θηηαγκέλν. Ζ δηαθήκηζε ιακβάλεη 

ρψξα κέζα ζε έλα κπαξ, θαζφινπ ηπραίν σζηφζν, θαζψο εθεί κπνξεί θάπνηνο λα 

απνιαχζεη ην ζπγθεθξηκέλν αιθνφι. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ ζπλνδεχεη ην 

πξντφλ απηφ είλαη ην αθφινπζν: «Μελ ην πηείηε, ινπζηείηε!». Σν ζρήκα ιφγνπ πνπ 

εληνπίδεηαη εδψ είλαη ην ιεγφκελν „θαη‟ άξζηλ θαη ζέζηλ‟: κε ηελ „άξζε‟, δειαδή ηελ 

αξλεηηθή/απνθαηηθή δηαηχπσζε, πξέπεη λα πξνθπιαρζεί ν θαηαλαισηήο απφ ηελ 

θαηάπνζε ελφο πξντφληνο πνπ κνηάδεη ηφζν πνιχ κε κηα παγσκέλε κπίξα («Μελ ην 

πηείηε»), ελψ κε ηε „ζέζε‟/θαηάθαζε ηνχ ππνδεηθλχεηαη ε ζσζηή ρξήζε 

(«…ινπζηείηε!»).  

 

                                                 
61

 https://www.youtube.com/watch?v=H60d-5kMayo&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=H60d-5kMayo&app=desktop
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Δηθφλα 23
62

 

 

 

Ο δεκηνπξγφο ηεο δηαθήκηζεο απηήο επηιέγεη ην ζρήκα ιφγνπ ηεο επαλαζηξνθήο 

θαζψο πεξηιακβάλεηαη ε επαλάιεςε κηαο ιέμεο πξνο ην ηέινο κηαο θξάζεο θαη ηελ 

αξρή ηεο ακέζσο επφκελεο. πγθεθξηκέλα, ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη: «Ό,ηη 

έγηλε, έγηλε ζσζηά!». Ζ ιέμε πνπ επαλαιακβάλεηαη απηνχζηα είλαη ην ξήκα „έγηλε‟. 

ηφρνο ηεο επαλάιεςεο απηήο είλαη ε πξνζέιθπζε πξνζνρήο  ηνπ δέθηε. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 https://www.youtube.com/watch?v=acKyHadMxAc&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=acKyHadMxAc&app=desktop
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Δηθφλα 24 

 

Ζ L‟Oréal Paris παξνπζηάδεη ηε λέα ηεο θακπάληα γηα ην Elvive. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ είρακε δεη φιεο ηηο αγαπεκέλεο ζηαξ λα κηινχλ γηα ην δηθφ 

ηoπο Elvive. Οη θνξπθαίεο celebrities ηνπ Hollywood Jennifer Lopez (ηξαγνπδίζηξηα-

εζνπνηφο), Julian Moore (εζνπνηφο), Barbara Palvin (κνληέιν), Doutzen Kroes 

(κνληέιν) θαη Blake Lively (εζνπνηφο)  αιιά θαη ε δηθή καο  Διιελίδα 

παξνπζηάζηξηα Διέλε Μελεγάθε, ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραία ε επηινγή ηεο L‟Oréal Paris γηα 

ηα πξφζσπα απηά, θαζψο είλαη φκνξθεο, επηηπρεκέλεο, ιακπεξέο θαη νη fans ηηο 

ιαηξεχνπλ, έρνπλ κεγάιε επηξξνή ε θαζεκηά ζην θνηλφ ηεο, γηα απηφ θαη ε εηθφλα 

ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Γηα λα ηελ πεηχρνπλ, έρνπλ βξεη ην κπζηηθφ ηνπο, φπσο 

ηνλίδεη ε δηαθήκηζε, ππέξνρα καιιηά κε ην δηθφ ηνπο Elvive, εθείλν πνπ ηαηξηάδεη 

ζηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ δηαθήκηζε απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή πεηζνχο ηεο 

επίθιεζεο ζηελ απζεληία, δηφηη επηζηξαηεχνληαη επψλπκα πξφζσπα γηα λα 
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δηαθεκίζνπλ ην πξντφλ, κε ζθνπφ λα ην επεξεάζνπλ θαη λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ηνπ. 

αθψο, θαη ηα πξφζσπα απηά δελ απνηεινχλ ηπραία επηινγή απφ ηελ γαιιηθή 

εηαηξεία. Δίλαη δηάζεκεο γπλαίθεο ζην ρψξν ηνπο, κε κεγάιν θνηλφ πνπ ηεο αθνινπζεί 

πηζηά, φκνξθεο, πεηπρεκέλεο κε πινχζηα, ιακπεξά θαη έληνλα καιιηά, έλα ζηνηρείν 

ζηελ εκθάληζή ηνπο πνπ ηειεηνπνηεί ηελ εηθφλα ηνπο. 
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5.4 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΣΟ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ  

 

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κέζσ ήρνπ ζε 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο. 

 

Ζ πξψηε δηαθήκηζε πνπ ζα αλαιπζεί είλαη απηή ηνπ Jeep Cherokee.  Ζ πιεξνθφξεζε 

πνπ εθζέηεη ηελ αμία ελφο Grand Cherokee δελ εζηηάδεηαη ζην ηη είδνο jeep είλαη (π.ρ. 

αμία ρξήζεσο), αιιά ζην φηη αλαδεηθλχεη ην jeep σο νκνίσκα πνπ θσδηθνπνηεί έλα 

εμηδαληθεπκέλν prestige, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαιήγεη ζηνλ θεηηρηζκφ. Πξάγκαηη, ε 

πιεξνθφξεζε κπνξεί λα ηδσζεί θάιιηζηα ππφ ην πξίζκα ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

νκνησκάησλ, φζνλ αθνξά βέβαηα ηε δεκηνπξγία ησλ δηαθεκίζεσλ. ε πεηζψ κέζσ ηεο 

ξεηνξηθήο δηεξγαζίαο δελ επηθεληξψλεηαη κνλάρα ζηε γισζζηθή 

δηαηχπσζε/αλαπαξάζηαζε. Κσδηθνπνηείηαη ε πιεξνθφξεζε επίζεο δηα εηθνληθνχ 

δηαχινπ· δειαδή, φπσο ηνλίδνπλ νη Leiss et al., ππάξρεη ε πεξίπησζε φπνπ νη 

«πεηζηηθέο εηθφλεο (persuasive images) έρνπλ πεξηζζφηεξν αληίθηππν ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ, ζηε „ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε‟ (affective opinion) θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

απφ ηε γισζζηθή δηαηχπσζε»
63

. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο πεηζνχο σο κνξθή ηεο 

ζχγρξνλεο δηαθήκηζεο ππνδειψλεη πψο νη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πξάμεο πνπ ζρεκαηίδνληαη εηθνληθά, δχλαληαη λα δηακνξθψζνπλ 

ζπλεηδήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο· θαη κε ιεπηφηεηα λα θαζηεξψζνπλ θάπνηεο κνξθέο 

ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ζπγρξφλσο λα ακβιχλνπλ άιιεο ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Σν απνηέιεζκα βάζεη απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη φηη ππάξρεη έλαο 

πνιηηηζκφο φπνπ νη εηθφλεο παίδνπλ ελ δπλάκεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ηε γισζζηθή 

δηαηχπσζε, αθνχ έρνπλ πεξηζζφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή, ζπλεηξκηθή θαη 

πιαζκαηηθή/κπζηθή θφξηηζε. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδνπκε πφζν κπνξεί λα 

είλαη επηβιεηηθή ε εηθφλα ελφο Grand Cherokee. 

 

Ο Γηάλλεο Μπέδνο θαιείηαη ζην ξαδηνθσληθφ ζπνη πνπ απνηειεί επέθηαζε 

ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο, λα πξνσζήζεη ηα πνηνηηθά θαη θαηλνηφκα αιιαληηθά ηεο 

Creta Farm, κε ηελ νλνκαζία «Δλ Διιάδη».  Οη δηαθεκίζεηο απηέο είραλ ζθνπφ λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηεξάζηηα δεκνηηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ θαη εηδηθά ηελ εηθφλα ηνπ 

πξνο ηελ Διιεληθή νηθνγέλεηα ζαλ πξφηππν παηέξα, ηνλ νπνίν ζα εκπηζηεπφηαλ θάζε 

Διιελίδα λνηθνθπξά. Οη ξφινη ηνπ ζηελ Διιεληθή ηειεφξαζε ζαλ νηθνγελεηάξρε, 

κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ, ζαλ ηδηαίηεξα αζθαιέο θαη απαξαίηεην ζηελ 

θαζεκεξηλή δηαηξνθή. Δπίζεο, ππάξρεη έλα ινγνπαίγλην (νκσλπκία) ζηηο ιέμεηο «Δλ 

Διιάδη», θαζψο ε ιέμε „Διιάδη‟ εδψ έρεη δχν ζεκαζίεο. Γειαδή, παξαζθεπάδνληαη 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κξήηε(1
ε
 ζεκαζία),  θαη παξάιιεια παξάγνληαη καδί κε αγλφ, 

παξζέλν ειαηφιαδν (2
ε
 ζεκαζία). Σξία δηαθεκηζηηθά ζπνη δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 

θαη απέθεξαλ κεγάια θέξδε ζηελ εηαηξεία αιιαληηθψλ.        

 

ηνλ ίδην ξφιν βξέζεθε θαη ε παζίγλσζηε γπκλάζηξηα Διέλε Πεηξνπιάθε 

πνπ είλαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ην πξφζσπν πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηα δεκεηξηαθά 

Fitness ηεο εηαηξείαο Nestle. Ζ εμαηξεηηθή ηεο ζσκαηνδνκή, νη γπκλαζκέλνη ηεο 

θνηιηαθνί, θαζψο θαη ε επράξηζηε παξνπζία ηεο, έρνπλ βνεζήζεη ηελ Nestle λα 

εθηνμεχζεη ηηο πσιήζεηο ηεο ζηα χςε. Ζ εηθφλα ηεο θπξίσο είλαη ε κεγάιε δπλακηθή 

ηεο εηαηξείαο, αθνχ ηα δεκεηξηαθά Fitness πξεζβεχνπλ ηελ θαιή δηαηξνθή, ηελ 

άζθεζε θαη ηελ άζιεζε. Σα δεκεηξηαθά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ γεχκαηα θαη 

φρη απιά ζαλ πξστλφ θαη ην θνηλφ κπνξεί λα ηαπηηζηεί θαη λα ζεσξεί πσο 

αγνξάδνληάο ηα ε εμσηεξηθή ηνπ εηθφλα ζα αλαβαζκηζηεί, φπσο θαη ηεο γπκλάζηξηαο. 

Ζ Διέλε Πεηξνπιάθε έρεη ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο δηαθεκίζεηο θαη κάιηζηα 

απνηέιεζε ζην παξειζφλ θαη ην εμψθπιιν ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ δεκεηξηαθψλ 

Fitness. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΔΠΙΛΟΓΟ 
 

 

Χο δηαθήκηζε ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ηελ θάζε δξάζε πνπ 

έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνβνιή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ε δηαθήκηζε απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ δξάζεσλ πνπ απνζθνπεί αθελφο ζηελ 

ελεκέξσζε θαη αθεηέξνπ ζηνλ επεξεαζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα λα 

αγνξάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

 

 Αδηακθηζβήηεηα, δηαλχνπκε κηα ζχγρξνλε επνρή, φπνπ εηθφλεο θαη ξφινη 

πξνβάιινληαη αδηάθνπα θαη πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, επηβάιινληαη κέζσ ησλ 

δηαθεκίζεσλ θαη θπξίσο ησλ ηειενπηηθψλ. Ζ ηειενπηηθή εηθφλα δηαζέηεη παλίζρπξε 

δχλακε κέζσ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηδηαίηεξν λφεκα. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο ε εηθφλα είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ρσξίο, φκσο, λα είλαη απαξαίηεηνο ν αληηθαηνπηξηζκφο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ νπζία, ε αλαπαξάζηαζε απηή πξνβάιιεη απνθιεηζηηθά θαζεηί 

πνπ ν δεκηνπξγφο ηεο επηζπκεί. Μία ηέηνηνπ είδνπο πξνβνιή ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

ζηεξεφηππα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σα ξαηζηζηηθά θαη κε ζηεξεφηππα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαθήκηζε θαη κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηνλ θάζε θαηαλαισηή 

λα εμάγεη θάπνηα ζίγνπξα ζπκπεξάζκαηα, επεηδή είλαη βαζηά ξηδσκέλα κέζα καο απφ 

ηελ παξαδνζηαθή καο αληίιεςε.  

 

ε απηφ ην ζπκπέξαζκα, θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ παξαζέηνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Πην αλαιπηηθά, 

παξαηεξνχκε πσο ν άληξαο ζε φιεο ηηο επνρέο παξνπζηάδεηαη θπξίαξρνο, 

πεξηπνηεκέλνο, αξξελσπφο, γπκλαζκέλνο θξαηψληαο ηα ελία σο ην ηζρπξφ θχιν ζε 

κηα δηαθήκηζε κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ λα είλαη έλα απηνθίλεην ή έλα θαιιπληηθφ 

πξντφλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη δπν δηαθεκίζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη 

δηαθεκίζεηο απηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, επηδηψθνπλ λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα ζπγθηλήζνπλ ην θνηλφ σο πξνο ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη σο πξνο ηα δψα ππφ εμαθάληζε. Ζ ηερληθή απηή έρεη σο ζηφρν λα δηεγείξεη ηνλ 

εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ δέθηε θαη λα ηνπ «αθππλήζεη» έληνλα ζπλαηζζήκαηα, φπσο 

είλαη ε ζπγθίλεζε, ε αγσλία, ν θφβνο, κε απνηέιεζκα ν θαηαλαισηήο  φληαο 
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παξαζπξφκελνο απφ ηελ επάισηε ςπρηθή θαηάζηαζε πνπ ζα βξίζθεηαη, λα ζπεχζεη 

λα βνεζήζεη, λα αγνξάζεη ή λα ζπλεηζθέξεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. 

 

Αθφκα, κεγάιε δηαθνξά παξαηεξείηαη φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο γπλαίθαο. ε 

παιηφηεξεο επνρέο ήηαλ ππνδεέζηεξνο απφ απηφλ ηνπ άληξα. Ζ γπλαίθα 

παξνπζηάδεηαη ζε πνηθίινπο ξφινπο, φπσο απηφο ηεο κεηέξαο, ηεο ζπδχγνπ ή ηεο 

λνηθνθπξάο. Γελ είλαη, σζηφζν, ιίγεο νη θνξέο πνπ παξνπζηάδεηαη  θη σο ζεμνπαιηθφ 

αληηθείκελν ή σο νηθηαθή ζπζθεπή γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ δεθηψλ 

εζηηάδνληαο ζην αξζεληθφ θχιν. Παξφια απηά, παξαηεξείηαη κηα εμέιημε ζην πσο 

πξνβάιιεηαη ε γπλαίθα κέζα απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. ηνπο ξφινπο ηεο 

γπλαίθαο, πιένλ, έρεη πξνζηεζεί θη ε εξγαδφκελε γπλαίθα. Ζ επαγγεικαηηθή 

ηαπηφηεηα πξνζδίδεη ζηε γπλαίθα  δπλακηζκφ, αλεμαξηεζία, απηνλνκία θαη ζίγνπξα 

απηνπεπνίζεζε δηφηη ηελ θάλεη λα αηζζάλεηαη ρξήζηκε θαη δεκηνπξγηθή. 

 

Ζ δηαθήκηζε πείζεη, ρεηξαγσγεί, πιεξνθνξεί θαη απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε 

δηακφξθσζε θεηκέλνπ, πνπ θαηαλνείηαη κε δηεηζδπηηθφ ηξφπν απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Οη κέζνδνη, ηα κέζα θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ 

ζηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πνιιέο θνξέο ν πνκπφο ηεο δηαθήκηζεο επηιέγεη κε ηε ρξήζε 

γισζζηθψλ ηερλαζκάησλ θαη πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε, ψζηε λα ηνπ δεκηνπξγεζεί ε επηζπκία, θη φρη 

απαξαίηεηα ε αλάγθε, γηα αγνξά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θάζε θνξά πξντφληνο. Γίλεηαη, 

ινηπφλ αληηιεπηφ, χζηεξα απφ φια ηα παξαπάλσ, φηη ε ξεηνξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθήκηζεο απνηεινχζε θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηξφπνπο 

πεηζνχο. 

 

Σα κέζα πνπ πηνζεηεί ε δηαθήκηζε γηα λα πεηχρεη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ 

πξντφληνο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ εμεηδίθεπζεο θαη βαζίδνληαη ζε 

ςπρνινγηθέο γλψζεηο αιιά θαη γλψζεηο marketing. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη 

κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά πνζά μνδεχνληαη απφ ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηηο κέξεο καο, ε ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ 

ηε κεγαιχηεξε απήρεζε ζην θνηλφ θαη είλαη ηα πην δηαδεδνκέλα κέζα ελεκέξσζεο. 

Αθνινπζνχλ, ην ξαδηφθσλν, νη εθεκεξίδεο/πεξηνδηθά, έπεηηα, νη δηαθεκίζεηο ζηα 

δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηέινο, ν θηλεκαηνγξάθνο. 
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Γηα λα θηάζεη κηα δηαθήκηζε ζηε δεκνζηφηεηα, απαηηείηαη ε πινπνίεζε 

θάπνησλ βαζηθψλ βεκάησλ. Αθεηεξηαθφ ζεκείν ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ 

αλάπηπμεο κηαο δηαθήκηζεο, ζεσξείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε επηινγή ηνπ θεληξηθνχ 

ζέκαηνο. Πάλσ ζε απηφ βαζίδνληαη θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο, 

δειαδή, εηθφλα, ήρνο, ρξψκαηα, πξφζσπα πνπ ζα επηιερζνχλ θ.α. ε φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ζρεδίαζεο, αλακθίβνια, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη έλα 

έκπεηξν δπλακηθφ αλζξψπσλ κε ζρεδηαζηηθέο ηθαλφηεηεο, πξσηφηππεο ηδέεο, 

θαληαζία-έκπλεπζε, επηρεηξεκαηνινγία, ζηξαηεγηθή θαη πνιιέο αθφκε ηθαλφηεηεο 

πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζεη ζηνλ αληαγσληζκφ.  

 

πλνπηηθά, ε δηαθήκηζε ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δέθηε, 

έπεηηα ζηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ θαη ζηε δεκηνπξγία αγνξαζηηθήο 

επηζπκίαο θαη, ηέινο, ζηελ ίδηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιινί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηε ινγηθή φζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δέθηε πξηλ 

πξνβεί ζηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο. Βέβαηα, ν βαζκφο θαηαλαισηηζκνχ δελ 

εμαξηάηαη κφλνλ απφ ην πψο ζθέθηεηαη ή ην πψο ληψζεη έλαο ππνςήθηνο αγνξαζηήο 

αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ην θχιν, ηηο αλάγθεο ή ηελ ειηθία ηνπ. 
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