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Πεξίιεςε 

 

      ηελ παξνχζα εξγαζία εξεπλψληαη ηα γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά 

ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο CoVid-19, κε ζηφρν ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ επηθνηλσληαθψλ πιαηζίσλ ηεο 

γισζζνινγίαο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ ηνκέα, ππφ ην πξίζκα ηδηαδνπζψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθή βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ηεο δηαθήκηζεο εζηηάδνληαο θπξίσο 

ζηελ ηζηνξία, ηε ιεηηνπξγία, ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ξφιν ηεο ελ κέζσ παγθφζκησλ θξίζεσλ, 

φπσο απηήο ηεο παλδεκίαο. ηε ζπλέρεηα, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εζηηάδεη ζηνλ ηνκέα 

ηεο γισζζνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάιπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

γιψζζαο θαη ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ θη έπεηηα ζηηο έλλνηεο ηνπ γισζζηθνχ, παξαγισζζηθνχ 

θαη εμσγισζζηθνχ πιαηζίνπ. Γηα ηε ζχλδεζε ησλ δχν απηψλ αληηθεηκέλσλ, ζηε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε ηνπ θαζελφο απφ ηα ηξία πιαίζηα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εξεπλεηηθφ κέξνο πνπ 

πεξηέρεη αλαιχζεηο θαη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ δηαθεκηζηηθφ 

ηνκέα. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ νθηψ δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξψηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο CoVid-19. Δληέιεη, ζπκπεξαίλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή, ηα γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ 

δηακνξθψζεθαλ έηζη, ψζηε λα αλαδείμνπλ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ εηαηξεηψλ 

κεηαδίδνληαο αίζζεκα ελφηεηαο θαη ζχκπξαμεο ησλ δηαθεκηδφκελσλ εηαηξεηψλ κε ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαθήκηζε, Δπηθνηλσλία, Γισζζηθά Σηνηρεία, Παξαγισζζηθά Σηνηρεία, 

Δμσγισζζηθά Σηνηρεία, CoVid-19. 

  

Abstract 

 

      This paper investigates the linguistic, paralinguistic and extralinguistic contexts of 

advertising during the CoVid-19 pandemic, in order to better understand the use and 

adaptation of communication functions of linguistics in the advertising sector, in case of 

specific social conditions. To achieve this goal, the theoretical part of the paper conducts a 

detailed bibliographic investigation of advertising, focusing mainly on the history, function, 

purpose, typesand its role in cases of international crises such as the pandemia. The 
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bibliographic investigation then focuses on linguistics sector, by analyzing the concepts of 

communication functions of language and the concept of speech acts and then, the 

bibliographic investigation goes on with the linguistic, paralinguistic and extralinguistic 

context. To connect these two objects, advertisement and communicational features of 

linguistics, the theoretical analysis of each of the three contexts includes a section containing 

analyzes and examples of their application in the advertising sector. It is then analyzed the 

linguistic, paralinguistic and extralinguistic elements of eight advertisements displayed 

during the first outbreak of the CoVid-19 pandemic. Finally, it is concluded that during this 

period, the linguistic, paralinguistic and extralinguistic elements of the advertisements were 

shaped in order to highlight the social character of the companies and to convey a sense of 

unity and partnership with the consumer public. 

 

Key Words: Advertisement, Communication, Linguistic Features, Paralinguistic Features, 

Extralinguistic Features, CoVid-19.  
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          Πξόινγνο 

 

      Ζ παλδεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε κεηάδνζε ηνπ πηνχ coronavirus, Corona 

Virus Disease 2019 (ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα αλαθέξεηαη κε ηελ ζπληνκνγξαθηθή 

ηεο νλνκαζία CoVid-19) έρεη νδεγήζεη ζε πνιιαπιέο κεηαβνιέο ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθήκηζεο θαη ηνπ marketing, επεξεάδνληαο δξαζηηθά ηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο θαη 

ηα κέζα ελεκέξσζεο. Μνηξαία, νη επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξείεο έρνπλ εμαλαγθαζηεί 

λα επαλεθηηκήζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 

δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο, έηζη ψζηε λα δηαηεξήζνπλ κηα ζηαζεξή ξνή εζφδσλ. Ζ 

εχξεζε, επνκέλσο, ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαθεκηζηηθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ αλάδεημε ηνπ status ηεο εηαηξείαο ελ κέζσ κηαο παγθφζκηαο 

έθηαθηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Ζ πεξηξξένπζα θνηλσληθή κεηαβνιή πξνθαιεί ηελ 

παγθφζκηα αλαθαηάηαμε ηεο αγνξάο, πνπ θχξην γλψξηζκά ηεο απνηειεί ν απμεκέλνο 

αληαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ βαζηδφκελε ζηελ 

αλαδήηεζε δεκηνπξγηθψλ θαη επηζεηηθψλ πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ. 

      ην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο απηήο, ε έξεπλα ζα εζηηάζεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ηα ηκήκαηα δηαθήκηζεο θαη marketing ζα θαηεπζχλνπλ επηθνηλσληαθά ηηο 

εηαηξείεο ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κέζσ ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ κελπκάησλ πνπ ζα κεηαδψζνπλ θαηά ηελ θξίζηκε 

πεξίνδν ηεο πξψηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο.  

      Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θαζψο νη 

εηαηξείεο πξνζαξκφδνληαη θαη θαηαλννχλ πψο λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ελ κέζσ ηεο θξίζεο COVID-19, παξάιιεια νη θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο πηζαλέο αζέκηηεο θαη παξαπιαλεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία επάισησλ θαηαλαισηψλ. Βέβαηα, δε 

ιείπνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή είλαη δπλαηφ λα παξαπιαλήζεη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππφ ην πξίζκα ηεο γεληθφηεξεο ζχγρπζεο. Σν γεγνλφο απηφ έγηλε 

θαλεξφ ήδε απφ ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, θαζψο ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή 

Δκπνξίνπ (FTC), ην Γξαθείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ 

(CFPB), ε Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ (FDA) θαη νη γεληθνί 

εηζαγγειείο είραλ ήδε απφ πνιχ λσξίο ζηείιεη θιήζεηο, πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο, 

παχζεηο θαη εηδνπνηήζεηο απφζπξζεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

αμηνπνηήζνπλ επάισηνπο θαηαλαισηέο κέζσ παξαπιαλεηηθνχ κάξθεηηλγθ. Ζ 
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θαηάζηαζε απηή απνηειεί κηα επηπιένλ πξφθιεζε θαηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

επηθνηλσληαθψλ πιαηζίσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ηεο πεξηφδνπ απηήο, πνπ ζα 

ιεθζεί ππφςε ζηελ κειέηε πνπ αθνινπζεί. 

      Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξκάηαη απφ ηε ζεκαζία ησλ επηθνηλσληαθψλ δηαζηάζεσλ 

ηεο γιψζζαο ζην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ πνπ πξνβιήζεθε θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν 

παλδεκίαο ηνπ ηνχ Covid-19.Ζ ζπνπδαηφηεηα, επνκέλσο, απηήο ηεο κειέηεο 

ζπλίζηαηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζαξκνγήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο 

ζηηο πξσηφγλσξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, φπσο απνηππψζεθε γισζζηθά.     
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Δηζαγσγή 

 

      Ο Έιιελαο θηιφζνθνο Αξηζηνηέιεο, ηνλ ηέηαξην αηψλα π.Υ., δήισζε ζην πξψην 

βηβιίν ησλ Πνιηηηθψλ ηνπ φηη: «Ο άλζξσπνο είλαη εθ θύζεσο πνιηηηθό δών» θαη φηη ε 

θνηλσλία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή. ην ζεκείν απηφ, ην επίζεην 

«πνιηηηθό» αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδέα «πόιηο», ηεο πφιεο, πνπ νξίδεηαη σο 

έλσζε αηφκσλ πνπ δνπλ καδί θαη δεκηνπξγνχλ κηα θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φρη κφλν ε ζπιινγηθή επηβίσζε, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο ινγηθήο. 

      Ζ ελ ιφγσ έλλνηα ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο δελ είλαη θαζφινπ 

μεπεξαζκέλε. Πξάγκαηη, φπσο ν Αξηζηνηέιεο πξφηεηλε, ηα αλζξψπηλα φληα ρξεηάδνληαη 

ηελ ακνηβαία θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαζψο θαη ην λα αηζζάλνληαη κέξνο κηαο 

νκάδαο ή κηαο θνηλφηεηαο, φρη κφλν γηα λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα 

δήζνπλ  (αλαθεξφκελνο ζε πξάγκαηα ηφζν απιά φζν ην θαηαθχγην θαη ην θαγεηφ), αιιά 

θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», ηε ζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. Ζ ηδέα απηή ππνζηεξίδεηαη θαη απφ πην πξφζθαηεο ζεσξίεο, 

φπσο ηεο πεξίθεκεο ηεξαξρίαο ησλ αλαγθψλ, κνληέιν πνπ πξφηεηλε ν Maslow (Maslow, 

1943). 

      Ωζηφζν, σο ην βαζηθφηεξν ζεκέιην γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηελ αιιειεπίδξαζε 

θαη ηε δηαζχλδεζε δε κπνξεί λα ζεσξεζεί θάηη άιιν πέξα απφ ηελ επηθνηλσλία. ην πην 

βαζηθφ ηεο επίπεδν, ε επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία: έλα κήλπκα πνπ 

πξέπεη λα παξαδνζεί, έλαλ απνζηνιέα (ή θσδηθνπνηεηή) ηνπ κελχκαηνο θαη έλαλ δέθηε 

(ή απνθσδηθνπνηεηή). 

      Ζ κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο απηνχ κπνξεί λα ζπκβεί κε δηαθνξεηηθά κέζα, ην πην 

θνηλφ θαη άκεζν απφ απηά είλαη ε γιψζζα. Ωζηφζν, ε επηθνηλσλία ζίγνπξα δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή έθθξαζε ή ηε γξαθή ιέμεσλ. Πξάγκαηη, νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα θσδηθνπνηνχλ θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ κελχκαηα, επίζεο κέζσ θπζηθψλ 

ρεηξνλνκηψλ θαη εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ (ην ιεγφκελν paralanguage) ή κέζσ 

νπηηθψλ ζπλζεθψλ θαη γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. 

     Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία απηά, ππάξρεη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε επηθνηλσλία κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ πιαηζίνπ. 

Μπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δνζεί έλαο ιεπηνκεξήο νξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ, 

θαζψο ε δνκή ηνπ είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλε θαη νη δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνί ηνπ ηείλνπλ 
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ζπρλά λα επηθαιχπηνληαη, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα νξηζηεί σο «νη ζπλζήθεο 

πνπ απνηεινύλ ηε ξύζκηζε γηα έλα ζπκβάλ, κηα δήισζε, ή κηα ηδέα, ππό ην πξίζκα ησλ 

νπνίσλ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαη λα εθηηκεζνύλ πιήξσο» 

(www.lexico.com/en/definition/context, Αλαθηήζεθε Ννέκβξηνο 2, 2020).  

      Με άιια ιφγηα, φπσο εμεγνχλ νη Goodwin θαη Duranti (1992), ην πιαίζην είλαη ην 

«πεδίν δξάζεο» εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη ελζσκαησκέλν έλα ζπκβάλ. Σν πιαίζην είλαη 

ζρεηηθφ κε ηελ επηθνηλσλία θαη, θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

επεηδή επηηξέπεη ζηα άηνκα λα απνθσδηθνπνηνχλ θαιχηεξα, λα θαηαλννχλ θαη λα 

εξκελεχνπλ ην κήλπκα πνπ ιακβάλνπλ. Σν πιαίζην κπνξεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηνλ θαζνξηζκφ νπνηαδήπνηε έλλνηαο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζε άιιε 

πεξίπησζε. 

      Ζ έλλνηα θαη ν ξφινο ηνπ πιαηζίνπ είλαη επνκέλσο αξθεηά ζπλαθήο κε ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αιιά απνηειεί επίζεο έλαλ θξίζηκν παξάγνληα θαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ marketing. Δπηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ επηθνηλσλία, γηα λα «επηβηώζνπλ» ζηελ αγνξά, δειαδή γηα λα 

απνθνκίζνπλ θέξδε. Γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νη εηαηξείεο 

θαινχληαη λα επελδχζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, λα κεηαθέξνπλ, δειαδή, 

ηελ ηαπηφηεηα, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο ζην θνηλφ – ζηφρν θαη έηζη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπλεπή θαη ειθπζηηθή εηθφλα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο κε δηαθεκίζεηο πνπ ηξαβνχλ θαη δηαηεξνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, ελψ 

παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νθέιε ηνπο.  

      Απφ απηή ηελ άπνςε, κηα ηζρπξή επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζπληζηά ην θνηλφ λήκα 

πνπ θαζνδεγεί φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκνθηιίαο θαη πξνψζεζεο. ζνλ αθνξά ηελ 

επηθνηλσλία ππφ ην πξίζκα ηνπ marketing, νκνίσο κε ηελ πεξίπησζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ,ην πιαίζην είλαη ζεκειηψδεο ηφζν γηα ηελ εηαηξεία φζν θαη γηα ηνλ 

πειάηε. Απφ ηε κία πιεπξά, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ (θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαδψζνπλ) 

έλα κήλπκα πνπ πξνσζεί κηα κάξθα ή έλα πξντφλ, νη εηαηξείεο πξέπεη λα επηιέμνπλ ηη ζα 

πξνβάινπλ (πεξηερφκελν κελχκαηνο), πνηεο ιέμεηο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (γισζζηθφ 

πιαίζην), πψο ζα ην πξνβάινπλ (παξαγισζζηθφ πιαίζην), θαζψο θαη ην πψο ζα ιάβεη  

ρψξα ε πξνβνιή, φπσο θαη ζε πνηνλ ζα απεπζπλζεί (εμσγισζζηθφ πιαίζην).Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην θνηλφ – ζηφρνο πξέπεη λα έρεη θάπνην θνηλφ έδαθνο κε ηελ εηαηξεία 

ζρεηηθά κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα 

http://www.lexico.com/en/definition/context
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θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ζσζηά ηελ εηθφλα ηεο επσλπκίαο ή ηα νθέιε ηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. 

      Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη, επνκέλσο, ε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε βάζε 

ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ησλ δηαθεκίζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαηά 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο παλδεκίαο CoVid-19. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε απηή, 

επηρεηξείηαη ε νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ επηθνηλσληαθψλ πιαηζίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε γισζζνινγία ζε πεξηφδνπο 

απμεκέλεο θνηλσληθήο πίεζεο.  
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1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1. 1. Γηαθήκηζε 

 

    1.1.1. Δηζαγσγή 

 

      Ζ δηαθήκηζε αλήθεη ζην ηκήκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη 

ζπληζηά κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά, κε πξνζσπηθά κελχκαηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο πξνψζεζεο ή ηεο πψιεζεο ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο ή κηαο 

ηδέαο (Stanton, 1983: 465).Κάζε απξφζσπε κνξθή αλάδεημεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ επί πιεξσκή απφ έλαλ εγγπεηή ή αλάδνρν κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο δηαθήκηζε (Εψηνο, 1992). 

      Ο Εψηνο (2008) αλαθέξεηαη ζηε δηαθήκηζε σο έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, απφ αληίζηνηρα άιια 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε παξφκνησλ αλαγθψλ. 

πλνπηηθά, ε δηαθήκηζε, κε βάζε ηνλ Εψην (2008), κπνξεί λα αλαιπζεί σο κηα 

απφπεηξα δεκηνπξγίαο κηαο επηζπκεηήο εηθφλαο γηα ην ππφ δηαθήκηζε αληηθείκελν θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο επηζπκεηήο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηαπηφηεηαο γηα ην πξντφλ.  

      Οη ρνξεγνί δηαθεκίζεσλ είλαη ζπλήζσο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ζ δηαθήκηζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο 

δεκφζηεο ζρέζεηο, θαζψο ν δηαθεκηδφκελνο πιεξψλεη θαη έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ 

κελχκαηνο. Δπίζεο, δηαθέξεη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, επεηδή ζην πιαίζην ηεο 

δηαθήκηζεο ην κήλπκα δελ είλαη πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή δελ απεπζχλεηαη     

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν (Stanton, 1983:661). Ζ δηαθήκηζε θνηλνπνηείηαη κέζσ 

δηαθφξσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Studlar, 2002), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ κέζσλ, φπσο νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ε ηειεφξαζε, ην 

ξαδηφθσλν, ε εμσηεξηθή δηαθήκηζε ή θαη ε απεπζείαο αιιεινγξαθία, αιιά θαη κε 

λέα κέζα, φπσο απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο, ηζηνιφγηα, κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηζηνηφπνπο ή κελχκαηα θεηκέλνπ. 

      Ζ δηαθήκηζε δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιίηε. Καζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν δσήο, θαζψο έρεη αδηακθηζβήηεην 

αληίθηππν ζηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ζηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Ο θαηαιπηηθφο απηφο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο επηηπγράλεηαη, 
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εθφζνλ κέζσ απηήο πξνβάιινληαη έηνηκεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ελψ ζπρλά θαζνξίδνπλ ηη είλαη θαιφ θαη ηη φρη. 

      Ζ πίεζε ηεο δηαθήκηζεο απμάλεηαη θαζεκεξηλά. Σεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά 

δαπαλψληαη γηα δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο πνπ θέξλνπλ ζηηο εηαηξείεο πνιπάξηζκα 

θέξδε, θαζψο ηνλ ηειεπηαίν αηψλα ζπληζηά έλα «πξντφλ πξψηεο αλάγθεο» γηα θάζε 

επηρείξεζε. Οη παγθφζκηεο δαπάλεο γηα δηαθήκηζε ην 2015 αλήιζαλ ζε 529,43 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο Ζ.Π.Α. Ζ πξνβιεπφκελε δηαλνκή ηεο δηαθήκηζεο γηα 

ην 2017 ήηαλ 40,4% ζηελ ηειεφξαζε, 33,3% ζηα ςεθηαθά κέζα, 9% ζηηο εθεκεξίδεο, 

6,9% ζηα πεξηνδηθά, 5,8% ζε εμσηεξηθνχο-δεκφζηνπο ρψξνπο θαη 4,3% ζην 

ξαδηφθσλν (Rupal, 2012).  ε δηεζλέο επίπεδν, νη κεγαιχηεξεο ("BigFive") νκάδεο 

δηαθεκηζηηθψλ πξαθηνξείσλ είλαη νη Dentsu, Interpublic, Omnicom, Publicis θαη WPP. 

 

    1.1.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

      Ήδε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, αλαθέξεηαη φηη νη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνίεζαλ 

πάππξν, γηα λα δεκηνπξγνχλ κελχκαηα πψιεζεο, ηα νπνία δηαλέκνληαλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα ή ηνπνζεηνχληαλ ζηνπο ηνίρνπο (Vikas & Sania, 2014).  Παξφκνηα 

εκπνξηθά κελχκαηα θαη πνιηηηθέο εθδειψζεηο έρνπλ βξεζεί, επίζεο, ζηα εξείπηα ηεο 

Πνκπείαο θαη ηεο αξραίαο Αξαβίαο, ελψ ε ρξήζε παπχξνπ γηα δηαθεκηζηηθνχο 

ζθνπνχο ήηαλ ζπρλή ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηελ αξραία Ρψκε. Ζ δσγξαθηθή ηνίρνπ 

ή βξάρνπ γηα εκπνξηθή δηαθήκηζε απνηειεί αθφκα κηα αξραία κνξθή δηαθήκηζεο, ε 

νπνία δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε πνιιά κέξε ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Νφηηαο Ακεξηθήο. Ζ παξάδνζε ηεο ηνηρνγξαθίαο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηνπο Ηλδηθνχο 

πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 4000 π.Υ. (Bhatia, 2010). 

      ηελ αξραία Κίλα, ε πξψηε γλσζηή δηαθήκηζε ήηαλ πξνθνξηθή, φπσο 

θαηαγξάθεθε ζηελ πνίεζε ηνπ 11νπ έσο 7νπ π.Υ. αηψλα πνπ ζψδεηαη κέρξη ζήκεξα, 

κε ηε ρξήζε θιάνπησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κπακπνχ, ηα νπνία παίδνληαλ, γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηελ πψιεζε εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο. πλήζσο, ε δηαθήκηζε είρε ηε 

κνξθή θαιιηγξαθηθψλ πηλαθίδσλ θαη ραξηηψλ εκπνηηζκέλσλ κε κειάλη. Μηα ράιθηλε 

πιάθα εθηχπσζεο, ε νπνία ρξνλνινγείηαη απφ ηε δπλαζηεία ησλ Song, 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ εθηχπσζε αθηζψλ κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ θχιινπ 

ραξηηνχ θαη πεξηείραλ ινγφηππν θνπλειηνχ θαη επηγξαθέο φπσο: «Αγνξάδνπκε ράιπβα 

πςειήο πνηόηεηαο» θαη «Καηαζθεπάδνπκε βειόλεο πςειήο πνηόηεηαο, γηα λα είζηε 

έηνηκνη γηα ρξήζε ζην ζπίηη ζε ρξόλν κεδέλ» γξακκέλεο πάλσ θαη θάησ (Liu, 2013: 
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15). Οη αθίζεο απηέο ζεσξνχληαη ηα πξψηα αλαγλσξηζκέλα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

ζηνλ θφζκν. 

      Σνλ 18ν αηψλα νη δηαθεκίζεηο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζε εβδνκαδηαίεο 

εθεκεξίδεο ζηελ Αγγιία. Οη δηαθεκίζεηο απηέο πξψηκεο εθηχπσζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε βηβιίσλ θαη εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο 

γίλνληαλ φιν θαη πην πξνζηηέο κε ηελ πξφνδν ηεο ηππνγξαθίαο, ελψ πξνσζνχληαλ θαη 

ηα θάξκαθα, ηα νπνία αλαδεηνχζαλ νη πνιίηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν (Mirzoeff, 2002: 

2019). Ωζηφζν, ε ςεχηηθε δηαθήκηζε απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο επνρήο, ην 

νπνίν κεηέπεηηα νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

      Ο Λνλδξέδνο Thomas J. Barratt (1841–1914) απφ πνιινχο θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ 

«παηέξα ηεο ζύγρξνλεο δηαθήκηζεο» (Haig, 2005: 219). Γνπιεχνληαο γηα ηελ εηαηξεία 

PearsSoap, ν Barratt δεκηνχξγεζε κηα απνηειεζκαηηθή δηαθεκηζηηθή θακπάληα γηα ηα 

πξντφληα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηε ρξήζε ζηνρεπκέλσλ ζπλζεκάησλ, 

εηθφλσλ θαη θξάζεσλ. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλζήκαηα, ήηαλ ην 

«Καιεκέξα. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζαπνύλη αριαδηώλ;» (Patridge & Beale, 1986: 164). 

      Ο Barratt εηζήγαγε πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο ηδέεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ 

επηηπρεκέλε δηαθήκηζε, νη νπνίεο θπθινθφξεζαλ επξέσο ζηελ επνρή ηνπ. Σφληδε 

ζπλερψο ηε ζεκαζία θαηνρήο κηαο ηζρπξήο θαη απνθιεηζηηθήο εηθφλαο ηεο κάξθαο γηα 

ηελ Pears, ελψ έδηλε επίζεο έκθαζε ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο κέζσ ησλ 

εθζηξαηεηψλ θνξεζκνχ. Καηάιαβε ηε ζεκαζία ηεο ζπλερνχο επαλεθηίκεζεο ηεο 

αγνξάο γηα ηελ αιιαγή γεχζεσλ θαη λνεκάησλ, δειψλνληαο ην 1907 φηη: «ηα γνύζηα 

αιιάδνπλ, ε κόδα αιιάδεη θαη ν δηαθεκηδόκελνο πξέπεη λα αιιάμεη καδί ηνπο». Μηα 

ηδέα πνπ ήηαλ απνηειεζκαηηθή πξηλ απφ κηα γεληά δελ δχλαηαη λα είλαη ην ίδην 

θεξδνθφξα, αλ παξνπζηαζηεί ζην θνηλφ ζήκεξα. ρη φηη ε ηδέα ηνπ ζήκεξα είλαη 

πάληα θαιχηεξε απφ ηελ παιαηφηεξε ηδέα, αιιά είλαη δηαθνξεηηθή– ζηνρεχεη ζηελ 

παξνχζα γεχζε (Haig, 2005: 266). 

      Καζψο ε νηθνλνκία επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ε 

δηαθήκηζε απμήζεθε παξάιιεια. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1836, ε γαιιηθή εθεκεξίδα La 

Presse ήηαλ ε πξψηε πνπ πεξηειάκβαλε πιεξσκέλεο δηαθεκίζεηο ζηηο ζειίδεο ηεο, 

επηηξέπνληάο ηεο λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο, λα επεθηείλεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη λα 

απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο, ελψ ε ελ ιφγσ ηαθηηθή αληηγξάθεθε ζχληνκα απφ φινπο 

ηνπο ηίηινπο. Γχξσ ζην 1840, ε Volney B. Palmer έζεζε ηηο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ 

δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ ζηε Φηιαδέιθεηα. Σν 1842 ε Palmer αγφξαζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο ρψξνπ ζε δηάθνξεο εθεκεξίδεο κε κεησκέλε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεηα 
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κεηαπψιεζε ηνλ ρψξν ζε πςειφηεξεο ηηκέο ζηνπο δηαθεκηζηέο. Ζ πξαγκαηηθή 

δηαθήκηζε, ην αληίγξαθν, ε δηάηαμε θαη ην έξγν ηέρλεο, πξνεηνηκάζηεθε αθφκε απφ 

ηελ εηαηξεία πνπ επηζπκνχζε λα δηαθεκίζεη. Δπί ηεο νπζίαο, ε Palmer ήηαλ 

δηακεζνιαβεηήο δηαζηήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε, φηαλ ην πξψην δηαθεκηζηηθφ 

πξαθηνξείν πιήξνπο ππεξεζίαο ηνπ N.W. Ayer & Son ηδξχζεθε ην 1869 ζηε 

Φηιαδέιθεηα. Ζ Ayer & Son πξνζθέξζεθε λα ζρεδηάζεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

εθηειέζεη πιήξεηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Μέρξη ην 1900, ην 

δηαθεκηζηηθφ γξαθείν είρε γίλεη ην επίθεληξν ηνπ δεκηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε 

δηαθήκηζε θαζηεξψζεθε ζηαζεξά σο επάγγεικα (Eskilson, 2007).   

      Ζ δηαθήκηζε απμήζεθε δξακαηηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζψο ε 

εθβηνκεράληζε επέθηεηλε ηελ πξνζθνξά βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Ζ 

βηνκεραλία δε ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηά ηεο 

ρσξίο ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζπλέβαιε ε αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ κάξθεηηλγθ, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, γηα λα επεξεάζεη 

ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα (Di Maggio, 

2012). Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1910 θαη ηνπ 1920, νη δηαθεκηζηέο ζηηο ΖΠΑ 

πηνζέηεζαλ ην δφγκα φηη ηα αλζξψπηλα έλζηηθηα ζα κπνξνχζαλ λα ζηνρεπζνχλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηε πξνψζεζε αγνξάο πξντφλησλ. Ο Edward Bernays, αληςηφο ηνπ 

Sigmund Freud, ζπζρεηίζηεθε κε ηε κέζνδν απηή, ελψ απφ πνιινχο νλνκάδεηαη 

ηδξπηήο ηεο ζχγρξνλεο δηαθήκηζεο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Di Maggio, 2012). 

      Δλ νιίγνηο, ε πψιεζε πξντφλησλ πξνζειθχνληαο ην ινγηθφ έλζηηθην ησλ πειαηψλ 

(ε θχξηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ απφ ηνλ Bernays) ήηαλ ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ κε βάζε ηηο αζπλείδεηεο επηζπκίεο πνπ 

φξηδαλ νη Bernays σο ηα πξαγκαηηθά θίλεηξα ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Οη πσιήζεηο 

απηέο απνηέιεζαλ έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, κε ηερληθέο ηηηινπνίεζεο ηνπ θνηλνχ 

πνπ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηε ζπκβαηηθή εζηθή (Streitmatter, 2004). 

      Σε δεθαεηία ηνπ 1920, ππφ ηνλ ππνπξγφ Δκπνξίνπ Herbert Hoover, ε 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε πξνψζεζε ηε δηαθήκηζε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1929, ν 

επηθεθαιήο ηνπ Γξαθείνπ Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ, Julius 

Klein, δήισζε φηη «Η δηαθήκηζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ παγθόζκηα επεκεξία» (Leach, 

1993: 375), φπσο επηβεβαηψζεθε απφ ηελ «απαξάκηιιε» ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη θπβέξλεζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1920. 

      Σνπο πξψηνπο ζεκαληηθνχο δηαθεκηζηέο απνηέιεζαλ εηαηξείεο θαπλνχ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζπζθεπαζκέλσλ ηζηγάξσλ. Οη εηαηξείεο θαπλνχ 
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πξσηνζηάηεζαλ ζηηο λέεο δηαθεκηζηηθέο ηερληθέο, φηαλ πξνζέιαβαλ ηνλ Bernays γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε ην θάπληζκα (Studlar, 2002). Ζ δηαθήκηζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, σο κέζν γηα ηελ πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε, ελζαξξχλνληαο 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα αληαιιάζζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηελ 

θνηλνηηθή δνκή ππέξ ελφο θνηλνχ «ζχγρξνλνπ» ηξφπνπ δσήο (Petit, 2010). Έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηξξνή ησλ κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ε 

Ακεξηθαληθή Έλσζε Δθεκεξίδσλ Ξέλσλ Γισζζψλ (AAFLN). Σν AAFLN ήηαλ 

θπξίσο έλα δηαθεκηζηηθφ γξαθείν, αιιά απέθηεζε ηζρπξφ ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηχπνπ (Petit, 2010). 

  

    1.1.3. Λεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο 

 

      O Kotler (2002) νξίδεη ηέζζεξηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο. Αξρηθά, ηελ 

νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Ζ θχζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηφλσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ θεξδψλ απφ 

ηελ πψιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ 

δηαθήκηζε ελεκεξψλεη θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία, απνζθνπψληαο λα ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ην αγνξάζνπλ. ζν 

πεξηζζφηεξα άηνκα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαθήκηζε, ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο θνηλσλίαο (Kotler, 2002).  

      Δπφκελε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, θαηά ηνλ Kotler (2002), είλαη ε θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία. Σν πιεξνθνξηαθφ κήλπκα ηεο δηαθήκηζεο έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο θάζε αηφκνπ. ηαλ ε δηαθήκηζε απεπζχλεηαη ζε 

θαηαλαισηέο, εθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο, ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ηδενινγηθψλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο θαη θαηαιήγεη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηνλ ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, πξνθαιεί ηα έλζηηθηα 

ησλ θαηαλαισηψλ ελζαξξχλνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαη βειηηψλεη ηελ θνπιηνχξα ηεο θαηαλάισζεο, θαζψο, 

ζπγθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ν θαηαλαισηήο, ζε 

θάζε πεξίπησζε, έρεη ηελ επθαηξία λα θηλεζεί πξνο ηελ απφθηεζε ηνπ θαιχηεξνπ 

(Kotler, 2002). Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ε πξφζεζε 

ηνπ δηαθεκηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζηξαηεγηθέο δφκεζεο πιεξνθνξηψλ, 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ελφο θεηκεληθνχ ηχπνπ κε ηε ρξήζε δηαδηθαζηψλ επεξεαζκνχ 
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ησλ καδψλ, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα πεηζηεί θαη λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο  

(Κνπηζνπιέινπ - Μίρνπ, 2004: 15-37). 

      Σξίηε ιεηηνπξγία, θαηά ηνλ Kotler (2002), είλαη απηή ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ 

δηαθήκηζε απνηειεί έλα θαίξην ζπζηαηηθφ ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

δηαθήκηζεο ζπλδέεηαη πιήξσο κε ηα θαζήθνληα ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνπ νπνίνπ ν ηειηθφο 

ζηφρνο είλαη ε πιήξεο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηα αγαζά 

θαη ηηο ππεξεζίεο. Σέινο, κεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία. Ζ 

δηαθήκηζε, κεηαμχ άιισλ, ζπληζηά κηα πνιχ ηδηαίηεξε κνξθή επηθνηλσλίαο, θαζψο 

έρεη ζρεδηαζηεί, γηα λα εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία, ηεο 

νπνίαο ζθνπφο είλαη ε ζχλδεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ δηαθεκηδφκελσλ, κε ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ πιεξνθφξεζεο (Kotler, 2002). 

      Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δηηηή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Dyers (1993). Δπ’ απηνχ, αλαθέξεη φηη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο δηαθήκηζεο ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη απμάλεη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ. Σαπηφρξνλα, ελζαξξχλεη ηηο πσιήζεηο αγαζψλ 

καδηθήο παξαγσγήο, δίλνληαο ψζεζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ παξαγσγή θαη 

δεκηνπξγψληαο απαζρφιεζε θαη επεκεξία. Πξφθεηηαη γηα ηελ νπηηθή ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηεο ζεηηθήο γηα ηελ θνηλσλία ιεηηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο, νη νπνίνη 

κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Dyers (1993), φηη νη άλζξσπνη είλαη 

απνιχησο ειεχζεξνη λα αγλννχλ ηηο δηαθεκίζεηο, άξα θαη λα δηαθχγνπλ ηεο επηξξνήο 

ηνπο φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

      ηνλ αληίπνδα, δελ είλαη ιίγνη θαη νη επηθξηηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθήκηζε 

ζηελ ηξέρνπζα κνξθή ηεο έρεη σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ 

επηζπκηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πξαγκάησλ πνπ δε 

ζπκβηβάδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε πξαγκαηηθψλ θαη επεηγνπζψλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ. χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο, ε δηαθήκηζε ζπληζηά έλα παξάινγν 

ζχζηεκα πνπ πξνζειθχεη αληηθνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε 

κε ηε θηινζνθία ησλ πξντφλησλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη. Οη δηαθεκίζεηο, ζπλήζσο, 

ππνδειψλνπλ φηη ε ηδησηηθή απφθηεζε είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ θνηλσληθή 

επηηπρία θαη επηπρία, νξίδνληαο ηελ ηδησηηθή απφθηεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο δσήο ζε βάξνο ιηγφηεξν απηψλ αληακνηβψλ, φπσο ηεο 

θαιχηεξεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ νηθνλνκία 

ησλ θαηαλαισηψλ ιέγεηαη φηη εθηξέπεη ηα ρξήκαηα απφ θνηλσληθά ρξήζηκεο θαη 
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αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη νη άλζξσπνη γίλνληαη άπιεζηνη, πιηζηηθνί θαη ιηγφηεξν 

δξαζηήξηνη (Dyers, 1993). 

 

     1.1.3. α. πγθηλεζηαθή& Λνγηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο 

 

      Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθεκίζεσλ, ν Εψηνο (2008) δηαθξίλεη 

δχν είδε εθθιήζεσλ, ηηο ινγηθέο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο. Οη ινγηθέο εθθιήζεηο 

αθνξνχλ ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

πιεξνθφξεζε. Απφ ηελ άιιε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρνινγηθή δηέγεξζε θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ππνθεηκεληθφηεηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηζκφ. Αλαθνξηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ απηφ, νη Leonidou θαη Leonidou 

(2009) αλαθέξνπλ φηη ε ινγηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο ηείλεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηα ιεγφκελα «ρξεζηηθά» πξντφληα, φπσο είλαη ηα πξντφληα 

πςειήο ηερλνινγίαο, ελψ ε ζπγθηλεζηαθή ιεηηνπξγία κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθιεζε απνδίδεη πεξηζζφηεξν ζε πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ «εθθξαζηηθή 

αμία». 

      Δπίζεο, απφ ηνπο Stafford&Day (1995) αλαθέξεηαη φηη ε επηινγή κηαο νξηζκέλεο 

κάξθαο ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαηά ηελ επηινγή ηεο έθθιεζεο απφ ηνλ 

δηαθεκηζηή. Οη ινγηθέο εθθιήζεηο πξνζθέξνληαη, γηα λα δνζεί έκθαζε ζε βάζηκεο 

αηηίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νδεγείηαη θαλείο λα επηιέμεη κηα κάξθα. Αληίζεηα, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο επηιέγνληαη, θαηά βάζε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφθαζε 

ηεο επηινγήο είλαη ζέκα επίδξαζεο.  

      ην ζέκα ησλ δχν απηψλ ιεηηνπξγηψλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ησλ  

Holbrook & O'Shaughnessy (1984), νη νπνίνη  αλαθέξνπλ φηη ε ζπγθηλεζηαθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο ελεξγνπνηείηαη, φηαλ έλα νξηζκέλν κήλπκα, πξντφλ ή 

ζπκβάλ ζρεηίδεηαη κε κηα γλσζηηθή εθηίκεζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κηα  

αμηνιφγεζε, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο αιιειεπηδξά κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Ζ αλαθεξφκελε απηή «γλσζηηθή εθηίκεζε» εξκελεχεηαη σο 

αλαγθαίν θξηηήξην γηα ηε ζπγθίλεζε (Πεηξίδνπ, 2011). 
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    1.1.4. θνπόο ηεο δηαθήκηζεο 

 

      Ζ δηαθήκηζε απνηειεί ην θχξην κέζν ηεο εθπνκπήο ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο 

ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Ο ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα 

ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην πξντφλ, λα πείζεη ηνπο πειάηεο φηη νη ππεξεζίεο 

ή ηα πξντφληα κηαο εηαηξείαο είλαη ηα θαιχηεξα, λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο, λα επηζεκάλεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, 

λα δείμεη λέεο ρξήζεηο γηα θαζηεξσκέλα πξντφληα, λα αλαθνηλψζεη λέα πξντφληα θαη 

πξνγξάκκαηα, λα εληζρχζεη ηα κεκνλσκέλα κελχκαηα ησλ πσιεηψλ, λα πξνζειθχζεη 

πειάηεο ζηελ επηρείξεζε θαη λα θξαηήζεη ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο (Taylor, 1978: 

293). 

      Οη πξνζθνξέο πσιήζεσλ ζπληζηνχλ έλαλ αθφκα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηαθήκηζεο. 

Ο ζθνπφο ησλ πξνζθνξψλ απηψλ είλαη δηηηφο· αθελφο ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ πειαηψλ πνπ πξνζειθχεη θάζε επηρείξεζε θαη αθεηέξνπ ε 

πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ην πνχ βξίζθεηαη θάζε επηρείξεζε έηζη, ψζηε λα 

μεθηλήζνπλ νη πσιήζεηο. Οη πξνζθνξέο πσιήζεσλ πεξηιακβάλνπλ δηαγσληζκνχο, 

παηρλίδηα, θιεξψζεηο, δψξα πξντφλησλ, δείγκαηα θνππνληψλ, πξνγξάκκαηα 

επηβξάβεπζεο θαη εθπηψζεηο. Ο απψηεξνο ζηφρνο ησλ πξνσζεηηθψλ απηψλ ελεξγεηψλ 

είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο λα πξνβνχλ ζε αγνξέο (Altstiel & Jean, 

2006). 

      ε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαθήκηζεο, ν Κνπηνχπεο (1990) 

αλαθέξεη φηη, αθελφο, απψηεξν ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο απνηειεί ε 

παξψζεζε ηνπ θαηαλαισηή ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

αθεηέξνπ ν ζθνπφο απηφο δελ αξθεί, θαζψο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ηφζν νη 

ζηνρεχζεηο ηνπ παξαγσγνχ φζν θαη νη αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή.  Ο παξαγσγφο 

ζηξέθεηαη ζην θνηλφ – ζηφρν, βαζηζκέλνο ζηελ πεπνίζεζε φηη πθίζηαηαη 

θαηαλαισηηθή πξφζεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη ιφγνο γηα 

ηελ «θπξηαξρία» ηνπ θαηαλαισηή, αλ δελ ππάξρεη πξψηα δπλαηφηεηα επηινγήο, 

γεγνλφο πνπ ζπληζηά ηζρπξή ζέζε ππέξ ηεο ηδενινγηθήο παξαδνρήο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα λα 

γλσξίζεη ηελ πιήξε έθηαζε ηνπ εχξνπο ησλ αγαζψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα 

επηιέμεη. 
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    1.1.5. Δίδε ηεο δηαθήκηζεο  

 

      Γεδνκέλνπ φηη ε δηαθήκηζε απνηειεί κηα εμειηγκέλε ππεξεζία πνπ απεπζχλεηαη 

ζην ζχλνιν ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

επξένο θάζκαηνο ιεηηνπξγηψλ, δελ είλαη απιφ λα ηαμηλνκεζεί. Ζ ηαμηλφκεζε απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, φπσο είλαη 

ην ζηπι ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, ε γεσγξαθηθή 

θιίκαθα ζηελ νπνία δηαδίδνληαη, ηα κέζα θαη νη ζθνπνί ηεο. Με βάζε ηα θξηηήξηα 

απηά, πξνθχπηνπλ πνηθίιεο δηαθνξνπνηήζεηο, γηα παξάδεηγκα κηα δηαθήκηζε κπνξεί 

λα είλαη ηνπηθή, εζληθή ή παγθφζκηα, κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο ή 

επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε (δηαθήκηζε επσλπκίαο) ή 

ζηελ άκεζε πψιεζε (δηαθήκηζε άκεζεο απφθξηζεο) (Barker, 2003: 424).  

      Οη δηαθεκίζεηο δηαθνξνπνηνχληαη έληνλα αλάινγα κε ηα κέζα ή ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, γη’ απηφ θαη απηνχ ηνπ είδνπο νη ηαμηλνκήζεηο ηνπο είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο. Παξαθάησ, γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο θαη 

πξνεγκέλεο (δηαδηθηπαθήο) δηαθήκηζεο ε νπνία βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα κέζσλ θαη 

κεζφδσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ελψ αθνινπζεί επηπιένλ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ εηδψλ ηεο πξνεγκέλεο δηαθήκηζεο, θαζψο απνηειεί ην επηθξαηέζηεξν είδνο 

θαη απηφ κε ηηο πεξηζζφηεξεο κειινληηθέο πξννπηηθέο. 

 

 

           1.1.5.1. Παξαδνζηαθή δηαθήκηζε 

 

      ρεδφλ νπνηνδήπνηε κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθήκηζε. Σα 

παξαδνζηαθά εκπνξηθά κέζα δηαθήκηζεο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνηρνγξαθίεο, 

πηλαθίδεο, εμαξηήκαηα επίπισλ, έληππα θπιιάδηα θαη θάξηεο, ην ξαδηφθσλν, ηηο 

δηαθεκίζεηο θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηειεφξαζεο, παλφ ηζηνχ, νζφλεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, θαξνηζάθηα αγνξψλ, αλαδπφκελα παξάζπξα. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ 

πάγθνπο ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ, πηλαθίδεο, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, πιαηθφξκεο 

ιεσθνξείσλ, κεηξφ θαη ηξέλσλ, παλφ πνπ ζπλδένληαη κε εμαξηήκαηα αεξνπιάλσλ 

("logojets"), skywriting, δηαθεκίζεηο θαηά ηελ πηήζε ζε ηξαπέδηα δίζθνπ θαζίζκαηνο 

ή θάδνπο ελαέξηνπ ρψξνπ. Πέξαλ απηνχ, παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο απνηεινχλ 

νη πφξηεο ηαμί, βάζεηο νξνθήο θαη νζφλεο επηβαηψλ, παξαζηάζεηο ζε κνπζηθέο 

ζθελέο, ειαζηηθέο ηαηλίεο ζε πξντφληα, απηνθφιιεηα ζε θξνχηα ησλ ζνχπεξ κάξθεη, 
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ιαβέο θαιαζηνχ αγνξψλ, αθίζεο θαη κελχκαηα ζηα πίζσ εηζηηήξηα εθδειψζεσλ θαη 

ζηηο απνδείμεηο ησλ θαηαζηεκάησλ ζνχπεξ κάξθεη. ε γεληθέο γξακκέο, ζηελ 

«παξαδνζηαθή» δηαθήκηζε ζπγθαηαιέγεηαη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία έλαο 

«αλαγλσξηζκέλνο» ρνξεγφο πιεξψλεη, γηα λα παξαδψζεη ην κήλπκά ηνπ κε ηελ 

ρξήζε ελφο κέζνπ (Baker, 2003). 

      Σε ζέζε ηνπ «βαζηιηά» αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο, εδψ θαη 

δεθαεηίεο, θαηέρεη ε ηειεφξαζε, θαζψο ζεσξείηαη σο ην κέζν κε ηελ πιένλ 

απνηειεζκαηηθή επίδξαζε, επεηδή, ελ αληηζέζεη κε πεξηζζφηεξα πξναλαθεξζέληα 

κέζα, επηζηξαηεχεη απφ θνηλνχ νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο απηή ηελ θαζηζηά έλα κέζν δηαθήκηζεο πνπ απαηηεί 

ζπλήζσο ηδηαίηεξα κεγάιν πξνυπνινγηζκφ (Kotler, P, 2002).  

 

     1.1.5.2. Πξνεγκέλε (Γηαδηθηπαθή) δηαθήκηζε  

 

      Μηα λέα, επξέσο δηαδεδνκέλε, πξνζέγγηζε ζηνλ ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, γλσζηή σο 

πξνεγκέλε ή δηαδηθηπαθή, είλαη ε δηαθήκηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνπνίεζε 

εχξνπο δεδνκέλσλ, αθξηβψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη αθξηβνχο ζηφρεπζεο (Otrofsky, 

2011). Ζ πξνεγκέλε δηαθήκηζε δηεπθνιχλεη επίζεο ηηο εηαηξείεο πνπ πσινχλ 

δηαθεκηζηηθφ ρψξν λα απνδίδνπλ ηηο αγνξέο πειαηψλ ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ 

πξνβάιινπλ ή κεηαδίδνπλ (Lubell, 2017). 

      ιν θαη πεξηζζφηεξν, ηα ζχγρξνλα κέζα πξνζπεξλνχλ πνιιά απφ ηα 

«παξαδνζηαθά» κέζα, φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ε εθεκεξίδα, ιφγσ ηεο 

γεληθφηεξεο ζηξνθήο πξνο ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ςπραγσγία θαη ελεκέξσζε. 

Ζ δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε μεθίλεζε κε αλεπηζχκεηεο καδηθέο δηαθεκίζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γλσζηέο σο "e-mail spam". Σν Spam απνηειεί πξφβιεκα 

γηα ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ήδε απφ ην 1978 (Oberoi, 2013). ηαλ 

ηέζεθαλ ζε δηάζεζε λέα δηαδηθηπαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, αθνινχζεζαλ νη 

δηαθεκίζεηο. Ζ πξψηε δηαθήκηζε (banner) εκθαλίζηεθε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ην 

1994. Οη ηηκέο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Ηζηφ εμαξηψληαη απφ ηε 

«ζπλάθεηα» ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηερνκέλνπ ηζηνχ θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα πνπ 

ιακβάλεη ν ηζηφηνπνο. 
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     1.1.5.2. α. Δμεηδηθεπκέλν κάξθεηηλγθ (Niche Marketing) 

 

      Μηα αθφκα ζεκαληηθή ηάζε ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο δηαθήκηζεο απνηειεί ε 

ηαρέσο απμαλφκελε ζεκαζία ηεο εμεηδηθεπκέλεο αγνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλεο ή ζηνρεπκέλεο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο 

ζεσξίαο ηεο «καθξάο νπξάο», νη δηαθεκηδφκελνη ζα έρνπλ κηα απμαλφκελε ηθαλφηεηα 

λα πξνζεγγίδνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε θνηλνχ. ην παξειζφλ, ν πην απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο, γηα λα ζηείιεη θαλείο έλα επηηπρεκέλν κήλπκα, ήηαλ λα θαιχςεη ην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ θνηλφ ηεο καδηθήο αγνξάο (Karmasin, 2010: 1109-125). Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο φπσο θαη ηνπ πξνθίι ησλ πειαηψλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέθπςε 

απφ ηζηνιφγηα ζε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, παξέρεη ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο 

ηα θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνρνχκελνπ αθξναηεξίνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία δηαθεκίζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζεαηψλ 

πάληνηε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ.  

      Οη δηαθεκίζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη κπνξνχλ λα 

πξνβιεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα κηα επηρείξεζε ή 

πξαθηηθή απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν. Με άιια ιφγηα, ν ζεαηήο αλαγθάδεηαη λα 

γίλεη επηιεθηηθφο κε ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη λα δεη. Σν εμεηδηθεπκέλν 

κάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα βνεζεζεί αμηνπνηψληαο ηε δχλακε ηνπ ρξψκαηνο 

ζηηο δηαθεκίζεηο. Γηαθνξεηηθά ρξψκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο φζνλ 

αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα, ην κπιε κπνξεί λα πξνάγεη κηα 

αίζζεζε εξεκίαο, λα παξέρεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο θαη γη’ απηφ πνιιά θνηλσληθά 

δίθηπα, φπσο ην Facebook, ρξεζηκνπνηνχλ κπιε ζηα ινγφηππά ηνπο. Σν Google 

AdSense είλαη έλα παξάδεηγκα εμεηδηθεπκέλνπ κάξθεηηλγθ. Ζ Google ππνινγίδεη ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ελφο ηζηφηνπνπ θαη πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ηηο δηαθεκίζεηο. 

Υξεζηκνπνηεί ιέμεηο – θιεηδηά ζηε ζειίδα (ή αθφκα θαη ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ), γηα λα βξεη ηηο γεληθέο ηδέεο γηα ζέκαηα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ηνπνζεηεί δηαθεκίζεηο ζηηο νπνίεο πηζαλφηαηα ζα θάλνπλ θιηθ νη επηζθέπηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηνπ ηζηφηνπνπ. 
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     1.1.5.2. β. Crowdsourcing 

 

      Ζ ηδέα ηνπ crowdsourcing (σο πξνκήζεηα ηνπ πιήζνπο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ειεχζεξα ζηα ειιεληθά) έρεη αλνίμεη ηνλ δξφκν ζηελ ηάζε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ρξήζηεο. Πξφθεηηαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο, αληί γηα έλα δηαθεκηζηηθφ πξαθηνξείν ή ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία, πνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ απφ δηαθεκηζηηθνχο δηαγσληζκνχο κε ρνξεγία 

επσλπκίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην Super Bowl 2007, ην ηκήκα Frito-Lays ηεο PepsiCo 

δηνξγάλσζε ηνλ δηαγσληζκφ "Crash the Super Bowl", επηηξέπνληαο ζηνπο αλζξψπνπο 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δηαθεκίζεηο Doritos (Who's Buying What at Super 

Bowl 2007") (Rupal, 2012). Λφγσ ηεο επηηπρίαο ησλ δηαθεκίζεσλ Doritos, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ρξήζηεο ζην Super Bowl 2007, ε Frito-Lays μεθίλεζε εθ λένπ 

ηνλ δηαγσληζκφ γηα ην Super Bowl 2009 θαη 2010. Οη δηαθεκίζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

ήηαλ απφ ηηο δηαθεκίζεηο ηεο SuperBowl κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνβνιέο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε ληθεηήξηα δηαθήκηζε πνπ πξνβιήζεθε ζην Super Bowl ηνπ 2009 

θαηαηάρζεθε απφ ην USA Today Super Bowl Ad Meter σο ε θνξπθαία δηαθήκηζε γηα 

ην έηνο, ελψ νη ληθεηήξηεο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ ζην Super Bowl ηνπ 2010 

βξέζεθαλ απφ ην Buzz Metrics ηεο Nielsen σο πην πνιπζχρλαζηεο (Horovitz, 2009). 

Έλα άιιν παξάδεηγκα εηαηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηηπρψο ην crowdsourcing είλαη 

ε εηαηξεία πνηψλ Jones Soda, πνπ ελζαξξχλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εηηθεηψλ. 

      Ζ ηάζε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, νη νπνίεο 

θηινμελνχλ δηαθεκηζηηθνχο δηαγσληζκνχο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ρξήζηεο γηα 

ινγαξηαζκφ κηαο εηαηξείαο. Σν Crowdsourcing παξακέλεη ακθηιεγφκελν, θαζψο ν 

καθξνπξφζεζκνο αληίθηππνο ζηε δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία εμαθνινπζεί λα είλαη 

αζαθήο. 

 

     1.1. 5. 3. Παγθόζκην κάξθεηηλγθ 

 

      Ζ δηαθήκηζε έρεη πεξάζεη απφ πέληε κεγάια ζηάδηα αλάπηπμεο: ηελ εγρψξηα, ηελ 

εμαγσγηθή, ηε δηεζλή, ηελ πνιπεζληθή θαη ηελ παγθφζκηα. Γηα ηνπο παγθφζκηνπο 

δηαθεκηδφκελνπο ππάξρνπλ ηέζζεξηο, δπλεηηθά αληαγσληζηηθνί, επηρεηξεκαηηθνί 

ζηφρνη πνπ πξέπεη λα εμηζνξξνπεζνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε παγθφζκηαο δηαθήκηζεο. 

Αξρηθά, θάζε εηαηξεία έρεη απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

http://adage.com/SuperBowlBuyers/
http://adage.com/SuperBowlBuyers/
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δξαζηεξηνπνίεζεο κε ηελ ηαπηφρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ 

εμππεξεηνχλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε δηαθήκηζε. Απφηνθν ησλ εμειηθηηθψλ 

ζηαδίσλ ηνπ παγθφζκηνπ κάξθεηηλγθ είλαη νη ηξεηο βαζηθέο θαη ζεκειησδψο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε παγθφζκησλ εθηειέζεσλ δηαθήκηζεο: 

εμαγσγή εθηειέζεσλ, παξαγσγή ηνπηθψλ εθηειέζεσλ θαη εηζαγσγή ηδεψλ πνπ 

ηαμηδεχνπλ. 

      Ζ έξεπλα γηα ηε δηαθήκηζε είλαη ην θιεηδί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο κηαο 

δηαθήκηζεο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ή πεξηνρή. Ζ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ 

ή ησλ ζηηγκψλ κηαο δηαθήκηζεο ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηεο κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ηζρχ. Οη δηαθεκηζηέο, γλσξίδνληαο πνηα ζηνηρεία απνδίδνπλ ζε κηα 

δηαθήκηζε, ηα αμηνπνηνχλ αλάινγα θαη ηα εηζάγνπλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. Σα 

κέηξα έξεπλαο αγνξάο, φπσο ε ξνή πξνζνρήο, ε ξνή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη νη 

ζηηγκέο θαζηέξσζεο επσλπκίαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ιεηηνπξγεί ζε κηα 

δηαθήκηζε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ή πεξηνρή, θαζψο ηα κέηξα βαζίδνληαη ζε νπηηθά, 

φρη ιεθηηθά, ζηνηρεία.  

 

     6. Γηαθήκηζε θαη παλδεκία CoVid-19 

 

      Ζ ηξέρνπζα πεξίνδνο ηεο παλδεκίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηε 

δηαθεκηζηηθή βηνκεραλία. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, νη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Ζ θαηάζηαζε είλαη πηζαλφ 

λα επηδεηλσζεί αξθεηά ζην εγγχο κέιινλ, κε ηε Statistica λα πξνβιέπεη φηη ζα ραζνχλ 

26 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα σο δηαθεκηζηηθά έζνδα ζηηο ΖΠΑ ιφγσ ηεο παλδεκίαο 

COVID-19 (Vorhaus, 2020). Παξφιν πνπ θαλείο δε κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο ζρεηηθά 

κε ην πφζν θαηξφ ζα είλαη αηζζεηή ε παλδεκία θαη ν αληίθηππφο ηεο, θαίλεηαη λα 

επηθξαηεί παγθφζκηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην φηη ε αλάθακςε ζα είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε θαη ίζσο πην αξγή ζπγθξηηηθά κε ηε «Μεγάιε Όθεζε» ηνπ 2008. 

      Αλ θαη ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ θξίζε COVID-19 

έρεη σζήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, ε βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ην marketing 

θαη ε δηαθήκηζε απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επηθνηλσληαθήο θξίζεο (Ritchie et 

al., 2004). Ζ εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ή θαηαζηξνθψλ ζηνλ ηνπξηζκφ δείρλεη 

φηη ε επηθνηλσλία θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
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ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ, ε νπνία ππφ ηηο ζπλζήθεο κεγάισλ θξίζεσλ θαιείηαη 

ζε αλαδηακφξθσζε κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ marketing (Blackman, 

Kennedy&Ritchie, 2011: 337-354). Ζ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ marketing 

ζηε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

αληηιήςεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

επηθνηλσληαθψλ ζρεκάησλ θαη πιαηζίσλ (Ritchie et al., 2004: 199-216). 

Ωζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο θαη marketingπξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα 

ζηάδηα ηεο θξίζεο ή ηεο θαηαζηξνθήο. Ο Roberts (1994: 44-60) πξνζδηνξίδεη 

ηέζζεξα ζηάδηα. Αξρηθά, πξηλ απφ ηελ εθδήισζε, φπνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέηξα 

γηα ηελ πξφιεςε ή ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θαηαζηξνθήο, αλαθεξφκελε σο θάζε 

«έθηαθηεο αλάγθεο». Έπεηηα, φηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαζηξνθήο είλαη πιένλ 

εκθαλή θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε δηάζσζε αλζξψπσλ θαη πεξηνπζηψλ, ε 

«ελδηάκεζε θάζε». Ζ επφκελε ζηξαηεγηθή αθνξά ηε ζπνπδαηφηεηα θάιπςεο 

βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Σέινο, ε «καθξνπξφζεζκε θάζε», αθνξά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δξάζεο γηα πιήξε αλάθακςε. Καηά ηε θάζε ηεο έθηαθηεο 

αλάγθεο, είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ε 

παξαπιεξνθφξεζε θαη νη εηθαζίεο πνπ αθζνλνχλ ζην πξψην κέξνο κηαο θξίζεο 

(Smith & Sipika, 1993). 

      Δλψ ηα φξηα πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ε βηνκεραλία είλαη πεπεξαζκέλα, ππάξρεη 

ζαθήο αλάγθε γηα ηνπο δηαθεκηδφκελνπο θαη ηηο εηαηξείεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ έρεη δξακαηηθά κεηαβιεζεί. Ζ επίδξαζε ηεο παλδεκίαο πνηθίιιεη, 

βέβαηα, ζεκαληηθά αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη επεξεάζεη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζε 

ζρέζε κε ηε βηνκεραλία παξαγσγήο ηξνθίκσλ.  

      Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, έλαο αλεξρφκελνο ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ηνκέαο γηα δηεξεχλεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθθιήζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (Corporate Social Responsibility- CSR). ε 

πξφζθαηε έξεπλα ηεο Berlin Perksy Study, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ λέσλ 

θαηαλαισηψλ πηζηεχεη φηη νη έκπνξνη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεηηθφ ξφιν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο COVID-19 (Taylor, 2020). Γεδνκέλνπ φηη είλαη ζπλεζηζκέλν 

λα βιέπεη θαλείο δηαθεκηζηηθέο πξνζθπγέο επηθεληξσκέλεο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πξνζθπγήο (π.ρ. αζθάιεηα ησλ 
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θαηαλαισηψλ, επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ, δσξεέο ζε θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο) 

κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε βάζε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ 

(Schaefe, Terlutter & Diehl, 2020).  

      ε γεληθέο γξακκέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο εθθιήζεηο 

(Taylor, 2020). Δπνκέλσο, απαηηείηαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηελ επεμεξγαζία δηαθεκίζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνζθπγψλ. Δίλαη, επίζεο, δπλαηφλ νη πιαηθφξκεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζεηξάο κελπκάησλ κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ, λα δνθηκαζηνχλ ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ (Cardona 2018).  

 

    1.2. ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

 

    Δηζαγσγή 

 

      Ζ γιψζζα απνηειεί έλα ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο. πληζηά έλα 

εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο, δηεμάγνληαη πνιιέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, εθθξάδνληαη ηα  

ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο, δεκηνπξγψληαο έλα δίθηπν γχξσ απφ ηνλ θάζε 

άλζξσπν ζην πιαίζην νξγάλσζεο ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ. Καζεκεξηλά, ν θάζε 

άλζξσπνο αιιειεπηδξά κε ζπλαλζξψπνπο κέζσ ηεο πξνθνξηθήο θαη ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο, ρξεζηκνπνηψληαο είηε παξαδνζηαθά είηε θαηλνηφκα ςεθηαθά εξγαιεία. 

Οη άλζξσπνη ζρεκαηίδνπλ θαη εθπέκπνπλ κελχκαηα, ηα νπνία ιακβάλνληαη θαη 

εξκελεχνληαη απφ ηνπο πξννξηδφκελνπο παξαιήπηεο ηνπο κεξηθέο θνξέο κε επηηπρία, 

άιιεο θνξέο κε ηξφπν πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιεί παξεμεγήζεηο, θαζηζηψληαο ηελ 

επηθνηλσλία απνηπρεκέλε. 

      Οκνίσο, ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε κελχκαηα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία 

ζπληζηνχλ πεξηερφκελα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη παξαδίδνληαη απφ κάξθεο ή 

εηαηξείεο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κεηαμχ δχν αηφκσλ ζε κηα ζπλνκηιία, ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ή νη απφπεηξεο απεηθφληζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίαο 

είλαη δπλαηφλ λα παξεξκελεπζνχλ απφ ηνπο πειάηεο. 
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      Ζ γιψζζα, επνκέλσο, θαζίζηαηαη έλα ηζρπξφ φπιν θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη, κεξηθέο θνξέο, κε πνιιή πξνζνρή. Δηδηθφηεξα, 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο επηηπρνχο επηθνηλσλίαο, είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαλνεζεί ζσζηά, άξα θαη λα εηζαρζεί ζε έλα πιαίζην. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα έλα 

πεξίγξακκα, ην νπνίν ζα πεξηβάιιεη θαηάιιεια ηηο ιέμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο έηζη, 

ψζηε λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο πνπ παξαδίδεηαη 

είηε απφ άηνκα είηε απφ ηδξχκαηα είηε, φπσο ζα γίλεη εθηελέζηεξε έξεπλα κεηέπεηηα 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, απφ κάξθεο θαη επηρεηξήζεηο. Υσξίο πιαίζην, κηα ιέμε είλαη 

απιψο κηα ιέμε, ρσξίο έλαλ δεδνκέλν ρψξν θαη ρξφλν λα ηηο πεξηβάιιεη, νξηζκέλεο 

εθθξάζεηο πνπ ζπλήζσο ζα ήηαλ άκεζα θαηαλνεηέο γίλνληαη αλεμήγεηεο, ρσξίο 

λφεκα ή δηθνξνχκελεο. 

      χκθσλα κε ηελ πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε, βαξχηεηα δίδεηαη ζηελ 

ελλνηνινγηθή αλάιπζε ησλ ιεγνκέλσλ, ηα νπνία άκεζα εμαξηψληαη απφ ην 

ζπκθξαζηηθφ πιαίζην -γισζζηθφ θαη εμσγισζζνινγηθφ (Akman & Bazzanella, 2003: 

323), (Yule, 2006). Δθηφο απφ απηήλ ηε δηπιή ηαμηλφκεζε, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο κηα ελφηεηα πνπ εζηηάδεη ζην παξαγισζζηθφ πιαίζην. Απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη σο ην ζχλνιν κε ιεθηηθψλ ζεκείσλ θαη ζεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

επίζεο σο ην πεξηβάιινλ κηαο πξφηαζεο ή εθθψλεζεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ 

θαηαλφεζή ηεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηνπνίεζεο.  

 

2. 1. Δπηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιώζζαο 

 

1.2.1    α. Γισζζηθή επηθνηλσλία  

 

      Ο εηάηνο (1991) αλαθέξεη φηη ε γισζζηθή επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα 

νπνία αθνξνχλ ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηθνηλσλία (πνκπφο – δέθηεο, 

νκηιεηήο – αθξναηήο), ηνλ αγσγφ (πξνθνξηθφο/γξαπηφο ιφγνο, αλαζηελαγκνί, 

θηλεζηνινγία, εθθξάζεηο πξνζψπνπ ή ζψκαηνο θαη άιια), ηνπο θψδηθεο (γισζζηθφο, 

παξαγισζζηθφο, θηλεκαηηθφο). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ην πεξηβάιινλ (ζπίηη, ζρνιείν, 

ζξεζθεπηηθνί ρψξνη, ρψξνη ςπραγσγίαο), ηελ βησηηθή θαηάζηαζε (δίθε, ζξεζθεπηηθή 

ηειεηή, ζπλαιιαγή, ςπραγσγία θαη άιια). Οη κνξθέο θαη ηα είδε ηνπ κελχκαηνο 

(κνλνιεθηηθέο πξνηάζεηο, θήξπγκα, πξφζσπν, πεξηερφκελν, γξακκαηηθφ είδνο θαη νη 

αληίζηνηρεο πθνινγηθέο πνηθηιίεο), νη ζηάζεηο ησλ νκηιεηψλ (σο πξνο ην πεξηερφκελν, 
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ηνλ δέθηε, ηελ επηθνηλσλία πνπ αθνινπζεί ηα αμηψκαηα ηεο ζαθήλεηαο, ηεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ αιήζεηαο θαη άιισλ), ηα γισζζηθά ζπκβάληα (δηάιεμε, 

ζπλέληεπμε, αληηπαξάζεζε, θαηεγνξία, αλάθξηζε θαη ηα αλάινγα δεχγε πξνθνξά- 

απνδνρή) θαη, ηέινο νη πξάμεηο ηνπ ιφγνπ (δήισζε πξφζεζεο, πξνεηδνπνηήζεηο θαη 

άιια) ζπκπιεξψλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. 

      Ο Νάθαο (1995) δηαθξίλεη ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο. Αξρηθά, ηελ πιεξνθνξηαθή ή αλαθνξηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ θαη ζηελ νπνία ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην πεξηερφκελν σο πιεξνθνξία. Έπεηηα, ν ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεη ηελ ζπγθηλεζηαθή ιεηηνπξγία, θαηά ηελ νπνία νη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε βησκαηηθή ή ππνθεηκεληθή ηνπο ζεκαζία θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαθέξεηαη ζηε βνπιεηηθή ή θαηεπζπληηθή ηεο ιεηηνπξγία, θαηά ηελ νπνία ν πνκπφο 

απνζθνπεί ζην λα επεξεάζεη ηνλ δέθηε κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σν είδνο απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια δχν θαη ζπλαληάηαη ζπρλά ζε 

θεξχγκαηα, δηδαρέο, εθθιεζηαζηηθά θείκελα θαη ζρεδφλ πάληα, ζα κπνξνχζε λα 

παξαηεξήζεη θαλείο, ζηε γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο. Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη 

ζηε κεηαγισζζηθή ιεηηνπξγία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απηναλαθνξηθφηεηα ηεο 

γιψζζαο, ηε θαηηθή ή επηθαηηθή ιεηηνπξγία. Ζ ιεηηνπξγία απηή ζπλδέεηαη κε ην είδνο 

ηεο επαθήο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο, φπσο νη ζρέζεηο επγελείαο, νη ηππνπνηεκέλεο 

εξσηαπνθξίζεηο θαη νη θνηλσληθέο πξνζθσλήζεηο. Δπηπιένλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηεηηθή ή αηζζεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ αθνξά ην κήλπκα θαζεαπηφ, φπσο θαη κε ηε 

ζπλεηδεηή επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ δέθηε ηφζν ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ 

φζν θαη ζε ζεκαζηνινγηθφ, ζεκαηλνκέλσλ, κνξθήο, ήρσλ, ζεκαηλφλησλ, 

απνζθνπψληαο ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ αηζζεηηθφ ζπλδπαζκφ. 

      Δίλαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ε γιψζζα κέζα απφ ηελ επηθνηλσληαθή ηεο δηάζηαζε 

αλαδεηθλχεηαη σο έλα εξγαιείν πνπ δελ εμππεξεηεί απιψο ζηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ αιιά αλαζρεκαηίδεη θαη εξκελεχεη ηελ ίδηα ηε ζθέςε. Ωο εθ ηνχηνπ, 

κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο, αιιά 

γηα έλα κέζν βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηδεψλ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηα 

ιεγφκελα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζπληειείηαη ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο κνξθέο έθθξαζεο 

πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ν πνκπφο θαηά ηε ζηηγκή κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο.  
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    1.2.1. β. Γισζζηθή πξάμε 

 

      ην πιαίζην ησλ επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο, πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη ρξήζε ηνπ ιφγνπ γηα ηελ εθπφλεζε νξηζκέλσλ πξαγκάησλ, 

επηηεινχληαη, δειαδή, νξηζκέλεο γισζζηθέο πξάμεηο (Μαξκαξίδνπ, Πχιε γηα ηελ 

Διιεληθή Γιψζζα, Αλαθηήζεθε Οθηψβξηνο, 2020).ε αληίζεζε κε ηε γισζζνινγία 

θαη ηε ζεκαζηνινγία πνπ πεξηνξίδνπλ ην έξγν ηνπο ζηηο γισζζηθέο δνκέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, ε ζεσξία ησλ γισζζηθψλ πξάμεσλ ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηηο κε 

γισζζηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Σέηνηεο κπνξεί λα είλαη νη ππνζρέζεηο, νη 

πξνζηαγέο, νη επραξηζηίεο, νη απνινγίεο θαη άιιεο. Απφ ηνλ Austin (1955) 

ππνζηεξίρζεθε έληνλα ν θνηλσληθφο θαη δηαπξνζσπηθφο ξφινο πνπ εμππεξεηείηαη 

θαηά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ελψ, επηπξνζζέησο, αλέδεημε ηε ζπλχπαξμε ησλ 

δηαπηζησηηθψλ εθθσλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηγξαθηθά γηα κηα θαηάζηαζε 

κε ηα επηηειεζηηθά εθθσλήκαηα, κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ ν πνκπφο θάλεη θάηη. Γηα 

παξάδεηγκα, κε ην εθθψλεκα: «Δπραξηζηψ πνπ ήξζεο!» ν πνκπφο πξαγκαηνπνηεί ηελ 

πξάμε ηεο επραξηζηίαο πξνο ηνλ δέθηε γηα ηελ άθημε ηνπ.  

      χκθσλα κε ηνλ Bachman (1990), νη γισζζηθέο πξάμεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο ηεο γιψζζαο. ε αληίζεζε κε ηηο κνξθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο 

θαη ξεηνξηθέο δηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ γισζζηθψλ δνκψλ, ε 

ξεαιηζηηθή δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπ ιφγνπ. Απηέο νη δχν δηαζηάζεηο ιεηηνπξγνχλ ακνηβαία ζηελ επηθνηλσλία. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε 

κεηαμχ γιψζζαο θαη πξάμεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ νπηηθή, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα, νη άλζξσπνη δελ παξάγνπλ κφλν κηα κεκνλσκέλε ζεηξά πξνηάζεσλ, αιιά 

εθηεινχλ, επίζεο, νξηζκέλεο δξάζεηο. Με άιια ιφγηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα 

είηε εθηεινχλ νη ίδηνη κηα πξάμε είηε πξνθαινχλ κηα πξάμε παξαθηλψληαο ηνπο γχξσ 

ηνπο λα θάλνπλ θάηη (Marquez, 2000). 

      Σα εθθσλήκαηα απηά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηε ξεηή εθπφλεζε ησλ 

γισζζηθψλ πξάμεσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πνκπφο αλαθέξεηαη ζε κηα 

επηηεινχκελε πξάμε, φπσο είλαη ην ξήκα: επραξηζηψ. Ζ γισζζηθή πξάμε είλαη 

δπλαηφλ λα ηειεζηεί θαη ππφξξεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν πνκπφο αλαθέξεη: «Υαίξνκαη 

πνπ ήξζεο!». Αλ θαη απηφ δε ζεκαίλεη φηη ηα δχν εθθσλήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία 

ή επηθνηλσληαθή βαξχηεηα (Μαξκαξίδνπ, Πχιε γηα ηελ Διιεληθή Γιψζζα, 

Αλαθηήζεθε Οθηψβξηνο, 2020). 
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      Ζ Κνπηνχπε (1996) θάλεη αλαθνξά ζε ηξία επίπεδα αλάιπζεο ηεο γισζζηθήο 

πξάμεο. Σε ιεθηηθή πξάμε, ηελ πξνζιεθηηθή πξάμε θαη ηελ απνιεθηηθή πξάμε. Σε 

ιεθηηθή πξάμε ζπληζηνχλ ην γξακκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ κέξνο, θαζψο θαη ε 

ζεκαζηνινγία ηνπ. Σν πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εθθψλεζεο εθάπηεηαη ζην 

επφκελν επίπεδν πνπ πξναλαθέξζεθε, απηφ ηεο πξνζιεθηηθήο πξάμεο, θαηά ην νπνίν 

ν δέθηεο θαιείηαη λα απνδψζεη κηα νξηζκέλε πξφζεζε ζηνλ εθθσλεηή ηεο πξάμεο, λα 

νξίζεη δειαδή ηνλ ζθνπφ ηνπ θαηά ηελ εθάζηνηε εθθψλεζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ 

ηξφπν πνπ πξέπεη λα εξκελεπζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε. Καηά ηελ ελ ιφγσ εξκελεία, 

είλαη αλαγθαίν λα ζπλππνινγηζηνχλ ηφζν ηα γξακκαηηθν-ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά 

θαηλφκελα, νη κνλάδεο φζν θαη ν επηηνληζκφο θαη ηα ηδηάδνληα ιεθηηθά ζηνηρεία. 

ζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο απνιεθηηθήο ή επηηειεζηηθήο πξάμεο, απηφ 

ζρεηίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα, ειεγρφκελα ή κε, ηεο γισζζηθήο πξάμεο ζε φιν ηεο 

ην ζχλνιν. 

 

    1.2.2.  πγθεηκεληθό πιαίζην ζηε γιώζζα 

  

    1.2.2.1. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ο Halliday (Λχθνπ, 2000) αλαθέξεηαη ζηε γιψζζα σο έλα ζχζηεκα γηα ηελ 

θαηαζθεπή λνεκάησλ, έλα δειαδή ζεκεηνγελέο ζχζηεκα. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε 

ζεκαζία θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηεο ζπληζηά κηα ζρέζε πξαγκάησζεο. Απηφ φκσο δε 

ζεκαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα απζαίξεηε ζρέζε, ζε αληίζεζε κε ηα άιια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα, θαζψο ην γισζζηθφ ζχζηεκα παξεκβάιιεηαη ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν 

αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν. Ο ζπγγξαθέαο ην νλνκαηίδεη σο ην 

επίπεδν ηεο «δηαηχπσζεο». Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα ερεηηθά ή γξαθεκηθά ζχκβνια 

θαη ηηο ιέμεηο είλαη απζαίξεηε, δελ ηζρχεη φκσο ην ίδην γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ιέμεσλ θαη ησλ ζεκαζηψλ, θαζψο θάζε ιέμε εγγξάθεη θαη δηαθνξεηηθή ζεκαζία.  

      Σν γισζζηθφ πιαίζην, φπσο νξίζηεθε απφ ηνλ Yule (1996: 21), απνηειείηαη απφ 

ηα πξνεγνχκελα θαη ηα επφκελα ηκήκαηα ηνπ ππφ εμέηαζε θεηκέλνπ ή ηεο ζπλνκηιίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη αληηπξνζσπεχεη νιφθιεξν ην ζχλνιν ζην νπνίν βξίζθεηαη 

ε πξφηαζε ή ε έθθξαζε. 

      Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηεο ιέμεο «ζχληαμε», ελψ ε ιέμε ιακβάλεηαη σο 

απιφ νπζηαζηηθφ, είλαη δπλαηφ λα ελέρεη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, αιιά κφλν ζχκθσλα 

κε ην γισζζηθφ πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είλαη δπλαηφ λα θαζνξίζεη θαλείο 
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έλαλ ζηαζεξφ νξηζκφ. ηελ πξφηαζε «ιακβάλεη ζύληαμε ησλ εμαθνζίσλ επξώ», νη 

ιέμεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηε «ζύληαμε» (φπσο «ιακβάλεη» ή «επξώ») δηεπθξηλίδνπλ φηη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην νπζηαζηηθφ αλαθέξεηαη ζε έλα θαζνξηζκέλν ρξεκαηηθφ 

πφζν. Ωζηφζν, ζηελ πξφηαζε «έρεη αλαιάβεη ηε ζύληαμε ηνπ άξζξνπ», ε έλλνηα 

αιιάδεη θαη ε «ζύληαμε» ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάζεζε ζπγγξαθήο θεηκέλνπ. 

      Σα γισζζηθά ζηνηρεία, επηπιένλ, κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, 

ελδέρεηαη δειαδή λα είλαη επθνιφηεξν λα απνδνζεί ε ζσζηή έλλνηα ζε έλα 

απφζπαζκα ιακβάλνληαο ππφςε ην βηβιίν ή ηελ ινγνηερληθή εξγαζία ζηελ νπνία 

αλήθεη. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο αγγιηθήο ιέμεο ζηε θξάζε: 

«Γίλεηαη ρξήζε cookies γηα πνιινύο ζθνπνύο». Με βάζε ηελ ππφζεζε φηη απηή ε ιέμε 

έρεη βξεζεί ζε έλα βηβιίν ζπληαγψλ γηα επηδφξπηα, ην λφεκα είλαη αξθεηά ζαθέο. Ζ 

αλαθνξά, επνκέλσο, παξαπέκπεη ζε κπηζθφηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζηε δαραξνπιαζηηθή. Ωζηφζν, ε πξναλαθεξζείζα θξάζε δελ αλαθέξεηαη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο cookies. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί κέξνο ηεο ελφηεηαο γηα ηνπο 

«όξνπο θαη ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο Google» ζρεηηθά κε ηα «κηθξά απνζπάζκαηα 

θεηκέλνπ πνπ απνζηέιινληαη ζην πξόγξακκα πεξηήγεζήο ζαο από έλαλ ηζηόηνπν πνπ 

επηζθέπηεζηε» (Google Privacy and Terms) ηα νπνία, πξάγκαηη, νλνκάδνληαη cookies. 

 

    1.2.2.1. α. Ζ ζεκαζία ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ ζηε δηαθήκηζε 

 

      Σν λα ιακβάλεη θαλείο ππφςε θπξηνιεθηηθά απηφ πνπ έξρεηαη πξηλ θαη κεηά απφ 

κηα ιέμε, κηα πξφηαζε ή έλα απφζπαζκα είλαη ζεκειηψδεο ηφζν γηα ηνλ παξαιήπηε 

φζν θαη γηα ηνλ απνζηνιέα ελφο κελχκαηνο. Απφ ηε κία πιεπξά, ν δέθηεο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ κελχκαηνο, γηα λα 

εξκελεχζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζεκαζία θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

δεκηνπξγία ελφο ζαθνχο θαη θαηαλνεηνχ γισζζηθνχ πιαηζίνπ ζπληζηά έλα 

απαξαίηεην βήκα γηα ηνλ απνζηνιέα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ζσζηά ην θαζνξηζκέλν 

κήλπκα θαη λα απνθεπρζνχλ νη παξεμεγήζεηο. 

Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη γηα ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη ηδίσο γηα ηνπο ηνκείο ηεο 

επσλπκίαο θαη επηθνηλσλίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα ζαθή γισζζηθά ζηνηρεία 

απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξάδνζε ελφο 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ή ελφο πεξηερνκέλνπ πνπ κεηαθέξεη ηελ εηθφλα κηαο 

εηαηξείαο. 
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Δίλαη, φκσο, ζεκαληηθφ, πξηλ γίλεη αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο δηαθήκηζεο, λα ζεκεησζεί φηη ε δηαθήκηζε δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο είδνο 

θεηκέλνπ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ηδηνκνξθηψλ θαη ησλ δηαηππψζεψλ ηεο. χκθσλα κε 

ηνλ Bazerman (1988), σο θεηκεληθφ είδνο, ε δηαθήκηζε νξίδεηαη σο: «θνηλσληθά 

αλαγλσξηζκέλε, επαλαιακβαλόκελε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε παξόκνησλ ζηόρσλ ζε 

θνηλσληθά ζπγθξίζηκεο θαηαζηάζεηο, ηνλίδνληαο έηζη ηελ παξνπζία ελόο 

επηθνηλσληαθνύ ζηόρνπ».  

      Σελ άπνςε απηή εμίζνπ κνηξάδεηαη ν Cheung (2010), ν νπνίνο ππνγξακκίδεη φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη απηφο ν ζηφρνο ζηε δηαθήκηζε είλαη δηπιφο. Απφ ηε 

κία πιεπξά, νη δηαθεκίζεηο ζέινπλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθνπφ έρνπλ λα πείζνπλ ην θνηλφ, γηα λα αγνξάζεη ην ελ ιφγσ 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Απηνί νη δχν ζηφρνη κπνξεί λα είλαη ιίγν πνιχ ξεηνί ζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνψζεζεο, αιιά ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ζεαηέο ησλ  

δηαθεκίζεσλ. Υάξε ζε απηέο ηηο αλαγλσξίζηκεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηε κνξθή ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη, ην κήλπκα ηαμηλνκείηαη απφ ηνπο παξαιήπηεο ηνπ σο μερσξηζηή 

θαηεγνξία δηαθήκηζεο. 

      Ζ δηαδηθαζία «απνθσδηθνπνίεζεο είδνπο» βνεζά επίζεο ην πιαίζην, ην νπνίν 

αιιειεπηδξά κε ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν θαη ηε ξεηνξηθή ηνπ, γηα λα κεηαθέξεη 

θαιχηεξα ην κήλπκα θαη λα αληαπνθξηζεί ζε κηα θνηλσληθή αλάγθε. Ζ παξνπζία 

πεξηβάιινληνο (θαη ζπγθεηκέλνπ), πξάγκαηη, επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο νκνηφηεηαο 

θαη ησλ κνηίβσλ ηνπ θεηκέλνπ (Cheung, 2010). Ωο απνηέιεζκα, ην πιαίζην επηηξέπεη 

ζην θνηλφ λα εξκελεχεη ζσζηά ηελ αγγειία. Γηα λα γίλεη παξαγσγηθά απηή ε 

δηαδηθαζία, σζηφζν, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ(γισζζηθνχ) πιαηζίνπ.              

      Μηα απφδεημε, ζρεηηθά κε ην πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη ην γισζζηθφ πιαίζην ζηε 

κεηαθνξά ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, βξίζθεηαη ζε κηα πξαθηηθή κειέηε ηνπ 

Myers (1994). Ο εξεπλεηήο, πξάγκαηη, έρεη δηαθξίλεη ηξεηο δηαθεκηζηηθέο πεξηφδνπο 

ζηελ ηζηνξία. Απηέο νη πεξίνδνη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, νη 

νπνίνη πεξηβάιινληαη θαη αιιειεμαξηψληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ 

γισζζηθψλ θαη θεηκεληθψλ ζπζθεπψλ. Ζ πξψηε πεξίνδνο πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ 

ηνλ Myers (1994) νξίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1890, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 

κάξθεο άξρηζαλ λα δηαρένληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ 

δηαθεκηδφκελσλ ήηαλ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, ελψ απεηθφληδαλ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηκέο ησλ πξντφλησλ.  
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Ζ θχξηα γισζζηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ηφηε ήηαλ ε ρξήζε κηαο 

ινγνηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο γιψζζαο κε παξαιιειηζκνχο, πνηήκαηα θαη 

επαλαιήςεηο, πνπ επέηξεςαλ ζηηο δηαθεκίζεηο λα μερσξίδνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 

έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη επηθεληξψλεηαη ζηε ζπζρέηηζε θνηλσληθψλ λνεκάησλ 

κε επσλπκίεο. Σέηνηεο έλλνηεο κεηαθέξζεθαλ κέζα απφ ζπλνκηιεηηθνχο ηφλνπο θαη 

αθεγήζεηο, γισζζηθέο ελψζεηο θαη κεηαθνξέο.  

      Ζ ηξίηε θαη ηειηθή πεξίνδνο μεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη αζρνιείηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο θαηαλαισηέο, κε λέα κέζα φπσο ην ρηνχκνξ, ηα παηρλίδηα 

ιέμεσλ θαη ηελ εηξσλεία. Απηή ε πεξίνδνο θαηαδεηθλχεη πην έληνλα ηε ζεκαζία ηεο 

γισζζνινγίαο ζηε δηαθήκηζε. 

 

           1.2.2.1. β. Γισζζηθά ζηνηρεία θαη ζηξαηεγηθέο ζηε δηαθήκηζε 

 

      Καηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο γισζζηθέο πηπρέο κηαο δηαθήκηζεο, 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, γηα λα κεηαθέξνπλ 

ην επηδησθφκελν κήλπκα φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά. 

      Αλάκεζα ζε απηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, έρεη αλαδεηρζεί, 

ε δεκηνπξγία ηεο ηδηαίηεξεο – δηθήο ηεο γιψζζαο κηαο επσλπκίαο. Ζ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ζπλεθηηθήο θαη 

αλαγλσξίζηκεο εηθφλαο ζε φια ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεκφζηα πξνβνιή. 

Ζ νλνκαηνινγία γηα ζπγθεθξηκέλε επσλπκία είλαη πξάγκαηη αλαγλσξίζηκε 

αλεμάξηεηα απφ ην γισζζηθφ πιαίζην (Piller, 2003) θαη έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζρεδφλ άκεζεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ φξσλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο. 

      Σα Starbucks αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζαθέο παξάδεηγκα κηαο επηρείξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εμαηνκηθεπκέλε γιψζζα θαη ιεμηιφγην. ξνη, φπσο «barista», «latte», 

«venti» θαη νχησ θαζεμήο, πξνέξρνληαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο θαθεηέξηεο απηέο θαη 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα γισζζηθά εκπνξηθά ζήκαηα ηεο εηαηξείαο (Piller, 2003). 

      ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα επσλπκία ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο ηεο θακπάληεο ελδέρεηαη λα κελ είλαη πξσηφηππε, αιιά κπνξεί ε 

επσλπκία λα δαλεηζηεί ιέμεηο θαη φξνπο απφ μέλεο γιψζζεο. Ο Piller (2003) 

πξνβάιιεη σο έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ «o» σο επίζεκα ζε 
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δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο (φπσο «elchapo» ή «no problemo»), γηα λα κηκεζνχλ 

αγγιηθέο εηαηξείεο ηελ ηζπαληθή γιψζζα.  

      Μηα πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή, ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ πιαηζίνπ 

ζηε δηαθήκηζε, απνηειεί ε ιεθηηθή δηακφξθσζε, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ιεθηηθή δηακφξθσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ γισζζηθνχ «εθέ», ην νπνίν νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηα 

άηνκα λα εξκελεχζνπλ ηε ζεκαζία ελφο κελχκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νη 

πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηφ. Έηζη, δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπέο ίδηνπ 

πεξηερνκέλνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(Baptista, 2018).  

      πσο εμεγείηαη απφ ηνπο Carnevale et al. (2017), ε δηακφξθσζε κηαο πξφηαζεο 

κέζσ ηεο ρξήζεο επηηαθηηθψλ θαη, ζπλεπψο, ηζρπξψλ κελπκάησλ έρεη απνδεηρζεί φηη 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ ν ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν ησλ θαηαλαισηψλ 

ή ηελ θαηεχζπλζή ηνπο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. Έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ 

κηαο εθ ησλ εθζηξαηεηψλ ηεο Greenpeace, ηεο νπνίαο ην ζχλζεκα ήηαλ «Σηακαηήζηε 

ηελ θαηαζηξνθή».  

      Οη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο απνηεινχλ έλα άιιν παξάδεηγκα ιεθηηθήο δηακφξθσζεο, 

θαζψο κεηαδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλνίγκαηνο». Θέηνληαο κηα εξψηεζε, αληί λα 

ρξεζηκνπνηεί άκεζεο θαη πεηζηηθέο εθθξάζεηο, ε δηαθήκηζε κεηαβηβάδεη ηελ 

ηειηθήαπφθαζε αγνξάο ζηνλ ζεαηή, ν νπνίνο έηζη αηζζάλεηαη ιηγφηεξν πηεζκέλνο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο κηα ζεηηθή αληίδξαζε ζην δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα, κηα πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη, θπξίσο φηαλ ε εηαηξεία πίζσ απφ ηελ 

δηαθήκηζε είλαη αξεζηή απφ ηνλ ζεαηή (Ahluwalia & Burnkrant, 2004). 

 

1.2.2.2. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γιψζζαο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνλίδεηαη απφ ηνλ Cook (1992), ν νπνίνο δειψλεη φηη ε 

πνηφηεηα θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο, νη ρεηξνλνκίεο, ηα αγγίγκαηα, νη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ην χθνο ηνπ ιφγνπ είλαη αλαγθαίν λα αλαιπζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Σέηνηνη παξάγνληεο νξίδνληαη απφ ηνλ Cook (1992) σο 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία (paralinguistic features). 

      ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ζπληζηνχλ φιεο ηηο εζθεκκέλεο 

ή αζπλείδεηεο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γισζζηθήο 
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ηνπ έθθξαζεο. Σέηνηεο ελέξγεηεο, είηε είλαη ζθφπηκεο είηε φρη, θέξνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν, επηπξφζζεην λφεκα πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη, λα απνδπλακψζεη ή 

αθφκε θαη λα αληηθξνχζεη ηε ζεκαζία πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηηο ιέμεηο πνπ 

εθθσλνχληαη. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο αθνχζησλ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

πξάγκαηη πνιχ πηζαλφ λα εληνπηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα, νη πξνζέζεηο 

θαη νη ζηάζεηο ηνπ νκηιεηή, ζηνηρεία ηα νπνία ζπληζηνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

εξκελεπηηθά εξγαιεία θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηα ζε 

πεξίπησζε πνπ αλαιπζνχλ απνθιεηζηηθά ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. 

      Γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαγισζζηθνχ πιαηζίνπ ζε κηα 

πξνθνξηθή ζπλνκηιία ν Cook (1992) πξνηείλεη ην παξάδεηγκα ελφο αηφκνπ πνπ 

ηξέκεη αιιά πνπ, ηαπηφρξνλα, δειψλεη «Γελ είκαη αλαζηαησκέλνο». Φπζηθά, ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, ην παξαγισζζηθφ κήλπκα πνπ κεηαδίδεηαη απφ ηελ πξάμε ηνπ 

ηξεκάκελνπ ζψκαηνο ππεξηεξεί θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε γισζζηθή έλλνηα ησλ 

ιέμεσλ πνπ εθθσλνχληαη απφ ην άηνκν. 

      Σα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, θαζψο αλαθέξνληαη ζε έλα επξχ θάζκα εθθξάζεσλ 

θαη θηλήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο, ζπρλά ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο λα παξαθξαζηνχλ 

(Cook, 1992). Απηφ ζπρλά νδεγεί ζε πεξηπηψζεηο αζάθεηαο θαη παξεμεγήζεσλ πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εξκελεία ηνπ ππφ κειέηε κελχκαηνο. 

Παξαγισζζηθά ζηνηρεία, επίζεο, απνηεινχλ θαη ν πνιηηηζκφο κηαο ρψξαο. Ζ ίδηα 

ρεηξνλνκία κπνξεί λα εξκελεπζεί δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, θάηη ην 

νπνίν ζηνηρεηνζεηεί κηα ζεκαληηθή πηπρή πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ησλ κελπκάησλ (εηδηθά ησλ δηαθεκηζηηθψλ). Έλα παξάδεηγκα είλαη 

απηφ ηεο ρεηξνλνκίαο κε ηνλ ζεθσκέλν αληίρεηξα, πνπ ζπληζηά αλαγλσξηζκέλν 

ζεκάδη έγθξηζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο ρψξεο, αιιά ζεσξείηαη πξνζβιεηηθφ ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, φπσο ην Ηξάλ ή ην Αθγαληζηάλ. 

      Παξνκνίσο, νη γισζζηθέο ηδηνκνξθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ παξαγισζζηθά ζηνηρεία γηα ηε κεηαθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ ζηνλ δέθηε. Οη ηάκνπ θαη Νηίλαο (ζην Παζραιίδε, 

Υνληνιίδνπ & Βακβαθίδνπ, 2011: 289-305) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηε 

γεσγξαθηθή πνηθηιφηεηα ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο ηειενπηηθέο 

ζεηξέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κέρξη θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα νη γισζζηθέο πνηθηιίεο είλαη έλδεημε ρακεινχ θχξνπο γηα ηνλ 

ραξαθηήξα πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί, αλ θαη νη ραξαθηήξεο απηνί είλαη ζπλήζσο 



35 
 

ζρεδηαζκέλνη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα πξνθαινχλ ζεηηθά αηζζήκαηα ζηνλ δέθηε. Οη 

εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηε ζεηηθή, αλ θαη ζηεξενηππηθή, απηή απεηθφληζε ηεο γιψζζαο 

ζηελ ηδηαίηεξε αμία πνπ έρεη απνδνζεί ζηελ αγξνηηθή δσή θαη ηε θχζε απφ ηε 

ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο σο ηππηθφ ησλ κεηαβηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. πκπεξαζκαηηθά, 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα, φηη ην κήλπκα πνπ πεξλάεη ε ειιεληθή ηειεφξαζε κε 

ηε ρξήζε γεσγξαθηθψλ ηδησκαηηζκψλ ζηνπο δέθηεο είλαη ην: «Μηιάκε δηαθνξεηηθά, 

αιιά είκαζηε όινη Έιιελεο». (ζ. 302) 

      Σν κεηαγισζζηθφ πιαίζην, σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηε ζθαίξα ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. Αληίζηνηρα ζηνηρεία ζπρλά απαληψληαη θαη ζε γξαπηά 

θείκελα θαη ζπλνκηιίεο. Ο Cook (1992), γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη ηα κεγέζε ζειίδσλ 

θαη γξακκάησλ, ηα ρεηξφγξαθα ζηπι, ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηε 

δηάηαμε σο «γξαπηά» παξαγισζζηθά ζηνηρεία, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία 

πξφζζεηνπ λνήκαηνο. 

      ζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα, ν Bindi (2017: 4-5) δειψλεη φηη ηα θείκελα κπνξνχλ, 

επίζεο, λα ζεσξεζνχλ σο «εηθφλεο» ησλ νπνίσλ ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία πξνηείλνπλ 

θαη κεηαθέξνπλ δηάθνξεο ζεκαζίεο, ζπκβάιινληαο ζηε γεληθφηεξε «ινγηθή» ηνπ 

θεηκέλνπ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε κνξθνπνίεζε ζεσξείηαη σο ζπληειεζηήο πνπ 

πξνζαξκφδεη ελεξγά ην πεξηερφκελν πνπ θνηλνπνηείηαη ζε γξαπηή κνξθή, ηνπ νπνίνπ 

ε ζεκαζία θαη ην λφεκα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο αιιαγέο 

ζηηο δηαζηάζεηο ησλ παξαγξάθσλ, ζηηο γξακκαηνζεηξέο θαη νχησ θαζεμήο. 

      Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ, ηα παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία εληνπίδνληαη θαη ζην ζηπι γξαθήο ελφο ζπγγξαθέα ή ζηνλ «ηόλν ηεο θσλήο» 

ελφο θεηκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα κηκείηαη κηα πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλνκηιία θαη 

λα θαιχπηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζθνπνχο ηεο (Schandorf, 2012). Απηή ε 

ζπγθεθξηκέλε πηπρή αθνξά ηφζν ηελ επσλπκία φζν θαη ηε δηαθήκηζε, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα πνιχηηκεο επθαηξίεο λα «κηιήζεη» θαλείο απεπζείαο ζην θνηλφ-ζηφρν ηεο 

εηαηξείαο θαη, επνκέλσο, λα δεκηνπξγήζεη κηα δηαξθή ζρέζε. Ζ επηινγή ηνπ ηφλνπ 

ηεο θσλήο πνπ ζα πηνζεηεζεί απφ κηα εηαηξεία πξνδηαγξάθεη αλαιφγσο θαη ηελ 

επηδησθφκελε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηνλ πειάηε. 
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    1.2.2.2. α. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία ζηε δηαθήκηζε 

 

      Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηε δηαθήκηζε ζπληζηά ε δηάθξηζε ησλ Pleše θαη Dlačic (2015: 41-54) κεηαμχ 

εηθνληθψλ θαη ζπκβνιηθψλ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ. Σα εηθνληθά παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία κνηάδνπλ θπζηθά ζπλδεδεκέλα κε ην λφεκά ηνπο, φπσο δχν ρέξηα κε ηα 

δάρηπιά ηνπο ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα θαξδηάο. Σα ζπκβνιηθά παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία, αλη’ απηνχ, ζρεηίδνληαη κε κηα έλλνηα πνπ είλαη θνηλψο θαηαλνεηή θαη 

θαζνξίδεηαη απφ απζαίξεηε ζχκβαζε, φπσο ε ρεηξνλνκία ηνπ αληίρεηξα πνπ 

εξκελεχεηαη σο «εληάμεη».  

      Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηαθήκηζε 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο Pleše θαη Dlačic (2015) σο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

απηφ ην είδνο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα εθθξάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζρέζε κε άιινπο. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ 

ππφςε απηέο νη πηπρέο ησλ θαζεκεξηλψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, επεηδή, ζπλήζσο, ηα κε ιεθηηθά ζήκαηα είλαη πην 

αμηφπηζηα απφ ηα ιεθηηθά θαη ηείλνπλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, έλα 

γεγνλφο πνπ έρεη απνδεηρζεί απφ δηάθνξεο κειέηεο ζην παξειζφλ, φπσο απηή ηνπ 

Burgoon (1980). Φπζηθά, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη απφ ην marketing 

ζηελ πεηζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κελχκαηνο, νη δηαθεκηζηέο 

πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε φισλ ησλ κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα παξάγνπλ νπζηαζηηθφ, πεηζηηθφ θαη αμηνκλεκφλεπην πεξηερφκελν. 

      Ζ Kilyeni (2009) παξνπζηάδεη ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη κε ηα 

εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηελ εηθφλα ηνπο, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζην παξαγισζζηθφ 

πιαίζην, παξαπέκπνληαο ζηελ ηδαληθή απην-εηθφλα. Οη άλζξσπνη, δειαδή, πξνηηκνχλ 

θαη ζρεηίδνληαη θαιχηεξα κε απηέο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ άηνκα πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ηδαληθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα, ην άηνκν πνπ ζα ήζειαλ λα είλαη 

θαη ην πψο ζα ήζειαλ λα γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο άιινπο. Σν παξάδεηγκα πνπ ε 

ζπγγξαθέαο πξνβάιιεη είλαη απηφ ησλ δηαθεκίζεσλ πεξηνδηθψλ κε ηηο «ηέιεηεο» 

γπλαίθεο, πνπ ζπλήζσο έρνπλ πεληαθάζαξν δέξκα, καθξηά θαη γπαιηζηεξά καιιηά, 

ιεπηή ζσκαηηθή δηάπιαζε. Μηα ηέηνηα «ηδαληθή» εκθάληζε ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ 

ζηνρεπκέλα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα είλαη «επηζεηηθά ζαγελεπηηθέο 

ρεηξνλνκίεο» γηα δηαθεκίζεηο αξσκάησλ ή «ραιαξά λεύκαηα» γηα πξνζθνξέο 
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ελπδαηηθήο θξέκαο. Αλεμάξηεηα απφ ην ππνθείκελν κήλπκα, ν ζηφρνο είλαη θνηλφο 

ζηα πεξηζζφηεξα (αλ φρη φια) είδε δηαθεκίζεσλ θαη είλαη ζαθήο, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα πξνζειθχζνπλ ηνλ θνηλφ-ζηφρν ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

έλλνηα ηεο «ηδαληθήο απην-εηθφλαο», πξνηείλνληαο ηα πξντφληα ηνπο σο ηδαληθά γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ.  

      Ζ Kilyeni (2009) πξνηείλεη, επίζεο, φηη ην παξαγισζζηθφ πιαίζην ζηε δηαθήκηζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσληθή ζρέζε κε ην θνηλφ-

ζηφρν θαη, επνκέλσο, λα εληζρχζεη ηελ πεηζηηθή δχλακε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Ζ επαθή κε ηα κάηηα, ηα ρακφγεια, νη ρεηξνλνκίεο ζπκκεηνρήο πνπ 

ζπάδνπλ ηνλ ιεγφκελν ηέηαξην ηνίρν θαη απεπζχλνληαη ζην θνηλφ άκεζα ζπληζηνχλ 

φιαπεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο δηαθήκηζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε 

νηθεηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία «πξνζσπηθήο» θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηζζφηεξν 

πεηζηηθήο ζρέζεο.  

 

1.2.2.3. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν εμσγισζζηθφ πιαίζην ζπληζηά έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηε γιψζζα θαη ην πψο απηή εθθξάδεηαη πξνζδηνξίδνληαο πεξαηηέξσ 

δείθηεο κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα, ράξε ζηηο ελδείμεηο ησλ θαηά πεξίπησζε 

θαηαζηάζεσλ θαη ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο (Mitchell, et al., 2015). Σα 

εμσγισζζηθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηα θαηαζηαζηαθά θαη ηα 

γλσζηηθά ζηνηρεία. 

      Ζ παξνπζία ελφο νξηζκέλνπ θαηαζηαζηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εξκελεία ησλ κελπκάησλ, θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαλφεζε αζαθψλ δειψζεσλ, λα απνζαθελίζεη ηε ζχγρπζε ζπλνκηιηψλ θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελν ησλ δεηθηηθψλ ιέμεσλ ή θσδίθσλ (Conway, et al., 

2001). 

      Έλα παξάδεηγκα ηνπ αληίθηππνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πιαηζίνπ ππφ απηήλ ηελ 

έλλνηα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε ηελ εξκελεία ηεο πξφηαζεο «ε αζηπλνκία 

έξρεηαη», ππνζέηνληαο φηη απηέο νη ιέμεηο ςηζπξίδνληαη απφ έλαλ ηξαπεδηθφ ππάιιειν 

ζε έλαλ ζπλάδειθφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ιεζηείαο. Ζ ζεκαζία ηνπο, ππφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηαζηαζηαθφ πιαίζην, είλαη ζεηηθή, σζηφζν, αλ θάπνηνο δεη ηελ ίδηα 

εηδνπνίεζε λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ελψ παίδεη έλα βηληενπαηρλίδη, κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ησλ αζηπλνκηθψλ, ε έλλνηα είλαη πηζαλψο αξλεηηθή. 
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      Σν εμσγισζζηθφ πιαίζην δε βαζίδεηαη κφλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

ε επηθνηλσληαθή πξάμε ιακβάλεη ρψξα, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο κηα κνξθή 

«θσδηθνπνηεκέλνπ ηδησηηθνύ πεξηβάιινληνο» (Kecskes, 2007). Απηή ε πξνζσπηθή 

ζθαίξα απνηειείηαη απφ ηε γλσζηηθή θαη πνιηηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ελλνηψλ πνπ 

έρεη θαλείο αθνκνηψζεη ζηε δσή ηνπ κέζσ ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, 

επηζπκηψλ, πξνηηκήζεσλ, θαλφλσλ, αμηψλ θαη ζπκβαηηθήο γλψζεο, φπσο εμεγεί ν 

VanDijk (1977). 

      ζνλ αθνξά ζηε γλσζηηθή πιεπξά ηνπ εμσγισζηθνχ πιαηζίνπ, ν VanDijk (1977) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη νη πξάμεηο ηεο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη ζεκαζίεο ησλ 

ελλνηψλ ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ππνγξακκίδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ε 

ζεκαζία φισλ ησλ ηχπσλ πιαηζίσλ πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ζηηγκήο ζην παξφλ 

έγγξαθν, πξνζζέηνληαο παξάιιεια ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ γεληθψλ 

ελλνηψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ απνηεινχλ ηε γεληθή γλψζε ησλ 

αηφκσλ. Απηή ε γεληθή γλψζε, ζχκθσλα κε ηνλ Van Dijk (1977), είλαη νξγαλσκέλε 

ζε ελλνηνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε φξνπο πιαηζίσλ. 

Πξφθεηηαη, πξάγκαηη, γηα κνλάδεο γλψζεο πνπ πεξηβάιινπλ κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, 

ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη νη βαζηθέο, πηζαλέο θαη ηππηθέο πιεξνθνξίεο. 

      Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο ζεσξεηηθέο κειέηεο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηαζηαθνχ πιαηζίνπ θαηαλφεζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο γλσζηηθνχο θαη λνεκαηηθνχο παξάγνληεο. Ο Kecskes (2007), γηα παξάδεηγκα, 

δειψλεη φηη ην λφεκα εληνπίδεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ γλσζηηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ ηξέρνπζα εκπεηξία. Σν ηειεπηαίν 

ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο, έλα πεξηβάιινλ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο λα εξκελεχζνπλ ην κήλπκα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 
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1.2.2.3. α. Σα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ζηε δηαθήκηζε 

 

     1.2.2.3. α. i. Καηαζηαζηαθό πιαίζην  

 

      πσο εμεγνχλ νη Batra θαη Homer (2004), νη θαηαλαισηέο δεκηνπξγνχλ ζρήκαηα 

ζην κπαιφ ηνπο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ινγηθέο θαη παξάινγεο πεπνηζήζεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο θαη άιινπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Σα παξαπάλσ, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, επεξεάδνπλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα αληηιεπηά νθέιε 

πνπ νη θαηαλαισηέο απνδίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή θαηεγνξίεο πξντφλησλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηηγκή ή ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα 

θαηαλαισζνχλ. Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη απηφ ηεο ζακπάληαο, ελφο πξντφληνο 

ην νπνίν πξννξίδεηαη σο ενξηαζηηθφ, αθξηβφ θαη θαηαλαιψλεηαη ζε εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη κάξθεο ζακπάληαο παξνπζηάδνπλ κηα εηθφλα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε απνθιεηζηηθφηεηα ή γηνξηή, δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην 

κνλαδηθφηεηαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζα απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηηγκή ηεο θαηαλάισζεο. 

      Ζ ρξήζε ηνπ θαηαζηαζηαθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ έρεη κειεηεζεί θαηά θαηξνχο 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Οη Dubois θαη Laurent (1999), γηα παξάδεηγκα, εμεγνχλ πσο 

νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ «πηζηνί» φζνλ αθνξά ηελ αγνξά κηαο κάξθαο 

αλάινγα κε «ηνλ αξηζκό θαη ηελ θύζε ησλ θαηαζηάζεσλ» (ζ. 657-663) ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ επηιέγνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απηή κάξθα. Σν παξάδεηγκα πνπ ηέζεθε απφ 

ηνπο εξεπλεηέο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απηφ ησλ ρπκψλ θξνχησλ «Tropicana». 

ηηο δηαθεκίζεηο πνπ κειεηψληαη απφ ηνπο Dubois θαη Laurent (1999) πξνβάιιεηαη 

έλαο πειάηεο πνπ φρη κφλν αγνξάδεη απηήλ ηελ επσλπκία γηα νηθνγελεηαθή δεμίσζε ή 

πάξηη κε θίινπο, αιιά κεηαβαίλεη ηάρηζηα ζε άιιν θαηάζηεκα, εάλ ε Tropicana είλαη 

εθηφο ηνπ απνζέκαηνο ζην θαηάζηεκα φπνπ ςσλίδεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Πξφθεηηαη 

γηα κηα πεξίπησζε, δειαδή, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαηαζηαζηαθφ πιαίζην ηεο 

πίζηεο ζηελ επσλπκία. 

      χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, νη Dubois θαη Laurent (1999) δηαηππψλνπλ ηνλ 

νξηζκφ ηεο «θαηαζηαζηαθήο θιίκαθαο» (situational scale) - δειαδή, «κηα θιίκαθα 

από θαηαζηάζεηο» πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο αθνζίσζεο ηνπ 

θαηαλαισηή ζηε κάξθα, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο λα δηαηεξήζνπλ ή λα ηεξκαηίζνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζε 



40 
 

κηα επσλπκία θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζηφρεπζεο. 

πσο εμεγνχλ νη ζπγγξαθείο, ρξεηάδνληαη ηξία βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηαζηαζηαθήο θιίκαθαο. Σν πξψην είλαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ θαη ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ. Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ αγνξάο θαη θαηαλάισζεο θαη ην ηξίην 

βήκα έγθεηηαη ζηελ επηινγή πειαηψλ. Οη Dubois θαη Laurent (1999) πξνηείλνπλ ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ρξνληθήο πξννπηηθήο, 

ηνπ πιαηζίνπ ξφισλ θαη ησλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

ζηηγκήο ηεο αγνξάο. 

 

1.2.2.3. α. ii. Γλσζηηθό πιαίζην  

 

      Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξεηηθέο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ζε βάζνο ηελ επίδξαζε ηνπ 

γλσζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Έλα 

εξεπλεηηθφ άξζξν ησλ Thellefsen θαη ζπλεξγαηψλ (2013), γηα παξάδεηγκα, νξίδεη ην 

γλσζηηθφ πιαίζην ζηε δηαθήκηζε σο κηα ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο κάξθαο 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ πειαηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ γλσζηηθψλ 

δηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη εξκελείαο (creation and 

interpretation), γηα ηα κνηίβα ηεο κλήκεο (memory patterns), ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επσλπκίεο ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια γηα ηελ επηθνηλσλία 

νξηζκέλσλ αμηψλ θαη, ηέινο, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζνρήο (attention 

activation) κέζσ «ζπλαηζζεκαηηθώλ κνξθώλ». Οη ζπγγξαθείο, επίζεο, πξνηείλνπλ φηη, 

ζ’ απηφ ην πιαίζην, ε επσλπκία κπνξεί λα δηεγείξεη ηελ αλάδεημε θνηλνηήησλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ, δηαηεξνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ζπλαθείο κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

«ζπλαηζζεκαηηθά ζεηηθέο εηθφλεο», κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ηηο εηαηξίεο θαη ηα 

πξντφληα λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα «γλσζηηθή- ζπκβνιηθή ζπλήζεηα εξκελείαο». 

      Οη Thellefsen θαη ζπλεξγάηεο (2013) ζπλδένπλ ηε γλσζηηθή ζθαίξα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε ηελ ηδέα ησλ αμηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

εηθφλαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο. Οη αμίεο απηέο πξέπεη λα πξννξίδνληαη γηα 

εξκελεία ππφ ηελ νπηηθή ησλ πειαηψλ ή ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ 

κεξηθέο θνξέο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν ηεο γλσζηηθήο αζπκθσλίαο. Ζ 

γλσζηηθή αζπκθσλία ζπκβαίλεη, φηαλ πξνθχπηνπλ αληηθάζεηο κεηαμχ ησλ αμηψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ κηα επσλπκία θαη ηηο πξαγκαηηθέο ελέξγεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηελ εηαηξεία. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ηνπο πειάηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ επσλπκία θαη λα ράζνπλ ηελ πίζηε ηνπο 

ζ’ απηήλ. 

      Ζ έλλνηα ηεο γλσζηηθήο δπζαξκνλίαο δηεξεπλάηαη ζε φιν ηεο ην εχξνο απφ ηνπο 

Sahgal θαη Elfering (2011: 15-26), νη νπνίνη εμεγνχλ πψο νη θαηαλαισηέο νδεγνχληαη 

λα απνθχγνπλ θαηαζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα εληείλνπλ ηελ εζσηεξηθή 

ζχγθξνπζε πνπ ζπκβαίλεη, φηαλ νη γλψζεηο (φπσο ζηάζεηο, επηζπκίεο θαη πξνζέζεηο) 

πνπ πξνβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία είλαη αζχκθσλεο. Δηδηθφηεξα, νη ζπγγξαθείο 

δειψλνπλ φηη ε γλσζηηθή αζπκθσλία κπνξεί λα ππάξρεη ηε ζηηγκή πνπ νη 

θαηαλαισηέο παίξλνπλ ηελ απφθαζε γηα αγνξά, θαζψο πνιιέο θνξέο απηφ ζεκαίλεη 

φηη εθηεινχλ κηα ελέξγεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφθηεζε ησλ αξλεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηιεγκέλσλ πξντφλησλ θαη παξαίηεζε απφ ηα νθέιε ηνπ 

πξντφληνο πνπ εγθαηαιείπνπλ. Γηα λα αληηζηαζκίζνπλ ηε γλσζηηθή αζπκθσλία, νη 

εηαηξείεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επσλπκίαο ηνπο κέζσ ηεο αλάδεημεο ησλ ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο, δίλνληαο έκθαζε ζηα κειινληηθά νθέιε ηνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

 

 

2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ – ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 

 

    2.1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

      Έπεηηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθήκηζε θαη ηε γισζζνινγία, ν ζθνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δηακνξθψζεθε ζηνλ άμνλα ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζε νθηψ 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ θπθινθφξεζαλ κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ ξαδηνθψλνπ ζην επξχ θνηλφ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο 

CoVid-19 (Μάξηηνο-Μάηνο 2020). Καζψο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ηδηαίηεξε πεξίνδν, 

πνπ δελ έρεη επαλαιεθζεί ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία, ζεσξήζεθε ζθφπηκε ε κειέηε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ θπθινθφξεζαλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, 

κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο θαη πξνζαξκνγήο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ πιαηζίσλ ηεο γιψζζαο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ θνηλνχ ζε ηδηαίηεξεο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Οπφηε, ζπλνπηηθά, ν ζθνπφο 
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δηαηππψλεηαη σο εμήο: «Τα γισζζηθά θαη ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ζηηο δηαθεκίζεηο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19». 

          2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ πξναλαθέξζεθε ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

ζα θηλεζεί κε βάζε ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πώο δηακνξθώλνληαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο CoVid-19 θαη κε πνηνλ ζθνπό; 

 Πώο δηακνξθώλνληαη ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο CoVid-19 θαη κε πνηνλ ζθνπό; 

 Πώο δηακνξθώλνληαη ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο CoVid-19 θαη κε πνηνλ ζθνπό; 

  

           2.3. πκβνιή θαη ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

 

      Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζεσξήζεθε φηη δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη 

ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο δηαθήκηζεο κε ηελ γισζζνινγία, θαζψο θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηα επηθνηλσληαθά κέζα δηαδξακαηίδνπλ κείδνλα ξφιν 

ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ επξχ θνηλνχ. Οπφηε, έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη 

θαλείο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ πξνζαξκφδνπλ νη δηαθεκίζεηο ηα γισζζηθά, 

παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ηνπο ζηνηρεία, γηα λα θεληξίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

θνηλνχ – ζηφρνπθαη λα ην ζηξέςνπλ ζηελ εθάζηνηε δηαθεκηδφκελε εηαηξεία.  

      Ζ κειέηε απηή είλαη, επίζεο, δπλαηφ λα αλαδείμεη πνιιέο επηπιένλ δπλαηφηεηεο 

ηεο γισζζνινγίαο ζηε δηαθήκηζε πνπ δελ είλαη γλσζηέο κέρξη ηψξα, θαζψο δελ έρνπλ 

επαλαιεθζεί πνηέ παξφκνηεο ζπλζήθεο ζηελ ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο.  

 

 

          2.4. Δξεπλεηηθή ππόζεζε 

 

      Πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο θαη κε βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνεγήζεθε, έρνπλ δηακνξθσζεί νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξεπλεηηθή επεμεξγαζία πνπ 
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αθνινπζεί. Αξρηθά, ε εξεπλεηηθή ππφζεζε αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, φπνπ ην 

επξχ θνηλφ δέρεηαη πνιχπιεπξεο πηέζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, 

φπσο ζηνλ εξγαζηαθφ, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ νηθνλνκηθφ, αιιά θαη γεληθφηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο πηέζεηο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζηελά 

πιαίζηα ηεο θαηνηθίαο. Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζα επηρεηξήζνπλ λα δηακνξθψζνπλ 

θιίκα ελζπλαίζζεζεο θαη λα παξνπζηαζηνχλ σο ζχκκαρνη – ζπκπαξαζηάηεο ζηηο 

απξφβιεπηεο θαη επκεηάβιεηεο απηέο θαηαζηάζεηο.   

Αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε 

θαηάιιειε επηινγή ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, επηζηξαηεχεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο άκεζεο, θαζεκεξηλήο γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα 

αίζζεζε νηθεηφηεηαο κε ηνλ δέθηε. Ζ ρξήζε δε ηνπ α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ 

αλαδεηθλχεη φηη φινη νη άλζξσπνη ππφθεηληαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ίδησλ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ. Παξάιιεια, ε ζπλεηδεηή 

απνθπγή εμεδεηεκέλνπ ιεμηινγίνπ θαη επίζεκνπ ιφγνπ, φπσο θαη ε πξνψζεζε 

ελζαξξπληηθψλ κελπκάησλ κε έληνλα αηζηφδνμν ραξαθηήξα, ζα απνηειεί επίθεληξν 

ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, θαζψο ην θνηλφ είλαη ήδε ςπρνινγηθά θνξηηζκέλν. 

ζνλ αθνξά ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, πξνβιέπεηαη φηη ζηηο δηαθεκίζεηο ζα 

ζπκκεηέρνπλ νκηιεηέο – άηνκα ηεο δηπιαλήο πφξηαο, πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ ακεζφηεηα 

ηνπ κελχκαηνο θαη ηελ αίζζεζε νηθεηφηεηαο κε ηνλ δέθηε. Οη εηαηξείεο πηζαλφλ λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνπνηεζνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πξφζσπν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ έλα εμαλζξσπηζκέλν πξνθίι, κε θαζεκεξηλνχο 

αλζξψπνπο λα απεπζχλνληαη ζηνπο δέθηεο. Πξνβιέπεηαη, αθφκα, ρξήζε έληνλεο 

ζηηρνκπζίαο, φπνπ νη ζρεδηαζκέλα απζφξκεηεο δηαθπκάλζεηο ζηηο εθθσλήζεηο ησλ 

νκηιεηψλ θαη νη δσληαλέο αθεγήζεηο ζα εκβαζχλνπλ ζε πξνηξεπηηθά κελχκαηα 

αηζηνδνμίαο. 

Σα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ αθνινπζνχλ 

αλακέλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παλδεκίαο CoVid-19 θαη ηηο 

ζπκπαξνκαξηνχζεο ζπλζήθεο. Ζ δηαθεκηζηηθή νξγάλσζε ησλ κελπκάησλ έρνληαο 

γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο ζα εθαξκφζεη ηα γισζζηθά θαη παξαγισζζηθά 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη ζηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

εληζρπηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ δέθηε – πειάηε. Δπίζεο, ζα ζηνρεχζεη 

λα εληείλεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ησλ απνδεθηψλ ζπκβάιινληαο ζηε 

δηακφξθσζε θιίκαηνο ηαχηηζεο θαη ζχκπλνηαο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο, πξνθαλψο, ζα 

απνζθνπνχλ ζηελ απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ, κε απνηέιεζκα 
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πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζηφρσλ ησλ γισζζηθψλ 

θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

      Αθνινχζσο, αλαιχνληαη ηα γισζζηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία νθηψ 

δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο 

CoVid-19, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ άλνημε ηνπ 2020, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

παλδεκία βξηζθφηαλ γηα πξψηε θνξά ζε έμαξζε ζηε ρψξα. Πέληε απφ απηέο 

πεξηιακβάλνπλ θαη νπηηθφ πιηθφ, θαζψο πξνβιήζεθαλ ζηελ ηειεφξαζε θαη ην 

δηαδίθηπν, ελψ νη ηξεηο απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ αθνπζηηθφ πιηθφ θαζψο 

θπθινθφξεζαλ κφλν ζην ξαδηφθσλν.  

 

 

    3.1. Cosmote- « Μιαν άλλη αρχή» 

 

           (https://www.youtube.com/watch?v=LtFrKJKo6yQ&t=4s) 

 

«Γελ έρσ θαηξό λα θνπξαζηώ. Γελ έρσ θαηξό λα ζηαπξώζσ ηα ρέξηα κνπ. Γελ έρσ 

θαηξό λα κελ αγαπώ. Να κε κηζώ. Να κε ζέισ. Να κε ζθνηώλνκαη. Γώζ’ κνπ ην ρέξη 

ζνπ. Κη απ’ ηελ αξρή, κηαλ άιιε αξρή». 

      Έλα εθ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ πξνβιήζεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο ηνπ θνξσλντνχ είλαη απηφ ηεο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ 

Cosmote. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξφρνπο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη 

νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ICT (Information and Communication Technologies) ζηελ 

Διιάδα. Ζ εηαηξεία Cosmote, φληαο εληαία εκπνξηθή κάξθα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ νκίινπ ΟΣΔ, επηζηξαηεχεη ζηελ επηθνηλσληαθή ηεο θαξέηξα κηα 

εμαηξεηηθά πνηνηηθή θαη εχζηνρε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή. Δηδηθφηεξα, ην ηειενπηηθφ 

ζπνη ηεο επηρείξεζεο, δεκηνχξγεκα ηεο εηαηξείαο Ogilvy, θπθινθφξεζε ηε Μεγάιε 

Δβδνκάδα ηνπ 2020 ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

ιφγσ ηεο εθ βάζξσλ κεηαβνιήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

https://www.youtube.com/watch?v=LtFrKJKo6yQ&t=4s
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παξαγσγή θαη ηα γπξίζκαηα έιαβαλ ρψξα θάησ απφ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, ζε κηα 

άδεηα Αζήλα, απφ ηε Foss Productions ζε ζθελνζεζία ηνπ Λεσλίδα Παλνλίδε 

(https://marketingweek.gr/mian-alli-archi-sto-neo-spot-ton-ogilvy-cosmote/).                                        

Ζ κνπζηθή ππφθξνπζε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη («Υνξφο ζε 11/8», 1961) θαη νη ζηίρνη 

ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ («Οη γεηηνληέο ηνπ θφζκνπ», 1957) εμαίξνπλ ηνλ άνθλν αγψλα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο Cosmote γηα ηελ αδηάθνπε ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ φιε 

απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, γεκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ζεαηέο κε αηζηνδνμία, (γηα λα 

θάλνπκε «Μηαλ άιιε αξρή») γηα έλαλ θαηλνχξην, θαιχηεξν θφζκν γηα φινπο. 

 

3.1.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ δηαθήκηζε ηεο Cosmote έρεη έλα έληνλν ζπγθηλεζηαθά γισζζηθφ θνξηίν άμην 

πξνζνρήο. Οη ζηίρνη  επηθαινχληαη ηελ αλάγθε θαη ηελ έκθπηε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα 

αδξάμεη ηε δσή (Γελ έρσ θαηξό λα θνπξαζηώ. Γελ έρσ θαηξό λα ζηαπξώζσ ηα ρέξηα 

κνπ), λα βηψζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα (Γελ έρσ θαηξό λα κελ αγαπώ. Να κε κηζώ. Να 

κε ζέισ.), λα ζπζηαζηεί (Να κε ζθνηώλνκαη), λα δξα αιιειέγγπα (Γώζ’ κνπ ην ρέξη 

ζνπ.), θαζψο θαη λα κελ απειπίδεηαη μαλαξρίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο, φπνηε απηφ είλαη 

απαξαίηεην (Κη απ’ ηελ αξρή, κηαλ άιιε αξρή.). 

      Σα γισζζηθά κελχκαηα ηεο δηαθήκηζεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο 

ρσξίο λα θάλνπλ θάπνηα αλαθνξά ζην πξντφλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε εηαηξεία 

θαίλεηαη λα πξνβάιιεη έλα θνηλσληθφ πξφζσπν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ε ίδηα 

θαίλεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνβνιήο ηεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, ζέηνληαο ζε 

δεχηεξε κνίξα ηελ αλάδεημε ηνπ πξντφληνο ηεο. Σν γισζζηθφ πιαίζην ηεο ελ ιφγσ 

δηαθήκηζεο θαίλεηαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε γλψκνλα ηελ αλάδεημε ηεο Cosmote 

σο εηαηξείαο έηνηκεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο εθθιήζεηο θαη λα εληζρχζεη 

ζπλαηζζεκαηηθά ην θνηλφ ηεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη.  

      Ζ θχξηα γισζζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ παξφληνο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαίλεηαη 

λα πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

πνηεηηθνχ απνζπάζκαηνο κε παξαιιειηζκνχο. Ζ παξνχζα θεηκεληθή θαηαζθεπή 

ζηνρεχεη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή θάλνληαο επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκά ηνπ λα πξνδηαζέζεη ζεηηθά ηνλ ζεαηή πξνο ηε δηαθεκηδφκελε εηαηξεία 

ρσξίο ζπλνιηθά θαη θαζνιηθά, λα θάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε πξνο πψιεζε 

πξντφλ. Έηζη δίλεη ηελ εληχπσζε κηα «άζρεηεο» πξνο ηελ εηαηξεία δηαθήκηζεο, ρσξίο 
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αζθαιψο λα είλαη, αθνχ ππφξξεηα ηα ζεηηθά γηα ηελ Cosmote κελχκαηα είλαη 

απνιχησο ζαθή. Ωο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ε ζχληνκε δηάξθεηά ηνπο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ιίγεο 

θξάζεηο απνηππσκέλεο κε ζαθήλεηα, ρσξίο ηε ρξήζε δεπηεξεπνπζψλ πξνηάζεσλ, 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη θαη γηα ηελ εχθνιε απνκλεκφλεπζή ηνπο, θαη ν 

εληππσζηαζκφο κέζσ ηεο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ νη Γνχηζνο & Γεσξγαθνπνχινπ (2011: 218), ην ζπλαίζζεκα ζπληζηά 

ζπκππθλσκέλν ηχπν δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνπ απνηππψλεηαη εχθνια ζηε κλήκε, 

κέζα απφ ηε ζπληνκία θαη ηελ πξσηνηππία ηνπ. Οη πξνηάζεηο φιεο είλαη επίζεο 

δηαηππσκέλεο ζην α΄ εληθφ πξφζσπν, θάηη ην νπνίν πξνζδίδεη ακεζφηεηα ζην 

κήλπκα, εληείλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηά ηνπ θαη θαιεί ηνλ θαηαλαισηή ―αθνχ ζ’ 

απηφλ ηειηθψο απεπζχλεηαη― λα ην ελζηεξληζηεί, δειαδή λα ζπληαπηηζηεί. 

      Σν ηειηθφ ζιφγθαλ «Κη απ’ ηελ αξρή, κηαλ άιιε αξρή» ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθή 

απφπεηξα απνηχπσζεο ζηε κλήκε ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο ζην ζεκείν απηφ ε 

εηαηξεία, θάλνληαο ρξήζε ησλ ζηίρσλ ηνπ πνηεηή, θαίλεηαη λα «παίδεη» κε ηε ιέμε 

αξρή, ελψ ζην ζιφγθαλ δηαθξίλεηαη ην ζρήκα ηεο επαλαθνξάο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη 

ζηελ νκνερία δχν ιέμεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ε κηα ζηελ άιιε. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θξάζε ηδηαίηεξα πξσηφηππε κε ζπκππθλσκέλε ζεκαζία, πνπ θιείλεη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηε δηαθήκηζε. 

 

 

     3.1. β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν παξαγισζζηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήκηζεο θαίλεηαη λα επηρεηξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα έληνλα θνξηηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

ην θνηλφ – ζηφρνο ζα ληψζεη θηιηθά απέλαληη ζηελ εηαηξεία. Ζ θσλή ηνπ εθθσλεηή 

έρεη ραξαθηεξηζηηθή ζηαζεξφηεηα, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη επίζεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε. ηε θξάζε: «Γώζ’ κνπ ην ρέξη ζνπ» δηαθξίλεηαη 

θαζαξά πξνηξεπηηθφο ηφλνο, εληείλνληαο ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη δίλνληαο ηελ 

αίζζεζε φηη ν εθθσλεηήο απεπζχλεηαη άκεζα ζηνλ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο.  

      Οη εηθφλεο πνπ εθηίζεληαη ζηνλ παξαιήπηε παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε ηνπ 

θεηκέλνπ δηακνξθψλνπλ νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία ηνπο. ηηο πξψηεο θξάζεηο: «Γελ έρσ 

θαηξό λα θνπξαζηώ. Γελ έρσ θαηξό λα ζηαπξώζσ ηα ρέξηα κνπ» απεηθνλίδνληαη 

αξρηθά δπν γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκείν, εκθαλψο θαηά ηελ επνρή ηεο 
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παλδεκίαο Co-Vid-19, ε κηα απφ ηηο δχν θαίλεηαη λα θνηκάηαη θαηάθνπε ζε έλα 

γξαθείν. Απηέο νη εηθφλεο δίλνπλ άιιε δηάζηαζε ζηνπο ζηίρνπο, απνδίδνληαο ην 

λφεκά ηνπο ζε αλζξψπνπο πνπ παξά ηηο δπζρεξείο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο 

ζπλερίδνπλ αθάζεθηνη ην έξγν ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαη έπεηηα απφ ην παλνξακηθφ 

πιάλν κηαο ραψδνπο πφιεσο, θαίλνληαη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δξφκν ηε 

λχρηα, κε ηε κηα απφ απηνχο λα ρακνγειά επράξηζηα ζηελ θάκεξα, ελψ παξάιιεια ν 

εθθσλεηήο δειψλεη: «Γελ έρσ θαηξό λα ζηαπξώζσ ηα ρέξηα κνπ». 

      Έπεηηα, ηα πιάλα κεηαθέξνληαη απφ ηνπο δξφκνπο ησλ πφιεσλ ζηα ζπίηηα ησλ 

αλζξψπσλ, φπνπ πξνθαλψο ζε ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ ειηθησκέλνη θάλνπλ 

βηληενθιήζεηο κε ηα εγγφληα ηνπο. ηηο ζπλνκηιίεο ηνπο γειάλε θαη θαίλνληαη 

ραξνχκελνη παξά ηελ απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη, ελψ παξάιιεια ην γισζζηθφ 

κήλπκα είλαη: «Γελ έρσ θαηξό λα κελ αγαπώ». Σα πιάλα απηά απνδίδνπλ ζηε θξάζε 

ην λφεκα φηη νη άλζξσπνη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο θαη ζπλερίδνπλ λα απνιακβάλνπλ ν έλαο ηελ παξνπζία 

ηνπ άιινπ κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ. 

      Σα πιάλα ζπλερίδνπλ λα απνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, ελψ απηνί δελ έρνπλ ηελ επθαηξία 

άκεζεο επηθνηλσλίαο, κε πιάλα νκαδηθψλ ζπλνκηιηψλ, ελψ ε αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο 

απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο γίλεηαη ζαθήο κε ηα πιάλα ησλ άδεησλ δξφκσλ. 

      Με ηελ εθθψλεζε ηνπ ζηίρνπ: «Να κε ζέισ» πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ελφο 

θνξηηζηνχ πνπ δηαβάδεη, αλαδεηθλχνληαο ηε ζέιεζε ησλ αηφκσλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο ηδηφκνξθεο απηέο ζπλζήθεο, ελψ θαηά ηελ εθθψλεζε ηεο 

θξάζεο: «Να κε ζθνηώλνκαη» πξνβάιινληαη θσηνγξαθίεο εξγαδνκέλσλ κε ζνβαξέο 

εθθξάζεηο, αλαδεηθλχνληαο ηελ απηνζπζία νξηζκέλσλ πνιηηψλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

παλδεκίαο γηα ην θνηλφ θαιφ. Σέινο, ζηε θξάζε:« Γώζ’ κνπ ην ρέξη ζνπ» δχν ρέξηα 

ελψλνληαη, ελψ ηα δηαρσξίδεη έλα ηδάκη, αλαδεηθλχνληαο ηελ ελφηεηα ησλ αλζξψπσλ 

ππφ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα ηεο παλδεκίαο. 

      Σν ελ γέλεη δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζπλνδεχεη ην κνπζηθφ θνκκάηη ηνπ Μάλνπ 

Υαηδηδάθη «Υνξφο ζε 11/8». Ζ κνπζηθή ππφθξνπζε εληείλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε θαη απνδίδεη έλα άξσκα λνζηαιγίαο, ίζσο ησλ θαηξψλ πξηλ απφ ηελ 

παλδεκία θαη ησλ φζσλ ηε ζπλνδεχνπλ. 

      Σα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, απφ θνηλνχ κε ηα γισζζηθά, ζπλζέηνπλ έλα έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν επηρεηξείηαη ε πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ ζεαηή θαη ε δηακφξθσζε ηεο εληχπσζήο ηνπ γηα κηα επαηζζεηνπνηεκέλε εηαηξεία 
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πνπ αθνπγθξάδεηαη ηνλ θαζεκεξηλφ πνιίηε ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη νξακαηίδεηαη έλα αηζηφδνμν 

κέιινλ, έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζηελ 

πξφζεζε, ηελ επειημία θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ. 

      Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε εηαηξεία παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο 

σο ζχκκαρνο ζε δχζθνινπο θαηξνχο, επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κε ζθνπφ λα ηελ εκπηζηεπηεί ν παξαιήπηεο ηνπ 

κελχκαηνο. Δδψ θαίλεηαη φηη, ρσξίο λα δηαθεκίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 

ηεο, ππνβάιιεη ζηνλ ζεαηή ην κήλπκα φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο εηθφλεο πνπ έδεημε δε 

ζα ππήξραλ, π.ρ. ε βηληενθιήζε ησλ παππνχδσλ  κε ηα εγγφληα ηνπο ―θαη φρη κφλν, 

ρσξίο απηήλ. 

 

 

            3.1.γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ 

έμαξζε ηεο παλδεκίαο CoVid-19 θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηελ αθνινχζεζαλ. 

πγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ηα εμσγισζζηθά 

ζηνηρείαθαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ δέρνληαη νη 

άλζξσπνη ιφγσ ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζπίηη θαη ηεο απνρήο ηνπο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ εξγαζία ηνπο. Καηά ηε ιήςε θαη επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο, 

κε βάζε ην πιαίζην απηφ, ην κήλπκα ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά γηα ηνλ δέθηε. 

      ην ίδην κνηίβν, ιέμεηο φπσο «κηζώ» ή «ζθνηώλνκαη» απνπνηνχληαη ηελ αξλεηηθή 

ηνπο ζεκαζία θαη πεξηέρνληαη ζηε γεληθφηεξε αλάγθε ηεο δηαηήξεζεο ησλ έληνλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη επηζπκηψλ πνπ κεηαβηβάδεη ην κήλπκα. Σν λα κηζεί θαλείο ή λα 

ζθνησζεί, φπσο θαη ηα ππφινηπα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (λα ζηαπξώζσ ηα 

ρέξηα κνπ, λα κελ ζέισ, λα κελ αγαπώ…), εξκελεχνληαη σο ε δηαηήξεζε ηεο έληαζεο, 

ηνπ ζθνπνχ πνπ ελέρεη απηνζπζία, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο αιιειεγγχεο θαη γεληθφηεξα 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ απηψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπληνλίδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο ζε ζπκκεηνρηθέο αιιειεπηδξάζεηο.  

      Οη δέθηεο, έρνληαο δηαλχζεη έλα δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δελ είραλ πνιιέο 

επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κε πνιινχο αλζξψπνπο, είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθνί ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ πεξηβάιιεη ην θείκελν θαη έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα 

εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο κε ζεηηθφ γηα ηελ εηαηξεία ηξφπν.  
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     3.2. Wind- «OrdinaryPeople» Wind 

 

            (https://www.youtube.com/watch?v=apspm_W9cbY) 

 

«Τνπο νλνκάδνπκε ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο. Δίλαη άλζξσπνη πνπ δείρλνπλ ηνλ 

ζσζηό δξόκν, αλ θαη ζηνπο ίδηνπο δελ ηνλ έδεημε θαλείο. Άλζξσπνη κε ιακπεξό βιέκκα 

ζε ιεξσκέλα πξόζσπα. Υπεξάλζξσπνη κε κπέξηεο θαη κάζθεο πνπ δε γίλνληαη ηαηλίεο. 

Άλζξσπνη πνπ θξαηάλε θαζαξό ην δηθό ηνπο θνκκάηη ηνπ δξόκνπ, πνπ ζπκνύληαη όηη 

είλαη θηηαγκέλνη από ρώκα. Με δπλαηέο γξνζηέο θη αο κνηάδνπλ αδύλακνη. Άλζξσπνη 

κηθξνί, πνπ ρηίδνπλ γίγαληεο, πνπ λνηάδνληαη, πνπ πξνζπαζνύλ, πνπ δελ ηα παξαηάλε 

πνηέ. Τνπο νλνκάδνπκε ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο, αλ θαη κόλν ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα 

δελ θάλνπλ.Σηελ Wind γηα όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζνύκε. Μεηώλνπκε 

ζηαζεξά ηηο ηηκέο καο, εμειίζζνπκε ζπλερώο ην δίθηπν καο, δεκηνπξγνύκε ζπλεξγαζίεο 

γηα λα ζαο πξνζθέξνπκε πάληα ηηο θαιύηεξεο ππεξεζίεο. Γηαηί όηαλ νη άλζξσπνη 

πξνζπαζνύλ, νη εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν.Wind». 

      Ζ WindHellas απνηειεί κηα εηαηξεία πνπ επίζεο εηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, ε επηρείξεζε, φληαο κεηεμέιημε ηνπ 

πξνθαηφρνπ ηεοTimHellas, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζθνξάο 

θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη ζπλδξνκεηηθήο 

ηειεφξαζεο. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πνπ πξνβιήζεθε ζηνπο δέθηεο ησλ ηειεζεαηψλ 

πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζε ηεο θαξαληίλαο ζηε 

ρψξα καο, ζθελνζεηήζεθε απφ ηε δηαθεκηζηηθή “The Newtons Laboratory” θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Julio Del Alamo. Γηεπζπληήο θσηνγξαθίαο ήηαλ ν Υξήζηνο 

Βνπδνχξεο, ελψ παξαγσγφο ν Ζξαθιήο Μαπξνεηδήο (https://csrindex.gr/Wind-

synithismenoi-iroes/). 

 

 

3.2.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      ηε δηαθήκηζε ηεο Wind δεζπφδεη ε αληξηθή εθθψλεζε  ηνπ θεηκέλνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ελ κέζσ παλδεκίαο κε ζπλέπεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα. Σν ηειενπηηθφ ζπνη μεθηλά ζε α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν, 

ππνδειψλνληαο φηη ε δηαθεκηδφκελε εηαηξεία βξίζθεηαη «ζηελ ίδηα νκάδα» κε ηνλ 

παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο. Σν γισζζηθφ κήλπκα απνηειείηαη απφ ζχληνκεο θαη 

https://www.youtube.com/watch?v=apspm_W9cbY
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ζαθείο πξνηάζεηο. Ζ δηαθήκηζε θαίλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα επηθαιείηαη 

ην ζπλαίζζεκα ησλ ζεαηψλ κε ηε ρξήζε πνηθίισλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ, φπσο απηφ 

ηεο ππεξβνιήο (ρηίδνπλ γίγαληεο, ππεξάλζξσπνη), ηεο αληίζεζεο (ιακπεξό βιέκκα ζε 

ιεξσκέλα πξόζσπα, κε δπλαηέο γξνζηέο θη αο κνηάδνπλ αδύλακνη), ηεο κεηαθνξάο 

(δείρλνπλ ηνλ δξόκν). Με ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα επηρεηξεί λα ειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ ζεαηψλ κε απψηεξν 

ζθνπφ λα ηνπο πείζεη γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Ζ ρξήζε ησλ πνιιαπιψλ 

ππεξβνιψλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ αληηζέζεσλ, εθηφο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ,  επηρεηξεί λα απνδψζεη βαξχηεηα ζηηο ελέξγεηεο 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξακκίζεη ηε δπζθνιία πνπ έρεη έξγν ηνπο. 

Δίλαη εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνπ ιεηηνπξγεί θαηά βάζε κε 

ζπγθηλεζηαθέο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

      Παξά ηηο ππάξρνπζεο δπζρεξείο ζπλζήθεο, ε εηαηξεία δηαηξαλψλεη πςειφ 

αίζζεκα επζχλεο. ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη αλαθνξά ζην πξντφλ ηεο, 

ππνγξακκίδνληαο φηη άμνλαο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ηεο είλαη ε ζπλεηζθνξά ζην έξγν 

ησλ αλζξψπσλ πνπ πξναλέθεξε («Σηε Wind γηα όινπο απηνύο ηνπο αλζξώπνπο 

πξνζπαζνύκε. Μεηώλνπκε ζηαζεξά ηηο ηηκέο καο, εμειίζζνπκε ζπλερώο ην δίθηπν καο, 

δεκηνπξγνύκε ζπλεξγαζίεο γηα λα ζαο πξνζθέξνπκε πάληα ηηο θαιύηεξεο ππεξεζίεο»). 

      Ο εθθσλεηήο ζπλερίδεη ζε α΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο 

νκάδαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα καδί κε ηνπο ππφινηπνπο 

«αλζξώπνπο- ππεξαλζξώπνπο». Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ην γισζζηθφ 

ζπγθείκελν ηεο δηαθήκηζεο αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία. Αξρηθά, αλαδεηθλχεη ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επνρήο ηεο παλδεκίαο σο πξάμε εξσηθή- 

αμηέπαηλε, πνπ ελέρεη απηνζπζία θαη απαηηεί ζεβαζκφ. ηε ζπλέρεηα, ηαπηίδεη ηελ 

εηαηξεία κε ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, ζπλεπψο θαηαδεηθλχεη ην έξγν ηεο εηαηξείαο σο 

πξάμε εξσηθή θαη αμηέπαηλε, πνπ ελέρεη απηνζπζία θαη ραίξεη ζεβαζκνχ. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν, απνζθνπεί λα πείζεη ην θνηλφ – ζηφρν λα ζηξαθεί πξνο απηήλ, πείζνληάο 

ηνλ γηα ην αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο πνπ δηαηξέρεη ηελ πνιηηηθή ηεο, πνπ σο 

κνλαδηθφ ηεο άμνλα έρεη ην θνηλφ θαιφ. π ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαθήκηζε 

ηεο Cosmote, εδψ ζην δηαθεκηζηηθφ θείκελν βιέπνπκε αλαθνξά ζηελ εηαηξεία θαη 

ηελ νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή (κείσζε ηηκψλ, βειηίσζε ππνδνκψλ). 
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     3.2. β. Παξαγισζζηθά ηνηρεία 

 

      Ζ ζπλεηδεηή επηινγή ηεο αληξηθήο, ζηαζεξήο θσλήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κνπζηθή ππφθξνπζε πηάλνπ ζε απαιφ ξπζκηθφ ηφλν, απνδίδεη κία κνξθή 

αθεγεκαηηθφηεηαο ζην θείκελν, κεηαθέξνληάο ην ζηνλ αθξναηή κε ηε κνξθή 

ηζηνξίαο ή παξακπζηνχ. Σα γισζζηθά ζηνηρεία κε ηα κεηαθνξηθά θαη ππεξβνιηθά 

ζρήκαηα θαίλεηαη λα εληζρχνπλ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ κελχκαηνο.  

      ε γεληθέο γξακκέο, ην θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ πιάλα, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηα 

ιεγφκελα ηνπ εθθσλεηή ζε αξγή θίλεζε εληείλνληαο ηηο εηθνληδφκελεο θηλήζεηο. Οη 

ηειεπηαίεο εθηεινχληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ θαζεκεξηλνχο εξγαδνκέλνπο, πνπ 

ζηξέθνληαη ζηελ θάκεξα κε βιέκκα ρακνγειαζηφ θαη ζίγνπξν. ην ζεκείν φπνπ 

μεθηλά ε αλαθνξά ζηελ εηαηξεία, ε κνπζηθή αιιάδεη· γίλεηαη πην έληνλε θαη εχζπκε, 

ζρεκαηίδνληαο έλα αθεγεκαηηθφ θξεζέλην πνπ θνξπθψλεηαη ζηελ αλαθνξά ηνπ 

νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηνπ θιηκαθσηνχ 

ζρήκαηνο ζηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. Ζ αιιαγή ζηε 

κνπζηθή αλάγεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Wind ζε ελέξγεηεο πνπ θέξνπλ ην αίζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο πνπ πξνεγήζεθε ελψ, παξάιιεια, ηα πιάλα απνθηνχλ πην έληνλε θίλεζε.  

      Σν παξαγισζζηθφ πιαίζην, επνκέλσο, απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ιεγνκέλσλ  

ηνπ εθθσλεηή ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Wind, απνδίδνληαο κηα γεληθφηεξε 

θιηκάθσζε ζην ζχλνιν ηεο δηαθήκηζεο. Ζ ελαιιαγή ηεο έληαζεο ηεο κνπζηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα ησλ πιάλσλ κεηαθέξνπλ ηα επηδησθφκελα κελχκαηα σο 

κηα πξάμε αλαθνχθηζεο, κηα ζσηήξηα απφθξηζε ζηε δπζρέξεηα ησλ θαηαζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν άλζξσπνο -  ππεξήξσαο, ν ζεαηήο – θαηαλαισηήο. 

      Ζ εηθφλα ηεο Wind, έηζη φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαγισζζηθφ πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο, θαίλεηαη λα παξαπέκπεη ζηελ ηδαληθή απηνεηθφλα ηνπ 

θνηλνχ- ζηφρνπ. πσο πξναλαθέξζεθε, νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ θαη ζρεηίδνληαη 

θαιχηεξα κε απηέο ηηο δηαθεκίζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ άηνκα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ 

ηδαληθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα· ην άηνκν πνπ ζα ήζειαλ λα είλαη θαη ην πψο ζα ήζειαλ 

λα γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο άιινπο (Kilyeni, 2009). Με ηε ζηξαηεγηθή απηή, ε 

δηαθεκηδφκελε εηαηξεία επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ-ζηφρν ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο «ηδαληθήο απην-εηθφλαο», πξνηείλνληαο ηα πξντφληα 

ηεο σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηδεαηνχ γηα ηνλ εθάζηνηε δέθηε. 

 

 



52 
 

3.2. γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      ην εμσγισζζηθφ πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

πεξηιακβάλεηαη ε γλψζε ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζε θαζεζηψο παλδεκίαο, ππφ 

ηελ πίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο δηαζπνξάο ηεο θαη ππφ ηνλ θίλδπλν λα 

λνζήζνπλ ή ίδηνη ή λα κεηαθέξνπλ ηνλ ηφ ζε άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ή θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ δηαηξέρεη ην θείκελν γίλεηαη πνιχ πην 

έληνλε ππφ ηε γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιεγνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Οη δέθηεο ηνπ κελχκαηνο 

δέρνληαη πνιχ κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, θαζψο, ελδερνκέλσο, 

παξαιιειίδνπλ ηα ιεγφκελα ζρεηηθά κε ηνλ αθαλή εξσηζκφ κε αλζξψπνπο πνπ 

γλσξίδνπλ φηη εξγάδνληαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο. Παξάιιεια, 

κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν εμσγισζζηθφ πιαίζην, είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα απνηεινχλ 

θαη νη ίδηνη νη δέθηεο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αλζξψπσλ, νπφηε ε επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκα πξνρσξά ζην επίπεδν ηεο ηαχηηζεο ηνπ δέθηε κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο. 

      Καηαιεθηηθφ ζεκείν ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απνηειεί ε θξάζε: «Όηαλ νη 

άλζξσπνη πξνζπαζνύλ, νη εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν». 

Φηιηξάξνληαο ηελ παξαπάλσ θξάζε κε βάζε ην εμσγισζζηθφ πιαίζην ηνπ 

κελχκαηνο, δηαπηζηψλνπκε πξνζπάζεηεο αθελφο θαηαζηνιήο ηεο παλδεκίαο θαη 

αθεηέξνπ νηθνλνκηθήο επηβίσζεο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ. Δξκελεχνληαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο αλαθεξφκελεο «πξνζπάζεηεο». Ο αθξναηήο αληηιακβάλεηαη 

φηη νη ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο γίλνληαη κε άμνλα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο, 

θάηη ην νπνίν, ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, επηζπκεί θαη πξνζπαζεί πνιχ ν ίδηνο. πλεπψο, 

νη πηζαλφηεηεο λα ιάβεη θαη επεμεξγαζηεί ην κήλπκα κε ηνλ επηζπκεηφ γηα ηελ 

εηαηξεία ηξφπν είλαη αθφκα πεξηζζφηεξεο.  

 

 

     3.3.  «Αζθάιεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο κε ηα ΜΜΜ»- ΟΔΘ Α.Δ.  

(https://cutt.ly/3j6N5ad) 

 

 «Η πόιε μαλά ζε θίλεζε. Δπηζηξέθνπκε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κε αζθάιεηα ζηηο 

κεηαθηλήζεηο καο. Φξεζηκνπνηνύκε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο εθόζνλ ππάξρεη 

αλάγθε, δελ έρνπκε άιιε δπλαηόηεηα, δελ έρνπκε ύπνπηα ζπκπηώκαηα. Καη θπζηθά, 

https://cutt.ly/3j6N5ad
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θξαηάκε απνζηάζεηο θαη θνξάκε πξνζηαηεπηηθή κάζθα. Μέλνπκε ζε θίλεζε, κέλνπκε 

αζθαιείο. 

Οξγαληζκόο Σπγθνηλσληαθνύ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο 

Σηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε».      

      Ο Οξγαληζκφο πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ Θεζζαινλίθεο, σο επνπηεχνπζα αξρή ησλ 

ζπγθνηλσληψλ (ΟΑΘ θαη ΚΣΔΛ) ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, έρεη αλαιάβεη 

ζεηξά κέηξσλ θαη δξάζεσλ, ψζηε ην επηβαηηθφ θνηλφ θαη νη εξγαδφκελνη λα 

παξακέλνπλ αζθαιείο, ελφζσ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αζηηθά κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ λα 

δηαηεξήζεη αιψβεηε ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ παξά ην δπζκελέο 

πγεηνλνκηθφ θιίκα πνπ καζηίδεη ηελ θνηλσλία. 

 

     3.3. α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο βαζίδνληαη ζε 

επαλαιακβαλφκελεο γισζζηθέο πξάμεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη νξηζκέλεο 

νδεγίεο ζηνπο ζεαηέο. Οη νδεγίεο εθθξάδνληαη άξξεηα, θαζψο δε γίλεηαη ρξήζε 

πξνζηαθηηθήο ή ππνηαθηηθήο έγθιηζεο, αιιά ηνπ α΄ εληθνχ πξνζψπνπ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηε δηαθήκηζε πην νηθεία ζηνλ θαηαλαισηή, δίλνληάο ηνπ ηελ αίζζεζε ησλ 

νκαδηθά ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ. Ο ρξνληθφο άμνλαο ζηνλ νπνίν ζηεξίδνληαη ηα 

γισζζηθά κελχκαηα είλαη ην παξφλ (Δπηζηξέθνπκε… Φξεζηκνπνηνύκε…, Κξαηάκε 

απνζηάζεηο…). Ζ ρξήζε ηεο νξηζηηθήο έγθιηζεο, εθθξάδεη κηα θαηάζηαζε 

πθηζηάκελε πνπ ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο, κεηαθέξνληαο ην κήλπκα ηεο αζθαινχο 

κεηαθίλεζεο σο ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. Οη νδεγίεο είλαη ζχληνκεο θαη 

επθνινκλεκφλεπηεο. 

      Ζ εηαηξεία κεηαθνξψλ κε απηφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πξνβάιιεη ζηνπο δέθηεο 

θαηά βάζε πιεξνθνξηαθά θαη ζπκβνπιεπηηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ηε ζσζηή 

κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ ελ κέζσ παλδεκίαο. Σα γισζζηθά κελχκαηα ηεο δηαθήκηζεο 

είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη, ψζηε λα πιεξνθνξήζνπλ ηνλ αθξναηή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Παξάιιεια, αλαδεηθλχνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ εηαηξεία κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, εκπλένληαο κηα αίζζεζε αζθάιεηαο γηα ην θνηλφ- ζηφρν.  

      Ζ ρξήζε ηνπ ηειηθνχ ζιφγθαλ: «Μέλνπκε ζε θίλεζε, Μέλνπκε Αζθαιείο» εζηηάδεη 

ζηε ζπληαθηηθή επαλάιεςε κε ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο επαλαθνξάο, θαζψο ε 



54 
 

ιέμε «Μέλνπκε» επαλαιακβάλεηαη ζηελ αξρή δχν πξνηάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ηνλίδεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ελλνηψλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο θίλεζεο ζην ίδην πιαίζην, 

επηδηψθεηαη ε ζχδεπμή ηνπο θαη επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ θεληξηθνχ κελχκαηνο 

ηεο δηαθήκηζεο ζρεηηθά κε ηηο αζθαιείο κεηαθηλήζεηο.  

 

     3.3.β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ εθθψλεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ γίλεηαη απφ αληξηθή θσλή ζε θηιηθφ, 

ζηαζεξφ ηφλν. Παξαηεξψληαο ηελ εθθψλεζε, βιέπνπκε μεθάζαξε ηελ πξφζεζε ηνπ 

κελχκαηνο λα δψζεη ηηο νδεγίεο κε απιφ θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν, ψζηε λα γίλνπλ εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ηνλ δέθηε θαη λα δψζεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα γηα εχθνιε 

απνκλεκφλεπζε ηνπο. Οη πξνηάζεηο απεηθνλίδνληαη γξαπηψο ελ ζπληνκία γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε θαη απνκλεκφλεπζε ηνπο, ελψ ηα ζήκαηα ζηελ νζφλε 

θαίλνληαη νξγαλσκέλα κε βάζε ηνλ ζθνπφ απηφ, ρσξίο ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε απφ ην θεληξηθφ κήλπκα. Ζ 

απεηθφληζε ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη κέζσ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζε έληνλα ρξψκαηα, κε 

απιέο γξακκέο. Οη παξαπάλσ επηινγέο ζέηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηθφλαο επδηάθξηηα 

κεηαμχ ηνπο, ελψ φια ηα ζρήκαηα θηλνχληαη αξκνληθά κε αξγέο θηλήζεηο. Σν κήλπκα 

κεηαδίδεηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κε νκαιφηεηα ζηνλ δέθηε, ν νπνίνο έρεη ρξφλν λα 

ζπιιάβεη κηα – κηα ηηο πξνηάζεηο – νδεγίεο, λα ηηο επεμεξγαζηεί νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά, κε ηε γξαπηή θαη αθνπζηηθή ηαπηφρξνλε κεηάδνζή ηνπο. Ο απηφο, αξγφο 

θαη παξαζηαηηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ γισζζηθνχ κελχκαηνο ζπκβάιιεη ζηε 

ζεηηθή ηνπ πξφζιεςε απφ ηνλ δέθηε, ζηελ θαηαλφεζε θαη απνκλεκφλεπζή ηνπ.  

 

 

     3.3.γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ πεξηέρνληαη νη λέεο ζπλζήθεο 

κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο πνπ εηζήρζεζαλ θαη 

επηβιήζεθαλ ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη ηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο CoVid-19. Καηά 

ηελ πξψηε θξάζε (Η πόιε μαλά ζε θίλεζε), ελλνείηαη φηη ν αθξναηήο έρεη γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ ίζρπε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηελ πφιε ηνπ αιιά θαη ζε νιφθιεξε 

ηε ρψξα θαη ηψξα επίζεο γλσξίδεη ηε κεηάβαζε πνπ ζπληειείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

απηή ζε λέεο ζπλζήθεο. ε απηφ ην εμσγισζζηθφ θαηαζηαζηαθφ πιαίζην, ε παξνχζα 
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πξφηαζε δελ απνηειεί απιή δήισζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πφιε ζα βξίζθεηαη ζε 

θίλεζε μαλά, αιιά ζεκαίλεη ηελ έλαξμε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ηζρχζνπλ κεηά 

ηελ άξζε ηεο πξψηεο απαγφξεπζεο θπθινθνξίαο, απνπλένληαο κηα αηζηνδνμία ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο πεξηιακβάλνπλ πνιιά λέα δεδνκέλα, ηα νπνία 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο.  

      Σν θείκελν αλαδεηθλχεη ηνλ θίλδπλν ηεο εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο κε ζαθή 

αλαθνξά ζηελ αζθάιεηα, θαζψο νη αθξναηέο, κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν 

θαηαζηαζηαθφ πιαίζην, θαινχληαη λα εξκελεχζνπλ ην «κε αζθάιεηα» σο πεξαηηέξσ 

ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζηα 

«ζπκπηώκαηα», ζαθψο παξαπέκπεη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην, ζην 

απνηχπσκα ηεο παλδεκίαο. Παξνκνίσο, ην ηειηθφ ζιφγθαλ ηεο εηαηξείαο, ππφ ην 

πξίζκα ηνπ εμσγισζζηθνχ πιαηζίνπ, ιακβάλεηαη απφ ηνλ αθξναηή σο: «Μέλνπκε ζε 

θίλεζε, κέλνπκε αζθαιείο (από ηελ παλδεκία)». 

 

 

     3. 4.Γαιαμίαο - «Μαδί ελσκέλνη, καδί θαη από απόζηαζε!» 

 

     (https://www.youtube.com/watch?v=o5CcZEIJ2PE) 

 

«Σε ζηηγκέο δύζθνιεο αιιά θαη αραξηνγξάθεηεο (πιάλν ζάιαζζαο), νη εαπηνί καο 

δνθηκάδνληαη (θνληηλό ζε ζθεπηηθό πξόζσπν άληξα κε γθξηδαξηζκέλα καιιηά). Σηνλ 

Γαιαμία θαζεκεξηλά εξγαδόκαζηε αδηάθνπα, γηα λα εθνδηάδνπκε ηα θαηαζηήκαηα καο 

(θνληηλά πιάλα εξγαζηώλ), γηα λα ζηαζνύκε δίπια ζηηο αλάγθεο ζαο άκεζα θαη κε 

ππεπζπλόηεηα. Δπραξηζηνύκε από ηα βάζε ηεο ςπρήο καο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Γαιαμία πνπ κε απηαπάξλεζε θαζεκεξηλά θαηαβάιινπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο κε 

ζεβαζκό θαη αηνκηθή επζύλε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν καο (πιάλα ππαιιήισλ). Μαδί ζα 

βγνύκε ληθεηέο. Μαδί ελσκέλνη (πιάλν αλζηζκέλεο ακπγδαιηάο). Μαδί θαη από 

απόζηαζε». 

      Μηα αθφκα δηαθεκηζηηθή παξαγσγή, βαζηζκέλε ζην κνηίβν ηεο αζθαινχο 

πψιεζεο αγαζψλ, είλαη απηή ηεο εηαηξείαο «Γαιαμίαο» ή αιιηψο Πέληε Δ.Π.Δ. πνπ 

ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ην 1971. Πξφθεηηαη γηα κηα αιπζίδα ειιεληθψλ ζνχπεξ κάξθεη 

κε θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο βαζηθψλ αγαζψλ. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5CcZEIJ2PE
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(https://5ae.gr/?q=%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%

AF%CE%B1/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1). 

 

     3.4.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      ην παξφλ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα πεξηιακβάλνληαη γισζζηθέο πξάμεηο 

πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζην ζνχπεξ κάξθεη «Γαιαμίαο». Σν 

θείκελν εθθσλείηαη ζε παξνληηθφ άμνλα κε ηε ρξήζε ηεο νξηζηηθήο έγθιηζεο, ε νπνία 

δειψλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εθθψλεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε α’ πιεζπληηθφ πξφζσπν, θαιιηεξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη ν 

δέθηεο ηνπ κελχκαηνο αθνχεη ηελ νκάδα εξγαδνκέλσλ ηνπ Γαιαμία λα ηνπ 

απεπζχλεηαη. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ρξεζηκνπνηεί, θαηά θχξην ιφγν, απιφ 

θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην κε ειάρηζηα ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα απηφ ηεο 

κεηαθνξάο (αραξηνγξάθεηεο ζηηγκέο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Γαιαμία)θαη ηεο 

ππεξβνιήο (ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο). Σα ζρήκαηα απηά εμππεξεηνχλ νξηζκέλνπο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, φπσο ην λα ηνλίζεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ θαη ηε δπλακηθή ηνπ δεζκνχ ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο ηνπ Γαιαμία θαη λα ππνγξακκίζεη ηε δπζθνιία ησλ εξγαζηψλ ζην ζνχπεξ 

κάξθεη. Ζ ρξήζε ηεο θξάζεο: «Δπραξηζηνύκε από ηα βάζε ηεο ςπρήο καο» 

εμαλζξσπίδεη ηνλ νξγαληζκφ θαη εληείλεη ηε ζπγθηλεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, 

ελψ παξάιιεια ελεξγνπνηεί ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δέθηε.  

      Γεληθφηεξα, ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ επηθαινχληαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

δέθηε κε γισζζηθέο πξάμεηο πεξηγξαθήο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην ζνχπεξ κάξθεη 

θαη ηε ρξήζε ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ ππνγξάκκηζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα 

ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, σο πξνο ηα γισζζηθά ζηνηρεία, πξνβάιιεηαη ε εηθφλα κηαο 

εηαηξείαο ε νπνία αληηκεησπίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο κε ζεβαζκφ θαη αλαγλσξίδεη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

εηαηξεία αλαδεηθλχεη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα θαη κεηαθέξεη ην κήλπκα ηεο 

εληαηηθήο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε, ππνλνψληαο ηε δηαηήξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αιιά θαη ηε δηάζεζή ηεο λα αθηεξψζεη ηνλ 

δηαθεκηζηηθφ ηεο ρξφλν, γηα λα επραξηζηήζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο.  

      Έπεηηα, ζην ζιφγθαλ: «Μαδί Δλσκέλνη, Μαδί θη από απόζηαζε» εληνπίδεηαη ην 

ζρήκα ζπληαθηηθήο επαλάιεςεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επαλαθνξάο κε ηελ 

επαλάιεςε ηεο ιέμεο «Μαδί» ζηελ αξρή δχν πξνηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ε 
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επηζηξάηεπζε ζρήκαηνο εζηηαζκέλνπ ζηε ζπληαθηηθή αληηπαξάζεζε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα νμχκσξνπ ζρήκαηνο, ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε δχν ελλνηψλ πνπ 

θαηλνκεληθά απνθιείνπλ ε κηα ηελ άιιε(ε απφζηαζε δειαδή απνθιείεη ην καδί). ην 

βάζνο, σζηφζν, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην εμσγισζζηθφ πιαίζην, εθθξάδεηαη έλα 

γεληθφηεξν λφεκα ηεο ελφηεηαο ησλ αλζξψπσλ ζην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηεο 

παλδεκίαο.  

 

3.4.β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη απφ αληξηθή θσλή ζε θηιηθφ θαη παξαθιεηηθφ 

ηφλν, κε ακπδξή κνπζηθή ππφθξνπζε. Σν βίληεν μεθηλά κε έλα παλνξακηθφ πιάλν 

ζάιαζζαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ έλλνηα «αραξηνγξάθεηεο» θαη κε δχν πιάλα 

πξνβιεκαηηζκέλσλ πξνζψπσλ σο πξνβνιή ησλ αραξηνγξάθεησλ πεξηνρψλ ζηνπο 

αλζξψπνπο. Σν ακέζσο επφκελν πιάλν απεηθνλίδεη έλα θηίξην κε ηελ επηγξαθή ηνπ 

ζνχπεξ κάξθεη. Ζ ελαιιαγή απηή ησλ πιάλσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 

αλαδεηθλχεη ηελ εηαηξεία σο έλα νηθείν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηελ αραξηνγξάθεηε πεξηνρή. ηε ζπλέρεηα, νη εηθφλεο πνπ πξνβάιινληαη 

απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο ελέξγεηεο κέζα ζην ζνχπεξ κάξθεη, κε θνληηλά πιάλα ζηα 

ρακνγειαζηά πξφζσπα ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαδεηθλχνληαο ηελ επηκνλή θαη ηε 

δηάζεζή ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ παξά ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο πίεζεο. Πξνβάιινληαη, επίζεο, θνληηλά πιάλα ησλ ρεξηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά γάληηα, ηα νπνία ηνλίδνπλ ηηο ηδηάδνπζεο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη ππάιιεινη. Σν ηειεπηαίν πιάλν απεηθνλίδεη κία 

ειηφινπζηε κέξα θαη κία αλζηζκέλε ακπγδαιηά, παξαπέκπνληαο ζηελ αλακελφκελε 

αλάθακςε απφ ηηο ηξέρνπζεο δχζθνιεο, εληζρχνληαο ηνλ αηζηφδνμν ραξαθηήξα ηνπ 

κελχκαηνο.  

 

     3.4. γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ν 

ζεαηήο γλσξίδεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εξγάδεηαη έλαο ππάιιεινο ζε έλαλ 

κεγάιν φκηιν ζνχπεξ κάξθεη ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ πειαηψλ πνπ 

ζπλσζηίδνληαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη απφ ηελ εκέξα πνπ ν ηφο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ 

Διιάδα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξνπζηάδνληαη νη αληίμνεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ππφ 
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ηηο νπνίεο έλαο ππάιιεινο θαιείηαη λα απνδψζεη ηεξψληαο ηα επηβεβιεκέλα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία. Παξάιιεια, ν ίδηνο εθηίζεηαη ζε κεγάιν θίλδπλν λα 

λνζήζεη ή λα κεηαδψζεη ηνλ ηφ ζε άηνκα ηνπ θηιηθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

      Με απηφ ην δηαθεκηζηηθφ βίληεν, ν δηαθεκηζηήο επηρεηξεί λα απηνπαξνπζηαζηεί 

ζηνλ δέθηε σο αληηιακβαλφκελνο ηε δπζρέξεηα ησλ ζπλζεθψλ απηψλ θαη ηαζζφκελνο 

ζην πιεπξφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ. Ζ εηαηξεία κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαλζξσπίδεηαη θαη 

δείρλεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, ελψ ζπγρξφλσο αληηιακβάλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ρξσζηάεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ κέζν εξγαδφκελν πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Ζ αλαγλψξηζε απηή πξνθαιεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ 

δέθηε θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηέο ηνπ λα πξνηηκήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. 

      Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ 

εξγάδεηαη πηζαλφλ ζε παξεκθεξείο ζέζεηο εξγαζίαο, ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα επηηχρεη ηελ ηαχηηζε ηνπ 

δέθηε κε ην άηνκν πνπ ιακβάλεη ηηο επραξηζηίεο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο. 

 

     3.5. Επζνπνηία Amstel – «Μηα επρή από ηελ θαξδηά καο»  

 

     (https://www.youtube.com/watch?v=XKMXny0Ow14) 

 

 «Μηα επρή από ηελ θαξδηά καο. Να έξζεη γξήγνξα ε κέξα πνπ ζα κπνξνύκε λα 

θάηζνπκε ζην ίδην ηξαπέδη θαη λα πηνύκε κηα κπύξα. Γελ έρεη ζεκαζία πνηα κπύξα. 

Όπνηα κπύξα αξέζεη ζηνλ θαζέλα. Αξθεί πνπ ζα είκαζηε μαλά καδί. Μέρξη ηόηε, 

κέλνπκε ζπίηη γηα όζα έρνπκε ζηελ θαξδηά». 

Ζ εηαηξεία δπζνπνηίαο κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία “Amstel” έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηελ Οιιαλδία, φπνπ θαη ηδξχζεθε ην 1870. ηελ Διιάδα ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάζεζε ηνπ δχζνπ Amstel θαηέρεη ε Αζελατθή Επζνπνηία (ζπγαηξηθή ηεο Heineken), 

ε νπνία πξνάγεη κηα ηεξάζηηα γθάκα πξντφλησλ κπχξαο (Garret, 2011). Τπφ ην 

πλεχκα ηεο γεληθφηεξεο εθαξκνγήο θαλφλσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ Covid-19, ε εηαηξεία πξνψζεζε κηα εμφρσο ζηνρεπκέλε 

δηαθήκηζε.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKMXny0Ow14
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    3.5. α. Γισζζηθά ζηνηρεία  

 

      ην παξφλ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη δηάρπηε ε γισζζηθή πξάμε ηεο επρήο, 

φπσο γίλεηαη θαλεξφ κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «επρή». ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε 

επρή ιεηηνπξγεί σο πξνζιεθηηθφο ελδείθηεο, δειαδή σο έλα γισζζηθφ κέζν πνπ 

ζεκαδεχεη ην εθθψλεκα σο γισζζηθή πξάμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Ζ επφκελε 

πξφηαζε δηαηππψλεηαη ζε ππνηαθηηθή έγθιηζε, κέζα απφ ηελ νπνία δειψλεηαη θαη ν 

κειινληηθφο άμνλαο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη (Να έξζεη γξήγνξα ε κέξα πνπ ζα 

κπνξνύκε λα θάηζνπκε ζην ίδην ηξαπέδη θαη λα πηνύκε κηα κπύξα). Οη επφκελεο δχν 

πξνηάζεηο (Γελ έρεη ζεκαζία πνηα κπύξα. Όπνηα κπύξα αξέζεη ζηνλ θαζέλα), 

ιεηηνπξγνχλ επεμεγεκαηηθά ζηε ιέμε κπχξα ηεο δεχηεξεο πξφηαζεο θαη είλαη 

δηαηππσκέλεο ζε νξηζηηθή έγθιηζε κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην πξαγκαηηθφ. 

πγθεθξηκέλα, δηεπθξηλίδνπλ φηη κε ηελ αλαθνξά ζηε ιέμε κπχξα δελ ελλννχλ 

απνθιεηζηηθά ηε κπχξα ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξείαο, αιιά νπνηαδήπνηε κπχξα 

πξνηηκάεη ν δέθηεο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ επφκελε πξφηαζε μεθηλάεη κε ην απξφζσπν 

ξήκα αξθεί, ην νπνίν δειψλεη φηη ε κειινληηθή ζπλζήθε «ζα είκαζηε μαλά καδί», 

απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηε γισζζηθή πξάμε ηεο επρήο, 

ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια αηηηαθά ζηελ επεμήγεζε, «όπνηα κπύξα αξέζεη ζηνλ 

θαζέλα».  

      Σν λα είκαζηε μαλά καδί, δειαδή, απνηειεί ηε κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επρή, πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζνχκε ζην ίδην ηξαπέδη θαη λα πηνχκε κηα κπχξα, ελψ 

ην είδνο ηεο κπχξαο δε ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ επρή απηή. πλεπψο, ε 

δηαθήκηζε, κε ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, πξνάγεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«καδί» ζε ζρέζε κε ηε κάξθα ηεο κπχξαο πνπ ζα επηιέμεη ν δέθηεο. Με απηήλ ηελ 

πξάμε, ε εηαηξεία είλαη πξνθαλέο φηη πξνβάιιεη ηηο αμίεο ηεο ζχκπξαμεο θαη ηεο 

νκφλνηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ηεο, παξνπζηάδνληαο έλα 

θνηλσληθά επαίζζεην πξφζσπν θαη κία πνιηηηθή φπνπ ε θνηλσληθή νκαιφηεηα 

πξνεγείηαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο. Ο ζθνπφο απηφο γίλεηαη θαλεξφο θαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ α΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ζχκπξαμεο ηνπ 

δέθηε κε ηελ εηαηξεία, θάλνληάο ηνλ λα ηελ αηζζαλζεί σο ζχκκαρν. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

πηζαλφηεηεο γηα ηνλ ζεαηή λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ απμάλνληαη.   

      Καζψο ζηηο δηαθεκίζεηο πξνβάιιεηαη ε αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ε 

θξάζε: «δελ έρεη ζεκαζία πνηα κπύξα» θεληξίδεη επηπιένλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή, κε 

ηε ρξήζε ελφο πξσηφηππνπ ζρήκαηνο. Δπίζεο, ε θξάζε: «απφ ηελ θαξδηά καο» 
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ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζεαηή θαη ζηελ 

αλάδεημε ηνπ αλζξψπηλνπ πξνθίι ηεο εηαηξείαο.  

      Ζ ηειεπηαία θξάζε: «Μέρξη ηόηε, κέλνπκε ζπίηη γηα όζα έρνπκε ζηελ θαξδηά», 

δειψλεη αξρηθά φηη ε κέξα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην κήλπκα ζα έξζεη κε ηε θξάζε 

«Μέρξη ηόηε», εθθξάδνληαο ζηγνπξηά θαη αηζηνδνμία απέλαληη ζηνλ δέθηε. ηε 

ζπλέρεηα, επηζηξαηεχεηαη ην θπβεξλεηηθφ ζιφγθαλ γηα ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο 

«Μέλνπκε Σπίηη». ην ζεκείν απηφ, ηα γισζζηθά ζηνηρεία παξαπέκπνπλ ζε νξηζκέλεο 

νδεγίεο κε ηε ρξήζε νξηζηηθήο έγθιηζεο θαη α’ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ γηα ηε 

δήισζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη νκαδηθά ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

ππφθεηηαη θαη ν εθθσλεηήο. Ζ πξφηαζε θιείλεη αλαθέξνληαο «γηα φζα έρνπκε ζηελ 

θαξδηά», πξαγκαηνπνηψληαο επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζεαηή θαη ζχλδεζε κε ηα 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία, (δειαδή ηε κεισδία ηνπ δεκνθηινχο ηξαγνπδηνχ «Σηελ 

θαξδηά» πνπ ζπλνδεχεη ην εθθσλνχκελν θείκελν) αιιά θαη κε ηα εμσγισζζηθά 

ζηνηρεία, θαζψο ζε πξνεγνχκελν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ηεο ίδηαο εηαηξείαο είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ηξαγνχδη. 

 

3.5. β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία  

 

      Σν θείκελν εθθσλείηαη απφ ζηαζεξή αληξηθή θσλή ζε θηιηθφ ηφλν. Ζ θσλή 

ζπλνδεχεηαη απφ ηε κεισδία ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ «Σηελ Καξδηά» εθηειεζκέλε ζε 

πηάλν. Ζ κνπζηθή είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ δέθηε. ηε δηαθήκηζε δελ ππάξρεη θαλέλα 

εηθνληδφκελν άηνκν, παξά κφλν θφθθηλν θφλην, ζην νπνίν γίλεηαη γξαπηή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εθθσλνχκελνπ θεηκέλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαθεκηδφκελε 

εηαηξεία ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ κελχκαηνο πνπ επηζπκεί λα κεηαδψζεη θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ απέλαληη ζε νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζεαηή. Σν θφθθηλν ρξψκα ηνπ θφληνπ είλαη θαη ην ρξψκα κε ην νπνίν 

έρεη ζπλδεζεί ε ηαπηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο, νπφηε θαη ε επηινγή απηή 

επηρεηξεί λα ηαπηίζεη ην εθθσλνχκελν γισζζηθφ κήλπκα κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

εηαηξείαο.  
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            3.5. γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      ηελ πξνεγνχκελε δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλαπαξαγφηαλ ην ελ ιφγσ 

ηξαγνχδη, ππήξραλ ηνπία κε πνιχ θφζκν πνπ εξγαδφηαλ γηα ηελ Amstel θαη 

ηξαγνπδνχζε ζηελ θάκεξα ηνπο ζηίρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ ηαπηφρξνλα 

κε ηνλ θαιιηηέρλε, δίλνληαο έλαλ εχζπκν θαη θσκηθφ ηφλν. ηε δηαθήκηζε απηή, δελ 

ππάξρεη θαλέλαο άλζξσπνο ζην πιάλν, παξά κφλν ην θφθθηλν θφλην κε ηε γξαπηή 

απεηθφληζε ηνπ εθθσλνχκελνπ θεηκέλνπ, ελψ αθνχγεηαη κφλν κηα απαιή εθηέιεζε 

ζην πηάλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεισδίαο, πνπ πξνζδίδεη έλαλ κειαγρνιηθφ ηφλν. Ζ 

πξνεγνχκελε δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγεί σο δηαθεηκεληθφ ζηνηρείν, 

ππαγφκελν ζην γλσζηηθφ πιαίζην, θαζψο ν δηαθεκηζηήο ππνζέηεη φηη ν δέθηεο έρεη δεη 

θαη αλαγλσξίδεη ηελ πξνεγνχκελε δηαθήκηζε ηεο εηαηξείαο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

πξνεγνχκελε, πνιππιεζή θαη επράξηζηε δηαθήκηζε, πξνβάιιεηαη ηψξα κηα 

δηαθήκηζε ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ε αληίιεςε ηεο εηαηξείαο γηα ηε κεηαβνιή πνπ 

έρεη ζπληειεζηεί ζηελ θνηλσλία. Ζ δηαθήκηζε είλαη πην ζνβαξή θαη δελ εθθξάδεη 

παξά ηελ επρή ηεο εηαηξείαο λα επαλέιζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ θαλνληθφηεηα. Ζ 

έιιεηςε αλζξψπηλεο παξνπζίαο απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζπλδέεηαη κε ην 

«Μέλνπκε Σπίηη» θαη ηελ αληίζηνηρε αλζξψπηλε απνπζία απφ πνιιά πεξηβάιινληα 

θαη πνιχ πηζαλφλ λα δειψλεη φηη ε εηαηξεία θαηαζθεχαζε ην ζπγθεθξηκέλν 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα απαζρνιψληαο ηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ αηφκσλ, 

εθαξκφδνληαο θαη ε ίδηα ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ ζπλαζξνίζεσλ. 

      ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην, ν δέθηεο, θαζψο παξαθνινπζεί ηελ παξνχζα 

δηαθήκηζε, δηαλχεη ην δηάζηεκα ηεο πξψηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο θαη βξίζθεηαη 

ππφ ζπλζήθεο απζηεξνχ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο. Δπνκέλσο, ε επρή πνπ 

εθθξάδεηαη ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηαπηίδεηαη θαη κε ηε δηθή 

ηνπ πξνζσπηθή επρή εληζρχνληαο ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηελ εηαηξεία. Δπίζεο, ελψ 

παξαθνινπζεί ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρεη πνιχ θαηξφ λα 

θαζίζεη ζην ηξαπέδη λα πηεη κηα κπχξα καδί κε άιινπο αλζξψπνπο, επνκέλσο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε επρή, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, πξνθαιεί ζπκπάζεηα γηα απηφλ πνπ ηελ 

εθθσλεί, δειαδή, ηελ εηαηξεία.  
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3.6. «Med ςσλίδεηο κε αζθάιεηα»- Mediterranean Cosmos 

 

«Όηαλ μέξεηο όηη ςσλίδεηο κε αζθάιεηα, ε απόιαπζε ηνπ shopping είλαη αθόκε 

κεγαιύηεξε. Γη’ απηό ζην Mediterranean Cosmos ζαο ππνδερόκαζηε μαλά κε κέγηζηε 

αζθάιεηα θαη επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο. Τνπνζεηήζακε ζεξκηθέο θάκεξεο ζε θάζε 

είζνδν, όπσο θαη ζπζθεπέο απνιύκαλζεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο, ζέζακε απζηεξά κέηξα 

πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηνύκε ζπλερείο απνιπκάλζεηο θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ θαη ηνπαιεηώλ. Γηαζέηνπκε θιηκαηηζκό πξνζαγσγήο 100% λσπνύ αέξα ρσξίο 

αλαθπθινθνξία, ειέγρνπκε δηαξθώο γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη θξνληίδνπκε 

θάζε ιεπηνκέξεηα, γηα λα απνιακβάλεηε ηα ςώληα ζαο θαη ηε βόιηα ζαο όπσο παιηά θαη 

αθόκα θαιύηεξα». 

 «…Mediterranean Cosmos: ε απόιαπζε λα ςσλίδεηο κε αζθάιεηα…» 

Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Cosmoradio 

Θεζζαινλίθεο. 

      Ζ εηαηξεία Med απνηειεί έλα δεκνθηιέο “brand name” ζην ρψξν ησλ εζσξνχρσλ 

κε πιεζψξα θαηαζηεκάησλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ρψξαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

πξψηεο επηδεκηθήο θάζεο ηνπ ηνχ Covid-19, ε εηαηξεία κε ερεξή παξνπζία ζην 

δηαθεκηζηηθφ γίγλεζζαη παξνπζίαζε έλα ξαδηνθσληθνχ ηχπνπ πξνσζεηηθφ κήλπκα 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο ζην εκπνξηθφ θέληξν Mediterranean Cosmos 

ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ θαη ζηεγάδεηαη.    

 

     3.6.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζπληζηνχλ 

γισζζηθέο πξάμεηο κε ζθνπφ θαηά θχξην ιφγν ηελ εθπφλεζε πεξηγξαθηθψλ 

δειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ. Οη πξνηάζεηο 

είλαη δηακνξθσκέλεο ζε παξνληηθφ άμνλα, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη νξηζηηθή έγθιηζε, 

νπφηε θαη δειψλεηαη κηα πθηζηάκελε θαηάζηαζε.  

      Σν θείκελν μεθηλάεη κε ηε ρξήζε α’ εληθνχ πξνζψπνπ, απεπζπλφκελν ζηνλ δέθηε 

κε ακεζφηεηα θαη νηθεηφηεηα. Σν εθθψλεκα: «Όηαλ μέξεηο όηη ςσλίδεηο κε αζθάιεηα, 

ε απόιαπζε ηνπ shopping είλαη αθόκε κεγαιύηεξε» ζπληζηά γισζζηθή πξάμε κέζα 

απφ ηελ νπνία δειψλεηαη ε αζθάιεηα σο πξνυπφζεζε έηζη, ψζηε λα αληιήζεη ν 

δέθηεο κεγαιχηεξε απφιαπζε απφ ηε δηαδηθαζία ησλ αγνξψλ ηνπ. Με βάζε ηελ 
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αηηηαθή ζρέζε πνπ αθνινπζεί, δειψλεηαη ζηνλ δέθηε φηη νη ελέξγεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη έρνπλ εθπνλεζεί κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο (γη’ 

απηό ζην Mediterranean Cosmos ζαο ππνδερόκαζηε μαλά κε κέγηζηε αζθάιεηα θαη 

επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο).Με άιια ιφγηα, νη αγνξέο ζην εκπνξηθφ θέληξν 

Mediterranean Cosmos θέξλνπλ κεγάιε επραξίζηεζε. 

      Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζπληζηνχλ γισζζηθέο πξάμεηο επεμήγεζεο ηεο 

θξάζεο: «κέηξα πξνζηαζίαο» πνπ πξνεγείηαη. Οη πξνηάζεηο είλαη ζχληνκεο, 

δηαηππσκέλεο ζε παξειζνληηθφ ρξφλν θαη νξηζηηθή έγθιηζε, δειψλνληαο φηη νη 

ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε εθθσλήηξηα, έρνπλ ηειεζηεί. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο πνπ ηεινχληαη αθφκα ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ, νπφηε ν ρξφλνο είλαη παξνληηθφο. Σν πξφζσπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην α΄ εληθφ, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ζηνλ δέθηε φηη νη 

αλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ζπληζηνχλ απνηέιεζκα εξγαζίαο ζπληνληζκνχ πνιιψλ 

αλζξψπσλ, νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζε απηφλ θαη ηνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ελεξγεηψλ απηψλ. Πξνο ην ηέινο, ην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθθσλήηξηα έρεη 

αιιάμεη ζε β΄ πιεζπληηθφ, ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη κηα επηζεκφηεηα ζην χθνο, ε νπνία 

ππνγξακκίδεη ηε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. 

      Ζ δηαθήκηζε θιείλεη κε ην ζιφγθαλ: «Mediterranean Cosmos: ε απόιαπζε λα 

ςσλίδεηο κε αζθάιεηα…», ζην νπνίν ελέρεηαη ε αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία ηίζεηαη ε αζθάιεηα σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ άληιεζε απφιαπζεο. Τπελζπκίδεη, δειαδή, ζηνλ δέθηε φηη ην εκπνξηθφ θέληξν 

έρεη δηεθπεξαηψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε νη πειάηεο ηνπ λα αληιήζνπλ 

απμεκέλε απφιαπζε απφ ηε δηαδηθαζία ησλ αγνξψλ ηνπο. 

      Σν θείκελν ζε κεγάιν βαζκφ έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζην εκπνξηθφ θέληξν. Ο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη θαηά 

βάζε πιεξνθνξηαθφο θαη ην χθνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη ακεζφηεηα. 

Πξνζπαζεί λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε κε ηε ινγηθή θαηαζθεπή ηεο 

απφιαπζεο σο ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη λα ηνλ πείζεη λα επηζθεθηεί ην 

κέξνο, ππνδεηθλχνληάο ηνπ ηε ζπλέπεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ κέηξσλ ζην εκπνξηθφ 

θέληξν. 
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3.6.β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν δηαθεκηζηηθφ θείκελν εθθσλείηαη απφ γπλαίθα, ζε επράξηζην θαη ζηαζεξφ 

ηφλν. Ζ επηινγή γπλαηθείαο θσλήο, πηζαλφλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα εκπνξηθά θέληξα ζρεηίδεηαη κε πξντφληα πνπ 

απεπζχλνληαη ζε γπλαίθεο, άξα θαη ην θνηλφ- ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο 

είλαη θαηά βάζε ην γπλαηθείν θνηλφ. Καηά ηελ αθξφαζε, δηαπηζηψλνληαη κηθξέο 

παχζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζδίδεηαη έκθαζε ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ (Η 

απόιαπζε ηνπ shopping -παύζε- είλαη αθόκα κεγαιύηεξε, ...ζε θάζε είζνδν -παύζε- 

όπσο θαη ζπζθεπέο απνιύκαλζεο, ...πξαγκαηνπνηνύκε ζπλερείο απνιπκάλζεηο 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ -παύζε- θαη ηνπαιεηώλ). Ζ εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθφ ραιί, πνπ πξνζζέηεη έλαλ επηπιένλ επράξηζην ηφλν ζηε 

ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε. 

 

3.6.γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ παξνχζα δηαθήκηζε θπθινθφξεζε ζηα ξαδηφθσλα θαηά ηελ πεξίνδν άξζεο ηνπ 

παλειιαδηθνχ lockdown, έλα δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ήηαλ απμεκέλε θαη ν βαζκφο ηεο αζθάιεηαο ηεο 

θπθινθνξίαο γηα δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα ςψληα, ήηαλ αθφκα αξθεηά ακθηιεγφκελνο 

ζηελ θνηλή γλψκε. Λακβάλνληαο ππφςε ην θαηαζηαζηαθφ απηφ πιαίζην, ηα 

εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο δηακνξθσκέλα κε 

ζθνπφ λα πείζνπλ ηνλ δέθηε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ. 

      Σν κήλπκα θαίλεηαη λα έρεη δηακνξθσζεί εμ νινθιήξνπ κε απηφλ ηνλ ζθνπφ, 

βαζηζκέλν ζηε γλψζε φηη, ελψ ήηαλ πιένλ απνδεθηφ απφ ηνλ λφκν λα πάεη θαλείο ζηα 

καγαδηά ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ, ν θφζκνο ππφ ηνλ θφβν ηεο κφιπλζεο δε ζα ήηαλ 

ζε ζέζε λα αληιήζεη ηε ζπλεζηζκέλε επραξίζηεζε απφ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα. 

πλαθφινπζα, ην κήλπκα έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ην ζρήκα: «Γίλνπκε ηελ 

αζθάιεηα- Παίξλεηο ηελ επραξίζηεζε». Δίλαη έθδειε, δειαδή, ε πξνζπάζεηα λα 

ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε ζε απηφλ ηνλ άμνλα, θαη φρη απιψο λα ηνλ πείζεη (γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ζε ππέξηαην βαζκφ), εθφζνλ ν ίδηνο ζα ληψζεη αλήζπρνο 

θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ. Ζ δηαθήκηζε πξνρσξάεη έλα βήκα παξά πέξα θαη πξνζπαζεί 

λα πείζεη ηνλ ελ δπλάκεη επηζθέπηε πσο, εθφζνλ φια ζα είλαη αζθαιή, απηφο ζα 
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κπνξεί λα απνιαχζεη ηελ επίζθεςή ηνπ αθφκα θαιχηεξα απφ φ,ηη πξηλ, φπσο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά. Ίζσο ε αλαθνξά ζην πξηλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη 

πξηλ ηελ παλδεκία δελ ππήξρε ηφζν απμεκέλν ζέκα πγηεηλήο, ελ αληηζέζεη κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε φπνπ ε ακθηβνιία θπξηαξρεί. 

 

 

3.7. «ΑΒ Βαζηιόπνπινο» 

 

«Σε κηα πεξίνδν πνπ πνιιά αιιάδνπλ, εκείο ζηα ΑΒ κέλνπκε ζηαζεξά δίπια ζαο. 

Γεκηνπξγνύκε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα εζάο θαη ηνπο ππαιιήινπο καο, ηεξώληαο 

ηνπο απαξαίηεηνπο θαλόλεο πγηεηλήο. Σπλερίδνπκε λα ζαο πξνζθέξνπκε όζα ρξεηάδεζηε 

ζε ρακειέο ηηκέο θαη δπλαηέο πξνζθνξέο θαη ζπλεξγαδόκαζηε κε Έιιελεο παξαγσγνύο, 

γηα λα ζαο εμαζθαιίδνπκε θαζεκεξηλά ηε κεγαιύηεξε πνηθηιία πξντόλησλ πςειήο 

πνηόηεηαο…».   

Ζ δηαθήκηζε απηή εθθσλήζεθε ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Θεζζαινλίθεο 

Cosmoradio. 

Ζ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ ηδξχζεθε ην 1939, ζπληζηά κηα εθ ησλ 

θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο κε πιήζνο ζνχπεξ 

κάξθεη ζε φιε ηε ρψξα. Ζ ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηα δηαθεκηζηηθά δξψκελα παληφο 

νπηηθναθνπζηηθνχ κέζνπ είλαη ζπλερήο  θαη δε ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη θαηά ηελ 

θξίζηκε απηή ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο έλα αλάινγν πξνσζεηηθφ κήλπκα, πνπ εμαίξεη 

ηελ αζθάιεηα ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θνηλνχ.     

 

      3.7.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήκηζεο απνηεινχληαη απφ γισζζηθέο 

πξάμεηο πεξηγξαθηθψλ δειψζεσλ ζε νξηζηηθή έγθιηζε, κε ηελ νπνία δειψλεηαη κηα 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε παξνληηθφ άμνλα, πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηξέρνπζεο ελέξγεηεο. 

Σν θείκελν ηεο δηαθήκηζεο έρεη θαηλνκεληθά πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο παλδεκηθήο έμαξζεο. Δλ ηνχηνηο, ην θείκελν ηερλεέλησο 

ιεηηνπξγεί πξνηξεπηηθά, πξνσζψληαο θαηαλαισηηθά κελχκαηα ζηνλ δέθηε. 

      Ζ εθθψλεζε μεθηλά κε ηε ρξήζε αληηζεηηθνχ ζρήκαηνο, κε ην νπνίν επηρεηξεί λα 

ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, αλαθέξνληαο φηη 



66 
 

δηαηεξεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε ζηαζεξφηεηα, παξά ηηο ζπλερείο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ θνηλσλία. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα απεπζχλεηαη 

ζηνλ δέθηε ζε β΄ πιεζπληηθφ πξφζσπν, κε ην νπνίν δειψλεηαη ακεζφηεηα αιιά θαη 

επηζεκφηεηα, ελψ αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο κε ηε ρξήζε ηνπ α΄ 

πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ δίλνληαο ηελ εληχπσζε ησλ νκαδηθά ζπληνληζκέλσλ 

ελεξγεηψλ. Παξάιιεια, γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ηε 

δηακφξθσζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα πειάηεο θαη εξγαδφκελνπο. Με ηε 

κλεία ζηνπο ππαιιήινπο, ε εηαηξεία απηνπαξνπζηάδεηαη κε αίζζεκα επζχλεο 

απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ζπλππνινγίδνληαο ηελ αζθάιεηά ηνπο κε απηήλ 

ησλ πειαηψλ ηεο.  

      Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα επηζηξαηεχεη ην ξήκα: «Σπλερίδνπκε…», κηα επηινγή 

πνπ δεκηνπξγεί αξκνλία κε ηελ πξνεγνχκελε δήισζε: «κέλνπκε ζηαζεξά δίπια ζαο», 

θαζψο επαλαιακβάλεηαη φηη ε εηαηξεία ζπλερίδεη ηηο ελέξγεηέο ηεο αλεπεξέαζηε απφ 

ηηο λέεο ζπλζήθεο. ην ζεκείν απηφ, αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ηεο, 

ζηηο ηηκέο ηεο, ζηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα απνζθνπεί ζην λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε 

δειψλνληαο φηη παξέρεη «όζα ρξεηάδεζηε» κε ηελ επζεία αλαθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ 

πξνο πψιεζε εηδψλ κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ δέθηε ηνπ κελχκαηνο. Μάιηζηα 

δε, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πξνζθνξψλ σο «δπλαηέο» ζπληειείηαη κε ηε ρξήζε 

κεηαθνξηθνχ ζρήκαηνο, γηα λα ηνλίζεη ηελ παξνρή πξνζθνξψλ αλεμαξηήησο ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο. Ζ αλάδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο κε Έιιελεο 

παξαγσγνχο, δεκηνπξγεί έλα πξφηππν επαγγεικαηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο θξίθνο ηεο 

εγρψξηαο εκπνξηθήο αιπζίδαο θαη απμάλεη ηηο πηζαλφηεηέο ηεο λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα 

ησλ δεθηψλ πνπ πηζαλφηαηα απνηεινχλ θαη νη ίδηνη κέινο απηήο. Σέινο, ην κήλπκα 

ππνγξακκίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ σο απνηέιεζκα 

ηεο επηηπρνχο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

      Σν κήλπκα θιείλεη κε ην ζιφγθαλ: «ΑΒ Βαζηιόπνπινο… Σηαζεξά δίπια ζαο» 

παξαπέκπνληαο ζηελ πξψηε πξφηαζε ηνπ κελχκαηνο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζρήκαηνο θχθινπ, έηζη ψζηε λα επηηνληζηεί ε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 
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     3.7.β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν κήλπκα εθθσλείηαη απφ αληξηθή ζηαζεξή θσλή θαη ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθφ 

ραιί ζε επράξηζην ηφλν. Ζ ρξνηά ηνπ εθθσλεηή επηρεηξεί λα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε 

ζηνλ δέθηε, θαζψο ν ηφλνο ηεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ήξεκνο θαη θηιηθφο. ηελ 

εθθψλεζε δηαπηζηψλνληαη κηθξέο παχζεηο, γηα λα ππνγξακκηζηνχλ νξηζκέλα ζεκεία 

«Σε κηα πεξίνδν πνπ πνιιά αιιάδνπλ,- παχζε-εκείο ζηα ΑΒ κέλνπκε ζηαζεξά δίπια 

ζαο», «ΑΒ Βαζηιόπνπινο, -παχζε- Σηαζεξά δίπια ζαο», ηα νπνία αθνξνχλ ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

θεληξηθφ άμνλα ηνπ  δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.  

      Ζ εθθψλεζε, φπσο θαη ην κνπζηθφ ραιί, ζε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχλ 

ραξαθηεξηζηνχλ ζρεηηθά νξηδφληηα ρσξίο δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβνιέο, ζηνηρείν πνπ 

ζπλάδεη κε ηνλ πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα ηνπ κελχκαηνο, ζπκβάιινληαο ζηε 

ζαθήλεηα ησλ ελλνηψλ ηνπ θαη ζηελ νκαιή κεηαβίβαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνλ 

δέθηε. 

 

 

     3.7.γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Καηά ηελ αθξφαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ν δέθηεο έρεη 

δηαλχζεη κηα πεξίνδν πνιιαπιψλ κεηαβνιψλ ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, φπσο ζηελ εξγαζία, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, ζηηο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο ηνπ θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. ην πιαίζην 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ε εηαηξεία, ππνγξακκίδνληαο ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, επηρεηξεί λα εκπλεχζεη έλα θιίκα αζθάιεηαο πνπ ζα 

θεξδίζεη ηνλ δέθηε. Σαπηφρξνλα, πξνβάιιεηαη σο ηθαλή λα δηαηεξήζεη ηηο αξρέο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ρσξίο λα θινλίδεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο κεηαβνιέο. 

      Σα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ κελχκαηνο αλαθέξνληαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί ιφγσ ηεο παλδεκίαο CoVid-19. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη κεηαβνιέο 

απηέο έρνπλ πξνθαιέζεη έλα γεληθφηεξν θιίκα αλαζθάιεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο, 

κνηξαία ηνπο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλαζεψξεζε πνιιψλ πηπρψλ ηνπ βίνπ ηνπο. Ζ 

εηαηξεία, γηα ην ιφγν απηφ, απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο, 

παξνπζηάδνληαο ηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ηελ 



68 
 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα. Με 

βάζε ην εμσγισζζηθφ απηφ πιαίζην, έρεη δηακνξθσζεί θαη ην ζιφγθαλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κελχκαηνο, θεληξηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε ζηαζεξφηεηα.  

 

 

            3.8.«Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο» 

 

« -Τόζεο εβδνκάδεο θαξαληίλα! 

- Γε κνπ έιεηςε ηίπνηα! 

-Όια δίπια κνπ ηα είρα!! 

-Καη ζηελ πόξηα κνπ αθόκα! 

-Αο είλαη θαιά νη επαγγεικαηίεο ηεο γεηηνλίαο καο! 

-Πάληα κε κηα δεζηή θαιεκέξα. 

-Γηθνί καο άλζξσπνη! 

- Τε δύζθνιε πεξίνδν νη επαγγεικαηίεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηήξημαλ ηελ θνηλσλία θαη 

εμαθνινπζνύλ λα ηε ζηεξίδνπλ (…) θξαηώληαο ηηο ηηκέο ρακειέο. 

-…ζεηξά καο ηώξα λα ζηαζνύκε δίπια ηνπο… 

- …λα ζηεξίμνπκε ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ρηππήζεθαλ από ηελ θξίζε παξακέλνληαο 

ππνρξεσηηθά θιεηζηνί. 

-… γηαηί ν θίινο ζηελ αλάγθε θαίλεηαη…  

Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

Σηήξηγκα ζηνλ επαγγεικαηία θαη ηελ Κνηλσλία 

Δλεκεξώζνπ ζην www.eed.gr». 

      Ζ δηαθήκηζε απηή παξνπζηάζηεθε ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Cosmoradio 

Θεζζαινλίθεο.  

http://www.eed.gr/
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      Σν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΔΔΘ) απνηειεί Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ λνκφ Θεζζαινλίθεο. Σν ζσκαηείν απηφ 

εθπξνζσπεί κηα θνηλσληθή ηάμε επαγγεικαηηψλ πνπ ζίρηεθαλ νηθνλνκηθά απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο θαη κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαζθεπήο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. Σν ελ ιφγσ πξνσζεηηθφ κήλπκα 

επηδηψθεη λα θαηαζηήζεη ζαθή ηε δέζκεπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ λα 

εθαξκφζνπλ ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο ζην αθέξαην, δηαηεξψληαο ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.       

 

     3.8.α. Γισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα απεπζχλεηαη ζηνλ κέζν θαηαλαισηή κε ζθνπφ λα ηνλ 

πξνηξέςεη λα ζηεξίμεη ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο γεηηνληάο ηνπ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ 

κελχκαηνο είλαη, επνκέλσο, πξνηξεπηηθφο θαη ακηγψο πιεξνθνξηαθφο. Σν κήλπκα 

θάλεη ρξήζε α΄ θαη β΄ εληθνχ πξνζψπνπ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά άκεζα 

απεπζπλφκελν ζηνλ δέθηε θαη δηακνξθψλεη κηα αίζζεζε νηθεηφηεηαο ηνπ εθθσλεηή 

κε ηνλ αθξναηή ηνπ. Σν κήλπκα μεθηλά κε νξηζηηθή έγθιηζε, πνπ εμππεξεηεί ηελ 

πεξηγξαθηθή θαη πιεξνθνξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ κέξνπο, θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε 

έγθιηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ππνηαθηηθή, δίλνληάο ηνπ έληνλν θαη ακηγψο  

πξνηξεπηηθφ ραξαθηήξα.  

      Σν κήλπκα μεθηλάεη ζε α΄ πξφζσπν δίλνληαο ηελ αίζζεζε ζηνλ αθξναηή φηη έλα 

άηνκν αθεγείηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία απφ ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο. Σα 

γισζζηθά ζηνηρεία είλαη δηακνξθσκέλα κε ηε κνξθή πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ ζε 

αλεπίζεκν χθνο. Με αθνξκή ην γεγνλφο απηφ, ην θείκελν μεθηλάεη κε αθαηξεηηθφ 

ζρήκα (Τόζεο εβδνκάδεο θαξαληίλα!), δίλνληαο έκθαζε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ ηεο θαξαληίλαο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ρξήζε αλεπίζεκνπ χθνπο θαη 

πξνζσπηθήο δήισζεο, δεκηνπξγψληαο ζρήκαηα αληίζεζεο θαη ππεξβνιήο (Γε κνπ 

έιεηςε ηίπνηα! Όια δίπια κνπ ηα είρα!). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνλίδεηαη ε πιεξφηεηα 

ησλ εηδψλ-ππεξεζηψλ πνπ απνιάκβαλε ην νκηινχλ πξφζσπν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

ηεο θαξαληίλαο. Μεηά απφ ηε δήισζε απηή, ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξεηαη: «Καη ζηελ 

πόξηα κνπ αθόκα», ηνλίδνληαο ηελ εκπεηξία ηεο θαιήο εμππεξέηεζήο ηνπ.  
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      Οη επφκελεο πεξίνδνη ιφγνπ ζπλδένληαη αηηηαθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο, θαζψο 

επεμεγνχλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε εκπεηξία ηεο νκηιήηξηαο. Ζ 

γισζζηθή πξάμε πνπ εληνπίδεηαη ζηε θξάζε «Αο είλαη θαιά νη επαγγεικαηίεο ηεο 

γεηηνλίαο καο» παξαπέκπεη ζε έθθξαζε επρήο θαη δηαηππψλεηαη κε ζθνπφ λα δειψζεη 

ην άξηζην επίπεδν εμππεξέηεζεο απφ πιεπξάο επαγγεικαηηψλ. Με ηελ επρή απηή 

εθθξάδεηαη ε επγλσκνζχλε ηεο εθθσλήηξηαο απέλαληί ηνπο, ηνλίδνληαο ηελ 

επραξίζηεζή ηεο.  

      Ζ επφκελε θξάζε: «Πάληα κε κηα δεζηή θαιεκέξα!» απνηειεί, επίζεο, αθαηξεηηθφ 

ζρήκα πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα 

ππνγξακκίζεη ηελ επγέλεηα θαη ηελ επράξηζηε δηάζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ. Γηα ηνλ 

ίδην ιφγν, επηζηξαηεχεηαη ε ρξήζε ησλ ζρεκάησλ ηεο ππεξβνιήο (πάληα) θαη ηεο 

κεηαθνξάο (δεζηή θαιεκέξα). 

      Ζ εθθσλήηξηα θιείλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ηεο κε ηε θξάζε: «Γηθνί καο 

άλζξσπνη» ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη αθαηξεηηθφ θαη κεηαθνξηθφ ζρήκα, γηα λα 

ηνλίζεη ην πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ ηεο πξνζέθεξαλ νη επαγγεικαηίεο, ζε 

βαζκφ κάιηζηα πνπ ηνπο εκπηζηεχεηαη πιένλ σο πνιχ θνληηλνχο ηεο αλζξψπνπο. ηε 

θξάζε απηή, ε εθθσλήηξηα ρξεζηκνπνηεί α’ πιεζπληηθφ πξφζσπν, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηνρεηεχεηαη θαη γεληθεχεηαη ην κήλπκα φηη παξφκνηα εκπεηξία θαη αίζζεζε έρνπλ θαη 

νη ζπκπνιίηεο ηεο. 

      Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ζπλερίδεηαη κε επζεία αλαθνξά ζην έξγν ησλ 

επαγγεικαηηψλ, κε ηε ρξήζε γ΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. Ζ πξφηαζε, μεθηλψληαο κε 

ηελ αλαθνξά: «Τε δύζθνιε πεξίνδν…», εζηηάδεη ζηε δπζρέξεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνδειψλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

επηζέηνπ «δχζθνιε». Γεδνκέλνπ φηη δελ ππνδεηθλχεηαη ζηνλ αθξναηή ε ρξνληθή 

πεξίνδνο, αιιά εμ νξηζκνχ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ππνγξακκίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηζέηνπ. Ζ πξφηαζε ζπλερίδεη κε αλαθνξέο ζηηο ελέξγεηεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαηά ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν, ρξεζηκνπνηψληαο παξειζνληηθφ 

ρξφλν, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ παξνληηθφ άμνλα, έηζη ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλεμαξηήησο ησλ 

δπζθνιηψλ (ζηήξημαλ ηελ θνηλσλία θαη εμαθνινπζνύλ λα ηε ζηεξίδνπλ). Δληνπίδεηαη, 

επίζεο, αλαθνξά έκπξαθηεο ζηήξημεο ελ γέλεη ηεο θνηλσλίαο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

θαη φρη εηδηθά ησλ θαηαλαισηψλ ή θάπνηαο άιιεο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ, αλάγνληαο 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε θνηλσληθφ έξγν. 
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      Με ηελ επφκελε αλαθνξά, «θξαηψληαο ρακειέο ηηο ηηκέο», ν εθθσλεηήο εζηηάδεη  

ζηνλ ηξφπν πνπ ην έξγν απηφ επεηεχρζε πξντδεάδνληαο ηνλ αθξναηή λα αληαπνθξηζεί 

αλαιφγσο. Μέζσ ηεο ζχλδεζεο απηήο, ην θείκελν απνζθνπεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο ηνπ αθξναηή, θαζηζηψληαο ηελ πξάμε ζηήξημεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ σο θνηλσληθφ ρξένο. ην ζεκείν απηφ, ν ιφγνο είλαη έληνλα 

πξνηξεπηηθφο, ηδίσο κέζσ ηεο ρξήζεο α’ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη ε ππνρξέσζε απηή ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

κεηαρείξηζε ηεο θξάζεο: «ρηππήζεθαλ από ηελ θξίζε» ζπληζηά κεηαθνξηθφ ζρήκα 

πνπ εθαξκφδεηαη, γηα λα επηθαιεζηεί ην ζπλαίζζεκα ηνπ αθξναηή. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε έθθξαζε «ππνρξεσηηθά θιεηζηνί» πξνζδίδεη έκθαζε ζηνλ ππνρξεσηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζφηη ππήξμε ζρεηηθή ππνπξγηθή 

απφθαζε. Μάιηζηα δε, επηζεκαίλεηαη ε δπζκελήο ζέζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ιφγσ 

ηεο απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, κηα θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ην θνηλσληθφ 

αίζζεκα αιιειεγγχεο θαη ζπκπφληαο ησλ αθξναηψλ. 

      Σν θείκελν θιείλεη κε έληνλε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ησλ αθξναηψλ κε ηε 

θξάζε «…γηαηί ν θίινο ζηελ αλάγθε θαίλεηαη». Ζ ιέμε «θίινο» είλαη ζρήκα 

ππεξβνιήο θαη ππνγξακκίδεη ηελ ελ γέλεη ζπκβνιή ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δσήο ησλ 

πνιηηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ ζα κπνξνχζε λα  

πξνζθέξεη κφλν έλαο θίινο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαη ν αθξναηήο, φληαο θίινο, 

νθείιεη αληηζηνίρσο λα αληαπνθξηζεί. Ζ ιέμε αλάγθε, επίζεο, ππνγξακκίδεη ηε 

δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο, 

απνζθνπψληαο λα θηλεηνπνηήζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο δέθηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάινπλ ζηε δηεπθφιπλζή ηεο. 

      Καζ’ φιε ηελ έθηαζε ηνπ γισζζηθνχ κελχκαηνο, δε γίλεηαη πνπζελά κλεία ζηελ 

πξνέιεπζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο απφ ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο, παξά κφλν ζηελ απνθψλεζε. Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλφηαηα, 

ζπκβαίλεη, γηα λα κελ απνζπαζηεί ν αθξναηήο θαζφινπ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο ή λα ην εξκελεχζεη σο ζπλδεδεκέλν κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ. ηελ απνθψλεζε αλαθνηλψλεηαη ην φλνκα ηνπ 

επηκειεηεξίνπ, ρσξίο λα ζπλδέεηαη δνκηθά κε ην θείκελν. Έπεηαη ην ζιφγθαλ 

«Σηήξηγκα ζηνλ επαγγεικαηία θαη ηελ θνηλσλία», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επεμεγεκαηηθά 

ζε ζρέζε κε ην έξγν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ παξάιιεια θηλεηνπνηεί 

ηνλ αθξναηή λα απνδερζεί ζεηηθά ην κήλπκα. Ζ θαηαιεθηηθή θξάζε έρεη ακηγψο 
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πξνηξεπηηθφ (πξνζηαθηηθή έγθιηζε ζε β΄ εληθφ πξνζσπηθφ) θαη πιεξνθνξηαθφ 

ραξαθηήξα(ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ). 

  

     3.8.β. Παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Ζ εθθψλεζε ηνπ θεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα γπλαίθα θαη έλαλ άληξα ζε 

άκεζν, έληνλα πξνηξεπηηθφ θαη δσεξφ ηφλν κε πνηθίιεο θσλεηηθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ 

εθθσλήηξηα μεθηλά αλαθέξνληαο: «Τόζεο εβδνκάδεο θαξαληίλα», θάλνληαο κηθξή 

παχζε θαη πξνθέξνληαο ιίγν πην αξγά ηηο επφκελεο ιέμεηο, γηα λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία 

ηνπο: «Γε κνπ έιεηςε ηίπνηα!». πλερίδεη ζε ελζνπζηψδε ηφλν: «Όια Γίπια κνπ ηα 

είρα», ελψ ζπκπιεξψλεη κε ηε θξάζε: «Καη ζηελ πόξηα κνπ αθόκα» κε ηελ ρξνηά ηεο 

θσλήο ηεο λα θαίλεηαη φηη πξνζζέηεη έλα ζηνηρείν πνπ εμηδαληθεχεη ηελ αλαθεξφκελε 

θαηάζηαζε. Ο δε ηφλνο ηεο θσλήο ηεο ρακειψλεη ειάρηζηα, πξνζδίδνληαο 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη εληζρχνληαο ηελ πεηζηηθφηεηα. Ζ εθθσλήηξηα επηρεηξεί 

κε ηνλ ηφλν θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θσλήο ηεο λα κεηαδψζεη ην κήλπκα ζηνλ 

αθξναηή κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, ηελ νπνία κνηξάδεηαη καδί ηνπ ζαλ λα 

ηνλ γλσξίδεη πξνζσπηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζαλ λα ηνπ εθκπζηεξεχεηαη ηελ εκπεηξία 

ηεο. Ζ ρξνηά ηεο θσλήο, επίζεο, δελ αθνινπζεί ζηαζεξφ ηφλν εθθψλεζεο, γεγνλφο 

πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο γπλαίθαο ηεο «δηπιαλήο πφξηαο» θαη φρη κηαο 

επαγγεικαηία εθθσλήηξηαο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο. 

     ηε ζπλέρεηα, επρφκελε: «Αο είλαη θαιά (παχζε) νη επαγγεικαηίεο ηεο γεηηνληάο 

καο», ε θσλή ηεο ρακειψλεη πηνζεηψληαο κηα πην ηξπθεξή ρξνηά, πνπ ππνγξακκίδεη 

ηα εγθάξδηα αηζζήκαηα πνπ ληψζεη γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο. Με ηε κηθξή παχζε 

πξηλ ηελ αλαθνξά ησλ πξνζψπσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη, ε επρή έρεη θχξηνπο 

απνδέθηεο ηελ επαγγεικαηηθή απηή ηάμε. Έπεηηα, ζε απαιφ ηφλν, πηνζεηψληαο 

ακπδξά αθεγεκαηηθφ χθνο κε κηα αίζζεζε λνζηαιγίαο αλαθέξεη: «Πάληα κε κηα 

δεζηή θαιεκέξα». Πξνζδίδεηαη έκθαζε ζηε ιέμε «δεζηή», πνπ ζηφρν έρεη λα 

ελεξγνπνηήζεη ην αίζζεκα λνζηαιγίαο θαη λα εθθξάζεη ηελ εθηίκεζή ηεο 

(εθθσλήηξηαο) γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεο πξνζέθεξαλ πάληα απηή ηε «δεζηή 

θαιεκέξα». Καηφπηλ, ε έληαζε ηεο θσλήο ηεο νκηιήηξηαο απμάλεηαη, ζρεκαηίδνληαο 

έλα κηθξφ θξεζέλην ζηελ εθθψλεζή ηεο κε ηελ αλαθνξά: «Γηθνί καο άλζξσπνη», 

ηνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηηο ιέμεηο. Με άιια ιφγηα, ην ερφρξσκα ηεο θσλήο ηεο 

απνπλέεη ηελ αίζζεζε αλζξψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε θάηη αμηέπαηλν ζην πιαίζην κηαο 

θαζεκεξηλήο ζπλνκηιίαο. 
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      Αμηνινγψληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο εθθψλεζεο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε 

εθθσλήηξηα εληάζζεη ηνλ αθξναηή ζε έλα θιίκα θαζεκεξηλνχ δηαιφγνπ, κε βάζε ην 

νπνίν δηακνξθψλεηαη θιίκα ελζνπζηαζκνχ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

γεηηνληάο. Σν θιίκα ελζνπζηαζκνχ ιεηηνπξγεί σο πξνπνκπφο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

εθθψλεζεο, φπνπ ν άληξαο εθθσλεηήο αλαθέξεηαη ζε θηιηθφ, αιιά πην νπδέηεξν ζε 

ζρέζε κε ηελ εθθσλήηξηα ηφλν, αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ. 

Ο νκηιεηήο μεθηλά ηελ εθθψλεζε κε ηε θξάζε: «Τε δύζθνιε πεξίνδν», 

πξαγκαηνπνηψληαο, παχζε πξνθεηκέλνπ λα εηζαγάγεη ηνλ αθξναηή ζηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Δμίζνπ ραξαθηεξηζηηθή παχζε αθνινπζεί ηελ πεξίνδν ηνπ 

ιφγνπ: «Τε δύζθνιε πεξίνδν νη επαγγεικαηίεο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηήξημαλ ηελ 

θνηλσλία», ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη «εμαθνινπζνύλ λα ηελ ζηεξίδνπλ». 

Έπεηηα απφ ηε θξάζε απηή εληνπίδεηαη κηα αθφκα παχζε, φπνπ ν εθθσλεηήο 

επηβξαδχλεη ειάρηζηα ηελ νκηιία, γηα λα πξνζδψζεη έληαζε ζηηο ιέμεηο «θξαηώληαο 

ηηο ηηκέο ρακειέο». Ζ επηινγή απηή αλαδεηθλχεη ηελ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ απηψλ, νη νπνίνη επέδεημαλ θάπνηα κνξθή απηνζπζίαο παξά ηηο 

δπζρεξείο ζπλζήθεο. 

      Σε ζθπηάιε παίξλεη μαλά ε γπλαίθα εθθσλήηξηα, φπνπ κε ζπκβνπιεπηηθφ ηφλν, 

αθνξκψκελε απφ ηα ιεγφκελα ηνπ εθθσλεηή, ππνδεηθλχεη ηελ έκπξαθηε ζηήξημε, 

εθθέξνληαο ηε θξάζε: «Σεηξά καο ηώξα» ήπηα θαη καθξφζπξηα, θαζψο θαη ηηο ιέμεηο 

«…λα ζηαζνύκε δίπια ηνπο» κε ηξφπν πην επζχ θαη απνθαζηζηηθφ, θάλνληαο κηα 

κηθξή παχζε αλάκεζά ηνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη, επνκέλσο, κηα ήπηα παξφηξπλζε 

ζηνπο αθξναηέο φηη πιένλ είλαη ε ζεηξά ηνπο λα ζηαζνχλ ζην πιεπξφ ησλ 

επαγγεικαηηψλ, θάηη γηα ην νπνίν δείρλεη ζίγνπξε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε.  

      Σν χθνο ηεο εθθσλήηξηαο είλαη ζαθψο πξνηξεπηηθφ θαη ελζνπζηψδεο, δείρλνληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εηιηθξηλή ζπκπφληα αιιά θαη ην παξάπνλά ηεο γηα ηε 

δπζρέξεηα πνπ βίσζε ν θιάδνο ησλ επαγγεικαηηψλ ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ εθθψλεζε ηεο ιέμεο «ππνρξεσηηθά» απνδίδεηαη επηπιένλ 

έληαζε, ζηελ νπνία κάιηζηα ππνβφζθεη κηα αίζζεζε αγαλάθηεζεο.  

      Καηά ηελ εθθψλεζε ηεο ηειηθήο θξάζεο: «Γηαηί ν θίινο(παχζε) ζηελ αλάγθε 

θαίλεηαη», ε θσλή ηεο νκηιήηξηαο είλαη μαλά πην απαιή θαη γεληθά επηφηεξνπ ηφλνπ. 

Ζ παχζε αλάκεζα ζηε ιέμε: «θίινο» θαη «ζηελ αλάγθε» ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

ακθφηεξσλ ησλ ιέμεσλ, ελψ ζηελ εθθψλεζε ηεο ιέμεο «αλάγθε» ε θσλή είλαη 

ζρεηηθά πην καθξφζπξηε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο θξάζεηο πξνβάιινληαο ηελ 

θαηάζηαζε αλάγθεο.  
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      Ζ απνθψλεζε γίλεηαη απφ ηελ αληξηθή θσλή κε ζηαζεξφ ηφλν, γεγνλφο πνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ πιεξνθνξηαθφ ηεο ραξαθηήξα.  

 

     3.8.γ. Δμσγισζζηθά ζηνηρεία 

 

      Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαηά βάζε πξνάγεη ηε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο ησλ 

ηνπηθψλ επαγγεικαηηψλ πνπ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο, ππέζηεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο. Γηα ηελ άξηηα 

επεμεξγαζία θαη εξκελεία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο είλαη αλαγθαίν ν αθξναηήο 

λα έρεη ιάβεη γλψζε ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.  

      Παξάιιεια κε ηε γλψζε ηεο θξαηνχζαο θαηάζηαζεο, ν αθξναηήο νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ κελχκαηνο θαη νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο 

ζηε ιεηηνπξγία πνιιψλ θαηαζηεκάησλ (κέηξα πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο), 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ίδηνο επθνιφηεξα. Οη πξνζαξκνγέο απηέο, θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ, αλαθέξνληαη ζηελ θαη’ νίθνλ δηαλνκή, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

δειψλεηαη απφ ηελ εθθσλήηξηα: «Καη ζηελ πόξηα κνπ αθόκα!». Ζ ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηνπο δηαθεκηδφκελνπο επαγγεικαηίεο, 

θαζψο ππνγξακκίδεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο, νη νπνίνη 

ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ αζθαιή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

αλαδεηθλχνληαη ζχκκαρνη ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαξαληίλαο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αίηεκά ηνπο γηα αληαπφθξηζε ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ 

παξνρή ηεο ζηήξημεο ηνπο. 

Παξαθάησ, ν εθθσλεηήο, θάλνληαο αλαθνξά ζηε «δύζθνιε πεξίνδν», εμσγισζζηθά 

παξαπέκπεη ζην δηάζηεκα ηεο θαξαληίλαο θαη ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θαηαζηεκάησλ. Αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν απηή σο δχζθνιε, 

αλακέλνληαο νη αθξναηέο λα θάλνπλ ηε ζπζρέηηζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ππνλνέηηαη, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν, φπνπ ε πιεηνςεθία 

ησλ αλζξψπσλ παγθνζκίσο βίσζε δπζθνιίεο. 
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4. πκπεξάζκαηα 

 

      Απφ ηελ αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ 

νθηψ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ θπθινθφξεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο 

έμαξζεο ηεο παλδεκίαο CoVid-19 (Μάξηηνο-Απξίιηνο), απφ θνηλνχ κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηνπλ αμηφινγα επξήκαηα,, ηα νπνία ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ κειέηεο. 

      Αξρηθά, ην ζχλνιν ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξνζαξκφδνπλ ηα γισζζηθά ηνπο ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή 

κελπκάησλ πξνηξεπηηθνχ θαη ελζαξξπληηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ αλαπηέξσζε 

ηνπ εζηθνχ ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ (Cosmote, Amstel, Wind, Γαιαμίαο).Φαίλεηαη φηη, 

θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, νη εηαηξείεο αλαδεηθλχνπλ ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηελ 

θαιή ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ ηηο δηαθαηέρεη, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ δεκφζην ιφγν ηνπο, γηα λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζε απηή. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε αλαδεηθλχεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ησλ εηαηξεηψλ, φπνπ 

βαξχηεηα δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Ο πειάηεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηά ηνπο, απνδίδνληάο ηνπ παξάιιεια ελεξγφ ξφιν 

ζηα λέα δεδνκέλα ηεο παλδεκίαο. πσο αλαθέξεη ν Kotler (2002), κία απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ν αληίθηππνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ 

αηφκνπ. Σα γισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ελεξγνπνηνχλ απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, ελζαξξχλνληαο 

ηνπο δέθηεο λα δηαθπιάμνπλ αθκαίν ην εζηθφ θαη ηελ αίζζεζε ηεο ελφηεηάο ηνπο ζηηο 

ηδηφκνξθεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο. 

      Δπίζεο, ε αλάιπζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ κε βάζε ηα γισζζηθά ηνπο 

ζηνηρεία ζπγθιίλεη ζηε δηαπίζησζε φηη πξνσζνχληαη ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ έρνπλ 

θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο (ΟΔΘ, 

Γαιαμίαο, Med, ΑΒ Βαζηιφπνπινο). Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη, επηπιένλ, ζηελ 

αλάδεημε ησλ δηαθεκηδφκελσλ εηαηξεηψλ σο θνηλσληθά ππεχζπλσλ, ελψ παξάιιεια 

ππνγξακκίδεη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε- 

θαηαλαισηή απφ ηελ ηαρέσο κεηαδηδφκελε αζζέλεηα ηνπ θνξσλντνχ. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, νη δηαθεκηδφκελεο εηαηξείεο επηζηξαηεχνπλ ζηξαηεγηθέο 

δφκεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ηζρχνληα κέηξα, ηνπο ηξφπνπο ηήξεζήο ηνπο 
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απφ ηνλ θαηαλαισηή θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ νη ίδηεο πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηνλ κέγηζην βαζκφ επζχλεο ηνπο (Med, ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

Κνηλσληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο). χκθσλα κε ηελ Κνπηζνπιέινπ – Μίρνπ 

(2004), πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο επεξεαζκνχ ησλ καδψλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο, κε ζθνπφ λα ζηξαθεί ν θαηαλαισηήο ζηελ αγνξά πξντφλησλ.  

      Δπίζεο, ζηα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππφ κειέηε δηαθεκίζεσλ 

δηαθξίλεηαη έληνλε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ θαηαλαισηή (Cosmote, Wind, 

Γαιαμίαο, Amstel, Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο). ην ζεκείν απηφ, 

ηα γισζζηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ ζπγθηλεζηαθά θάλνληαο ρξήζε ιέμεσλ θαη 

θξάζεσλ ηηο νπνίεο ν δέθηεο θαιείηαη λα εξκελεχζεη πεξηζζφηεξν κε ηε βησκαηηθή ή 

ππνθεηκεληθή ηνπο ζεκαζία (Νάθαο, 1995). Ζ ζπγθηλεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο 

δηαθήκηζεο πνπ παξαηεξείηαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηεπζπληηθή 

ιεηηνπξγία, δηφηη νη δηαθεκίζεηο, ελεξγνπνηψληαο ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ δέθηε, 

απνζθνπνχλ ζην λα ηνλ επεξεάζνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ θνηλσληθή 

ζχκπξαμε ησλ εηαηξηψλ, ψζηε ν δέθηεο λα ζηξαθεί πξνο απηέο. Δπίζεο, ε πξφβιεςε 

ηνπ Vorhaus (2020), ζρεηηθά κε ηελ εζηίαζε ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ θάλνπλ ρξήζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθιήζεσλ, επηβεβαηψλεηαη. 

      Ωο πξνο ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία, ηα ππφ κειέηε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα 

θαίλεηαη λα πεξηβάιινληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ κηα ήξεκε αηκφζθαηξα, κέζα απφ 

ηελ νπνία απνπλέεηαη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο πξνο ηνλ δέθηε. Οη 

δηαθεκηδφκελεο εηαηξείεο επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν παξαγισζζηθφ πιαίζην, 

πηζαλψο, γηα λα κεηαβηβάζνπλ ζηνλ δέθηε φηη αληηιακβάλνληαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαη φηη πξνβάιινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζεβφκελεο ηελ 

θξηζηκφηεηα ησλ θαηξψλ απηψλ. πλεπψο, φιεο νη δηαθεκίζεηο πνπ αλαιχζεθαλ  

πξνζεγγίδνπλ ηνλ δέθηε κε θηιηθέο αιιά θαη ζνβαξέο εθθσλήζεηο, ρσξίο έληνλνπο 

ηφλνπο ή έληνλε κνπζηθή ππφθξνπζε. Παξά ην αηζηφδνμν πεξηερφκελν ησλ 

κελπκάησλ, ε κεηαβίβαζή ηνπο ζηνλ δέθηε γίλεηαη ζε έλα παξαγισζζηθφ πιαίζην πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην πεξηερφκελν ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ κε κηα αίζζεζε 

ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο, ρσξίο λα ην ππνγξακκίδεη κε έληαζε.  

      Σα παξαγισζζηθά ζηνηρεία πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππφ κειέηε 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζρεηίδνληαη κε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, θπζηθά 

ζπλδεδεκέλεο κε ην λφεκά ηνπο (Pleše θαη Dlačic, 2015).Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα 

ζπληζηνχλ νη εηθφλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζθνππίδνπλ ηνλ δξφκν ζηε δηαθήκηζε ηεο 

Wind(Άλζξσπνη πνπ θξαηάλε θαζαξό ην δηθό ηνπο θνκκάηη ηνπ δξόκνπ…)θαη νη 
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εηθφλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ρακνγειαζηά πξφζσπα ζηνλ Γαιαμία, 

πξνβάιινληαο «ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Γαιαμία». ην πιαίζην απηφ,  

κεηαβηβάδεηαη ζηνλ δέθηε ε ηδαληθή εηθφλα ηνπ πνιίηε ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο, 

θαιψληαο ηνλ λα ηαπηηζηεί κε ηε δηαθήκηζε (Kilyeni, 2009). ηα γισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκίζεσλ, επνκέλσο, ζθηαγξαθνχληαη 

πξνζσπηθφηεηεο αλζξψπσλ πνπ απηνζπζηάδνληαη ξηζθάξνληαο ηελ πγεία ηνπο. Δίλαη 

ζπλεπείο, επράξηζηνη θαη ππεχζπλνη, ελψ εξγάδνληαη κε θφπν ζε πξσηφγλσξεο 

ζπλζήθεο, γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

(Med, ΑΒ Βαζηιφπνπινο, Wind, Cosmote, Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο). Ζ πξνβνιή ησλ εηθφλσλ απηψλ κέζα απφ ηα γισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία θεληξίδεη ηελ πξνζνρή θαη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ δέθηε, 

ζπκβάιιεη ζηε ζπγθηλεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη 

ελζσκαηψλεη ηελ ηδαληθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ πνιίηε ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο. 

θαιψληαο ην θνηλφ – ζηφρν ζε ζπζρέηηζε. 

      Δπηπξφζζεηα, ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσληθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηε 

δηαθεκηδφκελε εηαηξεία θαη ην θνηλφ – ζηφρν (Kilyeni, 2009). Ζ ακεζφηεηα θαη ε 

θηιηθή δηάζεζε ησλ εθθσλήζεσλ θαη ηα ρακνγειαζηά εηθνληδφκελα πξφζσπα 

απνπλένπλ κηα γεληθφηεξε αίζζεζε ελφηεηαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε 

πεηζηηθφηεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

      Σν εμσγισζζηθφ πιαίζην φισλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ έρεη σο θνηλφ 

ζεκείν αλαθνξάο ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ CoVid-19 πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν πξνβνιήο ηνπο. Με βάζε ηα φζα αλαθέξνπλ νη Mitchellθαη ζπλ.(2015), είλαη 

αλακελφκελν νη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηακφξθσζή ηνπο 

σο παξάγνληεο θαη ζηνηρεία πνπ ππεξβαίλνπλ ηε γιψζζα ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ θαη ην πψο απηή εθθξάδεηαη πξνζδηνξίδνληαο πεξαηηέξσ δείθηεο κε βάζε 

ηα ζπκθξαδφκελα.  

      Ωο πξνο ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία, νη δηαθεκηδφκελεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θαηαζηαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο παλδεκίαο. ην θαηαζηαζηαθφ απηφ πιαίζην, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιινί παξάγνληεο θαη κεηαβνιέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

πιήζνπο πνιηηψλ κε ηηο δηαθεκίζεηο λα επηθεληξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά απφ απηά ηα 

ζεκεία, θηλνχκελεο ζην ίδην εμσγισζζηθφ πιαίζην. Οη βαζηθφηεξεο απφ απηέο ηηο  

κεηαβνιέο είλαη ε παξακνλή ησλ αλζξψπσλ επί πνιιέο ζπλαπηέο εβδνκάδεο εληφο 

ησλ θαηνηθηψλ ηνπο (Cosmote, Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Amstel) 
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θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κέζα ζε απηέο 

(Cosmote).Αθφκα, ε απνκάθξπλζε ησλ αλζξψπσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηα νηθεία ηνπο πξφζσπα (Cosmote, Γαιαμίαο,Amstel), ε εξγαζία ηνπο ζε επηζθαιείο 

θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο (Wind, Γαιαμίαο, Cosmote), ε ππνβφζθνπζα ακθηβνιία 

ζρεηηθά κε ην αλ είλαη αζθαιείο, φηαλ θηλνχληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (Med, ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, ΟΔΘ), θαη ε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο 

νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο (Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο). Ζ παξνπζία 

ησλ εμσγισζζηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εξκελεία ησλ 

κελπκάησλ ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ηνπο δέθηεο, θαζψο ρσξίο απηά νη δειψζεηο θαη νη 

απεηθνλίζεηο ησλ ελ ιφγσ κελπκάησλ δε ζα είραλ ηε ζεκαζία κε βάζε ηελ νπνία 

έρνπλ ζρεδηαζηεί (Conway, et al., 2001). 

      Δπίζεο, ζηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη γισζζηθέο 

πξάμεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη ζεκαζίεο ηνπο απφ ηνπο δέθηεο (VanDijk, 

1977). Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο πεξηιακβάλνπλ 

ζηα εμσγισζζηθά ηνπο ζηνηρεία ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ δεθηψλ, ζρεηηθά κε 

ηελ χπαξμε θαη ηελ εμάπισζε ηεο λφζνπ, ηα κέηξα θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνχ πνπ 

ζπλφδεπζαλ ηε δηαζπνξά ηεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηηο 

λέεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηε δηαθνπή απηήο γηα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

      ε γεληθέο γξακκέο, ηα γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο CoVid-19 έρνπλ 

δηακνξθσζεί κε άμνλα ηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κε ηελ ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηελ εηαηξεία θαη ην θνηλφ – ζηφρν. Με βάζε ηελ 

παξαηήξεζε απηή, νη δηαθεκηδφκελεο εηαηξείεο θαηά ηελ επηινγή ησλ γισζζηθψλ, 

παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ιάβεη ππφςε ην θιίκα 

αλαζθάιεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θφπσζεο πνπ επηθξαηεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Αλη’ απηνχ, επηρεηξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ κελχκαηα εζηθήο 

αλαπηέξσζεο, πξνβάιινληαο εηθφλεο – πξφηππα πνιηηψλ κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζην 

γεληθφηεξν έξγν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ. πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, 

φηη ηα γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνπλ 

έληνλεο εθθιήζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Taylor (2020) ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ηεο 
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πεπνίζεζεο φηη νη έκπνξνη είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ηνπ CoVid-19. 

      Σέινο, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλφδεςαλ ηελ εμάπισζε ηεο παλδεκίαο επεξέαζαλ έσο 

έλαλ βαζκφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα ηηο 

δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο. ηα εμσγισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά 

ζηνηρεία ησλ κελπκάησλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο 

ιφγσ ησλ πξσηφγλσξσλ ζπλζεθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ 

εχλνηα ηνπ δέθηε. Ζ κεηαθνξά ζην θνηλφ – ζηφρν ηνπ κελχκαηνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

ζηε βειηίσζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζπκπνξεχεηαη κε ην 

θαζήθνλ ησλ εηαηξεηψλ λα παξέρνπλ ηε κέγηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ. 

 

          5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

      Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ επξεκάησλ ηεο. Αξρηθά, γηα ηελ 

ελδειερή θαη νπζηαζηηθή αλάιπζε ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε κειέηε κεγάινπ αξηζκνχ δηαθεκίζεσλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, αλ κειεηεζεί κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηαθεκίζεσλ, κπνξεί λα δψζεη 

δηαθνξεηηθά, ζε θάπνηα ζεκεία, απνηειέζκαηα. Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο πνπ 

κειεηψληαη πξνέξρνληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν, νπφηε θαη 

δελ είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ζπκπεξαζκάησλ ζε δηεζλή θιίκαθα. Έλαο αθφκα 

πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη φηη 

ην πξνο αμηνπνίεζε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην δηάζηεκα ηεο πξψηεο 

έμαξζεο ηεο παλδεκίαο, δειαδή ηελ πεξίνδν Μάξηηνο- Ηνχληνο 2020, θαη ζπλεπψο δελ 

είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο. 

 

 

6. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

 

      Ζ εκθάληζε θαη έμαξζε ηεο παλδεκίαο CoVid-19 απνηειεί, δπζηπρψο, ηξνρνπέδε 

κεγάιεο κεξίδαο πιεζπζκνχ κε άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ πγεηνλνκηθή απηή θξίζε έρεη αλνίμεη πνηθίια εξεπλεηηθά «κέησπα» 

ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Καηά ηελ παξνχζα δηεξεχλεζε, δε βξέζεθαλ 
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εξεπλεηηθέο κειέηεο ζπλαθείο κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα, γεγνλφο πνπ επεξέαζε ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ. Μειινληηθά, ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε επέθηαζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ζε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ γισζζηθψλ, εμσγισζζηθψλ θαη 

παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθεκίζεσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εκθάληζε ηεο 

παλδεκίαο, θαζψο θαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ζηηο 

δηαθεκίζεηο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηα αληίζηνηρα ζηάδηα 

ηεο παλδεκίαο (πξψην θχκα- δεχηεξν θχκα, πεξίνδνο άξζεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ- 

πεξίνδνο εληαηηθνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ). Μειέηεο ζρεηηθά κε ην εάλ ε ζηάζε δσήο 

ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παλδεκίαο ε νπνία κπνξεί λα 

απαηηεί καδηθέο δνθηκέο ή θαη εκβνιηαζκνχο, παξνπζηάδεη επίζεο ηδηαίηεξν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ έρνπλ ήδε απμεζεί πξηλ απφ ηελ παλδεκία(Γεληθφο 

Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζηελ EU, φπσο θαη ζην California Consumer 

Privacy Act) (Taylor 2019). 

      Σέινο, ζα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα κειεηεζνχλ ηα γισζζηθά, παξαγισζζηθά θαη 

εμσγισζζηθά ζηνηρεία άιισλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη καδηθά ζην θνηλφ θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή, γηα λα εμεηαζηεί ε πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ππφ ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ δηαχισλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

 

7. Πξνζσπηθόο αλαζηνραζκόο  

 

      Καηά ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο πνπ πξνεγήζεθε, βαζηθή κνπ επηδίσμε 

ήηαλ λα αλαδείμσ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο γισζζνινγίαο κε 

ηελ θηινζνθία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο. Θεψξεζα ηε κειέηε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ κεηαδφζεθαλ θαηά ηελ πξψηε έμαξζε ηεο παλδεκίαο 

Co-Vid-19 σο κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε ηεο επειημίαο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο ζρέζεο.  

      Ζ εκθάληζε θαη εμάπισζε ηεο παλδεκίαο δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο πνπ δελ έρνπλ 

επαλαιεθζεί πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο, κε ζεκαληηθφηεξε απηήλ ηεο 

εμάπισζεο ελφο θνηλνχ αηζζήκαηνο ακθηβνιίαο – θφβνπ κέζσ ησλ ξηδηθψλ 

κεηαβνιψλ ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Με βάζε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν δηαθεκηζηηθφο ιφγνο αθνπγθξάδεηαη ην θνηλφ αίζζεκα ζηνλ κέγηζην 
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βαζκφ αμηνπνηψληαο ην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απήρεζεο κηαο επηρείξεζεο, ζεσξψ φηη 

έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ λα αλαδεηρζεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηζζήκαηνο 

απφ ηηο δηαθεκηδφκελεο εηαηξείεο ηεο παλδεκηθήο πεξηφδνπ. 

      Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο ησλ γισζζηθψλ, παξαγισζζηθψλ θαη 

εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ κε εμέπιεμε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εηαηξείεο πξνηάζζνπλ 

ην αίζζεκα θνηλήο επζχλεο, γηα λα θεξδίζνπλ ην θνηλφ – ζηφρν. Πξάγκαηη, κέζα απφ 

απηήλ ηε κειέηε ζπλεηδεηνπνίεζα ηε γεληθφηεξε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο, φπνπ 

πιένλ ε θνηλή ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ θνξέσλ (θξάηνπο, ηδησηψλ θαη 

εηαηξεηψλ), ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο παλδεκίαο θαη ηεο 

νκαιήο δηαηήξεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελ κέζσ απηήο. Ζ παξαπάλσ ζέζε 

πξνβάιιεηαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή νπνηαζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο επηρεηξεκαηηθήο. 

      Δίλαη πξάγκαηη κηα μερσξηζηή επθαηξία κειέηεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο αιιά θαη αλάδεημεο ηεο ζέζεο ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κηαο ρψξαο ζε πεξηπηψζεηο θαζνιηθήο θξίζεο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα, δηαπηζηψλσ ην θέξδνο ηεο 

γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαη θαηαλφεζεο ησλ γισζζηθψλ, 

παξαγισζζηθψλ θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ ζηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, φπσο 

επίζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ην λφεκα ελφο κελχκαηνο κε 

βάζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.   
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