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Το  θέμα  που  πραγματεύεται  η  συγκεκριμένη  πτυχιακή  εργασία  είναι  ''  Στερεότυπα  Φύλου  και 

Διαφημίσεις στην ιδιωτική τηλεόραση''. Κύριοι στόχοι της εργασίας αυτής είναι να προβληματίσει 

το άτομο σχετικά με τις στερεότυπες ιδέες που επικρατούν στην κοινωνία που ζούμε και τον τρόπο 

που  αντιμετωπίζονται  στις  διαφημίσεις  οι  γυναίκες  και  οι  άντρες  αντίστοιχα.  Επίσης,  γίνεται 

προσπάθεια  για  να  βρεθούν  τρόποι  περιορισμού  των  στερεοτύπων  του  φύλου.  Η  μέθοδος  που 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι η έρευνα σε βιβλία και στο διαδίκτυο 

όπως και το you tube. 
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Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενό της τα στερεότυπα που 

υπάρχουν όσον αφορά τα δύο φύλα και  τις  διακρίσεις  ανάμεσα τους.  Ειδικότερα, 

αναφέρεται στην διάκριση των δύο φύλων όπως αυτή παρουσιάζεται στις διαφημίσεις 

στην ιδιωτική τηλεόραση. Αφορά κυρίως τον κοινωνικό τομέα της καθημερινής ζωής 

των ανθρώπων. Η επιλογή του θέματος επήλθε κατόπιν έρευνας άλλων εργασιών και 

ερευνών σχετικών με τα δύο φύλα και από προσωπικό ενδιαφέρον για τα στερεότυπα 

φύλων.  Η συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας κρίθηκε καλή προκειμένου να 

καλύψει τύχον κενό που προϋπάρχει και δημιουργεί απορίες στο κοινό που τις μελετά. 

Στόχος  της  αποτελεί  η  όσο  το  δυνατόν  μέγιστη  κατανόηση  από  τον  αναγνώστη-

ερευνητή που θελήσει να αντλήσει  πληροφορίες αναφορικά με τούτο το θέμα. Οι 

μεθοδολογικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της εργασίας είναι η 

βιβλιογραφική έρευνα, η διαδικτυακή έρευνα και το youtube.

Όσον  αφορά  τα  συμπεράσματα  που  διεξήχθησαν  από  την  εκπόνηση  της 

εργασίας είναι ότι  τα στερεότυπα φύλου υφίστανται και  στη σημερινή εποχή στις 

διαφημίσεις που προβάλλονται στην ιδιωτική τηλεόραση σε διαφορετικό βαθμό από 

παλιότερα και διαφοροποιώντας ορισμένες στερεοτυπικές καταστάσεις.

Τα θέματα που θα μελετηθούν έχουν σχέση με τα δύο φύλα γενικά, τα στερεότυπα 

που επικρατούν όσον αφορά αυτά και πιο συγκεκριμένα τις διακρίσεις ανάμεσα στα 

δύο φύλα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται στις διαφημίσεις  της 

ιδιωτικής τηλεόρασης. 
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Οι ορισμοί των κυριότερων από τους σχετικούς όρους με το θέμα είναι καλό 

να παρατεθούν σε αυτό το σημείο:

α) Ταυτότητα φύλου: είναι η αντίληψη που έχει το άτομο ως μέλος του ανδρικού ή 

γυναικείου φύλου, η οποία βασίζεται τόσο στα ανατομικά χαρακτηριστικά του φύλου 

όσο και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποδίδονται σε άντρες και γυναίκες 

από το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον (Δεληγιάννη, 2002-2003).

β) Στερεότυπα φύλου: είναι κοινωνικές αντιλήψεις σύμφωνα  με τις οποίες ορισμένα προτερήματα, 
μειονεκτήματα, μορφές συμπεριφοράς αποδίδονται στα άτομα ανάλογα με το αν αυτά τα τελευταία 
είναι άνδρες ή γυναίκες, αγνοώντας ή παραβλέποντας τις ατομικές τους διαφορές και ιδιαιτερότητες 
(Δεληγιάννη, 2003; Μαραγκουδάκη, 2000).

Θεωρητικό υπόβαθρο

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Το στερεότυπο σαν έννοια και Στερεότυπα φύλου

Τα  στερεότυπα  γενικά  σαν  όρος  είναι  απλουστευμένες  και  τυποποιημένες  αντιλήψεις  ή 
εικόνες, οι οποίες συχνά κατέχουν από κοινού οι άνθρωποι για μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Μπορούν 
να  είναι  θετικά  ή  αρνητικά  και  είναι  χαρακτηριστικές  γενικεύσεις  βασισμένες  στην ελάχιστη  ή 
περιορισμένη γνώση για μια ομάδα ανθρώπων.Τέτοιες υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις, απόψεις, ή 
εικόνες, είναι βασισμένες στην υπόθεση ότι υπάρχουν κοινές ιδιότητες και κοινά χαρακτηριστικά 
που τα μέλη της άλλης ομάδας έχουν.Τα στερεότυπα επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τους συνανθρώπους μας.
Αυτό  συμβαίνει  διότι  η  λέξη  στερεότυπα  αποδίδεται  στις  αντιλήψεις  που  έχουμε  και  είναι 
αποτέλεσμα προκαταλήψεων απέναντι σε άτομα, ομάδες και ιδέες.

Ο όρος στερεοτυπική απειλή φανερώνει την ύπαρξη αρνητικού στερεοτύπου για μια ομάδα.
Η  ύπαρξη  στερεοτύπων  σημαίνει  πως  οτιδήποτε  κάνει  κάποιος  ή  οποιαδήποτε  από  τα 
χαρακτηριστικά  κάποια  φαίνεται  ότι  ταιριάζουν  με  την  στερεοτυπική  αντίληψη  που  έχει  μία 
κοινωνία στο σύνολο της για την ομάδα του ατόμου αυτού, κάνει το στερεότυπο πιο πειστικό ως 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του ατόμου τόσο στα μάτια των άλλων όσο και στα δικά του 
μάτια.Επομένως,όταν κάποιος που ανήκει σε μια στερεοτυπικά απειλούμενη ομάδα όπως είναι για 
παράδειγμα  οι  Αλβανοί  μετανάστες  κάνει  κάτι  που  επιβεβαιώνει  το  στερεότυπο  που  επικρατεί 
δηλαδή υπάρχει περίπτωση κλοπής, τότε τείνουμε να ενισχύουμε το στερεότυπο τόσο εμείς, όσο και 
τα άτομα που βρίσκονται στην απειλούμενη ομάδα.

Πολύ συχνά τα στερεότυπα αφορούν ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως ένα σύνολο 
ανθρώπων με κοινή γεωγραφική καταγωγή όπως Βορειοελλαδίτες, Νοτιοελλαδίτες, Κύπριοι, κ.ο.κ., 
μια επαγγελματική κατηγορία για παράδειγμα οδηγοί ταξί και πιο συχνά ένα από τα δύο κοινωνικά 
φύλα συνήθως τις γυναίκες, μια φυλή ιδίως τη μαύρη φυλή ή μια ηλικιακή κατηγορία δηλαδή τους 
εφήβους ή τους υπερήλικες. Κάποιες από αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, όπως το γυναικείο φύλο 
και  η  μαύρη  φυλή,  υφίστανται  πολύ  δυσμενέστερες  και  μονιμότερες  διακρίσεις  από  ό,τι  άλλες 
κατηγορίες,  όπως  για  παράδειγμα μια  επαγγελματική  κατηγορία  όπου τα  μέλη της  μπορούν  να 
αλλάξουν επάγγελμα. 

Στερεότυπα όμως μπορούν να δημιουργηθούν και  για  μια κοινωνική  ομάδα,  ένα  σύνολο 
ανθρώπων οι οποίοι όχι μόνο μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό αλλά αλληλεπιδρούν περιοδικά 
μεταξύ τους, όπως είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια συγκεκριμένη σχολική τάξη ή μια κοινότητα 
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χωριού.  Επίσης  μπορούν  να  δημιουργηθούν  στερεότυπα  για  έναν  θεσμό,  τα  μέσα  μαζικής 
ενημέρωσης για παράδειγμα (ΜΜΕ),  τη δημόσια διοίκηση, την εκκλησία ή για μια αλληλουχία 
γεγονότων όπως έναν εμφύλιο πόλεμο. Τα στερεότυπα αποτελούνται ορισμένες φορές από σύντομες 
φράσεις. ενώ άλλες φορές από ένα σώμα προκατειλημμένων γνωμών (Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος).

Δυστυχώς σήμερα ακόμη και το σχολείο προάγει και αναπαράγει στερεότυπα φύλων και τα 
σχολικά εγχειρίδια μεταδίδουν μηνύματα και  νοήματα παρωχημένα.  Τα παιδιά  που σ'αυτήν την 
ηλικία είναι ευάλωτα, δέχονται τα μηνύματα αυτά και θεωρούν δεδομένη την διάκριση των ρόλων 
με  βάση  το  φύλο.  Στα  κλασσικά  παιδικά  βιβλία  και  παραμύθια,  τα  κορίτσια  παρουσιάζονται 
συνήθως, ως εξαρτημένες, αδύναμες φυσιογνωμίες, οι οποίες συμβιβάζονται με τα δεδομένα και τις 
καταστάσεις  και  περιμένουν  να  σωθούν  από  έναν  πρίγκιπα.  Αντιθέτως  τα  αγόρια,  συχνά, 
παρουσιάζονται  ως  δυναμικά,  ανεξάρτητα  και  ικανά  όντα,  που  αναζητούν  την  περιπέτεια.  Οι 
προαναφερθείσες  συμπεριφορές,  ενισχύονται  από τις  παιδικές  εκπομπές,  τις  διαφημίσεις  και  τα 
περιοδικά.

Τα  παιδιά  μέσα  και  από  τα  παραμύθια,  μαθαίνουν  τους  ρόλους  των  δύο  φύλων  και 
διαμορφώνουν  τη  δική  τους  ταυτότητα.  Στα  εικονογραφημένα  βιβλία  μεταδίδονται  σεξιστικές 
απόψεις  στα  παιδιά  που  τα  διαβάζουν,  γιατί  αποδίδονται  συχνά  συγκεκριμένοι  ρόλοι  και 
υποχρεώσεις στο κάθε φύλο. Καταρχήν, οι πρωταγωνιστές είναι στην πλειοψηφία τους άντρες που 
αναλαμβάνουν συνήθως πρωτοβουλίες και τις πιο δύσκολες δραστηριότητες ή προτείνουν ιδέες, ενώ 
η  γυναίκα  παρουσιάζεται  πιο  υποτακτική  και  παθητική.  Επίσης,  στις  εικόνες  παρουσιάζονται 
γυναίκες που μαγειρεύουν, σιδερώνουν, που είναι νοικοκυρές και υπεύθυνες για την ανατροφή των 
παιδιών. Οι άντρες απεικονίζονται κυρίως στον επαγγελματικό τους χώρο και έχουν δευτερεύοντα 
ρόλο στην ανατροφή των παιδιών. Για παράδειγμα, στο παραδοσιακό παραμύθι «το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα», του Χανς Κριστιάν Άντερσεν, το κοριτσάκι παρουσιάζεται εξαθλιωμένο, αδύναμο, φοβάται 
τον πατέρα του, ο οποίος είναι σκληρός και αδιάφορος, και για να ξεφύγει από αυτή την άθλια 
κατάσταση ονειροπολεί και στο τέλος πεθαίνει.  Η ηρωίδα είναι ένα πρόσωπο παθητικό που δεν 
αντιδρά και αφήνεται στη μοίρα του. Τα βιβλία προσπαθούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά νέες 
αντιλήψεις  και  σεβασμό απέναντι  στον «άλλο»,  καταργώντας  τις  έννοιες  της  ανωτερότητας  του 
φύλου,  της  κοινωνικής  τάξης  ή  φυλής.  Επίσης  με  τις  ανατροπές  των  κλασικών  παραμυθιών 
επιχειρείται η αμφισβήτηση του κατεστημένου και η συνειδητοποίηση των νέων κοινωνικών και 
ιδεολογικών συνθηκών.

Εικάζεται  ότι  τα  στερεότυπα  κωδικοποιούν  αντικειμενικές  γνώσεις,  ενώ  στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά γνώμες και μάλιστα γνώμες συναισθηματικά φορτισμένες εναντίον 
μιας κοινωνικής κατηγορίας ή κοινωνικής ομάδας, ενός θεσμού ή κάποιων γεγονότων.  Αυτό δεν 
είναι πάντοτε προφανές γιατί τα στερεότυπα είναι ελκυστικά. Στον απρόβλεπτο κόσμο της ατομικής 
συμπεριφοράς  και  των  ανθρώπινων  αλληλεπιδράσεων,  τα  στερεότυπα  προσφέρουν  ευκρινείς 
περιγραφές  και  απλές  εξηγήσεις.  Και  ενώ  η  απλότητα  είναι  αναπόφευκτο  και  συχνά  χρήσιμο 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης σκέψης. η οποία γενικά δυσκολεύεται μπροστά σε πολύ- πλοκες 
καταστάσεις,  τα  στερεότυπα  προσφέρουν  κακές  υπηρεσίες,  ιδίως  όταν  διαχέονται  μέσω  του 
σχολείου και των σχολικών εγχειριδίων στους μαθητές και στις μαθήτριες, που είναι πολίτες υπό 
διαμόρφωση". Και αυτό γιατί εθίζουν στην απλούστευση, εγκλωβίζουν τον «Άλλο»,τον «ξένο» ή 
τον «διαφορετικό σε κατώτερη κοινωνική θέση και, καθώς στηρίζονται σε αμετάβλητα κριτήρια, 
όπως το χρώμα του δέρματος, δεν ευνοούν την κοινωνική αλλαγή. Υπάρχουν και θετικά στερεότυπα 
σαν το χαρακτηρισμό ενός συγκεκριμένου έθνους για παράδειγμα ως «εργατικού», αλλά και αυτά 
συντείνουν  στην  αναπαραγωγή  αδιαφοροποίητων  γνωμών  που,  λόγω  του  απλουστευτικού  και 
γενικόλογου χαρακτήρα τους,  είναι  ακατάλληλες για τις  πολύπλοκες  και  ευμετάβολες  όψεις  του 
σύγχρονου κόσμου (Σωτηρόπουλος, 2003 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΜΩΝ Τόμος Ι . 
τεύχος 36 Σ).
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1.1 Ο Σεξισμός και η Δημιουργία Στερεοτύπων 

Σεξισμό ονομάζουμε ένα σύνολο προκαταλήψεων και συμπεριφορών που πηγάζουν από μια 
βίαιη  αυθέραιτα  άνιση  δυϊστική  ιδεολογία  η  οποία  βασίζεται  στον  διαχωρισμό  των  φύλων  σε 
αρσενικό  και  θηλυκό.Αυτού  του  είδους  οοι  συμπεριφρορές  θεωρούν το  ένα  από τα  δύο φύλλα 
βιολογικά,  ηθικά,  διαννοητικά  και  πνευματικά  κατώτερο  του  άλλου.  Έτσι,  επιτρέπουν  ή  και 
θεσμοθετούν εναντίον του συστηματικές διακρίσεις που άλλοτε είναι αρνητικές ή φοβικές κρίσεις, 
φυσικούς περιορισμούς ή και εκδηλώσεις μίσους. Ο σεξισμός συνίσταται σε όλες τις ανθρώπινες 
κοινωνίες με τις  διάφορες κουλτούρες,  σε διαφορετικούς τόπους και  εποχές,  από τις  πόλεις  της 
αρχαίας Ελλάδας μέχρι την Ιαπωνία των Σαμουράι, από τις αρχαίες φυλές της Πολυνησίας ως και τις 
αποικίες  των  πειρατών  της  Καραϊβικής  του  17ου  αιώνα,  από  τις  κοινότητες  των  εργατών  στα 
ορυχεία, σιδηροδρόμους στις ΗΠΑ και του Καναδά μέχρι και την σημερινή εποχή.

Στην πρωτόγονη κοινωνία δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα σεξισμός. Ναι μεν, 
ο άνδρας ασχολούνταν με το κυνήγι και η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το φαγητό 
αλλά αυτό δεν την απέκλειε να ασχολείται με το κυνήγι σε πιο κοντινές περιοχές. Με το πέρασμα 
από την αταξική πρωτόγονη κοινωνία στην ταξική αρχίζει να υπάρχει το πρόβλημα του σεξισμού 
μαζί με όλα τα προβλήματα όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση της γυναίκας στην παραγωγή και 
η εκμετάλλευση της για την αύξηση των κερδών. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων βλέπουμε τον 
ρόλο της γυναίκας τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, στην δημόσια ζωή,  
στα ανθρώπινα δικαιώματα ότι πάντα ήταν πίσω κατά πολύ από τον άνδρα «αφέντη». 

Οι άνδρες, ως κάτοχοι του ορθού λόγου, θεωρούνται πιο κοντά στις θετικές επιστήμες, ενώ οι 
γυναίκες  ως  συναισθηματικές,  θεωρούνται  κατάλληλες  για  τα  επαγγέλματα  που  αναθέτουν  τη 
φροντίδα  των  άλλων.  Οι  γυναίκες  επιλέγουν  επαγγέλματα  που  θεωρούνται  ''γυναικεία'',  ενώ  οι 
άνδρες επιλέγουν ''ανδρικά''  επαγγέλματα. Ο κόσμος εργασίας των κοριτσιών προσδιορίζεται από 
επαγγέλματα  μεσαίου  κοινωνικού  κύρους,  όπως  ο  εκπαιδευτικός,  και  σε  τυπικά  γυναικεία 
επαγγέλματα , που δηλώνουν απασχόληση με τα παιδιά και φροντίδα για το γυναικείο καλλωπισμό. 
Για παράδειγμα, η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα να αποφασίζει για την ζωή της.  
Οι μισθοί των γυναικών ήταν πολύ χαμηλότεροι από ότι των ανδρών. 

Υπάρχουν προλήψεις όσον αφορά τις επιλογές στα διάφορα επαγγέλματα όπου οι γυναίκες 
δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά.  Δηλαδή,  στις  ένοπλες  δυνάμεις  οι  γυναίκες  αποκλείονταν από τα 
ένοπλα  σώματα  η  από  ορισμένες  ανώτερες  βαθμίδες.  Στη  θρησκεία  οι  γυναίκες  καθώς 
αντιμετωπίζονταν  ως  «κατώτερες»  και  «αμαρτωλές»  δεν  μπορούσαν  να  μπουν  σε  ορισμένους 
χώρους όπως το ιερό βήμα και ο αποκλεισμός από το επάγγελμα του ιερέα. Στη γλώσσα βλέπουμε 
ακόμη  το  λεξιλόγιο  που  χρησιμοποιείται  να  είναι  χρωματισμένο  αρνητικά  π.χ.  κάνεις  σαν 
γυναικούλα και σχόλια του τύπου που αφορούν την προσωπική της εμφάνιση. Επίσης, βλέπουμε και 
σήμερα όσον αφορά τη σεξουαλική της ζωή να μην έχει το δικαίωμα της επιλογής. Σε πολλές χώρες 
οι άνθρωποι φτάνουν σε ακρότητες όπως λιθοβολισμός, βιτριόλι στο πρόσωπο. Ακόμη και στις πιο 
προηγμένες κοινωνίες είναι πολύ ξεκάθαρο πως αντιμετωπίζουν τον βιασμό των γυναικών λένε ότι 
τα ήθελε και πως το προκάλεσε. Ο σεξισμός μπορεί να εμφανιστεί και αντίθετα ως προς το ανδρικό 
φύλο  γεγονός  που  δεν  το  βλέπουμε  συχνά.  Η  οποιαδήποτε  σεξιστική  συμπεριφορά  είναι 
απαράδεκτη, κατακριτέα. 

Ο σεξισμός μπορεί να αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιημένες πίστεις ή συμπεριφορές:
α)  την  πίστη  ότι  το  ένα  φύλο  είναι  ανώτερο  του  άλλου
β)  την  πίστη  ότι  οι  άντρες  και  οι  γυναίκες  είναι  πολύ  διαφορετικοί  και  ότι  αυτό  πρέπει  να 
αντανακλάται  έντονα  στην  κοινωνία,  τη  γλώσσα,  τα  σεξουαλικά  δικαιώματα,  και  το  νόμο.
γ) και τέλος μπορεί να αναφέρεται απλά στο μίσος απέναντι στις γυναίκες ή λιγότερο κοινά, μίσος 
απέναντι στους άντρες (http://katanalotismos-1lyk.weebly.com/deltaiotaalphaphi942muiotasigmaeta-
kappaalphaiota-sigmatauepsilonrhoepsilon972tauupsilonpialpha-phi973lambdaomeganu.html).  

Ορισμένα χαρακτηριστικά των στερεοτύπων είναι αρχικά το αντρικό στερεότυπο εμπεριέχει 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας σαν την επιθετικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ανεξαρτησία, 
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την  αποφασιστικότητα,  την  τόλμη,  την  γενναιότητα,  την  ψυχραιμία,  την  εξυπνάδα,  την 
εφευρετικότητα.  Αντίθετα,  το  γυναικείο  στερεότυπο  παραπέμπει  σε  χαρακτηριστικά  όπως  η 
παθητικότητα,  η  υποχωρητικότητα,  η  εξάρτηση,  η  στοργικότητα,  η  δειλία,  η  ευγένεια,  η 
φιλαρέσκεια.

Σημαντικό  ρόλο  στην  διαιώνιση  των  στερεοτύπων  σχετικά  με  το  φύλο  διαδραματίζει  η 
κοινωνικοποίηση  του  παιδιού.  Μέσα  στο  πεδίο  της  κοινωνικοποίησης  που  λαμβάνει  χώρα  στο 
σχολείο, στην οικογένεια και το  ευρύτερο περιβάλλον που μεγαλώνει το παιδί, τα αγόρια και τα 
κορίτσια  συνειδητοποιούν  ανάμεσα  σε  άλλα  την  κατηγοριοποίηση  και  τον  διαχωρισμό  των 
ανθρώπων  σε  δύο  φύλα,  εντάσσουν  τον  εαυτό  τους  στη  μία  από  τις  δύο  κατηγορίες  και 
οικειοποιούνται, εσωτερικεύουν και ενθαρρύνονται να εκδηλώσουν τα κοινωνικά προσδιορισμένα 
και αποδεκτά για το φύλο τους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τους τρόπους συμπεριφοράς, 
τις ικανότητες και τις στάσεις. 

1.2 Στάδια ανάπτυξης του ατόμου και η σχέση τους με τα στερεότυπα φύλου

Καίρια σε αυτό το σημείο είναι η αναφορά στα στάδια ανάπτυξης του ατόμου τα οποία είναι 
τα ακόλουθα:
 α) Κατά την βρεφική ηλικία οι γονείς έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και προσδοκίες για τα παιδιά 
τους ανάλογα με το φύλο τους και ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους σχεδόν πάντα με 
βάση τα στερεότυπα των φύλων από τη βρεφική ακόμη ηλικία.  Έχει  διαπιστωθεί  ότι  οι  γονείς 
προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης στα παιδιά τους ανάλογα με το φύλο τους 
αρχικά  αλληλεπιδρώντας  καθημερινά  μεταξύ  τους  δηλαδή  αλληλεπιδρούν  περισσότερο  με  τα 
κορίτσια,  ενώ  αφήνουν  περισσότερη  ώρα  μόνα  τους  τα  αγόρια,  γεγονός  που  ενδεχομένως  έχει 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη της αίσθησης του προσωπικού ελέγχου και της ανεξαρτησίας. Ακόμη, 
ενισχύουν  την ενασχόληση με  παιχνίδια  κατάλληλα για  το  φύλο,  ενθαρρύμομτας  την  ανάπτυξη 
διαφορετικών ενδιαφερόντων, στάσεων και  δεξιοτήτων στα δύο φύλα (Phillips & Imhoff,  1997; 
Κακαβούλης, 1995; Ruble, 1988; Frisch, 1977).
β) Στην νηπιακή ηλικία τα παιδιά από το 2ο έτος αρχίζουν να εκδηλώνουν για πρώτη φορά σαφείς 
διαφορές στη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες τους ανάλογα με το φύλο τους. Τα παιδιά στην 
ηλικία αυτή χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για τα πρόσωπα του ενός ή του άλλου φύλου, και 
αρχίζουν να ξεχωρίζουν αντικέιμενα, δραστηριότητες και συμπεριφορά που αντιστοιχούν στα άτομα 
του ανδρικού ή του γυναικείου φύλου (Κακαβούλης, 1995). Κατά τη νηπιακή ηλικία παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά και ο λεγόμενος διαχωρισμός των φύλων, το φαινόμενο δηλαδή κατά το οποίο τα 
παιδιά παίζουν σε ομάδες συνομηλίκων σχεδόν αποκλειστικά του ίδιου με αυτά φύλου.
γ) Στην προσχολική και σχολική ηλικία η συμπεριφορά των γονέων προς τα αγόρια και τα κορίτσια 
τους  διαφοροποιείται  ακόμη  πιο  πολύ  κατά  την  προσχολική  και  σχολική  περίοδο,  καθώς 
υπεισέρχονται θέματα επίδοσης, ανεξαρτησίας και διερεύνησης του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά 
σε θέματα επίδοσης, έχει βρεθεί ότι οι γονείς απαιτούν υψηλότερες επιδόσεις στο γνωστικό τομέα 
και  εκτέλεση  έργων  χωρίς  βοήθεια  από  τα  αγόρια,  παρά  από  τα  κορίτσια 
(Κακαβούλης1997·Κακαβούλης,1995). Οι γονείς είναι πιο απαγορευτικοί με τα κορίτσια από ό,τι με 
τα αγόρια, στα οποία δίνουν περισσότερες ελευθερίες, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη της 
αίσθησης αυτεπάρκειας. Για παράδειγμα, από το μέσο της παιδικής ηλικίας στα αγόρια επιτρέπεται 
να απομακρύνονται από το σπίτι χωρίς την επίβλεψη μεγάλου, κάτι που συνήθως απαγορεύεται στα 
κορίτσια (Κακαβούλης,1995).
δ) Στην εφηβική ηλικία η κοινωνικοποίηση στο ρόλο του φύλου συνεχίζεται κατά την περίοδο της 
εφηβείας, που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και των κινήτρων 
του ατόμου (Eccles & Midgley, 1990). Οι γονείς συχνά πιέζουν τα παιδιά τους να προσαρμοστούν 
στις  απαιτήσεις  του  ρόλου  του  φύλου  τους,  γεγονός  που  το  αντιλαμβάνονται  ως  κοινωνική 
αναγκαιότητα. Επίσης οι γονείς, επηρεάζουν τη διαμόρφωση των εργασιακών αξιών των παιδιών, 
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καθώς και την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Η όλη διαδικασία  που αρχίζει  από τις  πρώτες  στιγμές  της  γέννησης  και  ίσως  νωρίτερα, 

αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της ευρύτερης κοινωνικοποίησης, γνωστής με τον όρο 
«κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων» (Κανταρτζή 2003). Η κοινωνικοποίηση του ρόλου των 
φύλων περιλαμβάνει τις «διαφορετικές διαδικασίες και μέσα που χρησιμοποιούνται για ρόλους που 
η κοινωνία ορίζει ως κατάλληλους για το φύλο τους» (Σαββίδου, 1996). Σύμφωνα με άλλον ορισμό 
«η κοινωνικοποίηση του ρόλου των φύλων ή αλλιώς η ανάπτυξη του ρόλου των φύλων είναι η 
διαδικασία  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  άτομα  δέχονται  και  εκδηλώνουν  τα  χαρακτηριστικά  που 
συμπεριλαμβάνονται  στο  ρόλο  του  φύλου»  (Κογκίδου,  1990).  Η  διαδικασία  αυτή  είναι  αρκετά 
σύνθετη και είναι αυτή που συνδέει τους ρόλους που η κοινωνία αποδίδει και την αποδοχή και 
εκτέλεση  των  ρόλων  αυτών  από  τα  άτομα  –  μέλη  της.  Έτσι  λοιπόν  με  τη  διαδικασία  της 
κοινωνικοποίησης,  τα άτομα μαθαίνουν να επιλέγουν ρόλους και να εντάσσονται  στις  σχέσεις 
κοινωνικής ιεραρχίας. Ο ρόλος της οικογένειας, για παράδειγμα, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τον 
προσανατολισμό των παιδιών στη ζωή, και ακολουθεί ο ρόλος του σχολείου.  Τα παιδιά δηλαδή, 
ανάλογα  με  την  κοινωνική  τους  προέλευση   και  το  φύλο  τους,  έχουν  και  την  ανάλογη 
κοινωνικοποίηση,  τον  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  την  καλλιέργεια  των  δυνατοτήτων  τους 
(Σαββίδου, 1996). 

Στερεοτυπικές αντιλήψεις όμως θα μπορούσαν να αμβλυθούν αν οι γονείς μπορούσαν να 
αποτρέψουν την ανάπτυξη τέτοιων αντιλήψεων στα παιδιά. Ανεξαρτήτως φύλου των παιδιών τους, 
οι γονείς θα πρέπει να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία τους, εστιάζοντας στην 
ανάπτυξη  διαφόρων ικανοτήτων.  Επίσης,  θα  ήταν  καλό  να  τα  παροτρύνουν  να  παίζουν  με  μια 
ποικιλία παιχνιδιών, περιλαμβάνοντας παιχνίδια που δίνουν στα παιδιά ενεργό ρόλο και μια αίσθηση 
περιπέτειας.  Είναι σημαντικό, να τα αφήνουν να παίρνουν αποφάσεις  και να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη των πράξεων τους, τονίζοντας τους, αυτά που μπορούν να πετύχουν.

Τα  αγόρια  έχουν  στον  ίδιο  βαθμό  ανάγκη  για  τρυφερότητα,  όσο  και  τα  κορίτσια. 
Παρατηρείται  ότι  στα  αγόρια,  οι  γονείς  καταφεύγουν  πιο  συχνά  στη  λύση  της  τιμωρίας,  ως 
επακόλουθο κάποιας ανάρμοστης συμπεριφοράς.  Η τιμωρία προκαλεί συναισθήματα θύμου,  στα 
οποία  επικεντρώνονται,  χωρίς  να μαθαίνουν τις  συνέπειες  που είχε  η  συμπεριφορά τους,  στους 
άλλους ανθρώπους. Οι γονείς  θα πρέπει να προτείνουν στα παιδιά τους,  δημιουργικούς τρόπους 
έκφρασης του θύμου και να τα αποτρέπουν από βίαιες αντιδράσεις. Είναι καλό, να τα ενθαρρύνουν, 
ως  προς την αναγνώριση και  την έκφραση των συναισθημάτων τους.  Επίσης,  μπορούν να τους 
παροτρύνουν  να  διαβάζουν  παιδικά  βιβλία,  τα  οποία  εξηγούν  και  δίνουν  πληροφορίες  για  το 
συναίσθημα του θυμού, μέσα από ποικίλες ιστορίες. Το βασικό είναι ο ενήλικας να δημιουργεί έναν 
ασφαλές περιβάλλον, μέσα στο οποίο το παιδί, να μπορεί να αναγνωρίζει και να αποδέχεται, τόσο τα 
δυσάρεστα,  όσο και  τα ευχάριστα συναισθήματα του.  Συχνά,  επικρατεί  η αντίληψη ότι  όταν τα 
παιδιά  δεν  ξεκαθαρίσουν τους  ρόλους  και  τη  συμπεριφορά που αναμένεται  να  έχουν βάση του 
φύλου τους, μπερδεύονται και αποπροσανατολίζονται. 

Αντιθέτως,  τα  παιδιά  που  δεν  υιοθετούν  στερεότυπες  αντιλήψεις  αποκτούν  πιο  γρήγορα 
ταυτότητα,  έχουν  πιο  ολοκληρωμένες  προσωπικότητες,  μεγάλο  εύρος  ενδιαφερόντων  και 
μεγαλύτερες επιλογές καριέρας. Το να μαθαίνουμε στα αγόρια πως πρέπει να είναι πιο σκληρά από 
τα κορίτσια, πως θα γίνουν προστάτες μια ημέρα, πως θα κουβαλάνε αυτοί το οικονομικό βάρος της 
οικογένειας, πως τα αγοράκια παίζουν με διαφορετικά παιχνίδια από τα κορίτσια, πως δεν πρέπει να 
κλαίνε και πως η μπάλα και τα αυτοκινητάκια είναι για τα αγόρια, είναι απλά ένα λάθος. Το να 
μαθαίνουμε  στα  κοριτσάκια  πως  ο  ρόλος  της  ύπαρξης  τους  είναι  να  γίνουν  πριγκίπισσες,  να 
φροντίζουν την εμφάνισή τους, να περιποιούνται την οικογένειά τους, και να είναι υπεύθυνες για την 
ανατροφή των παιδιών, δεν είναι σωστό. Αυτά ανήκουν σε μία άλλη γενιά, σε μία γενιά που οι  
άνδρες ήταν οι κουβαλητές, και οι γυναίκες σύζυγοι, μαμάδες και οικοκυρές. Δεν αντικατοπτρίζει  
την σημερινή πραγματικότητα. Η σημερινή πραγματικότητα θέλει και τους άνδρες και τις γυναίκες 
να εργάζονται, να ασχολούνται εξίσου με το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών τους. Οι 
ψυχολόγοι έχουν δώσει δέουσα σημασία στο ρόλο του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών καθώς 
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και στην οικογενειακή δομή η οποία θεωρείται πλέον πιο υγιής όταν αποτελεί ομάδα παρά ιεραρχική 
πυραμίδα. Οι σημερινοί άνδρες έχουν ευαισθησίες και δεν είναι ντροπή να τις εκδηλώνουν. Δεν 
μπορούμε να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας να είναι ανέκφραστα και μετά να απαιτούμε απο τους 
συζύγους μας να είναι εκφραστικοί! Η παγκοσμιοποίηση και η συνεχής προσπάθεια για πολιτισμική 
ανάπτυξη έχει φέρει σε φως τη σημασία της ισότητας, της δικαιοσύνης,  της ελευθερίας και του 
σεβασμού των ανθρώπων. Είναι κρίμα επομένως, αφού γίνονται τόσες προσπάθειες σε κοινοτικό 
επίπεδο, αλλαγές στις νομοθεσίες, προσφορά πόρων για τέτοιου είδους μελέτες, εμείς οι ίδιοι να 
δημιουργούμε  σε  μικρά  παιδιά  στερεότυπα  τα  οποία  θα  φέρουν  τα  αγόρια  σε  αντίθεση  με  τα 
κορίτσια.

Η θεωρία του ρόλου των φύλων χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αναλύσει τη διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών θέσεων ανδρών και γυναικών, να εξηγήσει πως διαπλάθονται τα 
άτομα για αυτούς τους ρόλους και τέλος για να περιγράψει τις αλλαγές και τις συγκρούσεις που 
έχουν συμβεί σε αυτές τις θέσεις. Η ζωή του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται κατά πολύ από το φύλο με 
το οποίο γεννιέται. Τα αίτια που διαφοροποιούν τη συμπεριφορά των δύο φύλων έχουν αναζητηθεί 
τόσο σε βιολογικούς όσο και σε κοινωνικούς παράγοντες. Οι άντρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως 
προς  τις  αισθήσεις,  τον  λόγο,  την  χωρική  ικανότητα,  τον  εγκέφαλο,  την  επικοινωνία.  Ακόμα, 
διαφέρουν ως προς τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Οι γυναίκες χρειάζονται σεβασμό, φροντίδα, 
καταννόηση,  αφοσίωση,  επιβεβαίωση  και  σοβαρή  αντιμετώπιση,  ενώ  οι  άνδρες  αποδοχή, 
ενθάρρυνση, εμπιστοσύνη, εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Οι αιτίες των στερεοτύπων που 
αναπτύσσονται  είναι  οι  γονείς,  το σχολείο  (  όπως προαναφέρθηκε για  την  κοινωνικοποίηση),  ο 
κοινωνικός  περίγυρος,  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  και  ο  φόβος  του  πραγματικά  νωθρού 
ανθρώπου.

1.3. Φεμινιστική προσέγγιση και στερεότυπα φύλου
Πρωτεργάτης του δεύτερου φεμινιστικού ρεύματος είναι η Simone de Beauvoir με το έργο 

Δεύτερο Φύλο (1949),  όπου ουσιαστικά διακρίνει  την έννοια του βιολογικού από το  κοινωνικό 
φύλο.  Η προσπάθειά της ξεδιπλώνεται  μέσα από την ανάλυση κρίσιμων σταδίων της ζωής μιας 
γυναίκας όπως αυτά της εμμηνόρροιας και της σεξουαλικότητας και καταλήγει να αποκαλύψει την 
«τεχνητή φύση» της γυναικείας ταυτότητας και να την απορρίψει: «Καμία βιολογική, ψυχολογική ή 
οικονομική μοίρα δεν αιτιολογεί τη θέση που κατέχει σήμερα στην κοινωνία το ανθρώπινο θηλυκό; 
Ο πολιτισμός στο σύνολό του παράγει αυτό το πλάσμα, κάτι ανάμεσα σε αρσενικό και ευνούχο, που 
ονομάζεται θηλυκό» (De Beuvoir, 1979:15).

Μια  προσέγγιση  σύμφωνα  με  τον  φεμινισμό  είναι  ότι  το  φύλο,  δηλαδή  το  σύνολο  των 
συμπεριφορών και χαρακτηριστικών που συναντά κανείς στους άνδρες και τις  γυναίκες και που 
αποδίδονται  στο γεγονός  ότι  τα άτομα ανήκουν στη μια  ή στην άλλη κατηγορία  ως  κοινωνική 
κατηγορία, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά. Η προσέγγιση αυτή δίνει κυρίως έμφαση 
στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, καθώς και οι ιστορικές 
και  κοινωνικές  συγκυρίες  που  επηρεάζουν  διαχρονικά  τις  σχέσεις  των  φύλων,  επιδρούν  στην 
κοινωνικοποίηση  των  ανδρών  και  των  γυναικών  και  διαμορφώνουν  συγκεκριμένες  ταυτότητες 
φύλου. 

Στη συνέχεια, οι ταυτότητες φύλου με τη σειρά τους είναι ένας σύνθετος όρος. Γενικά, η 
έννοια της ταυτότητας είναι έννοια ψυχολογική. Σημαίνει το σύνολο των στοιχείων εκείνων που 
προσδίδει στο άτομο την αίσθηση και την αντίληψη ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, με 
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,  συμπεριφορές,  συναισθήματα,  ρόλους.  Η  ταυτότητα  του  φύλου, 
όπως και οι άλλες ταυτότητες, χρησιμοποιείται για τον αυτοπροσδιορισμό ενός ατόμου σε σχέση με 
άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων. Οι ταυτότητες του φύλου είναι νοητικές και κοινωνικές κατασκευές 
που  διαμορφώνονται  ανάλογα  με  τις  εκάστοτε  κοινωνικές  συνθήκες.  Οι  ταυτότητες  φύλου 
διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή του παιδιού, σε μια φάση κατά την οποία το παιδί συνειδητοποιεί τις 
διαφορές των φύλων και κατατάσσει τον εαυτό του στη μια ή την άλλη κατηγορία. Η σύλληψη της 
έννοιας  της  ταυτότητας  φύλου  ως  κοινωνικής  κατασκευής  είναι  προϊόν  της  μεταμοντέρνας 
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προσέγγισης στις κοινωνικές επιστήμες. Υποννοεί ότι οι ταυτότητες φύλου όπως βέβαια και οι άλλες 
ταυτότητες  δεν  είναι  σταθερές  και,  όχι  μόνο  διαμορφώνονται  μέσα  από  τις  κοινωνικοποιητικές 
διαδικασίες,  αλλά  κατασκευάζονται  και  με  διαφορετικό  τρόπο  κάθε  φορά,  ανάλογα  με  τις 
κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Το μέσο που κατασκευάζει τις ταυτότητες είναι οι λόγοι που κυριαρχούν σε κάθε εποχή και 
που περιγράφουν όχι μόνο τι σημαίνει να ανήκει κανείς στο ένα ή στο άλλο φύλο, αλλά και ποιες 
είναι οι σωστές συμπεριφορές, οι ρόλοι και οι προσδοκίες που συνδέονται με το κάθε φύλο. Οι λόγοι 
αυτοί  εμπεριέχονται  σε  γραπτά  κείμενα,  στο  καθημερινό  λόγο,  στους  επίσημους  λόγους  της 
εκπαίδευσης,  των ΜΜΕ κλπ.  Οι  ταυτότητες  φύλου δεν θεωρούνται  επομένως αμετακίνητες  και 
σταθερές  κατασκευές,  αλλά εκλαμβάνονται  ως  ευμετάβλητες  δομές,  οι  οποίες  εξαρτώνται  κάθε 
φορά από τους διαθέσιμους λόγους για τα φύλα. Γι' αυτό γίνεται λόγος όχι για για μια αλλά για 
πολλαπλές ταυτότητες φύλου, οι οποίες περιλαμβάνουν μια ποικιλία περιγραφών για τα δύο φύλα. 
Για παράδειγμα, ηγεμονικές ταυτότητες είναι οι λεκτικές εκείνες κατασκευές οι οποίες υιοθετούν 
τους κυρίαρχους λόγους για τα φύλα, ενώ χειραφετημένες εκείνες που αντλούν από ρεπερτόρια τα 
οποία χρησιμοποιούν μη παραδοσιακές εκτιμήσεις. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η διαφήμιση και τα χαρακτηριστικά της

Ως  διαφήμιση  ορίζεται  κάθε  ενέργεια,  που  αποβλέπει  στη  διάδοση  πληροφοριών  για 
εμπορικούς σκοπούς με στόχο να επηρεάσουν την συμπεριφορά μιας πληθυσμιακής ομάδας ώστε να 
γίνουν ή να μείνουν πελάτες '' ενός εμπόρου ή βιομηχάνου'' (Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή, σσ. 171).  
Ένας  πιο  σύγχρονος  ορισμός  της  διαφήμισης  αναφέρεται  σ'  αυτήν  ως  ''  όλες  οι  μορφές 
δημοσιοποίησης  και  προβολής  ενός  προϊόντος  επί  πληρωμή,  είτε  πρόκειται  για  μετάδοση 
μηνυμάτων  από  τηλεόραση,  ραδιόφωνο,  διαδίκτυο  κ.α.  Είτε  πρόκειται  για  καταχώρηση  σε 
εφημερίδες, περιοδικά ή άλλου είδους έντυπα'' (Media Desk Hellas 2003: 11), δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στον τρόπο μετάδοσης του μηνύματος, δηλαδή στο μέσο.

Ο ρόλος της είναι αμφιλεγόμενος στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και τα μηνύματα 
που διοχετεύει στο κοινό είναι αδιόρατα. Ο ένας και μοναδικός στόχος της εμπορικής διαφήμισης: 
Να υπαγορεύσει και να προκαλέσει τον τηλεθεατή.

Η διαφήμιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού 
για  ένα  προϊόν  ή  μία  υπηρεσία  επί  πληρωμή.  Η  διαφήμιση  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  άλλοτε 
συγκινησιακά χαρακτηριστικά όπως την επίκληση στο συναίσθημα που συνδέουν το χρήστη με την 
αγορά ή τη χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά όπως η επίκληση στη λογική 
και τεχνικά χαρακτηριστικα,  πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά. Όμως, 
δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρόποι που μπορεί ένα διαφημιστικό μήνυμα να διεισδύσει εντός 
μας  και  να  καταλάβει  την  ελεύθερη  μας  βούληση.  Λέγεται  ότι  όταν  εμφανίστηκαν  οι  πρώτες 
διαφημίσεις στον ελληνικό ημερήσιο τύπο, υπήρξαν αναγνώστες που προσβλήθηκαν, αφενός διότι 
θεώρησαν  τις  καταχωρήσεις  ανήθικες  καθώς  εκείνη  την  εποχή  που  οι  αναγνώστες  ήταν 
ανυποψίαστοι  το  διαφημιστικό  μήνυμα  ήταν  δύσκολο  να  διαχωριστεί  από  τις  ειδησεογραφικές 
καταχωρήσεις, και αφετέρου διότι υποπτεύθηκαν το μήνυμα ως απάτη. Προσέτρεξαν λοιπόν στη 
δικαιοσύνη με μηνύσεις για να αποκαταστήσουν την ηθική τάξη των πραγμάτων. Φυσικά έχασαν τις 
δίκες. Η νέα εποχή της κατανάλωσης, της προώθησης των προϊόντων, του marketing είχε αρχίσει.

Η διαφήμιση διακρίνεται σε άμεση και έμμεση διαφήμιση. Είναι η εκπομπή ενός μηνύματος 
που προτρέπει στην αγορά ενός προϊόντος, στη δημιουργία θετικής γνώμης για ένα προϊόν ή μια 
εταιρεία.  Όμως  αν  το  μήνυμα  αυτό  είναι  αληθές  δεν  απασχολεί  τις  εταιρείες  παραγωγής  και 
προβολής διαφημίσεων. Δεν υπάρχει κάποιος δεοντολογικός κώδικας ή ηθική αναστολή για το πώς 
αυτό το μήνυμα θα φτάσει και θα αφομοιωθεί από τον υποψήφιο πελάτη. Αντιθέτα, το μοναδικό 
μέτρο αξιολόγησης μιας διαφήμισης είναι το πόσο βαθιά έχει καταφέρει να εντυπώσει το μήνυμα 
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στους  υποψήφιους  αγοραστές.  Γι'  αύτο  τον  λόγο  οι  διαφημιστικές  εταιρείες  προκειμένου  να 
καταρρίψουν κάθε άμυνα του καταναλωτικού κοινού, χρησιμοποιούν μεθόδους πλάγιες και πολύ 
ύποπτες για να εμφυτεύσουν το μήνυμα που θέλουν ( GTB Standard Time, 2008).

Το  πιο  απλό  διαφημιστικό  μήνυμα  είναι  το  άμεσο.  Συγκεκριμένα,  άμεση  λέγεται  μια 
διαφήμιση όταν είναι αναγνωρίσιμη και ο καθένας αντιλαμβάνεται πως αυτό που βλέπει ή διαβάζει 
είναι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Όπως, για παράδειγμα, μια διαφημιστική ταμπέλα στο δρόμο, ή μια 
διαφημιστική καταχώριση σε ένα περιοδικό ή εφημερίδα, ένα διαφημιστικό ηχητικό μήνυμα στο 
ραδιόφωνο ή ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ. Πέραν της άμεσης διαφήμισης υπάρχουν πολλές 
άλλες εναλλακτικές μορφές με τις οποίες η διαφήμιση φτάνει στον καταναλωτή. Είναι οι έμμεσες 
διαφημίσεις τις οποίες ο υποψήφιος πελάτης πιο δύσκολα αναγνωρίζει ότι αυτό που προσλαμβάνει 
είναι διαφημιστικό μήνυμα. Για παράδειγμα, μπορεί ένας πρωταγωνιστής σε μια ταινία να φορά 
ευκρινώς αναγνωρίσιμα μια συγκεκριμένη μάρκα παντελόνι ή να πίνει ένα συγκεκριμένο ποτό ή να 
ανάβει μια αναγνωρίσιμη μάρκα τσιγάρου. 

Οι διαφημιστικές εταιρείες, πολύ συχνά, πληρώνουν τεράστια ποσά για να διαφημίσουν τα 
προϊόντα  τους  μέσα  από  κινηματογραφικές  ταινίες.  Ένας  άλλος  τρόπος  έμμεσης  διαφήμισης 
πραγματοποιείται όταν μια εταιρία γίνεται χορηγός σε κάποια δραστηριότητα όπως, για παράδειγμα, 
σε ένα πολιτιστικό γεγονός  ή σε αθλητική ομάδα κλπ.  Τότε  συνδέεται  η δραστηριότητα και  τα 
χαρακτηριστικά της με την εταιρεία που διαφημίζεται κι έτσι κατά κάποιο βαθμό η εταιρεία γίνεται 
γνωστή,  αλλά  ταυτόχρονα  αποκτά  και  χαρακτήρα  από  τη  σύνδεση  αυτή  με  την  χορηγούμενη 
δραστηριότητα. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία τσιγάρων μετά από έρευνα αγοράς διαπιστώσει ότι  
μπορεί να αποκτήσει μερίδιο αγοράς σε καπνιστές που είναι νέοι κι αγαπούν την τέχνη αλλά και  
τους εναλλακτικούς και οικολογικούς τρόπους ζωής, τότε μπορεί να προσφέρει μια χορηγία. Βέβαια, 
το γεγονός ότι για έναν ενδιαφέροντα, εναλλακτικό, οικολογικό τρόπο ζωής δεν είναι απαραίτητο το 
κάπνισμα,  αποσιωπάται.  Ούτε  γίνεται  λόγος  για  τα  φυτοφάρμακα  και  τα  άλλα  χημικά  που 
χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το συγκεκριμένο τσιγάρο κλπ.

Ένα  ακόμη  μέσο  για  να  πειστεί  ο  πελάτης  ότι  ένα  συγκεκριμένο  προϊόν  είναι  «καλό» 
αποτελεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  το  προϊόν  αυτό  προβάλλεται  στα  καταστήματα.  Όταν,  για 
παράδειγμα,  ένα  κεντρικό  βιβλιοπωλείο  στην  είσοδό  του  έχει  ειδικά  ράφια  γεμάτα  με  ένα  και 
μοναδικό τίτλο βιβλίου, αυτό προκαλεί την πεποίθηση ότι αυτό το βιβλίο πουλάει πολύ, άρα είναι 
καλό. Επίσης, σχηματίζει την εντύπωση στον πελάτη ότι αφού το βιβλίο αυτό προτείνεται από το 
συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο θα είναι και αξιόλογο. Συνήθως παραβλέπεται το γεγονός ότι ο εκδότης 
έχει πληρώσει στο βιβλιοπωλείο για αυτή την προβολή. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η διάταξη του 
προϊόντος στα ράφια ενός καταστήματος αποτελεί τεχνική έμμεσης διαφήμισης και προβολής. Οι 
εταιρείες  που  παράγουν  προϊόντα  πληρώνουν  πολλά  ή  δίνουν  μεγάλες  παροχές  στα 
πολυκαταστήματα που φιλοξενούν τα προϊόντα τους, ώστε να τοποθετηθούν στα ράφια σε θέσεις 
που συνήθως πέφτει το βλέμμα και είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς χωρίς να σκύψει, απλώς 
απλώνοντας το χέρι του. 

Εκτός από τις τεχνικές αυτές υπάρχουν κι άλλες που προχωρούν ακόμη περισσότερο στην 
πολιορκία  της  ελεύθερής  μας  βούλησης.  Έτσι,  τα  τελευταία  χρόνια  όλο  και  περισσότερο 
εμφανίζονται άρθρα και εκπομπές με χαρακτήρα επιστημονικοφανή που προσεγγίζουν κάποιο θέμα, 
λόγου χάρη ένα ζήτημα υγείας όπως η υπέρταση. Και αμέσως μετά το σχετικό κείμενο και μετά την 
εκπομπή ή στη διάρκειά της, παρουσιάζονται ή προβάλλονται διαφημίσεις για κάποιο συγκεκριμένο 
σχετικό  προϊόν,  π.χ.  ένα  φάρμακο ή συμπλήρωμα διατροφής για την  υπέρταση.  Στην καλύτερη 
περίπτωση  η  διαφημιστική  εταιρεία  έχει  εντοπίσει  και  αγοράσει  το  χώρο  ή  το  χρόνο  ως  πιο 
κατάλληλο  για  να  τοποθετήσει  την  καταχώριση  της.  Στη  χειρότερη  περίπτωση,  η  διαφημιστική 
εταιρεία έχει φροντίσει να γραφτεί το άρθρο ή έχει σκηνοθετήσει την εκπομπή.

Ακόμη  πιο  έντεχνα  πραγματεύονται  την  ελεύθερη  βούληση  επιστημονικά  άρθρα  ή  και 
ολόκληρες δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφεί από επιστήμονες που με την 
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αυθεντία τους προβάλλουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ακόμη και μια στάση ζωής. Το επικίνδυνο 
είναι ότι αυτοί οι επιστήμονες και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα είναι χρηματοδοτημένα είτε 
από διαφημιστικές εταιρείες ή κι από τις ίδιες τις εταιρείες που παράγουν το προϊόν. Για παράδειγμα 
ολόκληρες γενιές επηρεάστηκαν στο ότι τα γάλατα των εταιρειών είναι πιο πλήρη και ωφέλιμα από 
το μητρικό γάλα για να τρέφονται  βρέφη.  Πρόσφατα ολόκληρες  αγροτικές  περιοχές  στην Ινδία 
ξεκληρίστηκαν από το γεγονός ότι οι αγρότες πείστηκαν διαφημιστικά ότι οι μεταλλαγμένοι σπόροι 
είναι πιο προσοδοφόροι από τους φυσικούς. Αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Οι μεταλλαγμένοι 
σπόροι έγιναν η αιτία για ολοκληρωτικές καταστροφές της σοδειάς, πτώχευση και εντέλει ακόμη και 
αυτοκτονίες των υπερχρεωμένων αγροτών.

Όμως, δεν επαρκούν για τους διαφημιστές και τις εταιρείες που πασχίζουν να προβληθούν 
στην  αγορά  ή  θα  μπορούσαμε  να  ισχυριστούμε  να  επιβληθούν  μόνο  αυτοί  οι  τρόποι  για  να 
πολιορκηθεί η ελεύθερη μας βούληση. Όσο ο θεατής ή ο αναγνώστης εξελίσσεται συγκροτώντας 
αμυντικές  γραμμές  προκειμένου  να  διατηρήσει  ανεξάρτητη  και  καθαρή την κρίση του,  τόσο οι 
διαφημιστές επιστρατεύουν όλο και πιο αποτελεσματικά μέσα για να πετύχουν το σκοπό τους. Ένα 
από αυτά είναι η προσπάθεια να φτάσει το διαφημιστικό μήνυμα στον καταναλωτή μέσα από οδούς 
ασυνείδητης επικοινωνίας. Δηλαδή, οι αισθήσεις να μη συλλαμβάνουν το μήνυμα κι ο εναργής νους 
να  μην  αντιλαμβάνεται  ότι  βομβαρδίζεται  από  διαφημίσεις,  αλλά  να  παρακάμπτεται  όλη  η 
συνειδητή υπόστασή μας και να φτάνει το μήνυμα κατευθείαν στο υποσυνείδητο χωρίς να βρίσκει 
αντίσταση στις γραμμές άμυνας του συνειδητού.

 Αυτό  επιτυγχάνεται  ως  εξής:  καταρχήν  αφορά  ηχητικά  ή  οπτικά  μηνύματα,  καθώς 
στηρίζεται στις λειτουργίες της ακοής και της όρασης. Όσον αφορά την όραση υπάρχει η αρχή ότι 
αν το μάτι δει μια εικόνα για χρονικό διάστημα μικρότερο του 1/10 του δευτερολέπτου, αυτή η 
εικόνα  δε  γίνεται  άμεσα  αντιληπτή.  Δηλαδή  δεν  την  βλέπει.  Ωστόσο,  διατηρείται  ως  οπτικό 
ερέθισμα που δεν συνειδητοποιείται αλλά επηρεάζει το υποσυνείδητο. Έτσι αν, για παράδειγμα, σε, 
τηλεοπτική ή κινηματογραφική προβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκπέμπονται διαφημιστικά 
μηνύματα πολύ μικρής διάρκειας, οι θεατές τα προσλαμβάνουν υποσυνείδητα και ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό ανταποκρίνεται σε αυτά. Έπειτα, για την ακοή το φάσμα ήχων που μπορεί να αντιληφθεί το 
ανθρώπινο αυτί ξεκινά από μια χαμηλή συχνότητα και φτάνει σε μια υψηλή. Όλες τις ενδιάμεσες 
συχνότητες ο άνθρωπος τις ακούει. Τις πιο μπάσες από την χαμηλή, τις υποηχητικές δηλαδή, όπως 
και  τις  πιο  υψίσυχνες  από  την  υψηλή,  τις  υπερηχητικές,  δεν  τις  ακούει.  Παρόλα  αυτά  έχει 
διαπιστωθεί ότι όταν εκπέμπεται σε ένα χώρο υποηχητικό ή υπερηχητικό μήνυμα, παρόλο που όσοι 
βρίσκονται εκεί δεν ακούνε κάτι, όμως επηρεάζονται από αυτό σε μεγάλο ποσοστό.

Κύριο  γνώρισμα  της  διαφήμισης  είναι  να  χρησιμοποιεί  την  πειθώ.  Υπάρχουν  κάποιοι 
συγκεκριμένοι  τρόποι  για  να  πείσει  κανείς.  Χρησιμοποιώντας  το  συναίσθημα,  τη  λογική,  την 
αυθεντία και τέλος σύμβολα και αρχέτυπα που μιλούν κατευθείαν στα ενδόμυχα μας.

Η διαφήμιση απευθύνεται στη λογική μας. Μπορεί να τεθεί πολύ εύκολα στον έλεγχο της 
κρίσης μας. Παράδειγμα είναι η προβολή με τη διαφήμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, της τιμής 
αγοράς ενός  προϊόντος  κ.α.  Πολύ εύκολα ο αποδέκτης  της  πληροφορίας  μπορεί  να ελέγξει  και  
συγκρίνει  τις  πληροφορίες  που παραθέτει  η  διαφήμιση.  Αυτή η διαφήμιση περισσότερο έχει  το 
νόημα της πληροφόρησης για την ύπαρξη ενός προϊόντος και είναι η λιγότερο δόλια. Σε ένα βαθμό 
είναι η μετεξέλιξη του «ντελάλη» αλλοτινών εποχών στη σημερινή εποχή με τα σημερινά μέσα, 
είναι κατά κάποιο τρόπο μια έντυπη ή ηλεκτρονική βιτρίνα.

Μια βαθμίδα δυσκολίας για την κρίση μας προκύπτει όταν η διαφήμιση κάνει αναφορά στην 
αυθεντία. Τότε επιστρατεύονται στατιστικές, η κοινή γνώμη, επιστήμονες, ειδήμονες και κάθε λογής 
αυθεντίες για να μας πείσουν ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι καλό. Είναι βέβαια οξύμωρο να 
εμφανίζονται κάποιες φορές ηθοποιοί και να υποδύονται τον ρόλο γιατρών ή ερευνητών ή άλλων 
ειδημόνων σε διαφημιστικά σποτ για να μας πείσουν για την αξία ενός προϊόντος. Παρόλα αυτά. 
Όμως. η δύναμη του λόγου των ειδημόνων κάμπτει την αντίσταση, ειδικά των αποδεκτών που δεν 
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είναι  αρκετά  εξοικειωμένοι  με  τον  τρόπο  που  λειτουργεί  η  διαφήμιση  και  την  αντιμετωπίζουν 
εύπιστα. Αυτό παθαίνουν, κυρίως, οι παλαιότερες γενιές και τα μικρά παιδιά. Ένας άλλος τρόπος για 
να εισχωρήσει η διαφήμιση στα πεδία της ελεύθερης μας βούλησης είναι το συναίσθημα. Όλα τα 
μέσα επιστρατεύονται για να διεγερθεί το συναίσθημά μας: μωράκια, κουταβάκια,  συμπαθητικοί 
ηλικιωμένοι, ερωτευμένα ζευγάρια, κι ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. 

Έτσι ο πιθανός πελάτης βομβαρδίζεται με πληροφορίες που αποσκοπούν στο να ταυτίσουν ή 
έστω να συνδέσουν συνειρμικά ένα προϊόν με κάποια ελκυστικά συναισθήματα και να τα κάνουν 
όχημα ώστε να νιώσουμε τελικά αντίστοιχα για το προϊόν. Παρόμοια με την τελευταία κατηγορία 
είναι και αυτή όπου αρχέτυπα χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν μηνύματα και ως σύμβολα να 
εισχωρήσουν κατευθείαν στις εσώτερες πτυχές της φύσης μας και να αντικαταστήσουν αυθεντικά 
στοιχεία που υπάρχουν εκεί. Είναι σαν να φυτεύονται μέσα μας κατάσκοποι, υποβολείς στη θέληση 
μας και να αντικαθιστούν τις αξίες μας με καταναλωτικά πρότυπα. Το Ζευγάρι, η Γυναίκα, ο Φίλος, 
ο  Βασιλιάς,  η  Ευτυχισμένη  Οικογένεια,  η  Περιπέτεια,  η  Ελευθερία  και  άλλα  πολλά  γίνονται 
εργαλεία για να πουληθούν σοκολάτες, παγωτά, μπύρες, αυτοκίνητα, δάνεια, τσιγάρα, ποτά. 

Μια πιο σύνθετη δομή τέλος έχουν εκείνες οι διαφημίσεις που προάγουν ένα ύφος ζωής - life 
style.  Παρουσιάζουν  μια  πραγματικότητα  εικονική  κι  επίπλαστη  που  υπόσχεται  ευτυχία  και 
υπαρξιακή ικανοποίηση. Υπόσχεται ότι οι αγωνίες, τα ερωτηματικά και οι πόνοι που υπάρχουν στον 
αληθινό βίο στον κόσμο αυτό έχουν απαντηθεί, αρκεί να μοιάσει κανείς σε αυτό το πρότυπο, έστω 
και εξωτερικά. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι για να μοιάσει κανείς  σε αυτό το πρότυπο πρέπει να 
αποκτήσει τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής που προτείνει, δηλαδή να αγοράσει αντίστοιχα ρούχα, 
αξεσουάρ,  γκάτζετς,  έπιπλα,  συσκευές,  αυτοκίνητα  κλπ..  Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  κινούνται 
ολόκληρες οικογένειες περιοδικών που μαζί με δημοσιογραφικά άρθρα που αναλύουν με χίλιους δυο 
τρόπους  και  προωθούν  τέτοιου  είδους  πρότυπα  ζωής,  φιλοξενούνται  πολλές,  μα  πάρα  πολλές, 
διαφημίσεις  ανάλογου περιεχόμενου.  Έτσι  το  πραγματικό πρότυπο για  ζωή,  αυτή  η εικόνα που 
έχουμε μέσα μας σιγά - σιγά αλλοιώνεται κι αντικαθίσταται από μια άλλη, παρόμοια μεν, αλλά που 
αντί του εσωτερικού της περιεχόμενου που ελεύθερα θα αναπτυσσόταν μέσα μας έχει ένα εξωτερικό 
περιτύλιγμα που το μόνο που εξυπηρετεί είναι η κατανάλωση. Χάνουμε έτσι την ελευθερία μας για 
να μεταλλαχτούμε σε καταναλωτές. 

2.1. Διαφήμιση και Φύλο

Τα  στερεότυπα  όσον  αφορά  τα  δύο  φύλα  βέβαια  αναπαράγονται  και  δια  μέσου  των 
διαφημίσεων είτε αυτές είναι στη δημόσια τηλεόραση είτε στην ιδιωτική. Συγκεκριμένα, σχετικά με 
τα δύο φύλλα η γυναίκα στη διαφήμιση προβάλλεται ως ένα υπόδουλο ον, που συχνά βρίσκεται στη 
σκιά  του  άντρα.  Επίσης  στη  διαφήμιση  παρουσιάζεται  αδύναμη,  χωρίς  απόλυτες  απόψεις, 
ασχολούμενη με τα καθήκοντα της τα οποία έχουν σχέση μόνο με τη καθαριότητα του σπιτιού, το 
μαγείρεμα  και  άλλες  τέτοιες  δουλειές  του  σπιτιού.  Τέλος,  δείχνουν  να  είναι  υπάκουες  στους 
συζύγους τους. 

Η εικόνα του γυναικείου σώματος πουλάει τα πάντα. Η γυναίκα και τα μέρη του σώματος 
της, κατά προτίμηση το στήθος, τα πόδια και τα οπίσθια, πωλούν από γιαούρτια έως τεχνολογία («το 
χάσαμε το κορμί πατριώτη!»). Χρησιμοποιώντας τα μέρη του γυναικείου σώματος ξεχωριστά από το 
υπόλοιπο σώμα για διαφημιστικούς λόγους, το μήνυμα που προσλαμβάνει ο θεατής είναι ότι όχι 
μόνο  η  συγκεκριμένη  γυναίκα,  αλλά  και  κάθε  γυναίκα  είναι  μόνο  στήθη  ή  πόδια  ή  οπίσθια. 
Παρουσιάζοντας τη γυναίκα με τα μέρη του σώματός η διαφήμιση απογυμνώνει τη γυναίκα από την 
ανθρώπινη αξία της,  κάνοντας  την  αντικείμενο-εργαλείο  για την προώθηση των προϊόντων που 
διαφημίζει. Την μετατρέπει έτσι σε απρόσωπο πράγμα, κάτι που δεν συμβαίνει με τον άνδρα, τον 
οποίο σχεδόν πάντα τον αντιμετωπίζει ως οντότητα. Αυτή η υποβίβαση της γυναίκας στα μέρη του 
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σώματός  της  προς  τέρψιν  του άνδρα,  σύμφωνα με τους  ψυχολόγους,  καταστρέφει  τη γυναικεία 
αυτοεκτίμηση.

Οι  διαφημίσεις  που  προορίζονται  για  κορίτσια  παρουσιάζουν  τις  γυναίκες  μοντέλα  που 
ασχολούνται με περισσότερο παθητικές και λιγότερο σωματικές και αντικοινωνικές δραστηριότητες, 
σε σχέση με τα μοντέλα άντρες που παρουσιάζονται σε διαφημίσεις για αγόρια . Ίσως ένας από τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αξιολογήσεις το επίπεδο δράσης σε μια διαφήμιση είναι μέσω 
μιας ανάλυσης του περιεχομένου. Υπάρχει λοιπόν,μια διαφορά στα επίπεδα δραστηριότητας των 
ανδρών  ηθοποιών  και  γυναικών  ηθοποιών  στις  παιδικές  διαφημίσεις,  και  τα  αποτελέσματα 
προσαρμόζονται  σε  μια  ενεργητική-παθητική  κλίμακα.  Μια από τις  πιο  αμφιλεγόμενες  πλευρές 
σωματικής δραστηριότητας στις διαφημίσεις είναι η βία. 

Μια έρευνα το 1979 συνέκρινε τις επιθετικές συμπεριφορές παιδικών χαρακτήρων από ένα 
δείγμα 60 πρωινών παιδικών διαφημίσεων για παιχνίδια. Ανακαλύφθηκε ότι η επιθετικότητα είναι 
περιορισμένη και σχεδόν αποκλειστική σε διαφημίσεις για αγόρια και αυτέςοι διαφημίσεις επίσης 
συμπεριλάμβαναν  υψηλά  επίπεδα  δράσης  και  κίνησης,  περισσότερο  από  τις  διαφημίσεις  για 
κορίτσια. Αυτά τα αποτελέσματα συγκρίνονται με μια άλλη έρευνα που έδειξε πως οι πιο κοινές 
δραστηριότητες  για  κορίτσια  είναι  παραδοσιακές  ,  όπως  μαγείρεμα,  παιχνίδι  με  σπιτάκια  και 
κούκλες  κτλ.  Μόνο  το  10% των  κοριτσιών  ήταν  ενεργά.  Από  την  άλλη  τα  αγόρια  υποδυόταν 
παραδοσιακούς ανδρικούς ρόλους, όπως το ποδόσφαιρο ή το ψάρεμα. Λίγα άλλαξαν από το 1970 
μέχρι  το  1980  και  μέχρι  το  1983  οι  παραδοσιακές  ανδρικές  συνήθειες  ήταν  στη  μόδα.  Τέλος, 
βρέθηκε πως τα  κορίτσια  είναι  πιο παθητικά και  λιγότερο επιθετικά  και  ανταγωνιστικά  από τα 
αγόρια  και  πως  το  16,6%  των  διαφημίσεων  προορισμένων  για  αγόρια  περιέχουν  επιθετική 
συμπεριφορά. 

Οι διαφημίσεις για κορίτσια ακόμα, γυρίζονται σε σπιτικό περιβάλλον, ενώ οι διαφημίσεις 
για αγόρια σε περιβάλλον εκτός σπιτιού. Έρευνες έδειξαν πως στις διαφημίσεις που στοχεύουν σε 
ενήλικες, οι άνδρες ήταν συνήθως σε περιβάλλον έξω από το σπίτι, ενώ με τις γυναίκες συνέβαινε το 
αντίθετο, και ποιο συγκεκριμένα το 34% των γυναικών ήταν στο σπίτι , ενώ το ίδιο συνέβαινε μόνο 
στους άνδρες μόλις σε ποσοστό 22%. Είναι εύκολο να φανταστούμε πως το ίδιο συμβαίνει και στις  
διαφημίσεις για παιδιά.

Παράλληλα,  μέσα  από  τις  διαφημίσεις,  προωθούνται  συχνά  μηνύματα  γυναικείας 
παθητικότητας  και  υποταγής  στη βούληση του άνδρα.  Ακόμα και  η  έκφραση του προσώπου,  η 
στάση, η θέση της γυναίκας στο χώρο και σε σχέση με τον άνδρα που πιθανά συμμετέχει σε μια  
διαφήμιση  στέλνουν  το  μήνυμα  της  γυναίκας-αντικειμένου.  Συχνά  το  μήνυμα  της  γυναίκας 
αντικειμένου-εμπορεύματος  προβάλλεται  ευθέως.  Όλες  αυτές  οι  διεργασίες  που μετατρέπουν τη 
γυναίκα σε αντικείμενο, αποσπούν το σώμα της από την ίδια και τη διαιρούν στα μέρη του σώματος  
της, όχι μόνο της στερούν την ανθρώπινη υπόστασή της αλλά συχνά οδηγούν στην νομιμοποίηση 
της βίαιης συμπεριφοράς εναντίον της. 

Η  συνεχής  προβολή  βίαιων  εικόνων  από  τα  ΜΜΕ,  σε  συνδυασμό  με  την  προβολή  της 
γυναίκας  ως  αντικείμενο,  κάνει  το  μέσο  άνθρωπο,  ακόμη  και  τις  ίδιες  τις  γυναίκες  λιγότερο 
ευαίσθητο  σε  θέματα  έμφυλης  βίας  .Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  τα  εγκλήματα  με  θύματα  γυναίκες 
προβάλλονται συχνά από τους δημοσιογράφους με αυτή τη στερεότυπη εκδοχή: «έγκλημα πάθους», 
«έγκλημα τιμής», «οικογενειακό δράμα», ενώ η κρατική τηλεόραση προέβαλε μέχρι και δήλωση 
ανθρώπου της  τέχνης  που παρότρυνε σε βία κατά των γυναικών.  Στην πραγματικότητα,  αρκετά 
εγκλήματα  με  θύματα  γυναίκες  καθρεφτίζουν  μηνύματα  που  προβάλλονται  από  τα  ΜΜΕ.Η 
απαξιωτική αυτή εικόνα της γυναίκας όπως έχει διαμορφωθεί στα ελληνικά ΜΜΕ εξακολουθεί να 
κυριαρχεί  χωρίς  ενδείξεις  βελτίωσης.  Απεναντίας,  πληθαίνουν  τα  δείγματα  εκμετάλλευσης  του 
γυναικείου σώματος από τα ΜΜΕ, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και τα διαβήματα των 
γυναικείων οργανώσεων. Επιπλέον, με τα στερεότυπα γυναικείων συμπεριφορών που προβάλλουν 
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στο κοινό συντελούν, έστω και χωρίς πρόθεση, στην αύξηση των κρουσμάτων βίας, όπως έχουν 
καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια στη χώρα μας εναντίον γυναικών. 

Στις τηλεοπτικές διαφημίσεις επίσης, ως προς την απεικόνιση των δύο φύλων (Δρακοπούλου 
1988: 88-89; Δουλκέρη χ.χ: 87-91) οι γυναίκες παρουσιάζονται ως εξαρτημένες μέτριας ή χαμηλής 
νοημοσύνης, με ενδιαφέροντα εντοπισμένα στο σπίτι και τα πσιδιά, ενώ οι άνδρες απεικονίζονται 
ανεξάρτητοι, έξυπνοι και ενεργά μέλη της οικονομικής ζωής. Έτσι, εμφανίζονται συνήθως στο σπίτι,  
διαφημίζοντας προϊόντα καθαρισμού ή τρόφιμα, ενώ οι άνδρες σε εξωτερικούς χώρους, όπως το 
μπαρ, το γήπεδο, ή ο εργασιακός χώρος. Συνήθης πρακτική αποτελεί η απεικόνιση των γυναικών ως 
σεξουαλικά αντικείμενα σχετιζόμενα με κάποιο προϊόν,  προκειμένου να επηρεάσουν το ανδρικό 
καταναλωτικό  κοινό.  Όσα  ισχύουν  για  την  τηλεόραση,  επιβεβαιώνονται  και  στο  επίπεδο  της 
διαφήμισης. Ίσως μάλιστα στις διαφημίσεις τα στερεότυπα να εμφανίζονται πιο ισχυρά, λόγω του 
περιορισσμένου χρόνου, που έχει ο διαφημιστής προκειμένου να μεταδώσει το επιθυμητό μήνυμα. 
Παρατηρούμε ότι οι γυναίκες στις διαφημίσεις παρουσιάζονται σε τρία κυρίαρχα σημαίνοντα ρόλων 
της νοικοκυράς, του ερωτικού αντικειμένου, της ομορφιάς, ενώ αντίθετα οι άνδρες στα σημαίνοντα 
περισσότερων ρόλων, όπως του ήρωα, του άνδρα εκτός σπιτιού, του αστού, του οικογενειάρχη, του 
σκληρά εργαζόμενου, του ερωτικού, του καταναλωτή και του ήρεμου/ατάραχου. 

Σε αντίθεση με τον άντρα που παρουσιάζεται σε ρόλο προστατευτικό και κυρίαρχο απέναντι 
στη γυναίκα.Έχει ενασχολήσεις σχετικές με την πολιτική, τις επιχειρήσεις ή τις επιστήμες. Ακόμα 
και  η  σωματική  του  διάπλαση  συμβολίζει  την  ανωτερότητά  του  αλλά  και  η  όρθια  θέση  του.
Νομιμοποιείται  έτσι  η  κρατούσα  άποψη  περί  υπεροχής  του  ανδρικού  φύλου.  Στον  κόσμο  της 
διαφήμισης λειτουργούν πέρα για πέρα ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων και τα στερεότυπα για 
τον άνδρα και τη γυναίκα.

Παράλληλα,  οι  γυναίκες  παρουσιάζονταν  συγκριτικά  πιο  συχνά  ως  απλοί  χρήστες  των 
διαφημιζόμενων  προϊόντων  ενώ  οι  άνδρες  πιο  συχνά  ως  product  authorities (=  αυθεντίες/αρχές 
προϊόντων). Οι άνδρες παλαιότερα εμφανίζονταν στις διαφημίσεις πιο συχνά σε επαγγελματικούς 
χώρους, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν κυρίως με την καθαριότητα του σπιτιού, με την φροντίδα των 
παιδιών και με την περιποίηση τους. Όλα αυτά, δημιούργησαν στερεότυπα που περνούσαν χρόνο με 
τον χρόνο στην κάθε γενιά. 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί το γεγονός ότι ενώ οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες συνήθως 
δείχνουν,  αγοράζουν ή χρησιμοποιούν ένα  προϊόν,  οι  φωνές  εκτός  οπτικού πεδίου είναι  κυρίως 
ανδρικές. Οι ανδρικές αυτές φωνές συμβουλεύουν, συνοψίζουν τα επιχειρήματα ή καταλήγουν σε 
συμπεράσματα σχετικάμε την ενέργεια που πρέπει  η  γυναίκα να  ακολουθήσει.  Δηλαδή είναι  οι 
άνδρες που κατευθύνουν τις γυναίκες που καταναλώνουν (Ηλιοπούλου, 1987). Σε γενικές γραμμές 
λοιπόν, θα λέγαμε πως οι διαφημίσεις δίνουν έμφαση στην κατώτερη θέση των γυναικών. 

Ο   ρόλος των γυναικλων στις διαφημίσεις προωθούν τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
την παρουσίαση της γυναίκας σαν σεξουαλικό αντικείμενο, δηλαδή η ιδιότητα που της προσάπτουν 
οι διαφημίσεις ως φυσική της υποχρέωση είναι να έλκει ορμές του άλλου φύλου, με την εμφάνιση 
της  και  την  συμπεριφορά  της,  για  να  προωθήσουν  καλύερα  τα  προϊόντα  τους.  Τη  μόνιμη 
παρουσίαση της ως το μόνο υπεύθυνο άτομο για το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών και  
το δήθεν χαμηλότερο πνευματικό της επίπεδο σε σχέση με τον άντρα. Έμμεσα ή άμεσα μεταφέρουν 
μηνύματα για το ρόλο των δύο φύλων, τα οποία βοηθούν στη πώληση των προϊόντων. Εκτός από τις  
διαφημίσεις που απευθύνονται στους ενήλικες και οι διαφημίσεις για τα παιδιά αναπαράγουν, κατά 
κάποιο τρόπο, τη διάκριση των ρόλων των φύλων που εντοπίζεται ήδη μέσα στην κοινωνία. Έτσι,  
στις  διαφημίσεις  που  αφορούν  κούκλες  εμφανίζονται  σχεδόν  αποκλειστικά  κορίτσια,  ενώ  στις 
διαφημίσεις  παιχνιδιών  δράσης  υπερτερούν  τα  αγόρια.  Τα  αγόρια  εμφανίζονται  σχεδόν  πάντα 
δραστήρια και τα κορίτσια υπάκουα (Βρύζας, 1997).

Συχνά βλέπουμε  στην  τηλεόραση γυναίκες  που  καθαρίζουν  την  κουζίνα  και  άνδρες  που 
οδηγούν  εντυπωσιακά  αυτοκίνητα.  Μπορεί  η  διαφήμιση  να  υπονομεύσει  την  ισότητα  μεταξύ 
ανδρών και γυναικών; Η έκθεση της Σουηδέζας Eva-Britt Svensson αναφέρει ότι θέλει να εξαλείψει 
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τα  στερεότυπα,  δημιουργώντας  όργανα  παρακολούθησης  της  κατάστασης  και  έναν  κώδικα 
δεοντολογίας  για  τη  διαφήμιση.  Σύμφωνα  με  την  έκθεση  της  Σουηδέζας  Eva-Britt  Svensson 
(Συνομοσπονδιακή  Ομάδα  της  Ευρωπαϊκής  Ενωτικής  Αριστεράς/Αριστερά  των  Πρασίνων  των 
Βορείων Χωρών), "τα στερεότυπα φύλου στη διαφήμιση περιορίζουν τις γυναίκες, τους άνδρες, τα 
κορίτσια  και  τα  αγόρια  σε  προκαθορισμένους  και  τεχνητούς  ρόλους,  οι  οποίοι  είναι  συχνά 
υποτιμητικοί, ταπεινωτικοί και υποβαθμιστικοί για αμφότερα τα φύλα". Τα στερεότυπα φύλου στη 
διαφήμιση είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν κατά πολύ τις προσπάθειες διασφάλισης 
πραγματικής ισότητας των φύλων στην κοινωνία. Η επιρροή αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι 
πολλά άτομα δεν γνωρίζουν καν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από τις εικόνες από τις οποίες 
περιβάλλονται. 

Η διαφήμιση είναι σήμερα παντού: στο σπίτι, σε δημόσιους χώρους, εφημερίδες, περιοδικά, 
στην τηλεόραση, κλπ..  Η χρήση στερεοτύπων για την απεικόνιση γυναικών και ανδρών μπορεί να 
έχει  ως  αποτέλεσμα  να  είναι  πλέον  δύσκολο  να  δει  κανείς  τις  γυναίκες  και  τους  άνδρες  σε 
περιβάλλον και ρόλους διαφορετικούς από τους παραδοσιακούς. Παράλληλα, τα στερεότυπα φύλου 
επηρεάζουν και τις επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των νέων κοριτσιών και αγοριών (Eva-
Britt Svensson, 2008). Οπωσδήποτε πάντως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο την τηλεόραση 
και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη μετάδοση των στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο 
φύλων. Ούτε είναι σίγουρο ότι αν αλλάξουν οι ρόλοι στα παιδικά ψυχαγωγικά προγράμματα ή στις  
διαφημίσεις θα διορθωθούν οι ανισότητες των φύλων μέσα στην κοινωνία. Είναι όμως βέβαιο πως 
τα Μ.Μ.Ε είναι σε θέση να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη και να την καταστήσουν περισσότερο 
ευαίσθητη σχετικά με τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μέθοδος συλλογής δεδομένων

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας 
είναι  αρχικά  η  βιβλιογραφική  έρευνα.  Δηλαδή, είναι  μια  συλλογή  δεδομένων  από  επιλεγμένες 
δημοσιευμένες  πηγές  σχετικές  με  το  θέμα μιας  εργασίας  και  το αντικείμενο έρευνας,  οι  οποίες  
συνοδεύονται  από  σχολιασμό,  κριτική  ανάλυση  των  περιεχομένων  και  παράθεση  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις των βασικών συμπερασμάτων κάθε μελέτης- έρευνας. Δεν περιορίζεται μόνο σε βιβλία 
και άρθρα περιοδικών, αλλά αντικείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μπορεί να αποτελέσει 
και ποικίλο άλλο υλικό πληροφόρησης, όπως π.χ. ιστοσελίδες. Δεν αποτελεί μια απλή παράθεση της 
σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία συνοδεύει κάθε εργασία ή μελέτη και εμφανίζεται στο τέλος κάθε 
κεφαλαίου ή συνολικά στο τέλος του κειμένου.

Ιδιαίτερα χρήσιμη για την εργασία αυτή ήταν η χρήση του διαδικτύου, η διαδικτυακή έρευνα. 
Τέλος για τον εντοπισμό διαφημίσεων ανέτρεξα στο youtube με σκοπό την καταγραφή δεδομένων 
και αποθήκευση φωτογραφικού υλικού μέσα από την προβολή διαφημίσεων. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο άνδρας και η γυναίκα στις διαφημίσεις της  
ιδιωτικής τηλεόρασης

Πιο συγκεριμένα η γυναίκα και ο άντρας παρουσιάζονται στις διαφημίσεις στην τηλεόραση 
και ειδικότερα στην ιδιωτική τηλεόραση με τον εξής τρόπο:

1.

 

Περιγραφή διαφήμισης: 
Σε  αυτή  τη  διαφήμιση  η  Charliz Theron διαδημίζει  το  άρωμα  της  Dior.  Βγάζει  σταδιακά  τα 
κοσμήματα της, έπειτα τα ρούχα της, ένα φόρεμα λέγοντας χαρακτηριστικά '' ο χρυσός είναι ψυχρός, 
τα διαμάντια έχουν πεθάνει, η λιμουζίνα είναι ένα αυτοκίνητο. Μην προσπποιήσαι. Νιώσε ό,τι είναι 
αληθινό.'' ( στα αγγλικα: gold is cold, diamonds are dead, a limusine is just a car. Don't pretend. Feel 
what' s real).

Σχολιασμός διαφήμισης:
Με αυτά τα λόγια της θέλει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του θεατή αποκλειστικά και μόνο στο 
άρωμα πως είναι το μόνο αληθινό και με αυτό αισθάνεται ακαταμάχητη και ξεχωριστή. Όμως, εδώ η 
ηθοποιός χρησιμοποιεί την ομορφιά τηςδηλαδή το σώμα της και το υπέροχο πρόσωπό της, για να 
προσελκύσει γυναίκες τηλεθεατές να αγοράσουν το προϊόν που διαφημίζει, για να είναι κι αύτες σαν 
την ίδια μοναδικές και ακαταμάχητες. Και όχι μόνο γυναίκες αλλά και άντρες να το αγοράσουν ως 
δώρο για κάποιο αγαπημένο τους γυναικείο πρόσωπο.

2.

Περιγραφή διαφήμισης: 
Αυτή  είναι  μια  διαφήμιση  της  Heineken,  στην  οποία  ένα  ζευγάρι  έχει  καλέσει  στο  σπίτι  του 
κάποιους φίλους ο άντρας και φίλες η γυναίκα για να τους δείξουν το σπίτι. Το ζευγάρι δείχνει την 
ντουλάπα του καθενός, με την γυναίκα να παρουσιάζει στις φίλες της την ντουλάπα της γεμάτη 
ρούχα, παππούτσια και καλλυντικά, ξεσπώντας σε φωνές από τον ενθουσιασμό τους. Αντίθετα, ο 
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άντρας  πρωτοτυπεί  καθώς  έχει  μετατρέψει  τη  ντουλάπα  του  σε  ένα  ψυγείο  γεμάτο  μπύρες. 
Μπαίνοντας στην ντουλάπα- δωμάτιο όλοι οι φίλοι ενθουσιάζονται.

Σχολιασμός διαφήμισης:
Διαφαίνεται, λοιπόν, το άτομο ενθουσιάζεται και χαίρεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του, διότι τις 
γυναίκες  τις  προσελκύουν τα  είδη  περιποίησης ενώ οι  άντρες  αρκούνται  και  μόνο στη  θέα  και  
απόλαυση της  μπύρας.  Βέβαια,  σκοπός  αύτης  της  διαφήμισης  ήταν  να  προκαλέσουν σε  όποιον 
άνδρα τη παρακολουθεί τον ίδιο ενθουσιασμό και να αγοράσει μπύρες της συγκεκριμένης εταιρίας.

3.

Περιγραφή διαφήμισης:
Η εταιρία που παράγει βαφές μαλλιών της Garnier παρουσιάζει τη νέα σειρά βαφών μαλλιών την 
olia. Αναφέρεται χαρακτηριστικα ότι ‘’ η Garnier μπαίνει σε μια νέα αποχή, δημιουργεί την olia, την 
πρώτη μόνιμη βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία, τη δύναμη του ελαίου μια κατοχυρωμένη καινοτομία 
στην τεχνολιγία της βαφής μαλλιών, για πρώτη φορά το έλαιο δεν θρεφει απλά τα μαλλιά, οδηγεί το 
χρώμα κατευθείαν στην καρδιά της τρίχας. Βελούδινη, κρεμώδης υφή που δεν στάζει, εύκολη 
εφαρμογή, διακριτικό άρωμα λουλουδιών. Olia μέγιστη απόδοση χρώματος, ορατή βελτίωση 
απόδοση της τρίχας, καθόλου λευκά, ιδανική άνεση για το τριχωτό της κεφαλής. Στο τέλος μάλιστα 
χαρακτηριστικό μήνυμα είναι ‘’Olia η βαφή μαλλιών δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια’’. 

Σχολιασμός διαφήμισης:
Στη  διαφήμιση  αυτή  παρουσιάζεται  μια  γυναίκα  μοντέλο,  η  οποία  παρουσιάζεται  πολύ 
περιποιημένη,  βαμμένη  και  στο  πρόσωπο  αλλα  και  τα  μαλλία  της  είναι  φρεσκοβαμμένα  και 
λαμπερά.  Διαφημίζει,  βεβαίως,  μιας  συγκεκριμένης  εταιρίας  βαφή  μαλλιών.  Χρησιμοποιεί  την 
ομορφιά της αλλά και το πλούσιο σε όγκο μαλλί της προκειμένου να προσελκύσει τη γυναίκα που 
την παρακολουθεί να αγοράσει βαφή της εταιρίας αυτής.

4.
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Περιγραφή διαφήμισης:

Στη διαφήμιση αυτή προβάλλονται έξι άντρες, που είναι ποδοσφαιριστές για να διαφημίσουν όπως 
είναι επόμενο το θεσμό του ποδοσφαίρου ( FIFA).

Σχολιασμός διαφήμισης:
Χρησιμοποιούν  τα  ρούχα,  που  φορούν  συνήθως  οι  ποδοσφαιριστές  και  συγκεκριμένα  δυο 
διαφορετικών αντίπαλων ομάδων, το ανάστημά τους και το επιβλητικό τους ύφος. Με αυτή την 
εμφάνιση τους καθώς είναι γνωστοί ποδοσαφαιριστές προς τον αντρικό πληθυσμό, τον ωθούν να 
παρακολουθήσει τους αγώνες ποδοσφαίρου που θα προβληθούν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

5.

Περιγραφή διαφήμισης:

Ο Brad Pit σε αυτή την συγκεκριμένη εικόνα που προβλήθηκε στην ιδιωτική τηλεόραση φαίνεται να 
διαφημίζει ένα κατ' εξοχήν γυναικείο άρωμα και όχι αντρικό της εταιρίας Chanel. Μπορεί να είναι 
γνωστό αυτό το άρωμα από την Merlyn Monroe που ήταν το μόνο που φορούσε στο κρεβάτι της. Ο 
Brad ξεκαθαρίζει κάτι διαφορερτικό: Πώς θέλει τη γυναίκα του να μυρίζει ο σίγουρος για τον εαυτό 
του; Ο ώριμος; Ο κατασταλλαγμένος; Ο γοητευτικός; Πώς θέλεις να μυρίζει η μοίρα σου; Ο Brad 
θέλει  Chanel No 5.

Σχολιασμός διαφήμισης:
Είναι  ένα  πρόσωπο  γνωστό  στο  κοινό  ως  ηθοποίος  αλλά  και  για  την  ομορφιά  του.  Έτσι,  
παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη διαφήμιση παρακινεί διάφορους άντρες να αγοράσουν αυτή την 
κολώνια αλλά και γυναίκες να την αγοράσουν για αγαπήμενο τους πρόσωπο ή να παρακινήσουν 
γνωστό τους άτομο για μια τέτοια αγορά.
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6.

Περιγραφή διαφήμισης:

Ο George Clooney εμφανίζεται σε αυτό το σημείο σαν άγγελος στις πύλες του παραδείσου μιλώντας 
με τον Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος του προσφέρει την ευκαιρία να γυρίσει στη γη αρκεί να του  
χαρίσει την μηχανή του καφέ που έχει μαζί του. Όμως ο George δεν δέχεται και μένει μαζί του αφού 
προτιμά να χάσει τη ζωή του στη γη σαν άνθρωπος παρά τη μηχανή του καφέ του. Και αφού πλέον 
δεν  του έχει  απομείνει  να  κάνει  κάτι  τον  δέχεται  στον παράδεισο και  απολαμβάνουν παρέα το 
καφεδάκι τους με την νέα μηχανή καφέ που κάνει Nespresso.

Σχολιασμός διαφήμισης:
Ο George έχει πεθάνει γιατί έπεσε στο κεφάλι του ένα πιάνο καθώς περπατούσε στο δρόμο. Ωθεί 
τους τηλεθεατές να αγοράσουν μια τέτοια μηχανή καφέ και να απολαμβάνουν και αυτοί το καφεδάκι 
τους, προβάλλοντας έναν ηθοποιό παγκοσμίας φήμης.

7.

 

 

Περιγραφή διαφήμισης:

Η διαφήμιση αυτή προβάλλει τα pampers για μωρά. Χαρκτηριστικό μήνυμα ‘ για μια στεγνή νύχτα 
αρκεί  μόνο μια πάνα  pampers γι΄αυτό άλλωστε 9/10 μανούλες συμφωνούν με τα  pampers baby 
night, η πιο στεγνή πάνα που έχω δοκιμάσει’.

Σχολιασμός διαφήμισης:
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Η διαφήμιση από τα  Pampers τα  οποία  προορίζονται  για  μωρά παρουσιάζεται  μια  μητέρα  που 
αγκαλιάζει στοργικά το παιδί της. Είναι τα καλύτερα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαφημίσουν 
αυτό το είδος  γιατί  είναι  γνωστό το ιδιαίτερο δέσιμο που υπάρχει  μεταξύ μητέρας και  παιδιού. 
Στοχεύει στο συναίσθημα του τηλεθεατή για να του υπενθυμίσει την αγάπη για το παιδί του και  
επομένως να προβεί σε αγορά των Pampers.

8.

Περιγραφή διαφήμισης:
Ο mr Proper παρουσιάζεται από μωρό μέχρι την ενηλικίωσή του. Ειδικότερα, ‘ Κανείς δεν γνωρίζει 
από που ήρθε, το σίγουρο είναι ότι ήρθε για να καθαρίσει, ενώ τα περισσότερα παιδιά έβρισκαν 
πάντα  τρόπους  για  να  κάνουν  λεκέδες  εκείνος  έβρισκε  πάντα τρόπους  να  τους  καθαρίζει.  Είχε 
πολλούς φίλους αλλά διαφορετική άποψη για το τι θα πει διασκέδαση. Όσο μεγάλωνε ήθελε να 
μάθει περισσότερα κι έτσι αποφάσισε να γυρίσει όλο τον κόσμο. Πήγε πανεπιστήμιο και όταν έμαθε 
όλα όσο μπορούσε, τότε το πάθος του τον οδήγησε ακόμα πιο μακριά, ώσπου τελικά ήρθε η μέρα 
που κατάφερε να μάθει τα πάντα για το πως θα καταπολεμούσε τη βρωμιά κάνοντας γιόγκα με δύο 
κουβάδες  καθαρίσματος.  Το  έκανε  για  να  βοηθήσει  τους  άλλους,  όπου  κ  αν  πήγε,  όποιος  τον 
βοήθησε τον αγάπησαν. Τέλος, γιατί στην καθαριότητα ένας είναι ο mr proper’. 

Σχολιασμός διαφήμισης:
O mr Proper καταρρίπτει  σε  αυτή  την  διαφήμιση  τα  στερεότυπα  που  θέλουν  την  γυναίκα 
αποκλειστικά και μόνο να ασχολείται με την καθαριότητα, Επικεντρώνεται στο ότι και ένας άντρας 
μπορεί να ασχοληθεί με αυτήν και να είναι και εκεί εξίσου καλός όπως και σε άλλες εργασίες. Είναι 
μια διαφήμιση καινούρια από την καμπάνια της P&G.

9.

Περιγραφή διαφήμισης:
Εδώ το συγκεκριμένο αγοράκι μιλάει στο τηλέφωνο μαζί με ένα κοριτσάκι της ίδιας ηλικίας μαζί 
του σαν να είναι και οι δύο ενήλικοι μέσα σε μια σχολική τάξη. ‘ Γεια σου Ντίνα. Έλεγα μήπως τα  

22



λέγαμε. Βρε δημητράκη τσάμπα να μιλάμε τώρα. Τσάμπα μιλάμε και μετά το κινητό που θα μου  
πάρεις,  πάλι τσάμπα θα μιλάμε...  πως με καταλαβαίνει  αυτό το παιδί....  Παιδί μου εσύ!’ και  τα 
υπόλοιπα παιδιά της τάξης ξεσπούν σε γέλια.

Σχολιασμός διαφήμισης:
Αναφέρονται στον απεριόριστο χρόνο ομιλίας μεταξύ των ανθρώπων προκαλώντας το γέλιο στους 
τηλεθεατές  καθώς  χρησιμοποιεί  λεξιλόγιο  ατόμου  μεγαλύτερης  ηλικίας  ''  Παιδί  μου  εσύ!''.  Ο 
τηλεθεατής αναρωτίεται και παρακινείται με αυτόν τον τρόπο μήπως να αποκτήσει και αυτός τη 
συγκεκριμένη εταιρία κινητής τηλεφωνίας. 

10.

Περιγραφή διαφήμισης:
Στη τελευταία διαφήμιση αυτή παρουσιάζεται ένα νεαρός ο οποίος βάζοντας το  axe στο δρόμο. 
Ταράζει μέχρι και τους αγγέλους που είναι γυναίκες και πέφτουν στα ξαφνικά παντού στους δρόμους 
και μόνο με τη μυρωδιά του οδηγούνται στον άντρα που το φοράει, σαν έκπτωτοι άγγελοι από τον  
ουρανό στη γη. Σπάνε τα φωτοστέφανά τους μόνο για αυτόν. ‘  New axe excite.  Even angelw will 
fall’, δηλαδή ‘ Νέο axe excite. Ακόμα και οι άγγελοι θα πέσουν’. 

Σχολιασμός διαφήμισης:
Η διαφήμιση αυτή είναι για το αποσμητικό  axe. Παρακινούνται οι τηλεθεατές κυρίως άνδρες να 
αγοράσουν  το  συγκεκριμένο  αποσμητικό  για  να  μυρίζουν  και  αυτοί  με  τον  ίδιο  τρόπο  και  να 
προσελύσουν την προσοχή του γυναικείου πληθυσμού.
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Συμπεράσματα
Η περίοδος που διανύουμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακμάζουσα εποχή της διαφήμισης. 

Όσον αφορά τις  διαφημίσεις  στις  μέρες  μας  παρέχουν περισσότερες  πληροφορίες,  δίνοντας  πιο 
πολλά στοιχεία και πείθουν με θεμιτό τρόπο τον καταναλωτή. Κάποιες από αυτές για παράδειγμα 
αναφέρουν  μάρκες  ρούχων  και  καλλυντικών  στα  περιοδικά,  αλλά  και  πολιτικό  περιεχόμενο. 
Ειδικότερα,  οι  διαφημίσεις  μας  επηρεάζουν με  έμμεσο τρόπο δημιουργώντας  ένα καταναλωτικό 
πρότυπο για να μπορέσουμε να γίνουμε αποδεκτοί στην κοινωνία. Αντί να κατευνάζουν τονώνουν τα 
αισθήματα απληστίας και  αχαριστίας  μέσα μας  κάνοντας  μας  να θέλουμε όλο και  περισσότερα. 
Δημιουργούν  με  τον  τρόπο  αυτό  έναν  άνθρωπο  που  αποτελεί  ένα  υπερκαταναλωτικό  ον.  Το 
φαινόμενο αυτό έχει μεγεθυνθεί σε αντιπαραβολή με τα παλαιότερα χρόνια.

Η σύγχρονη διαφήμιση έχει αλλάξει χαρακτήρα τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν περιέχει, πολλά 
λόγια και λεπτομερή πληροφόρηση για τις ιδιότητες και τις λειτουργίες ενός προϊόντος. Αντ’αυτού, 
εστιάζεται  στη  δημιουργία  ενός  συγκεκριμένου  συναισθήματος  και  μιας  συγκεκριμένης 
καταναλωτικής στάσης και συμπεριφοράς, διαμέσου της εικόνας, της μουσικής.

Αναλυτικότερα από τα παραδείγματα που παρατέθηκαν συμπεραίνουμε πως πλέον οι άνδρες 
και οι γυναίκες προβάλλουν την ομορφιά τους προκειμένου να παρακινήσουν τον τηλεθεατη να 
αγοράσει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν όπως στην περίπτωση του  George Clooney διαφημίζοντας 
τον καφέ  nespresso και στη διαφήμιση της βαφής γυναικείων μαλλιών με ένα όμορφο μοντέλο. 
Βέβαια,  και πάλι εντοπίζονται διαφορές στον τρόπο παρουσίασης του καθενός από τους δύο. Η 
γυναίκα συνήθως εκθιάζει το σώμα της ενώ ο άνδρας φαίνεται να εμφανίζεται σχεδόν πάντα με 
ρούχα εκτός της περίπτωσης που διαφημίζεται το αποσμητικό axe.

Η γυναίκα δηλαδή προβάλλεται κυρίως σαν αντικείμενο ομορφιάς μοναδικό και ξεχωριστό. 
Ακόμη, σαν μια μητέρα που εκφράζει τη στοργή της απέναντι στο παιδί της και που επιδιώκει την 
καλύτερη φροντίδα για εκείνο και προτιμά τα  pampers. Ο άνδρας παρουσιάζεται σαν το δυνατό 
φύλο, που κάνει την ανατροπή όπως στην περίπτωση της διαφήμισης με το  Brad Pit. Ασχολείται με 
το ποδόσφαιρο και ένα από τα πράγματα που τον ευχαριστούν είναι να πίνει μπύρα. Τέλος, δείχνει  
να αναλαμβάνει  και  δουλειές  που μέχρι  τώρα έκανε η γυναίκα νοικοκυρα και  όντας ικανός  για 
περισσότερα μπορεί να φέρει εις πέρας και μια τέτοια διαδικασία σαν την περίπτωση του κυρίου 
Proper.

Τα μηνύματα αυτά που περνούν οι διαφημίσεις στην ιδιωτική τηλεόραση μεταλαμπαδεύονται 
και  στα  παιδιά.  Πολλές  φορές  μάλιστα  χρησιμοποιούν  παιδιά  στις  διαφημίσεις  με  στόχο  να 
ενεργοποιήσουν το συναίσθημα του τηλεθεατή και να προκαλέσουν ευχαρίστηση και γέλιο όπως 
είναι για παράδειγμα η διαφήμιση με τα δύο παιδιά που μιλούν στο τηλέφωνο διαφημίζοντας τη 
Vodafone.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι όσο συνεχίζουμε να αναπαράγουμε τα στερεότυπα απέναντι σε 
οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, αυτόματα ''αναγκάζουμε'' την ομάδα αυτή ουσιαστικά να δέχεται τις 
στερεοτυπικές  αντιλήψεις  ως  πραγματικές,  με  αποτέλεσμα  να  διαιωνίζεται  ο  στιγματισμός  της. 
Εκτός και αν καταφέρουμε να σταματήσουμε να ανατροφοδοτούμε αυτόν τον περιορισμό.

Μπορούν να έχουν γνώση των στερεοτύπων φύλου και να τα λαμβάνουν υπόψη τους. Επίσης 
να  διασφαλίσουν  την  ύπαρξη  ενός  οργάνου,  στο  οποίο  θα  μπορεί  το  κοινό  να  καταγγείλει  
στερεότυπα φύλου στους τομείς  του μάρκετινγκ και  της διαφήμισης.  Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο  για  την  Ισότητα  των  Φύλων  θα  μπορεί  επίσης  να  διεξάγει  έρευνα  προκειμένου  να 
εντοπίζει στερεότυπα φύλου.

Τέλος,  η  ευαισθητοποίηση  των  καταναλωτών-  τηλεθεατών  σχετικά  με  την  επίδραση  της 
διαφήμισης  είναι  πολύ  σημαντική.  Η  διαφήμιση  διαφόρων  προϊόντων  πρέπει  να  επιδεικνύει 
υπευθυνότητα  προς  το  κοινό.  Επομένως,  αξίζει  να  ειπωθεί  ότι  ο  πολίτης-  τηλεθεατής  που  στη 
σημερινή εποχή είναι πιο ενημερωμένος και έχει διαφορετική και σαφώς ανώτερη γνώση από ότι 
είχαν  οι  άνθωποι  σε  παλαιότερα  χρόνια  καθώς  η  παιδεία  είναι  το  μεγαλύτερο  όπλο  για  την 
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αντιμετώπισή των στερεοτύπων. Μπορεί να συνειδητοποιεί έτσι, τη χρήση στερεοτύπων φύλου στη 
διαφήμιση και να προσπαθεί για να αμβλυθούν τέτοιου είδους στερεοτυπικές αντιλήψεις. .

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

-  Κεραμυδά  Μ.  (2010)  ''Κουζινικά  για  κορίτσια,  σουπερ  ήρωες  για  αγόρια.  Η  χρήση 
κοινωνικών  στερεότυπων  στις  διαφημίσεις  παιδικών  παιχνιδιών''  Θεσσαλονίκη  2010  εκδ. 
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University Student Press 
-  http://katanalotismos-1lyk.weebly.com/deltaiotaalphaphi942muiotasigmaeta-kappaalphaiota-
sigmatauepsilonrhoepsilon972tauupsilonpialpha-phi973lambdaomeganu.html (ημερομηνία 
τελευταίας καταγραφής 01/06/2015)

- 
https://dimitrissotiropoulos.files.wordpress.com/2011/01/cf83cf84ceb5cf81ceb5cf8ccf84cf85cf80ceb
1_cf8ccf81cebfceb9-cf8dcf80ceb1cf81cebeceb7cf82-
cf80ceb1cf81ceb5cebcceb2ceaccf83ceb5ceb9cf82.pdf (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
14/06/2015) (ημερομηνία τελευταίας καταγραφής 14/06/2015)

-  http://www.slideshare.net/dionisiszougras3/ss-44274698 (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
14/06/2015)

-  http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=171 (ημερομηνία  τελευταίας 
καταγραφής 14/06/2015)

-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080901STO35671+0+DOC+XML+V0//EL (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
14/06/2015)

- http://www.uth.gr/tovima/sotiropoulos.htm (ημερομηνία τελευταίας καταγραφής 15/06/2015)

-  http://1kesyp-v.thess.sch.gr/eisigiseisEsperidas/060531EishghshArkoumanh.pdf (ημερομηνία 
τελευταίας καταγραφής 15/06/2015)

-  http://blogs.eliamep.gr/mascha/theoritikes-prosengisis-tou-feministikou-kinimatos-stin-ellada-ke-
stin-evropi/ (ημερομηνία τελευταίας καταγραφής 15/06/2015)

-  http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=writing-r-frame (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
16/06/2015)

Video: 
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  gv  -  UTShJBWQ   (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
10/05/2015)
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http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=171
http://www.slideshare.net/dionisiszougras3/ss-44274698
https://dimitrissotiropoulos.files.wordpress.com/2011/01/cf83cf84ceb5cf81ceb5cf8ccf84cf85cf80ceb1_cf8ccf81cebfceb9-cf8dcf80ceb1cf81cebeceb7cf82-cf80ceb1cf81ceb5cebcceb2ceaccf83ceb5ceb9cf82.pdf
https://dimitrissotiropoulos.files.wordpress.com/2011/01/cf83cf84ceb5cf81ceb5cf8ccf84cf85cf80ceb1_cf8ccf81cebfceb9-cf8dcf80ceb1cf81cebeceb7cf82-cf80ceb1cf81ceb5cebcceb2ceaccf83ceb5ceb9cf82.pdf
https://dimitrissotiropoulos.files.wordpress.com/2011/01/cf83cf84ceb5cf81ceb5cf8ccf84cf85cf80ceb1_cf8ccf81cebfceb9-cf8dcf80ceb1cf81cebeceb7cf82-cf80ceb1cf81ceb5cebcceb2ceaccf83ceb5ceb9cf82.pdf
http://katanalotismos-1lyk.weebly.com/deltaiotaalphaphi942muiotasigmaeta-kappaalphaiota-sigmatauepsilonrhoepsilon972tauupsilonpialpha-phi973lambdaomeganu.html
http://katanalotismos-1lyk.weebly.com/deltaiotaalphaphi942muiotasigmaeta-kappaalphaiota-sigmatauepsilonrhoepsilon972tauupsilonpialpha-phi973lambdaomeganu.html


https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Azat  52  y  9  ZP  8   (ημερομηνία τελευταίας καταγραφής 10/05/2015)

https://www.youtube.com/watch?v=-TymylxyUWY (ημερομηνία  τελευταίας  καταγραφής 
14/06/2015)
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