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Δπραξηζηίεο 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ 

ζηελ θαηεχζπλζε «Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε». Σν ζέκα ηεο μεθίλεζε σο έκπλεπζε 

ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.Γηψξγν Νηθνιάνπ, θαη απνηέιεζε γηα κέλα 

πξφθιεζε, ξίζθν θαη έλα κεγάιν «ζηνίρεκα» κε ηνλ εαπηφ κνπ. Σν «ηαμίδη» ήηαλ 

αληίμνν. Με ακέηξεηεο ψξεο αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κε πνιιά 

ζπλαηζζεκαηηθά ζθακπαλεβάζκαηα, κε αξθεηέο ζηηγκέο απνγνήηεπζεο θαη 

«παξάδνζεο φπισλ». Όκσο ε πίζηε θαη ην πείζκα πνπ κε δηαθξίλνπλ κε έθαλαλ λα 

μεπεξάζσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα κείλσ «δσληαλή».  

   Ωζηφζν, ηίπνηα απ‟ φια απηά δελ ζα είραλ έξζεη εηο πέξαο αλ δελ ππήξραλ ε 

ππνζηήξημε θαη ε ζπκβνιή θάπνησλ αλζξψπσλ. ε πξψηε θάζε, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ, απφ θαξδηάο, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γηψξγν Νηθνιάνπ ν 

νπνίνο ζπλεηέιεζε ζχκβνπινο, ζπλνδνηπφξνο θαη εκςπρσηήο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. 

Ο ίδηνο ππήξμε γηα κέλα πεγή έκπλεπζεο θαη πξφηππν πξνο κίκεζε ιφγσ ηεο 

ακεζφηεηαο θαη κεηαδνηηθφηεηαο πνπ ηνλ δηαθξίλεη ζαλ παηδαγσγφ θαη ηεο 

απινρεξηάο πνπ δηαζέηεη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο θαη εκπεηξίεο ζηε λέα γεληά 

παηδαγσγψλ. Ζ κεγαινςπρία θαη ε καρεηηθφηεηα ηνπ είλαη δχν ζηνηρεία πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ζε αθήζνπλ αδηάθνξν. Θεξκέο επραξηζηίεο, επίζεο, ζηνπο θπξίνπο νχιε 

θαη Θάλν πνπ ζπλεηέιεζαλ κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ζπλέβαιαλ, απφ 

θνηλνχ, ζηελ  επίβιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

      Θα ήηαλ παξάιεηςε κνπ, σζηφζν, λα κελ εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο 

εθείλνπο πνπ κε ζηήξημαλ, θίινπο πξαγκαηηθνχο πνπ δεκηνχξγεζα θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαθεκηζηέο θαη κεζνιαβεηέο απηψλ. 

   Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε κεγάισζε κε 

αμηνπξέπεηα θαη πίζηε ζην φλεηξν. Καζψο θαη ηνλ ζχδπγν κνπ Αιέμαλδξν, ζηνλ νπνίν 

θαη αθηεξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Ο νπνίνο κε ηεξάζηηα απνζέκαηα ππνκνλήο, 

επηκνλήο θαη αγάπεο ζηάζεθε δίπια κνπ - ήξεκε δχλακε - δίλνληαο κνπ ψζεζε θαη 

θίλεηξν λα ζπλερίζσ. Δπραξηζηψ ην Θεψ πνπ κε αμίσζε λα έρσ φινπο εθείλνπο δίπια 

κνπ. ε επίπεδν πξνζσπηθφ - αθαδεκατθφ - δηαπξνζσπηθφ. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ εηεξφηεηα είλαη θχζεη «αλαηξεπηηθή». Ζ χπαξμε ηνπ «άιινπ» ππνδειψλεη έσο έλα 

ζεκείν ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ «Δγψ». Ζ ηζρχνπζα δπηηθνθεληξηθή ινγηθή θαηαινγίδεη 

ζηελ «Δηεξφηεηα» ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηηο θνηλσληθέο εθθξάζεηο πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ηηο «θπζηνινγηθέο», δηακνξθψλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ 

«κεηακνληέξλν» πνιηηηζκφ, θνηλφ ζηνπο ιανχο ηνπ πιαλήηε κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 

Μ.Μ.Δ θαη ηελ «παγθνζκηνπνηεκέλε» βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο.  

   Σν εξψηεκα πνπ γελλάηε απ‟ απηή ηελ παξαδνρή, είλαη ην «πψο παξνπζηάδεηαη ε 

εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ “άιινπ” κέζα απφ ηε δηαθήκηζε;» Κάηη ην νπνίν απνηέιεζε 

θαη ηνλ ππξήλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αθνχ πξψηα δηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα (κεηά απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε), ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε 

πνηνηηθή έξεπλα. Ωο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε 

εκηδνκεκέλεο κνξθήο, ελψ ην δείγκα απνηέιεζαλ 15 δηαθεκηζηέο απφ 4 πφιεηο ηεο 

Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Ησάλληλα). Έπεηηα, δηεμήρζε ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ θαη ηέινο ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

   Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ππήξρε αλέθαζελ ζηε 

δηαθήκηζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ζηηο κέξεο καο  ζηνρεχνληαο, θαηά θχξην 

ιφγν,  ζηελ άκβιπλζε θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ.  Ο «άιινο» ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα 

λα ζνθάξεη – ελεξγνπνηήζεη ζπλεηδήζεηο είηε γηα λα δειψζεη ηελ πνιηηηζκηθφ 

πινπξαιηζκφ πνπ πθίζηαηαη θαη απαηηεί απνδνρή. Ωζηφζν, ε δηαθήκηζε θαίλεηαη 

αθελφο λα νκνγελνπνηεί ηνλ θφζκν ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο (Μαδηθή θνπιηνχξα). 

Αθεηέξνπ, θάλεη πξνζπάζεηεο λα πξνβάιιεη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θάζε ιανχ 

εθπέκπνληαο ερεξφ κήλπκα ζεβαζκνχ θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. 

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Δηεξφηεηα, δηαθήκηζε, Άιινο, ελίζρπζε, άκβιπλζε, ζηεξεφηππα, 

παγθνζκηνπνίεζε, δηαπνιηηηζκηθφηεηα. 
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Abstract 

 

Differentiation is by nature “subversive”. The existence of „the “other”,  up to a point, 

puts the „I‟ in dispute. The existing western logic, attributes the cultural differences 

and social expressions departing from anything “normal” to the “differentiation”, 

carving out that way a “postmodern” culture, common to the people of the planet 

through the use of the media and the „globalised‟ advertising industry. 

   The question arising from this consensus view, is “How is the image of the different 

“other” presented through advertising?”. Something that constituted the core of the 

current research. After the exploratory questions were postulated (through literature 

review), concequently, the quality research came next. The exploratory tool used, was 

the half-structured form of the interview, using as a sample 15 advertisers from 4 

Greek cities (Athens, Thessaloniki, Patra, Ioannina). Afterwards, the analysis of the 

content and the extrapolation of the conclusions were conducted. 

   The issue emerging from the research is that the image of the different has always 

existed and still exists in advertising, aiming mainly at the alleviation of social 

stereotypes. The “other”, is used either to shock – activate or to state the cultural 

pluralism they undergo and demand acceptance. However, advertising at first seems 

to be homogenising the world, due to the globalisation (Mass culture). Secondly, it 

makes efforts to project the cultural differences of all people, by sending out a loud 

message of respect and interculture. 

 

 

Key-words: differentiation, advertising, other, enhancement, alleviation, stereotypes, 

globalisation, interculture.  
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Δηζαγσγή 

 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί φηη ε παγθνζκηνπνίεζε, εδξαηψλνληαο ζε δηεζλέο 

θάζκα ηελ νκνγελνπνίεζε, δεκηνπξγεί δεζκνχο εγγχηεηαο. Άληηζέησο, ζην ζρήκα 

ηεο παξαηεξείηαη ε εμήο αληηλνκία: θέξλνληαο ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά ηνπο θάλεη 

αθφκε πην μέλνπο κεηαμχ ηνπο. Ο Baudrillard ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ν  ξαηζηζκφο 

δελ ππάξρεη φζν ν «άιινο» είλαη «Άιινο», φζν ν «Ξέλνο» παξακέλεη «μέλνο». 

Αξρίδεη λα ππάξρεη φηαλ ν άιινο γίλεηαη δηαθνξεηηθφο, δειαδή επηθίλδπλα θνληηλφο. 

ην ζεκείν απηφ αξρίδεη ε εγξήγνξζε λα ηνλ θξαηήζνπκε ζε απφζηαζε (Baudrillard, 

1994). 

      ηηο κέξεο καο, ν λένο ξαηζηζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη έρεη ην πξνζσπείν ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο, ε νπνία πξνβάιιεηαη θαη πξνθαιεί απνθιεηζκφ θαη  

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ηξέθεηαη κε εηθφλεο θαη κχζνπο.  Ο Ρνιάλ Μπαξη (R. Barthes) 

άιισζηε ην ππελζπκίδεη, ν κχζνο απνηειεί αμία πνπ δελ επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

αιήζεηα. Γίλεηαη, θαηά ζπλέπεηα, αθφκε πην επίθνβνο θαζψο δηαθεχγεη απφ ηε ινγηθή 

( ηελνχ, 1998).  

   Δπηζχξνληαο ηελ πξνζνρή καο ζην ζεκείν ηεο εηθφλαο θαη ηνπ κχζνπ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο εξρφκαζηε ζε επαθή κε 

ζεκεία ηα νπνία θαινχκαζηε δηαξθψο λα εξκελεχζνπκε. Απνδίδνπκε λφεκα ζε 

εηθφλεο, ιέμεηο, ζρήκαηα θαη απνθσδηθνπνηνχκε ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζεκαζία βξίζθεηαη 

παληνχ. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ, κε ηελ ίδηα καο 

ηελ χπαξμε θαζψο αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ έλα ζχλνιν 

ζεκείσλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα καο θαη θαζνξίδνπλ ηε ζέζε καο 

ζηελ θνηλσλία. Ζ επηζηήκε ησλ ζεκείσλ, ε επνλνκαδφκελε «εκεησηηθή», θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, δξψληαο θαη επηδξψληαο ζηε δσή 

καο θαζεκεξηλά. Θα κπνξνχζε θαλείο λα επηθαιεζηεί φηη ε δηαθήκηζε είλαη θαηά κία 

έλλνηα ε «επίζεκε ηέρλε» ησλ πξνεγκέλσλ βηνκεραληθά εζλψλ ηεο Γχζεο 

(Williamson,1978).  

   Όπσο παξαηεξείηαη, ε δηαθήκηζε πξνάγεη θαη δηαησλίδεη ηδέεο θαη αμίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πξνβνιή ηεο λα ραξαθηεξίδνληαη ειθπζηηθνί, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπνληαη ηα κελχκαηα πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ επίπιαζηε ζηηιπλφηεηα 

ηνπο.  
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   Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε βηνκεραλία ηεο 

δηαθήκηζεο, κέζσ ηεο ζεκεηνινγίαο, πξνβάιιεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εηθφλα ηεο 

εηεξφηεηαο. Δπηρεηξεί λα εξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηθφλα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ «άιινπ» πξνβάιιεηαη θαη εληζρχεηαη ή απνθξχπηεηαη θαη 

απνδπλακψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήκηζεο. Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο δχλακεο πνπ δηαζέηεη ε δηαθήκηζε ζηελ άξζε ή ελίζρπζε 

ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Δλψ, ηέινο, εμεηάδεηαη ε ππφζεζε αλ ε δηαθήκηζε δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θάλεη ηνλ θαζέλαλ απφ εκάο λα δεη κε «άιιν κάηη» ηελ εηθφλα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ «άιινπ». 

   Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ δηελεξγήζεθε πξνέθπςαλ ηα εμήο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πψο ε δηαθήκηζε θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ηα κελχκαηα ηεο ζην θνηλφ; 

 Θα κπνξνχζε ε δηαθήκηζε λα γίλεη θνξέαο πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ;  

 Ζ πνιηηηθή ησλ δηαθεκίζεσλ αθνινπζεί θνηλή γξακκή ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο πξνβάιιεηαη ή απνηειεί θεξέθσλν ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζείηε ζε θαζεκία απφ απηέο; 

 ε ηη βαζκφ έρεη απνδερζεί ν εθάζηνηε άλζξσπνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

ζπλαλζξψπνπ ηνπ ζε επίπεδν θπιήο, ζξεζθείαο, ρξψκαηνο, εζληθφηεηαο;  

 πκβάιιεη ε δηαθήκηζε ζηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη 

ηελ επηθξάηεζε πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηνλ πνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθφ»;  

 Πνηα είλαη ηειηθά ε δχλακε ηεο δηαθήκηζεο; ε ηη βαζκφ δχλαηαη λα επεξεάζεη 

ζπλεηδήζεηο, ηξφπν θαη ζηάζε δσήο;  

 Ο δηαθνξεηηθφο «άιινο» ζηε δηαθήκηζε. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο ν νπνίνο 

πξνβάιιεηαη θαη ηη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί;  

   Πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, έγηλε ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, σο κέζνδν, θαη ηεο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 15 δηαθεκηζηέο απφ (4) ηέζζεξηο πφιεηο 

ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε δηάξζξσζε ησλ εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο 

ζε (7) επηά βαζηθνχο άμνλεο γηα ηε ζθαηξηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ επεμεξγάζηεθαλ βάζεη αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Απφ 

ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλάγθε γηα κηα πην 

ζπληνληζκέλε θαη πνιχπιεπξε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο θαη αλάδεημεο ηεο ζεηηθήο 
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εηθφλαο ηνπ «άιινπ» κέζα απφ ηε δηαθήκηζε θξίλεηαη επηηαθηηθή. Πξνθεηκέλνπ λα 

επελδχζνπκε ζ‟ έλα πην αιιειέγγπν θαη αλζξψπηλν αχξην.  
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Κεθάιαην 1: Δηεξφηεηα 

 

 

1.1. Απνζαθήληζε ελλνηψλ 

1.1.α. Δηεξφηεηα - Πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα 

 

Ζ εηεξφηεηα ζε έλα επξχ θάζκα, αλαθέξεηαη ζε θάζε θπζηθφ, πξνζσπηθφ, ή 

δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δέξκα - θχιν- θαηαγσγή (Ely & Thomas, 2001:230), 

ελψ ζε βαζχηεξν επίπεδν απερεί ζε αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο δσήο (Harrison, 

Price, Bell, 1998). Ζ γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε εζληθφηεηα, ν πνιηηηζκφο είλαη θάπνηεο 

απφ ηηο ζπληζηψζεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ, 

δηαθξίλνληαη θαη εηδηθέο κνξθέο απηήο φπσο ε εζληθή, ε ζξεζθεπηηθή, ε γισζζηθή 

θαη ε επξχηεξε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα (Γθφηνβνο, 2008). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε 

εηεξφηεηα δχλαηαη λα εκθαλίδεηαη πνηθηινηξφπσο θαη λα πξνθαιεί θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο (Γθέθνπ, Μαδηαλνχ,1998).  

   Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο απνηειεί «βαζηθφ ζηνηρείν γηα θάζε θνηλσληνγλσζηηθφ 

ζχζηεκα αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο» (Κσλζηαληνπνχινπ,2000:12). Οη 

αλζξσπνιφγνη κηιψληαο γηα ηελ εηεξφηεηα αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ 

πνπ ηνλίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο δηαθνξέο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Γθφηνβνο 

(2003: 16) «ε εηεξφηεηα σο έλλνηα θαη σο βίσκα πξνυπνζέηεη ζχγθξηζε, είηε ε 

ζχγθξηζε απηή είλαη ζπλεηδεηή είηε φρη», θάηη πνπ «ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα είλαη 

θάπνηνο αθ’ εαπηνχ δηαθνξεηηθφο, αιιά φηη είλαη δηαθνξεηηθφο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ 

άιινλ». πλεπψο, «ε θνηλσληθή ηάμε, ε δνκή ηεο θαη ην λφεκά ηεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

“μέλν” αθνχ σο “μέλνο”  πξνζδηνξίδεηαη απηφο πνπ δελ πξνβιέπεηαη σο κέξνο ηεο 

θαζηεξσκέλεο πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηα απηνλφεηα 

ζηνηρεία απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (Γθφβαξεο, 2003: 21-22). Έηζη,  ε εηεξφηεηα 

είλαη πεξηζζφηεξν κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, παξά κία απηφλνκε νληφηεηα, θάηη ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη θαη ν Νηθνιάνπ (2008:368), ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη: 

«αλέθαζελ νη πάζεο θχζεσο “νκνηνγέλεηεο” ήηαλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, 

παξά νηθνπκεληθέο θπζηθέο νληφηεηεο, αλεμάξηεηεο απφ ην ρξφλν θαη ην ρψξν».  

   Ζ εηεξφηεηα, επί ηνπ πξαθηένπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απφζηαζε ζε ζρέζε κε 

ηελ θαλνληθφηεηα. ρεκαηηθά, πεξηγξάθεηαη σο ε  δηαθνξά κεηαμχ δπν ηαπηνηήησλ. 

Καη‟ νπζία, ε εηεξφηεηα αληρλεχεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ηαπηφηεηαο. Δηεξφηεηα δίρσο 

ηαπηφηεηα δελ πθίζηαηαη (Renaut, 2009). 
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   Ο Habermas (1994), νξίδεη ηελ εηεξφηεηα ζαλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο δσήο 

αλαθνξηθά κε παξαδφζεηο, ζπλήζεηεο, ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά θαη γισζζηθά 

γλσξίζκαηα, ελψ ν Thomas (1992) ηελ απνθαιεί πνιππνιηηηζκηθφ κείγκα 

(multicultural mixture). 

   Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο ζήκεξα, κπνξεί λα απερεί είηε ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηδηαηηεξφηεηα, ηελ εζληθή δηαθνξεηηθφηεηα είηε ζε νηηδήπνηε παξεθιίλεη απφ θάηη πνπ 

ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ (Κσλζηαληνπνχινπ,2000). Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξά δειψλεη 

ηελ πνηθηιία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαζψο θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

θπξηαξρία. 

   Ζ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα απνηειεί ηε ιπδία ιίζν ηεο αηνκηθήο χπαξμεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαζψο ελζσκαηψλεη ην αμηαθφ ζχζηεκα, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο κηαο νκάδαο (Adler, 2002). Παξνπζηάδεηαη, θαηά θφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνπο άιινπο 

δπν ηχπνπο ηαπηνηήησλ είλαη ζρέζε θέιπθνπο/πεξηερνκέλνπ (Γθφηνβνο, 2002). 

   Καηά βάζε, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα πξνζηδίαδε ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο δπν 

νκάδσλ ή δχν αηφκσλ ηεο ίδηαο θνηλσλίαο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, νη δηαθνξέο απηέο 

θηιηξάξνληαη κέζα απφ γισζζηθνχο, εζλνηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο εληφο ησλ νπνίσλ ζεκεηψλνληαη βαζχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Γθφηνβνο (2008:30-31), «είλαη θαλεξφ φηη ε εηεξφηεηα 

δελ λνείηαη παξά κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε θάπνηνπ θξηηεξίνπ ή ζπλδπαζκνχ 

θξηηεξίσλ». 

   ην Social Work Dictionary, ε πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ή πνιηηηζκηθφο 

πινπξαιηζκφο νξίδεηαη σο «ε χπαξμε εληφο κηαο θνηλσλίαο εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

θαη πνηθίισλ θπιεηηθψλ νκάδσλ θαζεκία απφ ηηο νπνίεο θέξεη δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη 

ηξφπνπο δσήο»  (Baker,2003:105). Ο νπιηψηεο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ζεσξεί φηη ε 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα αθνξά ζηηο κνξθέο ηεο κε θπξίαξρεο θνπιηνχξαο θαη 

πνιηηηζκνχ ησλ ππνηειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ (φ.α. Σζάθνο, 2008), 

    Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ φξν ηεο «Δηεξφηεηαο», είλαη ε 

αξλεηηθή δηάζηαζε πνπ άδεια ηνπ απνδίδεηαη. Ζ εηεξφηεηα ζηηο κέξεο καο βηψλεηαη, 

σο επί ην πιείζηνλ, κε αξλεηηθή ρξνηά. ε κέγηζην βαζκφ απηφ ζπκβαίλεη εθφζνλ ην 

άηνκν απνδερζεί ηνλ ξφιν πνπ ηνπ επηβάιιεηαη. Ζ έλλνηα ηνπ «άιινπ» ζήκεξα ελέρεη 

ηε θαληαζηαθή ζεκαζία ηνπ θαηψηεξνπ. Γηα έλαλ κεγάιν πνζνζηφ θηινζφθσλ θαη 

θνηλσληνιφγσλ, ε χπαξμε ηνπ «Δγψ» πξνυπνζέηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ χπαξμε ηνπ 
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«άιινπ». Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Φίρηε, «ρσξίο Δζχ νχηε Δγψ, ρσξίο Δγψ 

νχηε Δζχ» (Renaut,2009). 

   Ζ νπηηθή ηνπ Νηεθάξη, ζπλνςίδεηαη αθφκε θαη ζηηο πην δεκνθηιείο ηνπ θξάζεηο: 

«Cogito ergo sum», φπνπ ε ιέμε cogito (ζθέπηνκαη) έγθεηηαη ζην Δγψ, ην νπνίν 

νξηνζεηείηε απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία (ergo sum), φπσο ε ίδηα βηψλεηαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. Δπνκέλσο, νηηδήπνηε έμσ απφ απηφ, νηηδήπνηε αλήθεη ζηνλ έμσ θφζκν, 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά απφ ην Δγψ (Renaut,2009). 

   Αληίζεηα ζηελ νπηηθή ηνπ Νηεθάξη, ν άξηξ θαη ε Μπσβνπάξ, ππεξηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ Μπσβνπάξ ζεκεηψλεη, ε ζρέζε ηνπ εαπηνχ κε 

ηνλ άιινλ είλαη ηφζν άξξεθηε φζν θαη ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν 

(Renaut,2009). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην έλα έρεη κηα δηαθξηηή ζρέζε επηξξνήο πξνο ην 

άιιν. Σν δήηεκα πνπ γελλάηε είλαη θαηά πφζν θαη ζε πνην βαζκφ ε παξαπάλσ 

εηεξνζρεζία πξνθαιεί αιινηξίσζε.  

   ε θάζε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν ζήκεξα δελ είλαη ε απφθξπςε ή ε εμάιεηςε 

ηεο εηεξφηεηαο, αιιά ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ηεο σο εληαίν πξντφλ αλζξψπηλεο 

πνιηηηζκηθήο δηαδηθαζίαο. Φαληάδεη ηδεψδεο, παξακέλεη σζηφζν δεηνχκελε, ε 

εηεξφηεηα πνπ δελ ζπγθξνχεηαη.  

    

1.1.β. Πνιηηηζκφο - Κνπιηνχξα - Πνιηηηζκηθή Σαπηφηεηα 

 

Ο «πνιηηηζκφο» είλαη έλλνηα πιαηηά, πνιπζπδεηεκέλε θαη πνιχζεκε. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ε κεηαλαζηεπηηθή θηλεηνπνίεζε ηελ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά 

επίθαηξε ζηε ζπδήηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο θνηλσλίεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Μνπζνχξνπ, 1993).  

   Οη πνιιαπιέο ζεκαζίεο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ φξν πνιηηηζκφο, απνδεηθλχνπλ 

ηε δπζθνιία νξηζκνχ ηνπ. Ζ ζχγρπζε εληνπίδεηαη ζηε ρξήζε κεηαμχ ησλ φξσλ 

«θνπιηνχξα» θαη «πνιηηηζκφο», έλλνηεο παξαπιήζηεο αιιά ζεκαζηνινγηθά 

δηαθνξεηηθέο. Αλ θαη ακθφηεξεο ιαηηλνγελείο, νη δχν ιέμεηο έρνπλ εηδνπνηά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ έλλνηα «culture» 

(θνπιηνχξα) θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ηα ηέιε ηνπ 12
νπ

 αηψλα κε αλαθνξέο ζηελ 

θαιιηεξγεκέλε γε (Eagleton,2003). Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ εμειίζζεηαη θαη ζηα κέζα ηνπ 

16
νπ

 αηψλα ππνδειψλεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο. Ζ έλλνηα κε ηε κεηαθνξηθή 

ηεο ζεκαζία αξρίδεη λα επηβάιιεηαη απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη πέξα θαη ε ιέμε 

εληάζζεηαη ζην ιεμηιφγην ηνπ Γηαθσηηζκνχ. 
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    Ζ θνπιηνχξα «σο ην άζξνηζκα ησλ γλψζεσλ πνπ ζπζζψξεπζε θαη κεηέδσζε ε 

αλζξσπφηεηα» είλαη εθείλε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ δηαθσηηζκνχ, 

πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ελψ ην θπζηθφ θαη 

δίρσο θαιιηέξγεηα πλεχκα ζηηγκαηίδεηαη (Cuche,2001:20). 

   Καηά ηνλ Marcuse, ε θνπιηνχξα νθείιεη λα λνεζεί σο ην ζχκπιεγκα ησλ 

εηδηθψλ πεπνηζήζεσλ, επηηεπγκάησλ, δνμαζηψλ θαη παξαδφζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ην 

θφλην κηαο θνηλσλίαο  (Σζαξδάθεο, 1994). 

   Παξφηη ζεκαζηνινγηθά ζπγγελείο, νη ιέμεηο θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφο δελ 

ηαπηίζηεθαλ πνηέ θαζφηη ε θνπιηνχξα παξαπέκπεη ζε πξφνδν θαη βειηίσζε ζε 

πξνζσπηθφ - αηνκηθφ επίπεδν, ελψ ν πνιηηηζκφο αθνξά ζηε ζπιινγηθή πξφνδν 

(Βεξελίθνο, Γαζθαινπνχινπ, 2002). 

   Ζ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ηφζν εχπιαζηε θαη πεξηεθηηθή πνπ ε ρξήζε ηεο 

δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πνηθίιεο φςεηο ηεο δσήο κηαο νκάδαο. Πξφθεηηαη γηα 

πνιπδχλακν θαη πνιχπινθν άζξνηζκα ζπζηεκάησλ ην νπνίν εζσθιείεη γλψζεηο, 

πεπνηζήζεηο, λφξκεο, έζηκα, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Νηθνιάνπ,2010). 

Πεξηιακβάλεη αθφκα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ ή θαη ηε - 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν - παγησκέλε εηθφλα πνπ έρεη απηφ ην ζχλνιν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Δπνκέλσο, θάζε θνηλσληθή νκάδα δξα ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πνιηηηζκνχ. Γελ ππάξρεη θξάηνο, έζλνο, νκάδα ρσξίο πνιηηηζκφ, φπσο ζπλεζίδεηαη 

πνιιέο θνξέο λα ππνλνείηαη, παξά κφλν κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ. Γελ επζηαζεί ζε 

θακία πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ε πξνβνθαηφξηθε θξάζε «πνιηηηζκέλνο ιαφο» ή 

«απνιίηηζηνο». 

   Ο Banks, νξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ ζαλ έλαλ ηξφπν θαη ζηάζε δσήο ν νπνίνο 

δηακνξθψλεηαη θάησ απφ ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

(Νηθνιάνπ,2010). Ο πνιηηηζκφο δηδάζθεηαη, κεηαιακπαδεχεηαη, είλαη ηζρπξφο, 

επηιεθηηθφο θαη θαηά βάζε εζλνθεληξηθφο (Παπάο,2001). Γελ είλαη κηα ζηαηηθή 

νληφηεηα a priori αιιά έλα ζχζηεκα λνεκάησλ ην νπνίν, ηαπηφρξνλα, θαηεπζχλεη θαη 

θαηεπζχλεηαη απφ ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ (Μπαθαιάθε,1997). ρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ζχκβνια, λφξκεο, αμίεο φια απνηεινχλ θνκκάηηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο κεηαμχ ηνπο (Νηθνιάνπ,2010).  

   Κνληνινγίο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θάλνπκε ιφγν γηα 

κηα πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, εζηηάδνληαο ζην ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ 

αμηψλ θαη ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε πεξί νηθνγέλεηαο θαη πξνζσπηθφηεηαο 

(Νηθνιάνπ,2010). 
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     Γηα ηνλ Γθφηνβν (2002), θάζε άλζξσπνο είλαη «πνιπηαπηνηηθφ» ππνθείκελν 

ηφζν ζε εζληθφ φζν ζε ζξεζθεπηηθφ θαη γισζζηθφ επίπεδν. Οη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί 

πξνζεγγίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ζαλ κηα δπλακηθή θαηάζηαζε, κηα ζπλερή θαηαζθεπή 

θαη φρη ζαλ θάηη δεδνκέλν θαη ζηάζηκν (Gundara, 2000, Cushe,2001). Ζ ηαπηφηεηα 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ ην νπνίν 

εκπεξηέρεη ηελ παξνπζία ηνπ «άιινπ», δειαδή ηε δηαθνξεηηθφηεηα.  

   Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ππνδειψλεη «έλα ζχλνιν δηαθνξνπνηεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γλσξηζκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ πνηνο είλαη θάπνηνο, ηη είλαη 

θάηη, θαη επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, κε απνηέιεζκα ε ηαπηφηεηα λα απνηειεί 

κνλαδηθφηεηα, έλαληη ηεο πνιιαπιφηεηαο ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθνηήησλ, 

πξνζψπσλ θαη ιαψλ» (Πνξηειάλνο, 2010: 50-51). Δίλαη ην δπλακηθφ απνηέιεζκα 

κηαο δηαξθνχο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζε έλα κέζα θαη ζε έλα έμσ (Ναπξίδεο,1997). 

Δίλαη ε ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ε δπλαηφηεηα απηναληαλάθιαζεο ηνπ 

(Κνληάθνο,1995). Ζ ηαπηφηεηα ηνπ «Δγψ» απνηειεί ζπληζηακέλε ηεο πξνζσπηθήο θαη 

ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο. Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο είλαη 

ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα (Γακαλάθεο, 2001).  

   Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα νξίδεηαη σο ην πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

«πνιηηηζκνπνίεζεο» θαη γεληθφηεξα θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θάησ απφ 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Γακαλάθεο,1997).  «Μαο κεηαθέξεη ζε γλσξίζκαηα ππαξθηά  

ηα νπνία ζεσξεηηθά ην άηνκν θαηέρεη απφ θνηλνχ κε άιια άηνκα ζε γεληθέο θαηεγνξίεο 

ζπιινγηθψλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ» (Γθφηνβνο,2002:13). 

   Παξά ηα αξλεηηθέο φςεηο πνπ, αζθαιψο, δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηακφξθσζε 

κίαο θνηλήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δεκηνπξγία ηεο είλαη 

κνηξαία θαη απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο δνκήο ησλ ζχγρξνλσλ αζηηθψλ θαη 

θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ. 

    πκπεξαζκαηηθά, ν πνιηηηζκφο σο θχξηα έθθαλζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηεο 

χπαξμεο καο δελ είλαη έλαο, δελ νξηνζεηείηε ζαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν ή ηππνπνηεκέλν, 

νχηε είλαη δπλαηφ λα αμηνινγεζεί σο ηέηνην. Γηα ην ιφγν ηνχην, είλαη ζεκαληηθή ε 

επέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ σο έλλνηα ζηελ πεπνίζεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ. Ζ παξαδνρή ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ νξζφηεξε 

δηαρείξηζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο.   
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1.1.γ. Πνιππνιηηηζκηθφηεηα - Πνιππνιηηηζκφο – Γηαπνιηηηζκηθφηεηα 

 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο, ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ, ησλ ηερλνινγηψλ  

αιιά θαη ησλ εθηεηακέλσλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Σεο ζπλχπαξμεο δειαδή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

εηεξφθιεησλ πνιηηηζκηθά αλζξψπηλσλ νκάδσλ, ε νπνία ηείλεη λα θπξηαξρήζεη  ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην ησλ 

ζεσξεηηθψλ ζπδεηήζεσλ ην δήηεκα ηεο Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ην νπνίν «ζέηεη 

ελψπηνλ καο ε ζπλχπαξμε πνιηηηζκηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ πνιηηηζκηθά νκάδσλ , ζην 

πιαίζην ελφο νξγαλσηηθά εληαίνπ πνιηηηθνχ κνξθψκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ην πξνλφκην 

ηνπ θαηαλαγθαζκνχ αζθείηαη απφ κία νκάδα πνπ εθθξάδεη κία θαη κφλε πνιηηηζκηθή 

εθδνρή» (Παπαξξεγφπνπινο, 1999:2) . 

   ηελ πνιπεηή ζεσξεηηθή ζπδήηεζε, νη φξνη «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» θαη 

«πνιηηηζκηθή θνηλσλία» ρξεζηκνπνηνχληαη δηηηά, ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη 

θαλνληζηηθά (Παληαδήο, 2002). Ωο πεξηγξαθηθφο φξνο ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

αληερεί ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο ρψξαο ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ 

νκάδεο εζληθά θαη γεσγξαθηθά δηαθνξεηηθέο, κε αιιηψηηθεο αμίεο θαη ηξφπνπο δσήο. 

ε επίπεδν πεξηγξαθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζεσξεί σο 

πξναπαηηνχκελν ηελ χπαξμε κηαο πνιηηηζκηθήο θαη εζλνηηθήο πνιιαπιφηεηαο θαη 

αλνκνηνγέλεηαο. «ε θαλνληζηηθφ επίπεδν, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ 

ηζφηηκε ζπκβίσζε νκάδσλ απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ελψ ζε θξηηηθφ επίπεδν, ε 

έλλνηα ηίζεηαη ελάληηα ζε θξαγκνχο, πξνθαηαιήςεηο, δηαθξίζεηο θαη θαηλφκελα 

ξαηζηζκνχ» (Παληαδήο, 2002:32). Καηά ζπλέπεηα ν  φξνο «πνιηηηζκηθή θνηλσλία», 

λνείηαη σο πξφθιεζε εμέιημεο γηα κηα πην δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

   Γηα ηνλ Γάιιν Κνηλσληνιφγν Michel Wieviorka (1998b), ν πνιππνιηηηζκφο 

έγθεηηαη κεηαμχ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ε 

κέγηζηε πξφθιεζε γηα ηνλ πνιππνιηηηζκφ είλαη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο πξνθεηκέλνπ 

φια ηα άηνκα λα δξνπλ απηφλνκα θαη λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηνπο άιινπο. Ο 

πνιππνιηηηζκφο πξέπεη λα απνθεχγεη ηελ ζθφπειν ηνπ νηθνπκεληζκνχ πνπ δελ 

αλαγλσξίδεη ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη λα εζηηάζεη ζηελ αλάδεημε ηεο κεηξηθήο 

γιψζζαο. 

    Ζ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ, φπσο ε ίδηα θαζνξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο θαη εζηθήο 
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εηεξφθιεηεο νκάδεο (Renault, 2009). Πξνζηδηάδεη ζηελ εηεξφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε 

ην θπξίαξρν θαη πθίζηαηαη ζε φιν ην θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ θάζκα. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα δελ εζηηάδεη κφλν ζηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε 

αιιά αθνξά ζηελ επξχηεξε θαζεκεξηλή δσή. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Γηαθσηηζκφο ζπλέιαβε ηνλ άλζξσπν σο νηθνπκεληθή 

νληφηεηα, απνγπκλψλνληαο ηνλ απφ ηηο φπνηεο ζπιινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, 

πξνζθέξνληαο ηνπ ηαπηφρξνλα ζπλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Renault, 2009). 

Δπεθηείλνληαο απηή ηε ζθέςε, πξνθχπηεη ην δίπνιν νηθνπκεληζκφο -  

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δχν έλλνηεο αλφκνηεο κεηαμχ ηνπο. Γελ πξφθεηηαη γηα 

αληίζεηνπο φξνπο, αιιά γηα δχν απνζηαζηνπνηεκέλεο έλλνηεο. 

   Παξά ηαχηα, ζήκεξα πνπ ε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσλίαο πθίζηαηαη πεξηζζφηεξα 

πινπξαιηζηηθή  απφ πνηέ, ν νηθνπκεληζκφο κνηάδεη λα είλαη ην εξγαιείν κηαο θνηλήο 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο, αλεμαξηήησο ηαπηνηήησλ, εμαζθαιίδνληαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εηεξφηεηα ζε έλαλ ειάζζνλα βαζκφ. 

   ε παηδαγσγηθφ επίπεδν, ηφζν ππφ ην πξίζκα Διιεληθήο φζν θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο, γίλεηαη αηζζεηή ε δηάθξηζε κεηαμχ «Πνιππνιηηηζκηθφηεηαο» θαη 

«Γηαπνιηηηζκηθφηεηαο». Ο Gundara (2000) επηζεκαίλεη φηη, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ελψ ε 

δηαπνιηηηζκηθφηεηα αθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ απφ θνηλνχ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ιαψλ. Ο φξνο «δηαπνιηηηζκηθφο», ζπλεπψο, αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν ζθέςεο ν νπνίνο αμηνπνηεί ηηο δηαθνξέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

πνιηηηζκψλ. Απηφο ν δηαπνιηηηζκηθφο ηξφπνο ζθέςεο είλαη ηθαλφο λα θαηαπνιεκά θαη 

λα αλαγλσξίδεη ηε κηζαιινδνμία, ηηο γισζζνθεληξηθέο θαη ηηο εζλνθεληξηθέο 

αληηζηάζεηο (Μάξθνπ,1996).  

   Ζ δηαπνιηηηζκηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Νηθνιάνπ (2005), ζέηεη ζε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ ηα δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «άιινπ», ηε 

κέξηκλα γηα παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηε γλψζε, ηε δεκηνπξγία επλντθνχ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ 

κε ηειηθφ ζηφρν ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε φινπο λα εθθξάδνληαη σο αηνκηθέο πξνζσπηθφηεηεο, δηαθπιάζζνληαο ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, εκπινπηίδνληαο ηελ, παξάιιεια, κε ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ «άιινπ» (Ληαθνπνχινπ,2006). 
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   πλεπψο, ν ζηφρνο θαη ε πξφθιεζε είλαη λα κελ παξακείλνπλ νη θνηλσλίεο απιά 

θαη κφλν πνιππνιηηηζκηθέο αιιά λα θαηαζηνχλ δηαπνιηηηζκηθέο αλαγλσξίδνληαο ηνλ 

πινπξαιηζκφ σο ζεηηθή αμία. 

   Παξά ηηο φπνηεο απφςεηο επηθξαηνχλ, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα  απνηειεί κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ έρνπκε πιένλ ηελ πνιπηέιεηα λα αγλννχκε. Ζ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα, σο αγαζφ, απνηειεί πξφθιεζε θαη δεηνχκελν ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο.   

 

1.2. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Νεσηεξηθφηεηα 

 

Ο 21
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλακηθή πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο κέζα απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ 

κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο ηελ παγθφζκηα επηθνηλσλία κηα ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα. Σφζν νηθνλνκηθέο φζν πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο θαη 

αλαθαηαηάμεηο ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πξνο ηελ παγθνζκηνπνίεζε (Ρνπκειηψηεο, 

1996).  

   Ζ έλλνηα ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» είλαη επίθαηξε θαη πνιχζεκε. Ωο 

παγθνζκηνπνίεζε ελλννχκε ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη 

θνηλσληθέο αιιαγέο δηέπνληαη απφ κηα πνιπεπίπεδε επέθηαζε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο φπσο πνιηηηθή, νηθνλνκία, πνιηηηζκφο, ηερλνινγία, λνκνζεζία, 

πιεξνθφξεζε, επηθνηλσλία, πεξηβάιινλ (Νηθνιάνπ, 2010). 

    Καηά πνιινχο, ε κεηεμέιημε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο 

νδήγεζε ζε κηα λέα ζπλζήθε, θαηά ηελ νπνία νκάδεο θαη πνιηηηζκνί  αιιειεπηδξνχλ 

ζην πιαίζην κηαο κεηαλεσηεξηθήο θαηάζηαζεο. Γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

δηνκαδηθψλ ζπγθξνχζεσλ νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζεψξεζε ησλ αληηιήςεσλ πεξί δηαθνξεηηθφηεηαο (Νηθνιάνπ, 

2010). Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ βαζίζηεθε ζηελ ηδέα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ζεκαδεχνληαο ηε κεηάβαζε απφ ηε 

πξνλεσηεξηθή ζηε λεσηεξηθή θνηλσλία φπνπ ηα άηνκα αλεμαξηήησο θπιήο, ηάμεο, 

θχινπ, πεπνηζήζεσλ θαη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απνηεινχλ κέιε ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο: ηεο αλζξσπφηεηαο (Markova, 1999). 

   Όπσο ππνζεξίδεη ν Νηθνιάνπ (2008: 368), «ν δηάινγνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο μεθηλά κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ αλαγλψξηζή ηεο θαη ελ 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

15 
 

ζπλερεία ηελ έληαμή ηεο κέζα ζ’ έλα θνηλσληθφ πιαίζην, φπνπ ε θαζνιηθή απνδνρή ησλ 

αμηψλ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ θνλίακα κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ». Δπηζεκαίλνληαο, 

σζηφζν, φηη ε έκθαζε ζηελ εηεξφηεηα θαη δε ηελ πνιηηηζκηθή απνηειεί έλα απφ ηα 

ζπγθείκελα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. Γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα «έλα απφ ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη ε απνδπλάκσζε 

ησλ εζλψλ - θξαηψλ (…) κέζα απφ ην πξίζκα ηεο κεδεληζηηθήο λεσηεξηθφηεηαο» 

(Νηθνιάνπ Γ., 2008: 373).   

   Ο φξνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έγηλε επξχηεξα γλσζηφο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90. Ωζηφζν, ε δηαθσλία αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο γελλά ην εξψηεκα αλ 

πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνχξην θαηλφκελν ή φρη; Κάπνηνη θξίλνπλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ζαλ ηελ εμάπισζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ θάπνηνη άιινη ζεσξνχλ φηη 

απνηειεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα επεξεάζεη πνιιαπινχο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο καο δσήο (Νηθνιάνπ, 2010). 

   ην ζεκείν απηφ, πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ πξέπεη λα θάλνπκε ιφγν γηα 

«παγθνζκηνπνίεζε» ή «παγθνζκηφηεηα». Οη δπν απηνί φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη, 

πνιιάθηο, σο ζπλψλπκνη παξφηη δελ είλαη.  

   Ζ παγθνζκηνπνίεζε επί ηνπ πξαθηένπ, αθνξά ζηελ  ελζσκάησζε ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ. 

Δλψ ε παγθνζκηφηεηα σο έλλνηα θηιειεχζεξε, ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαζηάζεηο εθείλεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ πάλσ ζηηο νπνίεο έγθεηηαη ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε.  

   Ωζηφζν, ππάξρεη θαη κηα άιιε φςε ηεο παγθνζκηφηεηαο ιηγφηεξν θηιειεχζεξε, 

κα πεξηζζφηεξν αιιειέγγπα, ε νπνία δηαδίδεηαη νιηζηηθά, εληάζζεη δίρσο λα 

εθκεηαιιεχεηαη θαη απειεπζεξψλεη ην άηνκν (Νηθνιάνπ,2010).  

   ήκεξα, ε παγθνζκηφηεηα ηεο αιιειεγγχεο πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

γηα ηνλ νηθνπκεληθφ δηάινγν θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ αγαζψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ έλαλ 

αμηνπξεπή βίν ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε. Ζ δχλακε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ νδήγεζαλ ηελ αλζξσπφηεηα ζηελ επνρή ηεο παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο-

ηνπ παγθφζκηνπ δηαιφγνπ απαιιάζζνληαο ηελ θνηλσλία ηνπ αχξην απφ ηα παγησκέλα 

κνληέια ηνπ παξειζφληνο (Delors, 1996).  

   Γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο ηέηνηνπ ηδαληθνχ, ε αιιειέγγπα παγθνζκηφηεηα 

πξνζθέξεη ζηελ θηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε κηα ελαιιαθηηθή νδφ, απηή ηεο 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

16 
 

ακθφηεξεο δνκηθήο ξχζκηζεο, παξέρνληαο ελίζρπζε ζηνπο αζζελήο έλαληη ησλ 

ηζρπξψλ ιαψλ ηεο γεο. 

 

1.3. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιηηηζκηθή Δηεξφηεηα 

 

Ζ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα νπζηαζηηθή 

κεηαβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ ζε δηεζλή θιίκαθα, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε 

ξεπζηφηεηα ζε αμηαθφ επίπεδν θαη ηε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ελφο εμσθνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπ πνιηηηζκνχ (Αικπάλεο, 2003). 

   Ζ εμέιημε πξνο έλαλ εληαίν θφζκν θαη ε χπαξμε ελφο παγθφζκηνπ ρψξνπ 

ππαγνξεχνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ζηε βάζε ηεο θνηλήο 

αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ζπλζέκεια 

φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ φπσο ζξεζθεία, γιψζζα, δηαλφεζε, θαη 

θνηλσληθή επηθνηλσλία ελψ, παξάιιεια, παξάγεη κεγέζε πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο αθνκνίσζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο επηβξαδχλνληαο ζεκαληηθά 

ηελ αηνκηθφηεηα (Αικπάλεο, 2003). 

   ην ζεκείν απηφ, γελλψληαη δχν βαζηθά δεηήκαηα: πξψηνλ, αλ ε πνιηηηζκηθή 

επηβνιή ζα αιινηξνηψζεη ή ζα ελδπλακψζεη θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ηελ 

αλαδήηεζε ηεο θνηλήο ζπλείδεζεο θαη δεχηεξνλ, αλ ε αηνκηθή εηεξφηεηα ζα 

εμαθνινπζήζεη λα ζεσξείηαη θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 Όπσο θαη λα ρεη, ν θφζκνο αιιάδεη ζπλζέκεια θαη κεηαβάιιεηαη 

πνιηηηζκηθά, κε κία επηβνιή πην ηζρπξή απφ απηή ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο 

ρεηξαγψγεζεο. Εεηνχκελν ηεο επνρήο καο, παξακέλεη ν πνιηηηζκηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ θφζκνπ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο θαη αμηνπξέπεηαο ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηφηεηαο. Ζ άινγε επηκνλή ζηε δηαηήξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηελ 

απνδνρή ηεο παγθνζκηφηεηαο, απνηεινχλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

παγθφζκηα πνιηηηζκηθή ρεηξαγψγεζε. 

    

1.4. ηεξεφηππα θαη Πξνθαηαιήςεηο 

 

Ο φξνο «ζηεξεφηππα» αλαθέξεηαη ζ‟έλα ζχλνιν αξλεηηθψλ, θαηά θαλφλα, 

ραξαθηεξζηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ απνδίδνληαη, ζηα µέιε κηαο θαηεγνξίαο αηφκσλ 

(Σζανχζεο,1989). Ωο έλλνηα, ακηγψο, απξνζδηφξηζηε αιιά πιήξσο θαηαλνεηή απφ 
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ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν, αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά εηθφλσλ, αληηιήςεσλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε παξαδφζεηο αλάινγεο κε ην εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθφ κνληέιν ηεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζρήκαηα 

αληίιεςεο ή ζθέςεο ηα νπνία δεκηνπξγνχλ απινπνηήζεηο, γεληθεχζεηο θαη 

δηαζηξεβιψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Βαζηιείνπ, Θ., ηακαηάθεο, Ν, 1992) . 

   χµθσλα µε ηνλ Lippmann (2004), ν νπνίνο πξψηνο ην 1922 εηζήγαγε ηε ιέμε 

«ζηεξεφηππα» ζην ιεμηιφγην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεµψλ, ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ 

εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηα µέιε κηαο άιιεο νκάδαο. Οη 

άλζξσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαιχζνπλ ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, θάλνπλ ρξήζε ησλ ζηεξενηχπσλ πξνθεηκέλνπ 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο απέλαληη ζε άιινπο 

αλζξψπνπο.  

   Οη «εηθφλεο» πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ κεηαβάιινληαη 

µφλν εθφζνλ ν ίδηνο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα. Όπσο θαη ν Claude Levi-Strauss (1973) 

θαηέδεημε, ν εζλνθεληξηζκφο απνηειεί έλα νηθνπκεληθφ αξρέγνλν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε δπζθνιία ελζηεξληζκνχ ηδεψλ, 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, πέξαλ ησλ δηθψλ καο, θαζψο θαη ηελ απαινηθή θάζε 

επηθείκελεο κηζαιινδνμίαο. πλεπψο, δηαηεξεί θαη ζπληεξεί ηαπηφρξνλα ηηο 

ππάξρνπζεο «εηθφλεο ηνπ κπαινχ», φπσο απνθαιεί ηα ζηεξεφηππα ν Lippmann 

(2004). 

   Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα «µηα 

εηθφλα ζην θεθάιη µαο», µηα γελίθεπζε πνπ θαηαζθεπάδνπµε θαη ηελ απνδίδνπµε ζε 

φια ηα µέιε µηαο νµάδαο (Γξαγσλά, 2007). Σα ζηεξεφηππα ζεσξνχληαη ακηγψο 

αλζξψπηλε, ζπιινγηθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή. Ωο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

δηαζέηνπλ ζπµβνιηθή, ζπλαηζζεµαηηθή, πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή δηάζηαζε. 

Γεµηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ην πνηα είλαη ε αλαµελφµελε ζπµπεξηθνξά ηνπ άιινπ, 

νδεγψληαο ζην θαηλφµελν πνπ νλνµάδεηαη «απηνεθπιεξνχµελε πξνθεηεία» 

(Augoustinos M. & Walker I, 1995). Σα ζηεξεφηππα ζήκεξα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ, 

ελ γέλεη, θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαζψο 

κεηαδίδνληαη πνιηηηζκηθά σο απνηέιεζκα ησλ ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ (Goncalves,2013). 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνθαηαιήςεηο είλαη αξλεηηθά θαη ππνηηµεηηθά 

ζηεξεφηππα. Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα ε νπνία αληηζηνηρεί ηφζν ζε έλα αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα - πεπνίζεζε φζν θαη ζε κηα κεξνιεπηηθή ελέξγεηα πξνο έλα άηνκν 
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εμαηηίαο ηεο έληαμεο ηνπ ζε θάπνηα θνηλσληθή νκάδα (Υξπζνρφνπ, 2011). χκθσλα 

κε ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, ε πξνθαηάιεςε είλαη κηα έλλνηα ε νπνία νδεγεί ζηε 

δηάθξηζε ε νπνία ηείλεη λα θαηαιήγεη ζε δηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο.  

   Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, είλαη φηη ηα 

ζηεξεφηππα απνηεινχλ πξντφληα αζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ, ελψ νη πξνθαηαιήςεηο 

βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλεηδεηφ, γλσζηηθφ έιεγρν (Devine,1989). 

   Αμίδεη λα πξνζδηνξηζηεί φηη, ε εηεξφηεηα είλαη κηα δηεξγαζία πνπ έξπεη  ζηε 

βάζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αλαπαξάγεηαη κέζα απφ έλα ηδηφκνξθν δηαιεθηηθφ 

θαηεζηεκέλν. Ζ πξνθαηάιεςε, ηα ζηεξεφηππα, ν ξαηζηζκφο, ν θφβνο απέλαληη ζην 

δηαθνξεηηθφ θαη ε, ελ γέλεη, θαξαηφκεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα 

παξαδφζεηο πνπ αλαπαξάγνληαη ζπλεηδεηά ή κε θαη πεγάδνπλ απφ θαληαζηαθέο 

ζεκαζίεο πξνζδίδνληαο ζηηο ηαπηφηεηεο ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

2. Εεηήκαηα Δηεξφηεηαο 

2.α.  Πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα: κεηαμχ κχζνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο  

 

Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο, είλαη έλα εξγαιείν, έλαο ηξφπνο 

άκπλαο απέλαληη ζε κηα απεηιή θαη ζπλδέεηαη κε κηα θαζηεξσκέλε ηάμε πξαγκάησλ 

(Κσλζηαληνπνχινπ, 2000). ήκεξα παξαηεξείηαη κηα επηθίλδπλε ξεηνξηθή ππέξ ηεο 

«επηζηξνθήο ζηηο ξίδεο», ηεο επηζηξνθήο ζηηο «ρακέλεο παηξίδεο», απέλαληη ζηνλ 

ακνξαιηζκφ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο καδηθήο 

θνπιηνχξαο (Cummins,2005). Κάζε άηνκν νηθνδνκεί ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

ζχκθσλα κε ζηαζεξά θαη επκεηάβιεηα ζηνηρεία, ζπλδπάδνληαο αθελφο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη αθεηέξνπ ηηο αηνκηθέο ηνπ 

ηδηαηηεξφηεηεο. ‟ έλαλ ηέηνην ζπλδπαζκφ, άιισζηε, έγθεηηαη ε κνλαδηθφηεηα θάζε 

αηφκνπ. 

   ηηο κέξεο καο, ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζπληίζεηαη απφ ηνλ ηξφπν δσήο, απφ 

αληηιήςεηο, απφ αμίεο. Ωζηφζν, νη δηάθνξεο ηαπηφηεηεο θαιχπηνληαη ακθφηεξα σο 

πξνο ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία, θπξίσο αλ ππνινγίζνπκε φηη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, ιακβάλνπλ ρψξα ζπλερψο αληαιιαγέο θαη δάλεηα πνπ 

έγθεηηαη ζε κηα ακθίξξνπε δηαδηθαζία (Cummins, 2005). πλεπψο, θακία πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα δελ είλαη «θαζαξή» απφ πξνζκίμεηο θαη θακία νκάδα δελ κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη απνθιεηζηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.  
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   Ο λέν - ξαηζηζκφο πξνσζψληαο ηελ ηδέα ηεο «πνιηηηζκηθήο θπιήο» θαη ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ, ηζρπξίδεηαη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ 

θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηε ζπλχπαξμε αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

λνκηκνπνηψληαο έηζη ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Κσλζηαληνπνχινπ, 2000). 

   Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, σζηφζν,  δελ είλαη έλα πάγην, άθακπην θαη ηειεζίδηθν 

πνιηηηζκηθφ κφξθσκα. Αληηζέησο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιφηεηα θαη ππφθεηηαη ζε 

αλαζεσξήζεηο (Cummins, 2005). Κάζε άηνκν, ζχκθσλα κε ηελ απηνδπλακία θαη ηελ 

απηεμνπζηφηεηα ηνπ, νξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα (Κσλζηαληνπνχινπ, 

2000).  

   Παξαηαχηα, ζήκεξα ην ηνπίν ησλ ηαπηνηήησλ είλαη αθαζφξηζην θαη ζνιφ, νη 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο παχνπλ λα παξάγνπλ δηαθνξά αιιά αδηαθνξία, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ρσξίο λα ππάξρνπλ ζαθή 

ζεκεία αλαθνξάο. Γελ πξφθεηηαη ζπλεπψο απιά γηα θξίζε ηαπηφηεηαο, αιιά γηα κηα 

θξίζε ζε θαζνιηθή εκβέιεηα (Cummins, 2005). 

 

2.β. Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα σο δηθαίσκα θαη σο απεηιή.  

  

Ζ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ ζε επξσπατθφ επίπεδν ηνλ 19ν αηψλα, βαζίζηεθε ζην 

εζλνηηθφ δφγκα φηη θάζε έζλνο απνηειεί κηα απηφλνκε πνιηηηζηηθή νληφηεηα 

(Κσλζηαληνπνχινπ, 2000). Μέζα απφ ηελ ηδενινγία ηνπ θνπιηνπξαιηζκνχ, ηα 

εζληθά θξάηε παξήγαγαλ ηερλεηέο πιεηνςεθίεο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη 

ππνβαζκηζκέλεο κεηνλφηεηεο, ζηηγκαηίδνληαο ηε δηαθνξά θαη ππξνδνηψληαο ηε 

δεκηνπξγία αληη-ηαπηνηήησλ, δξψληαο θαη‟νπζία ππνλνκεπηηθά. Ο θνπιηνπξαιηζκφο 

αθελφο εμηζψλεη ηελ πνιηηηθή κε ηελ πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα, αθεηέξνπ ζεσξεί ην 

έζλνο σο κηα νληφηεηα θπζηθή πνπ κνηξαία θπζηθνπνηεί ηνλ πνιηηηζκφ (Cummins, 

2005). Ο «μέλνο» δελ ζα θαηαθέξεη πνηέ λα εληαρζεί ζε έλα έηεξν έζλνο θαη ζηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ έζλνπο απηνχ.  

    Ζ θαηαζθεπή ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη απηνεπηβεβαίσζεο, ε νπνία πεγάδεη απφ ην ηζηνξηθφ βίσκα 

θαη ην πνιηηηζηηθφ ξεπεξηφξην κηαο θνηλφηεηαο. Μέζα απφ κηα ζπγθξνπζηαθή θαη 

ζπρλά δηαιεθηηθή ζρέζε, δνκνχληαη νη ηαπηφηεηεο ζε αληηπαξαβνιή κε ην «άιιν», σο 

αληίδξαζε ζην ζπκβνιηθφ αληαγσληζκφ ή ηε ζπκβνιηθή ζχγθξνπζε κε ηηο «άιιεο» 

ηαπηφηεηεο (Κσλζηαληνπνχινπ, 2000). 
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   πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ ηείλνπλ λα 

εθδειψλνπλ πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθά νκάδσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πςειή θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Δλψ εθείλνη πνπ 

αλήθνπλ ζηηο κε θπξίαξρεο νκάδεο δίλνπλ πξνβάδηζκα ζηε δηθή ηνπο ελδννκάδα σο 

πξνο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο (Υξπζνρφνπ, 2011). Ζ ζέζε ζηελ νπνία  βξίζθεηαη 

θάπνηα νκάδα, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ν 

νπνίνο επεξεάδεη ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 

2.γ. Πεξί ηεο θαηαζθεπήο ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ 

 

Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα είλαη κηα ηαπηφηεηα πνπ ηε κνηξάδεζαη απφ θνηλνχ κε κηα 

νκάδα ή έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ έρνπλ θάπνην ή θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

(Κνληνρξήζηνπ, 2007). Ζ ζπιινγηθή απηή ηαχηηζε δχλαηαη λα αθνξά θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη κε ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ (θπιή, γέλνο) είηε ζε 

άιια επίθηεηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε νκάδεο (επαγγεικαηηθή, 

ζξεζθεπηηθή ή πνιηηηθή ηαπηφηεηα). 

   Αλαθέξεηαη θαηά βάζε ζηελ απνδνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ, 

ηδεψλ θαη ηδαληθψλ, ππνδειψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν «αμίεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα». Καη‟ νπζία, «ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα εθπέκπεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή 

ζχγθιηζε πνπ απνηππψλεη θαη ελδπλακψλεη έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ θαη ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο» (Σζανχζεο, 2004: 224). Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ, φηη ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν θξφληκν λα κηιάκε γηα πνιιέο παξά γηα κία ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, κηαο 

θαη ηα άηνκα απηά ιακβάλνπλ κέξνο φρη ζε κία αιιά ζε πνιιέο νκαδψζεηο 

(Κνληνρξήζηνο, 2007). «Απηέο νη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ αηφκνπ 

θαη ζπλζέηνπλ ηνλ ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, θαηαζθεπάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηψλεη ηνπο εθάζηνηε ξφινπο ηνπ» (Σζανχζεο, 2004:201). 

   Ωζηφζν, ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα φπσο θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ αληηθείκελα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη 

επαλαθαζνξηζκνχ. Οη ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο δχλαηαη λα αιιάδνπλ θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζαλ απνηέιεζκα γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Κνληνρξήζηνπ, 2007).  

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη θακία θνπιηνχξα ζήκεξα δελ είλαη απνκνλσκέλε θαη 

φηη ε εμέιημε ηεο είλαη απνηέιεζκα κηαο αηέξκνλεο δηεξγαζίαο πνιηηηζκηθήο 
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δηαζηαχξσζεο. Οη εμσγελήο πνιηηηζκηθέο ζπλεηζθνξέο θαη επηξξνέο είλαη βαζηθέο θαη 

αλαπφθεπθηεο. Παξά ηαχηα, ε βαζηθή θνπιηνχξα θάζε πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο 

νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο, ελψ παξάιιεια λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.  

   ε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ππάξρνπλ δπλάκεηο  κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο 

θαη ελδερνκέλσο κε αληαγσληζηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Ζ αλνρή θαη ε πνιηηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζεκείνπ ζπλάληεζεο ησλ πνηθίισλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο 

αξλνχληαη λα ζπκπιεχζνπλ (Παλαγησηνπνχινπ, 1996). 

   Ζ πβξηδηνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο δχλαηαη λα απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα ζε έλαλ θφζκν εμφξηζησλ, αιιά νη δηαδηθαζίεο πνπ ηε δηέπνπλ δελ 

είλαη νχηε ζίγνπξεο νχηε βνιηθέο. ε πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο, ε ξεπζηφηεηα θαη ν 

πβξηδηζκφο ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο αλζίζηαηαη, θηάλνληαο ζηνλ απνκνλσηηζκφ θαη 

ηελ ηππνπνίεζε. Ζ πβξηδηθή θνπιηνχξα δηαζέηεη πνιιαπιά ζεκεία εηζφδνπ, φληαο 

πξνζβάζηκε απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζέζεηο. 

   Ζ θαηαζθεπή ηαπηνηήησλ πνπ αθνξνχλ εκάο θαη δεκηνπξγνχληαη απφ εκάο 

πξνυπνζέηεη πάληνηε ζχγθξνπζε κε ηελ ηαπηφηεηα πνπ παξάγεηαη γηα εκάο απφ θαη 

γηα άιινπο. Ζ «θαηαζθεπή» πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

αθνχ νη ηαπηφηεηεο δηαζέηνπλ βαζχ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα. 

Καηαιακβάλεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζπκκαρηψλ αλάκεζα ζε «απηνχο πνπ 

είλαη ζαλ εκάο» θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαθνξάο απφ  «απηνχο πνπ δελ είλαη ζαλ 

εκάο». 

   Ζ θαηαζθεπή ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, ελέρεη πάληνηε κηα δηακάρε πξνθεηκέλνπ 

λα ιεθζνχλ ππφ έιεγρν ηφζν ε ηαπηφηεηα θαζαπηή φζν θαη νη δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο ηεο. Σν δεηνχκελν δελ είλαη απιά ηη είδνπο ηαπηφηεηα θαηαζθεπάδεηαη, 

αιιά πνηνο ηελ ειέγρεη. Ζ ηαπηφηεηα, άιισζηε, απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν 

πνιηηηζκηθήο ρεηξαγψγεζεο (Παλαγησηνπνχινπ, 1996). 

   ε έλαλ θφζκν φπνπ ε δηαρείξηζε ηεο δηαθνξάο απνηειεί ζηξαηεγηθή θεληξηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ παγθφζκην θαπηηαιηζκφ, ε δπλαηφηεηα ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο ζα 

επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηεο ηφζν ζηελ πνιηηηθή φζν θαη ηελ νηθνλνκία ηεο 

λενηεξηθφηεηαο.   
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2.δ. Γηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία   

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ην αλ ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη επηθέξεη νκνηνγέλεηα 

θαη ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θσδίθσλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ησλ αηφκσλ ή αλ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά παξακέλεη 

επίθαηξνο (Robertson, 1995). 

 Εεηνχκελν ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, είλαη ε δηαζθάιηζε απηνχ πνπ εδψ 

θαη κεξηθά ρξφληα νλνκάζακε δηαπνιηηηζκηθή πνξεία σο κία δηαδηθαζία γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ (Νηθνιάνπ, 

2005). 

 Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε άηνκα 

θαζψο θαη ζε θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ, φπσο νη θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, νη επηρεηξήζεηο, ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηα Μ. Μ. Δ. Πεξηιακβάλεη ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κέζσ 

δηαθφξσλ θσδίθσλ (Νηθνιάνπ, 2005).  

 χκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ε επηθνηλσλία απνθηά κηα μερσξηζηή 

ζεκαζία, αθνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο έληαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απo 

ηε ζπλάληεζε αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ πιαλήηε. Ζ ζπλχπαξμε αλάκεζα 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία αλαδχεη επθαηξίεο αιιά θαη ζπλάκα πξνβιήκαηα. 

Ο πνιηηηζκηθφο ξαηζηζκφο παξεκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία, αθνχ δηακεζνιαβεί ε 

αμηνινγηθή θξίζε γηα «αλψηεξνπο» θαη «θαηψηεξνπο» πνιηηηζκνχο. 

   Ζ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε ζπλχπαξμή ηεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή παγθνζκηνπνίεζε ζεκαηνδνηεί ηε 

κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο εζληθηζηηθέο θνηλσλίεο ζηηο πινπξαιηζηηθέο. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη παγθφζκηεο πφιεηο θαη νη πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Robertson (1992), ε πξννδεπηηθή πνιηηηζκνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ 

αληαιιαγή ζπκβφισλ θαη πξαθηηθψλ, επηηξέπεη έλαλ δηαξθή πνιηηηζκηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ (cultural transformation). Έηζη ηα πνιηηηζκηθά ξεχκαηα δηαπεξλνχλ 

ηα ζχλνξα θαη επηβάιινπλ κηα λφξκα δηαπνιηηηζκηθήο δηαζχλδεζεο (Hall, 1992) 

δεκηνπξγψληαο κηα παγθφζκηα θνπιηνχξα κέζα ζηελ νπνία εμειίζζνληαη νη αηνκηθέο 

ηαπηφηεηεο θαη ε αηζζεηηθή απηνέθθξαζε (Robertson, 1992). 
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    Μνηξαία, ινηπφλ, γελλάηε ε αλάγθε επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε άηνκα 

εζλνπνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθά, ιφγσ ηεο δηεζληθφηεηαο (transnationalism) θαη ηεο 

ππέξβαζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ νξίσλ πνπ πθίζηαηαη. Δλψ δνκνχληαη λένη ηξφπνη 

ελλνηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηφπνπ  θαη ηνπ επαλαθαζνξηζκνχ ηεο 

ηαπηφηεηαο ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ (Skordulis & Arvanitis, 2008), 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί νκαιή ζπκβίσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη αμηψλ κεηαμχ 

απηψλ.  
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Κεθάιαην 2 : Γηαθήκηζε 

 

2.1. Οξηζκφο 

 

Οξίδνληαο ηε δηαθήκηζε ζε έλα πξψην επίπεδν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

δηαθήκηζε ζεσξείηαη «ε πξσηφηππε δεκηνπξγία κελπκάησλ, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

πξντφληα ή εκπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ε δεκνζίεπζε ηνπο, κε ηελ αγνξά ρψξνπ ή θαη 

ρξφλνπ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ησλ απνδεθηψλ απηψλ 

ησλ κελπκάησλ λα αγνξάζνπλ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα – ππεξεζίεο» (Bernstein, 

1971:23).    

    ε έλα βαζχηεξν επίπεδν, ε δηαθήκηζε είλαη έλα επηθνηλσληαθφ εξγαιείν - κηα 

ηερληθή πξνβνιήο αγαζψλ θαη πξντφλησλ (Dominick,1993), ην νπνίν έρεη σο βαζηθφ 

ηνπ ζηφρν λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ γηα αγαζά, ηδέεο, αλάγθεο θαη ππεξεζίεο. Ζ 

παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ γίλεηαη κέζσ θάπνηνπ καδηθνχ 

κέζνπ, ην νπνίν ακείβεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηαθεκηδφκελν (Dyer, 2009). 

 Καηά ηελ Dyer (2009) ε ιέμε «δηαθήκηζε», ζηελ πην απιή ηεο εθδνρή, 

αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα  «λα ηξαβάο ηελ πξνζνρή», λα γλσζηνπνηείο θάηη ζε θάπνηνλ 

ή λα ηνλ πιεξνθνξείο γη‟ απηφ.  Όπσο ππνζηεξίδεη ν Sinclaire (Zantides & Zapiti, 

2011), ε δηαθήκηζε δηαπξαγκαηεχεηαη ηδέεο, αμίεο θαη πξαθηηθέο δίλνληαο ηνπο 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε βάζεη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηελ ζεκαηνδνηνχλ. Οη πξαθηηθέο 

απηέο πξνζθέξνπλ ηηο ιέμεηο, ηηο εηθφλεο θαη ην λφεκα πνπ δηαρέεηαη ζην ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ ηεο θνηλσλίαο, σο βαζηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο, ε δηαθήκηζε απνηππψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ δηάθνξσλ ελλνηψλ.  

       χκθσλα κε ηελ Κνπηζνπιέινπ - Μίρνπ (1997:27),  κε ηνλ φξν «δηαθήκηζε 

ραξαθηεξίδνπκε κηα πξάμε - ελέξγεηα, αιιά θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξάμεο, πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνβνιή νξγαληζκψλ, ππεξεζηψλ 

θαη θπξίσο αγαζψλ, κε ηξφπν πνπ λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ 

δέθηε - θαηαλαισηή». 

  Όπσο θαη λα ρεη, ε δηαθήκηζε απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ην νπνίν 

ζπλίζηαηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά κελπκάησλ, ζε 

έλα επξχ ζχλνιν αηφκσλ, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ επδηάθξηηεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο 

φπνπ ε αηνκηθή δξάζε θξίλεηαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο (Σζανχζεο, 1986).  
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   Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπγθεληξψλεη απμεκέλε καδηθή αλαγλψξηζε, απνηειεί 

γηα ηελ θνηλσλία πξφηππν εζηθήο θαη αηζζεηηθήο. Κνληνινγίο, ε δηαθήκηζε 

θαζνδεγεί θαη θαζνδεγείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα ηδενινγία ζαλ κηα κνξθή ζχγρξνλεο 

πξνπαγάλδαο.  

      ε θάζε πεξίπησζε, ην ζηνηρείν πνπ είλαη εγγελέο ζηε δηαθήκηζε είλαη ε 

αλάγθε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε. Γίρσο απηφ, 

δηαθήκηζε δελ λνείηαη. Ωζηφζν, θαζίζηαηαη ζαθέο, πσο ν νξηζκφο ηεο πνηθίιεη θάζε 

θνξά αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη. πλεπψο, κπνξεί ελίνηε λα 

ιεηηνπξγεί είηε ζαλ επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα, είηε σο θνηλσληθφ - πνιηηηζκηθφ 

θαηλφκελν αθφκε θαη ζαλ κνξθή ηέρλεο.  

 

2.2. Ηζηνξηθή εμέιημε 

 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί, θαηά θαλφλα, κηα έθθξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη ηεο 

ηξέρνπζαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε εκθάληζε ηεο νπνίαο ηζηνξηθά αλάγεηαη ζε 

πνηθίιεο κνξθέο θαη εθθάλζεηο. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ν 

ληειάιεο ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο, παιαηφηεξα, θαη ν κνπεδίλεο ζηηο αλαηνιηθέο. 

Μνξθέο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ησλ εθάζηνηε θνηλσληψλ γηα επηθνηλσλία 

θαη πξνβνιή. 

   Καηά ηνλ Μαλζνχιε (1981:14), «ε δηαθήκηζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο, είλαη 

κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ δηαρξνληθά επηθνηλσληαθνχ πνιηηηζκνχ», ηα ζηάδηα ηνπ νπνίνπ 

δηαθξίλνληαη σο εμήο: i) Πξνθνξηθφο πνιηηηζκφο: απεπζείαο κεηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ άηνκν ζε άηνκν, κε αθνπζηηθή θαηά βάζε πξφζιεςε. ii) 

Σππνγξαθηθφο πνιηηηζκφο: κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε έκκεζν ηξφπν κε ηε 

κεζνιάβεζε ελφο άςπρνπ εληχπνπ (εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά), πνπ απνηειεί 

παξάιιεια θαη ζπκβνιηθφ αληίγξαθν ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο (ζχκθσλα κε 

McLuhan). iii) Ζιεθηξνληθφο πνιηηηζκφο: απεπζείαο κεηάδνζε ζε θάζε άηνκν 

μερσξηζηά κε ηε κεζνιάβεζε ελφο δηθηχνπ καδηθήο δηαλνκήο. Ζ πην ζχγρξνλε κνξθή 

ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ είλαη νη Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν, φπνπ ε δηαθήκηζε δηεθδηθεί 

ην ξφιν ηεο, αζθψληαο θαη δέρνληαο παξάιιεια ζεκαληηθή επηξξνή. 

   Κχξηνη ζηαζκνί ηεο δηαθήκηζεο  απνηέιεζαλ: i) ε εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 

15
ν
 θαη 16

ν
 αηψλα, ii) ε βηνκεραληθή επνρή ηνλ 19

ν
 αηψλα  θαη iii) ε ηερλνινγηθή 

έθξεμε ηνπ 20
νπ

 αηψλα  θαηά ηελ κεηαβηνκεραληθή επνρή (Κνπηνχπεο, 1990). 
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     ηε δηάξθεηα ησλ 20
ν
 θαη 21

ν
 αηψλα, ε ηζρχο ηεο δηαθήκηζεο θαηαιακβάλεη 

ηέηνηα έθηαζε, πνπ φρη κφλν γλσζηνπνηεί αξθεηά πξντφληα ζην ππνςήθην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ αιιά επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηελ θνηλή γλψκε θαηαζθεπάδνληαο πξφηππα, 

κνληέια θαη ηδενινγίεο επηβάιινληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ θνηλφ ηξφπν δσήο 

(Κσλζηαληνπνχινπ, 1995). 

    ηελ Διιάδα, σζηφζν, ε δηαθήκηζε σο αλεμάξηεηε δξάζε, θάλεη ηελ εκθάληζε 

ηεο ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη παίξλεη ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, κε 

ηηο ηνπηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο λα αθνινπζνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ θαη 

Ακεξηθαληθψλ νκνιφγσλ ηνπο. ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ε ζπλεξγαζία 

ειιεληθψλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ κε πνιπεζληθέο, έδσζε ζηε βηνκεραλία ηεο 

δηαθήκηζεο ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα (Παπαγηαλλαθφπνπινο, 1992).  

  

2.3. Υαξαθηεξηζηηθά θαη είδε δηαθήκηζεο 

 

Ζ δηαθήκηζε είλαη έλα κήλπκα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο δηαθεκηζηέο, 

ζχκθσλα κε ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη δηαθεκηδφκελνη θαη ην νπνίν πξνβάιιεηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Κάζε δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο θψδηθεο πνπ ην 

απνηεινχλ, νη νπνίνη δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίζηαζε εηθφλεο, ήρνπο, 

θείκελα ή θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, αλάινγα κε ην κέζν ζην νπνίν ην 

κήλπκα απηφ πξνβάιιεηαη. Σν κέζν, δηαδξακαηίδεη ζηε δηαθήκηζε πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν, αθνχ θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, 

θαζψο ζε αλαινγία κε ηελ επξχηεηα ηεο πξνβνιήο ηνπ κελχκαηνο θαζνξίδεη θαη ην 

πιήζνο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην κήλπκα (Dyer, 2009). 

   Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ε δηαθήκηζε, είλαη φηη 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, θάλεη ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ φπσο 

είλαη ν ηνληζκφο θαη ε εμχκλεζε ησλ πξνηεξεκάησλ ηνπ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ 

θαη ε απνζηψπεζε, αληίζηνηρα, θάπνησλ πηζαλψλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ. Γη απηφ 

άιισζηε, αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ δηαθεκίζεσλ πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ε 

δηαθήκηζε είλαη κηα θαηαζθεπή θαη φρη κηα θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Van 

Leeuwen & Jewitt, 2001). 

  Δπί ηνπ πξαθηένπ, ε δηαθήκηζε θαηαζθεπάδεη κηα σξαηνπνηεκέλε εθδνρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία ηείλεη λα θάλεη φζν πην αιεζνθαλή γίλεηαη. Πξφθεηηαη 
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γηα κηα δηαδηθαζία αθαηξεηηθή θαη επηιεθηηθή ζπλάκα, θαηά ηελ νπνία ππεξηζρχνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνσζνχλ ηελ εηθφλα εθείλε πνπ ζέιεη λα πξνβάιιεη ν δηαθεκηζηήο.  

   Ο Gordon, σζηφζν, εζηηάδεη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο 

αλαθέξνληαο φηη: «ε δηαθήκηζε είλαη πεξηγξαθηθή, δηεηζδπηηθή, έκκεζε ή κεηαθνξηθή. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαινχο ή θαθνχο ζθνπνχο  θαζψο έρεη κηα καθξά 

ηζηνξία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ απνθαινχκε δηαθήκηζε είλαη έλα βαζηθφ 

κέξνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα 

επεξεάζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ» (Gordon φπσο αλαθ. ζην Henny, 1987:49). 

   Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ δηαθεκίζεσλ πνπ ππάξρεη, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ηαμηλφκεζεο απηψλ, κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπο, ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο (Dyer, 1993): 

 Εκπνξηθέο - Καηαλαιωηηθέο δηαθεκίζεηο: απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ησλ 

θαζεκεξηλψλ δηαθεκίζεσλ θαη απεπζχλνληαη ζε έλα καδηθφ θνηλφ πξνβάιινληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ. 

 Επαγγεικαηηθέο ηερληθέο δηαθεκίζεηο: παξνπζηάδνληαη ζε πεξηνδηθά 

εμεηδηθεπκέλεο χιεο θαη απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ε εξαζηηέρλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. 

  Δηαθεκίζεηο Γνήηξνπ θαη Κύξνπο Επηρεηξήζεωλ: ζηνρεχνπλ ρη ζηελ πξνβνιή 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο αιιά ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαζαπηήο. 

 Κπβεξλεηηθέο - Αλζξωπηζηηθέο δηαθεκίζεηο: δελ έρνπλ ζθνπφ ην θέξδνο αιιά 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη αθχπληζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη. 

 Μηθξέο Αγγειίεο: πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε είδνο δηαθήκηζεο ην νπνίν πεξηνξίδεηαη 

ζε εηδηθφ ηκήκα εθεκεξίδσλ ή εηδηθέο εθεκεξίδεο πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ κηθξέο 

αγγειίεο. 

 

 2.4. Σα Μέζα Δπηθνηλσλίαο 

 

Με ηελ νλνκαζία «medium», ε αγγινζαμνληθή ζεκεηνινγία αλαθέξεηαη ζηα 

πξνζθηιή κέζα επηθνηλσλίαο φπσο ην ξαδηφθσλν, ην βηβιίν, ηε κφδα, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, ηε δηαθήκηζε. Δλψ ν Guiraud, ζέηεη ην θνκκάηη ησλ «Μέζσλ» ζε κία 

άιιε δηάζηαζε αλαθέξνληαο φηη, ην κέζν επηθνηλσλίαο, πξνυπνζέηεη κηα νπζία θαη 

έλαλ θνξέα ηνπ ζεκείνπ θαζψο θαη έλα ππφβαζξν ηεο νπζίαο απηήο (Guiraud, 1989).  
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   Οη απφςεηο ηνπ McLuhan γηα ηα κέζα, αληηζηνηρνχλ ζε θαηλφκελα ηα νπνία 

άιινηε ζρεηίδνληαη κε ην θαλάιη, άιινηε κε ηνλ θψδηθα θαη άιινηε κε ηε κνξθή ηνπ 

κελχκαηνο θαζαπηή. ε θαζεκηά απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε επίδξαζε πνπ έρεη έλα 

θαηλφκελν ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ ζχλνιν, εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη κέζα ζηελ αιπζίδα επηθνηλσλίαο (Ληβηεξαηνο, Φξαγθνχιεο,1991). 

Καηά ηνλ ίδην, ηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ καο, αιινηψλνληαο θαη αλαηξέπνληαο αξθεηέο θνξέο ηε ζρέζε πνπ 

έρνπκε κε ην πεξηβάιινλ (Guiraud, 1989).  

   Όπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, παιαηφηεξα ε γξαθή, έπεηηα ε ηππνγξαθία θαη ν 

ηχπνο θαη ζήκεξα ε ηειεφξαζε/δηαθήκηζε, έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηακνξθψζνπλ θαη 

λα επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηνλ πνιηηηζκφ καο. Ο McLuhan, ρξεζηκνπνίεζε ηα 

αλαδπφκελα κέζα (ηειεφξαζε), ρσξίο σζηφζν λα είλαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπο. 

Πίζηεπε φηη, ε βαζηά γλψζε θαη ε θαηαλφεζε είλαη ηθαλέο λα καο βνεζήζνπλ λα 

αληηζηαζνχκε ζηελ νκνγελνπνίεζε θαη ηνλ επεξρφκελν «καδηθφ» πνιηηηζκφ. Δλψ 

ηζρπξίδνληαλ νηη, αθνχ ηα κέζα είλαη εθείλα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πεξηβάιινληα, ηφηε 

κηιάκε γηα έλα νηθνζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, θαηά ζπλέπεηα, «ην Μέζνλ, είλαη ην 

κήλπκα» (http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=416698).  

   Γηαηξψληαο, ζηε ζπλέρεηα, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε ζεξκά θαη ςπρξά 

επηζεκαίλεη φηη παξαηεξείηαη ε ηάζε λα πξνζπαζνχκε πάληα λα πεξάζνπκε απφ έλαλ 

ζεξκφ ζε έλαλ ςπρξφ πνιηηηζκφ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο - 

αληηθαηάζηαζε βηβιίνπ κε ηειεφξαζε - (Guiraud, 1989). Δλψ δηαπηζηψλεη φηη, απφ 

ζεκεηνινγηθή πιεπξά, ππάξρνπλ δπν ηχπνη εκπεηξίαο, κηα λνεηηθή θαη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή, νη νπνίεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγεο. πλεπψο, ζε έλαλ πνιηηηζκφ 

πθίζηαηαη αληίζηξνθε ζρέζε αλάκεζα ζηε γλσζηηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα 

πνπ παξαηεξείηαη, θαζηζηψληαο πξνθαλέο φηη φζν πεξηζζφηεξν δηαθέξνπκε, ηφζν 

ιηγφηεξν κνηάδνπκε (Guiraud, 1989). 

   Σέινο, νη κπζηαγσγνί ηεο ηερλνινγίαο, Fuller & McLuhan αγλννχλ ηνλ έιεγρν 

πνπ επηβάιινπλ ηα κέζα θαζψο θαη ηνλ αλνξζνινγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηε 

κπζνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ απνδνρή ησλ αληηδξάζεσλ. Καζψο, 

επηζεκαίλνπλ, φηη αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ξηδηθέο θνηλσληθφ - πνιηηηζκηθέο 

αλαθαηαηάμεηο, νη κειινληηθέο ηερλν - επηθνηλσλίεο ζα ππεξεηήζνπλ ζε κέγηζην 

βαζκφ ηηο εμνπζίεο ηνπ παξειζφληνο (Ληβηεξαηνο, Φξαγθνχιεο,1991). 

   πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, καδηθή επηθνηλσλία ππάξρεη φηαλ ε πεγή είλαη 

κνλαδηθή, ζπγθεληξσηηθή θαη δηαζέηεη δνκή βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Σν 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=416698
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θαλάιη, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, είλαη κηα ηερλνινγηθή επηλφεζε πνπ επηδξά ζηε κνξθή 

ησλ ζεκάησλ. Δλψ νη παξαιήπηεο, είλαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ 

πάλσ ζηελ πδξφγεην.  

 

2.5. εκεησηηθή θαη Ηδενινγία 

2.5.α. Ζ δηαθήκηζε σο ζεκεησηηθφ, επηθνηλσληαθφ θαη γισζζνινγηθφ γεγνλφο – 

Οη Θεσξίεο 

 

Σν θαηλφκελν ηεο δηαθήκηζεο, δχλαηαη  λα εμεηαζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξνπζία ηνπ 

ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Δλδηαθέξνλ, σζηφζν, 

ζπγθεληξψλνπλ νη πηπρέο ηεο ζεκεησηηθήο, ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο γισζζνινγίαο, ηεο 

ξεηνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσληνινγίαο. Οη ζεσξίεο, ινηπφλ, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε 

κειέηε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

   Ζ «εκεηνινγία» έγηλε αληηιεπηή απφ ηνλ Διβεηφ γισζζνιφγν Saussure σο «ε 

επηζηήκε πνπ κειεηά ηε δσή ησλ ζεκείσλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσληθήο δσήο» 

(Guiraud, 1989:5). Ο ίδηνο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε: «Μπνξνχκε λα λνήζνπκε κηα 

επηζηήκε πνπ κειεηά ηε δσή ησλ ζεκείσλ κέζα ζηελ θνηλσληθή δσή. Ζ επηζηήκε απηή 

ζα απνηεινχζε κέξνο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο γεληθήο 

ςπρνινγίαο. Θα ηελ νλνκάζνπκε εκεηνινγία, απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο “ζεκείνλ” θαη 

“ιφγνο”» (Saussure, 1979:45-46).  

   Ζ εκεηνινγία, θαζαπηή, καο καζαίλεη ζε ηη ζπλίζηαληαη ηα ζεκεία θαη πνηνη 

λφκνη ηα δηέπνπλ, ελψ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε γισζζνινγία. Ζ «ζεσξία 

ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ», ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Saussure, έγθεηηαη ζε έλα δπαδηθφ 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ην νπνίν, ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην ζεκείν είλαη ην 

ζεκαίλνλ, ε αθνπζηηθή εηθφλα θαη ην ζεκαηλόκελν, ε λνεηηθή εηθφλα - ηδέα 

(Υαιεβειάθε, 2010). Πξφθεηηαη γηα δπν ζπζηαηηθά αδηαρψξηζηα, ηα νπνία ελψλνληαη 

ζηηγκηαία θαη απηφκαηα, ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, γη‟ απηφ θαη δελ γίλνληαη άκεζα 

αληηιεπηά. Ζ επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηψλεηαη ζεσξείηαη σο κία ελαιιαγή ησλ 

πξάμεσλ ηεο αθξφαζεο θαη ηεο εθθψλεζεο αθνπζηηθψλ εηθφλσλ, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε έλλνηεο, απνηειψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκεία γισζζηθά  θαη 

κε (Saussure 1979). Ζ φιε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη σο «θπζηνινγηθή», θαζψο ε 

εληππσκέλε ζηνλ εγθέθαιν εηθφλα, επηδξά ζηε κεηάδνζε αληίζηνηρεο ψζεζεο πξνο 

απηή ζηα φξγαλα πνπ παξάγνπλ ηε θσλή. Μέζσ απφ ηε δεκηνπξγία αθνπζηηθψλ 
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θχκαησλ, κεηαθέξνληαη φζα εθθέξνληαη απφ ην ζηφκα θάπνηνπ θαη θηάλνπλ ζην απηί 

θάπνηνπ άιινπ θαη ην αληίζηξνθν. πλεπψο, «ην γισζζηθφ ζεκείν, απνηειεί κηα 

ςπρηθή νληφηεηα πνπ θέξεη δπν φςεηο» (Saussure, 1979:100). Σέινο, ν Saussure 

επηζήκαλε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεκείνπ, επεθηείλνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεκείνπ θαη ηνπ θψδηθα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξα  ν Peirce (1994), καζεκαηηθφο θαη θηιφζνθνο, ππήξμε ν 

ζεκειησηήο ηεο εκεησηηθήο ζηελ Ακεξηθή, δίλνληαο κηα πην ξεαιηζηηθή δηάζηαζε 

ζηελ ελ ιφγσ επηζηήκε,  κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «Αληηθείκελν», θάηη ην νπνίν 

απνπζίαδε απφ ηε ζεσξία ηνπ Saussure. Καηά ηνλ Peirce, ηα ζεκεία δχλαηαη λα έρνπλ 

ηε κνξθή ήρσλ, αληηθεηκέλσλ, εηθφλσλ ή ιέμεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη 

πάληα θάπνηνο λα ηα εξκελεχζεη. ηελ εθδνρή ηνπ Saussure, κε ην ζεκαίλνλ θαη ην 

ζεκαηλφκελν, ν Peirce παξνπζίαζε ην δηθφ ηνπ ηξηζππφζηαην κνληέιν, 

Αληηπξνζσπέπνλ (ε κνξθή ηνπ ζεκείνπ) - Αληηθείκελν ( απηφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

ην ζεκείν) - Δξκελεχνλ (ε έλλνηα ηνπ ζεκείνπ). Παξά ηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη 

ηελ άγλνηα πνπ είρε ν έλαο γηα ην έξγν ηνπ άιινπ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηαχηηζε 

σο πξνο ηνλ ηξφπν απφδνζεο λνήκαηνο θαη έηζη ην αληπξνζσπεχνλ ηνπ Pierce, 

κνηάδεη λα αληηζηνηρεί ζην ζεκαίλνλ ηνπ Saussure θαη ην εξκελεχνλ ζην 

ζεκανλφκελν. 

    χκθσλα κε ηε δηάθξηζε πνπ νξίδεη ν Jacobson (Μπακπηληψηεο, 1966), ην 

πξφζσπν πνπ εθθέξεη ηηο αθνπζηηθέο εηθφλεο απνθαιείηαη πνκπφο, εθείλνο πνπ ηηο 

δέρεηαη νλνκάδεηαη δέθηεο, ελψ ην ζχλνιν ησλ ελλνηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο 

εηθφλεο απνηεινχλ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 

   Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ζηε δηαθήκηζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Jacobson είλαη ε εμήο:  
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   Καηά ηνλ Jacobson, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο επηθνηλσλίαο ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ, νη ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη εμήο: ε αλαθνξηθή (φηαλ ην κήλπκα αθνξά ζηα 

ζπκθξαδφκελα), ε θαηηθή (ζην θαλάιη), ε βνπιεηηθή (ζηνλ δέθηε), ε εθθξαζηηθή 

(ζηνλ πνκπφ), ε κεηαγισζζηθή (ζηνλ θψδηθα) θαη ε πνηεηηθή (ζην δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα). Πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ζεσξείηαη ε επηθνηλσληαθή θαη γηα ηα ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, πέξαλ ηεο γιψζζαο, είλαη ε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ή ππάξρνπλ ηα ζεκεία ηνπο. 

   Όπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, ε γλψζε γηα θάζε θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

βξίζθεηε ζαλ παξαθαηαζήθε ζην λνπ ηνπ εθάζηνηε πνκπνχ θαη δέθηε. ε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο εηθφλαο κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζην λνπ, ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζεψξεζε θαη ηελ επηινγή απηήο πνπ ζα «απνδψζεη» νηηδήπνηε ζα 

άξκνδε ζηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο (Μπακπηληψηεο, 1966). 

   Πξνρσξψληαο παξαθάησ θαη ζηελ κπηρεβηνξηζηηθή ζεσξία, κε θχξην εθπξφζσπν 

ηεο ηνλ L.Bloomfield (Martinet, 1975), ε νπνία έγθεηηαη ζην δίπνιν «εξέζηζκα - 

αληίδξαζε» ή θαη ην αληίζηξνθν (βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο δηαθεκίζεηο ζαλ δηάθνξεο 

εθδνρέο ησλ «πεηξακάησλ ηνπ Παπιψθ»), ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε θαηάζηαζε 

πνπ πξνεγείηαη θαη ζ΄εθείλε πνπ αθνινπζεί.  

   Κάλνληαο εθαξκνγή απηψλ ησλ αληηιήςεσλ ζην δηαθεκηζηηθφ γεγνλφο, ππάξρεη 

ν πνκπφο (δηαθεκηζηήο, θεηκελνγξάθνο ή ε εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο 

γίλεηαη φιν απηφ), ν νπνίνο ζηέιλεη ην εξέζηζκα (δηαθεκηζηηθφ κήλπκα) ζηνλ δέθηε 

(θνηλφ). Σν απνηέιεζκα είλαη ε εθπνκπή απφ κέξνο ηνπ θνηλνχ θάπνηνπ εξεζίζκαηνο, 

ην νπνίν απεπζχλεηαη πξνο ηνπο αξρηθνχο πνκπνχο θαη ησξηλνχο δέθηεο. 

   Ζ ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο, βξίζθεη έκπξαθηε εθαξκνγή ζην ηκήκα εθείλν ηεο 

δηαθήκηζεο ην νπνίν αλάγεηαη (αθίζεο, ζπνη, θαηαρσξήζεηο), ζηελ έξεπλα αγνξάο θαη 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ απνδεθηψλ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο θαη ηα 

ζέκαηα πνπ ζα ηίζεληαη πξνο επεμεξγαζία. 

   Ωζηφζν, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ηνπ A.J. Greimas, ν νπνίνο ζηα 

πιαίζηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ ελαζρνιήζεσλ ηνπ κε ηε εκεησηηθή θαη ηε 

ζεκαζηνινγία, θαηαπηάζηεθε κε ηνπο φξνπο επθνξία (euphorie), δπζθνξία 

(dysphorie) θαη αθνξία (aphorie)  ή αδηαθνξία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

«επηηπρίαο». Πξφθεηηαη γηα φξνπο νη νπνίνη εθθξάδνπλ αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

ηα νπνία «γελλψληαη» ζην θνηλφ κεηά απφ ηε ιήςε θάζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

(Brandt, 1994). 
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   χκθσλα κε ηελ δηεπξπκέλε, σο πξνο ηε ζεκεησηηθή, ζεσξία ηνπ Greimas ε 

δηαθήκηζε σο επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, δχλαηαη λα απνδνζεί ζρεκαηηθά. ην ζρήκα 

απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα εθείλα πνπ πξνθαινχληαη ζην θνηλφ φζν θαη 

νη έλλνηεο πνπ επηδηψθνληαη λα δεισζνχλ σο επηδησθφκελεο ζθνπηκφηεηεο κέζα απφ 

δηαθεκηζηηθά ζπνη, ηξαγνχδηα θ.η.ι  

 

 

 

   Παξαθάησ, ε ξεηνξηθή θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ δηαθεκίζεσλ, κέζσ ησλ ζρεκάησλ ηεο, ηα νπνία ηηο εκπινπηίδνπλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο θπζηθήο γιψζζαο (θσλνινγία, 

ζεκαζηνινγία, πξαγκαηνινγία, ζχληαμε θαη ηε ιεμηθνινγία (Brandt, 1994). Ζ 

γισζζνινγία απφ ηελ άιιε, απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο γηα νπνηαδήπνηε πξάμε 

νκηιίαο πνπ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηνλ δηαθεκηζηηθφ δηάινγν ή ηελ αθήγεζε.  

   ηε ζπλέρεηα, ν Roland Barthes, παξφηη βαζίζηεθε ζηε «ζεσξία ηνπ ζεκείνπ» 

ηνπ Διβεηνχ γισζζνιφγνπ Saussure, ελ ηνχηνηο, ε γιψζζα θαζαπηή δελ απνηέιεζε 

ηε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο έξεπλαο ηνπ. Αληίζεηα, ν ίδηνο φξηζε ζαλ αληηθείκελν ηεο 

εκεηνινγίαο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν θαη εζηίαζε ζηε δνκή ηνπο ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσλην-

πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηζήκαλε φηη ε εξκελεία - ε απφδνζε λνήκαηνο -  

ελφο κελχκαηνο, άπηεηαη θαζαξά ζε ππνθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην 
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γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ εθάζηνηε αλαγλψζηε (Υαιεβειάθε, 2010). 

Σφληζε φηη ε «ζεκαζία ππάξρεη παληνχ», κειεηψληαο κε πξσηφηππν θαη νιηζηηθφ 

ηξφπν ηηο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ θαη δε ζηα 

θαζεκεξηλά δξψκελα -καδηθή θνπιηνχξα- (Υαιεβειάθε, 2010). Υξεζηκνπνίεζε ηε 

εκεηνινγία γηα λα αλαιχζεη θαη λα ζρνιηάζεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνχζε, κέζα 

απφ ηε δηαθήκηζε, ηε θσηνγξαθία, ηε κφδα θ.α, πξνζθέξνληαο ρξήζηκα εξγαιεία 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ νπηηθψλ κελπκάησλ (Υαιεβειάθε, 2010). 

Μέζα απφ ην άξζξν ηνπ «Γηαθεκηζηηθφ κήλπκα», ν Barthes αλαθέξεηαη ζηελ 

χπαξμε δχν κελπκάησλ ζηε δηαθήκηζε, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν ζεκαηλφλησλ θαη ζεκαηλφκελσλ (Barthes, 1963).  

   Σν πξψην κήλπκα ην νλνκάδεη θαηαδήισζε θαη αληηζηνηρεί ζην θπξηνιεθηηθφ 

επίπεδν ζεκαζίαο (αλαγλσξίζηκν κέζσ ησλ αηζζήζεσλ). Πξφθεηηαη γηα ην άκεζν -  

πξνθαλέο - κε θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα, ην νπνίν αλήθεη ζην απιφ επίπεδν ηεο 

αλαγλψξηζεο. Δλψ ην δεχηεξν κήλπκα ην νλνκάδεη ζπλδήισζε θαη είλαη εθείλν πνπ 

ππεξβαίλεη ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία θαη κεηαδίδεη κία άιιε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

θψδηθεο θαη ζπκβάζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα, ζην νπνίν 

έγθεηηαη ν «θξπκκέλνο» ιφγνο, ηνλ νπνίν ν αλαγλψζηεο επηθαιείηαη πνιηηηζκηθνχο 

θψδηθεο γηα λα ηνλ απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα ηνλ εξκελεχζεη (Υαιεβειάθε, 2010). 

   Σέινο, ν Barthes ζεκεηψλεη φηη νη δηαθεκίζεηο σο κέζν αλαπαξάζηαζεο θαη 

απφδνζεο λνήκαηνο, θαηαζθεπάδνπλ ηδενινγία ζχκθσλα κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

θψδηθεο (εηθφλεο, ηδέεο, έλλνηεο) πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ θνηλσλία. Ζ δηαθήκηζε δελ 

θαζξεπηίδεη απιψο ηελ ηδενινγία, ηελ αλαθαηαζθεπάδεη παξάγνληαο έηζη λέα 

λνήκαηα. Υξεζηκνπνηεί αληηθείκελα-ζεκαηλφκελα ηδενινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ θαη ηα κεηαηξέπεη ζε ζεκαίλνληα κηαο άιιεο κνξθήο (Dyer, 1993). 

      Δπηπξφζζεηα, ν Pierre Guiraud (1971), ζην βηβιίν ηνπ «Ζ εκεηνινγία», 

θάλεη ιφγν γηα ηηο εηδηθφηεξεο κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κ‟ 

απηφ, θαίλεηαη ε ηάζε ηνπ Guiraud λα αληηκεησπίδεη ηε δηαθήκηζε ππφ ην πξίζκα ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ βάζνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο πνπ ζεκεηνινγηθά ηνπιάρηζηνλ ε 

δηαθήκηζε γίλεηαη δεθηή, φρη ππφ ηελ αηγίδα ηφζν ηεο γεληθήο γισζζνινγίαο, αιιά 

θπξίσο ηεο ςπρνγισζζνινγίαο. πλεπψο, ε ζεκεηνινγία θαη ε ζεκεησηηθή αλάιπζε 

δελ απνηειεί ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα είδνο «άπινπ θνηλσληθνχ ιεμηθνχ» θαη έλα 

είδνο «πνιηηηζκηθνχ απνθσδηθνπνηεηή» ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ γξακκαηηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ακθφηεξα. 
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   Σέινο, Ο Umberto Eco (1965), αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο 

ελψ, φζνλ αθνξά ζηνλ απνδέθηε, θάλεη έλα δηαρσξηζκφ ησλ νκάδσλ - αηφκσλ πνπ 

ηνλ απαξηίδνπλ. Σαπηφρξνλα, επηζεκαίλεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο (κηθξά παηδηά, 

έθεβνη, κεγάινη θ.α.), κε παξάιιειε αλαθνξά ζηα πξφηππα πνπ, κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηνπο επηβιεζνχλ. Καζφηη ν ίδηνο ζεκεησηηθφο, 

πξφηεηλε έλα ζρήκα αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ζηε δηαθήκηζε, ζην νπνίν 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θψδηθεο θαη νη ππνθψδηθεο ηνπ παξαιήπηε θαζψο ν θπζηθφο 

θαη ν ζεκαζηνινγηθφο ζφξπβνο ηνπ ζεκαίλνληνο θαη ηνπ ζεκαηλφκελνπ ησλ 

κελπκάησλ. Δλψ, επηζεκαίλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθήο δνκήο 

είλαη, θαηά θαλφλα, ζρέζε ζεκαζηνδφηεζεο θαζψο ε ζεκεησηηθή κειεηά ηελ 

εθάζηνηε πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία ζαλ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο (Eco, 1989).  

   πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, νπνηαδήπνηε έξεπλα δηεμάγεηαη ζρεηηθά κε ην 

θαηλφκελν ηεο δηαθήκηζεο, εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ αξρηθή ηνπο ππφζεζε, ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  

 

2.5.β. Σν ζεκείν ζηε δηαθήκηζε 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη δνχκε κέζα απφ ηα ζεκεία, θαζψο απηά κεζνιαβνχλ ζην λα 

θαηαλνήζνπκε ηφζν ηνλ εαπηφ καο φζν θαη ηνπο γχξσ καο θαη θαζηζηνχλ νκαιή ηελ 

επηθνηλσλία. Ζ «εκεηνινγία», ηεο νπνίαο ην θέληξν βάξνπο είλαη ε ζεκαζία, 

δηαζέηεη αθξηβή εξγαιεία αλάιπζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ δηαθνξεηηθά 

θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ δηεπηζηεκνληθφ δηάινγν (Υαιεβειάθε, 2010). 

     Ζ ζεσξία ησλ ζεκείσλ μεθίλεζε απφ ην γισζζνιφγν Saussure (1979),  ν 

νπνίνο νλφκαζε «γισζζηθφ ζεκείν» ηνλ ζπλδπαζκφ ή θαιχηεξα ην «φινλ» κηαο 

αθνπζηηθήο εηθφλαο κε ηελ ηδέα πνπ εθείλε αληηπξνζσπεχεη, αληηθαζηζηψληαο ηα δχν 

ηειεπηαία κε ηνπο φξνπο «ζεκαίλνλ» θαη «ζεκαηλφκελν» αληίζηνηρα. Ο ίδηνο 

δηαηππψλεη ηηο ζπληαγκαηηθέο θαη ζπλεηξκηθέο ζρέζεηο ησλ δνκψλ ηεο γιψζζαο, 

ηνλίδνληαο ηε δπλακηθή εμάπισζεο ηνπ γισζζηθνχ ζεκείνπ θαη ηε βαξχηεηα ηνπ, ζην 

ζχζηεκα ζεκαζίαο. Γηα ηνλ Saussure (1979), ην ζεκαίλνλ απνηειεί ην πιηθφ φρεκα 

ηνπ λνήκαηνο, ελψ ην ζεκαηλφκελν είλαη ην λφεκα.  

      χκθσλα κε ηνλ C. Abastado, έλα ζχζηεκα ζεκείσλ δελ απνηειεί αληηθείκελν 

εξκελείαο, κφλνλ φηαλ ελαξκνλίδεηαη ζε κηα πνιηηηζκηθή νιφηεηα (Υαιεβειάθε, 

2010). ηελ νπζία, ε ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη ην ίδην κε ηα άιια ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Όια ηα ζεκεία πνπ 
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ζπλζέηνπλ έλα κήλπκα, ππφθεηληαη ζηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο ην θαζέλα, ρσξηζηά, 

ρσξίο σζηφζν λα ζπληζηνχλ θιεηζηά ζχλνια, ζπλππάξρνληαο έηζη ζην πιαίζην κηαο 

θνπιηνχξαο. 

    Ζ επηζηήκε ηεο ζεκαζίαο (εκεηνινγία), γίλεηαη αθφκα πην αλαγθαία ζην 

πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ, πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ, φπνπ ε χπαξμε ζχλζεησλ 

κελπκάησλ αλαδεηά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ δηαξθψο εμειηζζφκελσλ ζπζηεκάησλ 

ζεκαζίαο. H αληίιεςε ηνπ Peirce άιισζηε γηα ηελ απεξηφξηζηε ζεκείσζε, έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη εξκελείεο πνπ απνδίδνληαη θάζε θνξά ζε έλα κήλπκα, έγθεηηαη 

ζηηο γλψζεηο, ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ εθάζηνηε εξκελεπηή/ζεαηή. 

πλεπψο γηα ηνλ  Peirce, ηα ζεκεία νξίδνληαη απφ άιια ζεκεία, κε ηε ζεκαζία λα 

απνηειεί έλα αηέξκνλν παηρλίδη ησλ εξκελεπφλησλ (Υαιεβειάθε, 2010).  

πλεπψο, γηα ηνπο Barthes θαη Peirce, ε εξκελεία - ην λφεκα δειαδή πνπ 

απνδίδεηαη ζε έλα ζεκείν, είλαη ππνθεηκεληθφ θαη εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην 

γλσζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηνπ εθάζηνηε αλαγλψζηε ηνπ κελχκαηνο. Ο 

αλαγλψζηεο ηδηνπνηείηαη ην κήλπκα, αθαηξφληαο βήκαηα γηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο, ζθηαγξαθψληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ σο 

αλζξψπηλε ηδηαηηεξφηεηα θαη σο θνηλσληθή νληφηεηα (Υαιεβειάθε, 2010).  

   Ο Barthes, σζηφζν, επέθηεηλε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο ηνπ ζηηο 

νπηηθέο εηθφλεο θαη έθαλε ιφγν γηα θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ησλ 

εηθφλσλ απηψλ (Fiske, 1992). Δλψ ν Peirce, απνδίδεη κηα πξαγκαηηζηηθή δηάζηαζε 

θαζψο αλαθέξεη ηνλ φξν αληηθείκελν, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεη κηα πην 

θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ. Ζ επηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζην 

ζεκείν, φρη κφλνλ ζηε γισζζηθή ηνπ εθθνξά αιιά ζ‟ έλα κεγάιν εχξνο εθθάλζεσλ 

(ερεηηθψλ, εηθνληθψλ), νδεγεί ηνλ Peirce ζε κηα ηξηπιή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζεκείσλ (εηθνληθά, ελδεηθηηθά, ζπκβνιηθά). Γηα ηνλ Peirce, ηα ζεκεία δχλαηαη λα 

πάξνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή (ιέμεσλ, εηθφλσλ, αληηθεηκέλσλ), αξθεί λα ππάξμεη 

θάπνηνο λα ηα εξκελεχζεη - λα ηνπο απνδψζεη λφεκα (Υαιεβειάθε, 2010). 

      χκθσλα κε λεψηεξεο ζεσξίεο ηεο εκεησηηθήο θαη ηεο Γισζζνινγίαο γίλεηαη 

επξεία ρξήζε ησλ φξσλ ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην 

ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν είλαη απζαίξεηε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην νηη 

θάζε ζεκείν αλήθεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ δεθηψλ ηεο δηαθήκηζεο θαζψο 

επίζεο φηη ε απζαηξεζία ελαπφθεηηαη ζηελ νπνηαδήπνηε δεκηνπξγηθφηεηα ή θαληαζία 

ησλ δεκηνπξγψλ ηεο. Σν ζεκείν ζηε δηαθήκηζε, επεηδή αθξηβψο αληηπξνζσπεχεη 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, απνηειεί ζεκείν ζεκείνπ. Αλήθεη ζε 
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πηζαλνχο θφζκνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ θάζε δεκηνπξγφ (ζπγγξαθέα, 

ζθελνζέηε, θσηνγξάθν, επηλνεηή ηεο ηδέαο γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο θάζε 

δηαθήκηζεο σο έξγνπ ηέρλεο αιιά θαη σο εκπνξηθήο ηερληθήο). Σέινο, ην 

δηαθεκηζηηθφ ζεκείν εκθαλίδεηαη κεησλπκηθφ θαη πνιπδχλακν θαζψο κπνξεί λα 

αληηθαζηζηά θαη λα αληαλαθιά πνιιά ζεκεία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

 

2.5.γ. Γηαθεκηζηηθή Δηθφλα 

 

χκθσλα κε ηνλ Barthes (1988), ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε γιψζζα ησλ ιέμεσλ 

θαη ηε γιψζζα ηεο εηθφλαο, είλαη φηη ε πξψηε είλαη ζπλήζσο κνλνζήκαληε - θαζψο 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ- ζε αληίζεζε κε ηε δεχηεξε, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιπζεκία, μεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο ζπκβαηηθφηεηαο 

θαη παξέρνληαο κεγαιχηεξε εξκελεπηηθή ειεπζεξία. 

Καηά γεληθή νκνινγία, ηα ζεκεία είλαη πνιπζήκαληα. Ηδίσο φηαλ θάλνπκε ιφγν 

γηα κηα εηθφλα,  ε θπξηνιεμία θαη ν ζπκβνιηζκφο εκπιέθνληαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

λα θαζίζηαηαη δπζδηάθξηην ην λφεκα, αθξηβψο επεηδή κηα εηθφλα επηδέρεηαη πνιιέο 

εξκελείεο πέξαλ ηεο πξνθαλνχο, αλάινγεο πξνο ηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζεαηή ηεο. 

Παξά ηαχηα, ε δηαθεκηζηηθή εηθφλα καο παξέρεη κηα νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε: ζηε 

δηαθήκηζε φπσο παξαηεξεί ν Barthes (1988), ε ζεκαζία ηεο εηθφλαο είλαη εζθεκκέλε 

θαζψο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο είλαη απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηα ζεκαηλφκελα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ηα νπνία νθείινπλ λα 

κεηαδνζνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα. Ζ δηαθεκηζηηθή εηθφλα είλαη 

εηιηθξηλήο ή ηνπιάρηζηνλ εκθαληηθή (Barthes, 1988). Άιισζηε, ε δηαθήκηζε δελ είλαη 

παξά κηα εθαξκνζκέλε ηέρλε θαη ζηελ ηέρλε ηα ζεκεία δελ είλαη πνηέ αζψα.  

   ε κηα ηππηθή δηαθεκηζηηθή εηθφλα δηαθξίλνληαη ηξία κελχκαηα: έλα εηθνληθφ 

θπξηνιεθηηθφ, έλα εηθνληθφ ζπκβνιηθφ (ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε δχν επίπεδα 

λνήκαηνο, ηελ θαηαδήισζε θαη ηελ ζπκπαξαδήισζε) θη έλα γισζζηθφ. Αλαθνξηθά 

κε ηα δχν πξψηα κελχκαηα, πνπ αιιηψο ζα κπνξνχζαλ, θάιιηζηα, λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο «αληηιεπηηθφ» θαη «πνιηηηζκηθφ» κήλπκα αληίζηνηρα, ν Barthes (1988)  

παξαηεξεί, φηη ν ζεαηήο ηα ιακβάλεη ζηνλ ίδην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζε  

«αλαγλσζηηθή ζχγρπζε». Ζ ζχγρπζε απηή είλαη, παξφια απηά, θαηαιπηηθή γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ην δηαθεκηζηή κελχκαηνο, θαζψο νδεγεί ζηελ 

άκεζε ζχλδεζε ηνπ ελφο κε ην άιιν, ζηελ αλάγλσζή ηνπο σο ζχλνιν.  
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 Κνληνινγίο, γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε κηαο δηαθεκηζηηθήο εηθφλαο 

ελδείθλπηαη ε απφ - ζχλζεζε, αξρηθά, ησλ ηξηψλ κελπκάησλ θαη ελ ζπλερεία ε 

επαλαζχλζεζε ηνπο ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε δνκή ηεο εηθφλαο κέζα απφ ηνλ 

ζπζρεηηζκφ θαη ησλ ηξηψλ απηψλ κελπκάησλ. 

 

2.5.δ. Καηαδήισζε θαη πκπαξαδήισζε 

 

Οη έλλνηεο θαηαδήισζε θαη ζπκπαξαδήισζε απνηεινχλ ηελ ιπδία ιίζν γηα ηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε κηαο δηαθήκηζεο θαζψο παξαπέκπνπλ ζην πξψην θαη ην δεχηεξν 

επίπεδν λνήκαηνο ελφο ζεκείνπ.      

   Ο Roland Barthes εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα επίπεδα λνήκαηνο ησλ 

δηαθεκίζεσλ. Έηζη ινηπφλ, νξίδεη ηελ θαηαδήισζε σο ην πξψην επίπεδν ζεκαζίαο 

ηεο δηαθεκηζηηθήο εηθφλαο (κε - θσδηθνπνηεκέλν εηθνληθφ κήλπκα)  θαη ηε 

ζπκπαξαδήισζε σο  ην δεχηεξν επίπεδν (θσδηθνπνηεκέλν εηθνληθφ ή ζπκβνιηθφ 

κήλπκα) ην νπνίν έγθεηηαη ζε ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο πνιηηηζκηθνχ, εζληθνχ, 

ηζηνξηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα (Dyer, 2009). Δπεμεξγάδνληαο ηηο έλλνηεο απηέο 

ν Barthes (1967), ηζρπξίδεηαη φηη ε θαηαδήισζε κεηαηξέπεηαη ζε επίπεδν έθθξαζεο ή 

ζε ζεκαίλνλ ηεο ζπκπαξαδήισζεο, θαζψο θαη φηη ηα ζεκαίλνληα ηεο 

ζπκπαξαδήισζεο απνηεινχληαη απφ ζεκεία (ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλφκελα) ηνπ 

δεισκέλνπ ζεκείνπ.  

   Πην αλαιπηηθά, ν φξνο θαηαδήισζε αθνξά ζην θπξηνιεθηηθφ λφεκα ηνπ 

ζεκείνπ, κε φ,ηη ζεσξείηαη «αληηθεηκεληθά» παξφλ θαη αλαγλσξίδεηαη εχθνια. Δλψ ε 

ζπκπαξαδήισζε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλνπκε αλαθνξά ζε ζεκαζίεο νη νπνίεο 

απέρνπλ απφ ηελ θαηαδήισζε αιιά ηαπηφρξνλα εμαξηψληαη απφ απηή (Dyer, 2009). 

Ζ ζπκπαξαδήισζε, θαηά βάζε, αθνξά ζην λφεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επεμεξγαζία  ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο θαηαδήισζεο, κε ηε ρξήζε απφ ηνλ δέθηε 

εμσηεξηθψλ θσδίθσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

(θνπιηνχξα, ηδέεο, ζπλήζεηεο) θαη ηελ πξφθιεζε ηδενινγηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπλεηξκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκπαξαδήισζε δελ πεγάδεη απφ ην ζεκείν θαζαπηφ 

φζν απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία ην αμηνινγεί θαη ην ρξεζηκνπνηεί.    

   Σν θνηλφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεί απηά ηα δχν 

ζπζηήκαηα κέζα απφ ηε γλψζε ησλ θνηλσληθψλ θσδίθσλ θαη ησλ ζπλεηξκηθψλ 

λνεκάησλ ηνπο, ρσξίο ηα νπνία ην δεχηεξν ζχζηεκα (ζπκπαξαδήισζε) θαζίζηαηαη 
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αλέθηθην. Οη αλαγλψζηεο ή ζεαηέο κηαο δηαθήκηζεο θαινχληαη λα ζέζνπλ ζε 

ιεηηνπξγία πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ έλα ζεκείν, 

θάλνληαο ζχλδεζε κεηαμχ ζεκαίλνληνο  θαη ζεκαηλφκελνπ. 

   Ο Barthes ππνζηεξίδεη φηη ην λφεκα κηαο δηαθήκηζεο θαηαζθεπάδεηαη φρη κφλν 

απφ ηα μερσξηζηά ζεκεία αιιά θαη απφ ηε δηάηαμε ησλ ζπκβάλησλ ή ηνπ «θφζκνπ» 

πνπ απεηθνλίδεη ε εθάζηνηε δηαθήκηζε. Πξφθεηηαη γηα κία παγσκέλε ζηηγκή ε νπνία 

σζηφζν δηαζέηεη έλα πξηλ θαη έλα κεηά πνπ δεκηνπξγείηαη εζθεκκέλα απφ ηνπο  

δηαθεκηζηέο. Ο θφζκνο ηεο δηαθήκηζεο ή απηφ πνπ ν Barthes απνθαιεί «θνηλή 

επηθξάηεηα ησλ ζεκαηλνκέλσλ ηεο ζπκπαξαδήισζεο, είλαη ηδενινγηθφο θαη δελ κπνξεί 

παξά λα είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο γηα θάζε δεδνκέλε θνηλσλία θαη ηζηνξία αλεμάξηεηα 

απφ ην πνηα ζεκαίλνληα ηεο ζπκπαξαδήισζεο ρξεζηκνπνηεί» (Barthes, 1967:49). 

 Σέινο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Fiske (1982) αλαθεξφκελνο ζηε ζρέζε 

κεηαμχ θαηαδήισζεο θαη ζπκπαξαδήισζεο, ε θαηαδήισζε είλαη απηφ πνπ 

θσηνγξαθίδεηαη, ελψ ε ζπκπαξαδήισζε είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θσηνγξαθίδεηαη 

θάηη. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θαηαδήισζε κνηάδεη αδχλαηνλ λα κειεηεζεί απηνηειψο ζε 

κηα έξεπλα θαη επηδεηά ηελ ζπκπαξαδήισζε σο ζπλέρεηα ηεο. Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα 

έλλνηεο θαη εξκελείεο εμ νξηζκνχ αρψξηζηεο. 

 

2.5.ε. Σν γισζζηθφ κήλπκα 

 

Αλ θαη ζηε δηαθήκηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδεη ε εηθφλα, θαζφηη είλαη εθείλε πνπ 

πξψηε αηρκαισηίδεη ην βιέκκα, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη εμίζνπ θαη ην θείκελν πνπ 

ζπλήζσο ηε ζπλνδεχεη. Ίζσο, αξρηθά, λα θπξηαξρεί ε αίζζεζε φηη ην θείκελν 

ιεηηνπξγεί παξαζηηηθά απέλαληη ζην θπξίαξρν νπηηθφ κήλπκα, φκσο γηα ηνλ Barthes 

(1988), ν ιφγνο είλαη απηφο πνπ έξρεηαη λα νξζνινγηθνπνηήζεη ηελ εηθφλα. Παξά 

ηαχηα, ην θείκελν γίλεηαη ζπρλά ν θχξηνο θνξέαο ηεο ζπκπαξαδεισηηθήο ζεκαζίαο 

δηφηη κε ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα δνκή ζηελ άιιε ζρεκαηίδνληαη κνηξαία δεχηεξα 

ζεκαηλφκελα (Barthes, 1963). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ ραξαθηεξίδεηαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο νπζηψδεο αθνχ δηαζαθελίδεη ηελ εηθφλα, ειαρηζηνπνηψληαο 

ησλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ εξκελεηψλ ηεο. Παξάιιεια, θαζνδεγεί ην κάηη ή αθφκε 

θαιχηεξα ραιηλαγσγεί ηε θαληαζία ηνπ ζεαηή, ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζε λα πξνζδψζεη πνιιαπιέο εξκελείεο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχζαλ 

αλαπνηειεζκαηηθή ηελ αλάγλσζε.  
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      Σα παηρλίδηα ησλ ζπκβνιηζκψλ απνηεινχλ θνηλνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο, 

θνηλά ζεκεία επαθήο αλάκεζα ζην θείκελν/εηθφλα θαη ηνλ αλαγλψζηε/ζεαηή, θαη 

παξάγνπλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαζία. Καζφηη, ε εηθφλα ηείλεη λα 

γισζζηθνπνηείηαη ηε ζηηγκή πνπ αθξηβψο γίλεηαη αληηιεπηή (Barthes, 1988), ην 

θείκελν βνεζά λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία ηεο ιαλζαζκέλεο «γισζζηθνπνίεζεο». 

Όπσο ν ίδηνο επηζεκαίλεη, ε ζπκπαξαδήισζε πνπ έγθεηηαη ζηε γλψζε  ιεηηνπξγεί 

πάληα ζαλ κηα θαζεζπραζηηθή δχλακε, θαζψο ππάξρεη ε επηθξαηνχζα άπνςε φηη: 

ζηνλ άλζξσπν αξέζνπλ ηα ζεκεία, θαη ηνπ αξέζνπλ λα είλαη ζαθή.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξφιε ηελ ηδηαίηεξε αλαθνξά ηνπ Barthes (1988),  ζηα 

εμσγισζζηθά ζπζηήκαηα ζεκείσλ, ν ίδηνο δίλεη έκθαζε ζηε ζρέζε εηθφλαο θαη 

ιφγνπ, ηνλίδνληαο φηη δελ ππάξρεη ζεκαζία παξά κφλνλ εάλ κπνξνχκε λα ηελ 

εθθξάζνπκε ιεθηηθά. Παξφια απηά, ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ κέζα ζ‟ έλα 

δηαθεκηζηηθφ θείκελν πνηθίιεη θαηά πνιχ απφ εθείλε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε. Ζ 

γιψζζα ζηε δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηέο θνξέο αληηζπκβαηηθά, θαζψο κφλν 

έηζη κηα θξάζε ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία, ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη εληππψλεηαη ζην 

λνπ. Λέμεηο εθηφο ζπλεζηζκέλνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο, παξαπνηεκέλεο ή 

επηλνεκέλεο απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν, θαζψο θαη άιιεο θνηλέο ζην θαζεκεξηλφ 

ιεμηιφγην, νη νπνίεο θέξνπλ εηδηθφ βάξνο θαζφηη δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε θη εθθξάδνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. «αγάπε», «δχλακε», «λέν», 

«κνλαδηθφ», «απφιπηα» θηι).  

 Δλ θαηαθιείδη, ίζσο ην πην αμηφπηζην γισζζηθφ εξγαιείν λα είλαη ε ρξήζε 

ηεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο, φπνπ κηα ιέμε παξαδεθηή ζ‟ έλα πεξηβάιινλ κεηαθέξεηαη 

ζ‟ έλα άιιν πξνζδίδνληάο ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε 

κεηαθνξηθή εξκελεία κηαο δηαηχπσζεο δεκηνπξγεί έλα είδνο ζπκβνιηθήο ηαπηφηεηαο 

αλάκεζα ζηελ θπξηνιεθηηθή θαη ηε κεηαθνξηθή ζεκαζία κηαο ιέμεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε Dyer ραξαθηεξίδεη ηε κεηαθνξηθή γιψζζα σο «ξεηνξηθή», αθνχ επηρεηξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εληχπσζε, παξαβαίλνληαο ηνπο γισζζηθνχο θαλφλεο (Dyer, 2009). 

   

2.5.ζη. Κψδηθεο 

 

 ηελ επηζηήκε ηεο εκεησηηθήο, ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο 

αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θσδίθσλ. Οη θψδηθεο σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ 

ή κηα εξκελεπηηθή ηερληθή νηθεία σο πξνο ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε, θαζηζηνχλ 
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δπλαηή ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ εξκελεία ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο (Dyer, 

1993). Οη θψδηθεο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ 

ζεκείσλ, ην νπνίν δηέπεηαη απφ θαλφλεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο πνπ ηζρχνπλ ζην 

εθάζηνηε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

  Όπσο ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο έηζη θαη ζηε δηαθήκηζε ηζρχνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη θψδηθεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ελψ 

παξάιιεια ηελ αλαπαξάγνπλ. ηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο, επηθξαηνχλ νη 

επνλνκαδφκελνη θψδηθεο κεγάιεο εκβέιεηαο, νη νπνίνη ζπζηεκαηνπνηνχλ ζεκεία 

αλαγλσξίζηκα απφ ηα κέιε ελφο καδηθνχ αθξναηεξίνπ, φπσο είλαη απηφ ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Πξφθεηηαη γηα θψδηθεο απινχο, κε άκεζε επίδξαζε, γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη εηδηθή «εθπαίδεπζε» ηνπ αλαγλψζηε. Ο 

Fiske (1992),  ζεκεηψλεη φηη νη θψδηθεο κεγάιεο εκβέιεηαο απνηεινχλ ηα κέζα κε ηα 

νπνία κηα θνπιηνχξα επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηεο.   

  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θψδηθεο απνηεινχλ κνξθέο θνηλσληθήο γλψζεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη πεπνηζήζεηο, παξφιν πνπ δελ 

δηαζέηνπλ θακία λνκηθή θαηνρχξσζε. Οξγαλψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κε 

πξφηππα ηα νπνία πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη σο επί ησλ 

πιείζησλ θπξηαξρνχλ ζην κπαιφ καο φηαλ πξνζπαζνχκε λα εξκελεχζνπκε ή λα 

αλαινγηζηνχκε θάηη (Dyer, 2009). 

 Ο Umberto Eco ζηε «Θεσξία εκεησηηθήο» (1976), αζρνιήζεθε ζην κηζφ 

πεξίπνπ απηνχ ηνπ έξγνπ ηνπ, κε ηνπο θψδηθεο. Γηα ηνλ Eco, νη θψδηθεο έρνπλ ηελ 

ίδηα ζέζε πνπ έρνπλ γηα ηνπο ππφινηπνπο εξεπλεηέο, ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. 

Αλαθέξνληαο ραξαιηεξηζηηθά: «Οη θψδηθεο παξέρνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηα ζεκεία ζηελ επηθνηλσληαθή ζρέζε» (Eco, 1976:75). Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

δηαθεκίζεηο ν θψδηθαο είλαη εθείλνο πνπ «πεξηέρεη» ηνπο θαλφλεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ ζεκείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ' απηέο. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθεκίζεσλ, πξνηνχ ε ίδηα θηάζεη ζηε ζειίδα ελφο 

πεξηνδηθνχ ή ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο, πθίζηαηαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία 

θσδηθνπνίεζεο θαηά ηελ νπνία εκπιέθνληαη πνιιέο εηδηθφηεηεο απφ ηνλ 

θεηκελνγξάθν έσο ηνλ εζνπνηφ πνπ ζα ελζαξθψζεη ηνλ εθάζηνηε πξσηαγσληζηή ηεο 

θακπάληαο. Οη δηαθεκίζεηο θαηαθιχδνληαη απφ πνιιά κελχκαηα ηα νπνία ν δέθηεο 

θαιείηαη λα εξκελεχζεη ζαλ έλα εληαίν θείκελν, ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

θψδηθεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ (Dyer, 1993). 
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 Θα κπνξνχζακε λα επηθαιεζηνχκε φηη ε δηαθήκηζε είλαη «ζεκεησηηθά 

πινχζηα», θαζψο απνηειεί κηα εηεξνγέλεηα ζεκάησλ θαη δηαθξίλεηαη απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Ζ εηθφλα ιεηηνπξγεί ζην ρψξν, ελψ ηα 

γισζζηθά κελχκαηα εθηπιίζζνληαη ζηνλ ρξφλν. Έηζη, ζεσξείηαη ρσξηθή θαη ρξνληθή 

ζπλάκα (Dyer, 1993). 

 Με ηε ρξήζε ησλ ζεκεησηηθψλ εξγαιείσλ, νη δηαθεκηζηέο παξνηξχλνπλ ηνλ 

ζεαηή λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ελφο κελχκαηνο, 

δηαρσξίδνληαο ηα ιεθηηθά απφ ηα νπηηθά ζεκεία. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ε 

αίζζεζε ζηνλ ζεαηή φηη ν ίδηνο  ειέγρεη ηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο ζεσξψληαο 

φηη ην κήλπκα είλαη θαηά βάζε πξντφλ ηεο δηθήο ηνπ ζθέςεο. πλεπψο, ην 

δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηηζκηθφ θψδηθα ηνπ εθάζηνηε 

αλαγλψζηε ή ζεαηή. 

   πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, γηα λα θαηαλνήζνπκε πψο ιεηηνπξγεί κηα δηαθήκηζε 

δελ έρνπκε παξά λα εμεηάζνπκε ην ζχκπιεγκα ησλ θσδίθσλ πνπ ηελ δηέπνπλ θαη 

επηηξέπνπλ ζε πνιπάξηζκα κελχκαηα λα ζπλππάξμνπλ κέζα ζε έλα θείκελν. αθψο 

θαη δελ πεξηέρνπλ φιεο νη δηαθεκίζεηο φινπο ηνπο δπλαηνχο θψδηθεο, σζηφζν, 

πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ γισζζηθφ θαη έλαλ εηθνληθφ αληίζηνηρα νη νπνίνη ζπκβάινπλ 

απφ θνηλνχ ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθεκίζεσλ σο ηκήκαηα 

επηθνηλσλίαο.       

 

2.5. δ. Σα ζχκβνια ζηε δηαθήκηζε 

 

Κάπνηεο θνξέο, ε ζρέζε αλάκεζα ζε ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν ραξαθηεξίδεηαη 

απζαίξεηε θαη δε ζηεξίδεηαη νχηε ζηελ νκνηφηεηα νχηε ζε θάπνηνλ ππαξθηφ 

ζπζρεηηζκφ. ηε πεξίπησζε απηή, ε ζχλδεζή ηνπο έγθεηηαη ζε κηα ζχκβαζε ή 

«ζπλζήθε» θαηά ηελ νπνία ην ζεκείν νξίδεηαη σο «ζχκβνιν» (Dyer, 2009). Καηά 

ζπλέπεηα, έλα αληηθείκελν γίλεηαη ζχκβνιν φηαλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζχκβαζεο 

απνθηά έλα λφεκα πνπ ην θαζηζηά ηθαλφ λα αληηπξνζσπεχεη θάηη άιιν πέξα απφ ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Fiske, 1992). 

   Ο θαη‟ εμνρήλ ρψξνο επηθξάηεηαο ησλ ζπκβφισλ είλαη ε δηαθήκηζε, θπξίσο φηαλ 

θαηαζηάζεηο ή αληηθείκελα ιεηηνπξγνχλ ζηεξενηππηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ κε 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε γέλλεζε αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ.   

Σα ζχκβνια πνπ «πξσηαγσληζηνχλ» ζηελ πνιηηηζκηθή ζθαίξα έρνπλ ην 
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ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνηθίινπλ απφ θνπιηνχξα ζε θνπιηνχξα θαη απνηεινχλ ην πην 

πξφζθνξν κέζν έθθξαζεο αθεξεκέλσλ ηδεψλ. Σα ζχκβνια, άιισζηε, δελ δηαζέηνπλ 

κηα θαη κνλαδηθή εξκελεία. Δμειίζζνληαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ζπλαληφληαη θάζε θνξά θαη ηε ζεκαζία πνπ ηνπο απνδίδεη ν εθάζηνηε εξκελεπηήο 

(Υαιεβειάθε, 2010). 

   Ο  Saussure ππνζηήξημε φηη, ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν είλαη αδηαρψξηζηα φπσο 

νη δχν φςεηο ελφο ραξηηνχ (Chandler, 1995). Δπηθαιέζηεθε φηη ε έιιεηςε ηνπ ελφο ζα 

ζηεξνχζε λνήκαηνο ην άιιν, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε φπνηα 

αλάγλσζε. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραηφηεηα ην ζχκβνιν δηεπθφιπλε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαγλψξηζεο ζήκεξα κπνξνχκε λα πνχκε νηη νκαινπνηεί ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο. Σνπνζεηεί δειαδή a priori ηνλ αλαγλψζηε ηνπ 

ζπκβνιηθνχ κελχκαηνο ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πξνζηηφ, ηνπ δίλεη ηαπηφηεηα, ηνπ παξέρεη 

ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ νκάδα. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζχκβνιν νθείιεη λα 

ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ζεκεησηηθήο ζεσξίαο θαη θαηά πξνέθηαζε ηεο 

ζεκεησηηθήο αλάιπζεο θαη έξεπλαο. 

   Ο Barthes απφ ηελ πιεπξά ηνπ, εζηηάδεη ζην παηρλίδη ησλ ζπκβνιηζκψλ κε ηε 

ρξήζε ζρεκάησλ, ρξσκάησλ, εηθφλσλ, ιέμεσλ απνδίδνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν κηα 

πην θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ επηζηήκε ηεο ζεκεηνινγίαο. Καζψο ην αληηθείκελν ηεο 

κειέηεο ηνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Υαιεβειάθε, 2010). Σν παηρλίδη ησλ ζπκβνιηζκψλ δξα ζαλ θνηλφο 

θψδηθαο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην θείκελν/εηθφλα θαη ηνλ δέθηε/ζεαηή, παξάγνληαο 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαζία.  

   Σα ζχκβνια, έπεηηα απφ κηα δηαδηθαζία (ζπκβνινπνίεζε) δξνπλ κε ηξφπν πην 

θαζνξηζηηθφ απφ εθείλνλ ησλ απιψλ ζεκείσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ  δηαθεκίζεσλ, 

φπνπ ε ρξήζε ζπκβφισλ είλαη δεδνκέλε, ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη άιινηε 

παξνχζα θαη άιινηε φρη.  

  Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ζηε κεηαηξνπή ζεκείσλ ζε ζχκβνια γηα 

δηαθεκηζηηθέο αλάγθεο κε ηε ζπρλή επαλάιεςε (πξνβνιή, αθξφαζε ή ζέαζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ). Σα ζεκεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηείλνπλ λα ζπκβνινπνηνχληαη κέζα 

απφ κηα ζεηξά ζηαδηαθψλ λνεηηθψλ κεηαηξνπψλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ δέθηε ησλ 

κελπκάησλ ηεο δηαθήκηζεο πνπ πξνθαινχληαη κε ηε ζπρλή επαλάιεςή ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα «ζπλδέεηαη» ε νπνηαδήπνηε έλλνηα, κε ηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεηαη κέζα 

απφ ηε δηαθήκηζε θάπνηνπ πξντφληνο.  
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 Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ζε ζχκβνια ηα νπνία ήδε ππάξρνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη παξαηεξνχληαη ζε έλαλ ή πεξηζφηεξνπο πνιηηηζκνχο. Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην δηαθεκηζηηθφ ζεκείν είλαη πνιπδχλακν θαη κεησλπκηθφ, ηα ζχκβνια 

ηνπ είλαη θαηά ζπλέπεηα πνιχζεκα. Απηή ε επηζήκαλζε ηείλεη λα απνηειεί ηελ 

θπξηφηεξε αηηία ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο δηαθεκηζηέο εμππεξεηψληαο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο (Peirce, 1955).  

 Δμίζνπ ζρεηηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ, εκθαλίδεηαη ε ζεσξία ηνπ 

«θελνχ ζεκαίλνληνο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα ζεκαίλνλ ην νπνίν δελ δηαζέηεη 

ζπγθεθξηκέλν ζεκαηλφκελν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη επαλαιακβαλφκελα, θαη λα 

ζεκαηνδνηεί θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο αμίεο αλαπαξάγνληαο θαη ζπληεξψληαο 

πνιινχο κχζνπο.  Σν ζεκαίλνλ απνζπλδέεηαη απφ ην ζεκαηλφκελν θάηη πνπ ν Lacan 

πεξηέγξαςε σο «αδηάθνπε νιίζζεζε ηνπ ζεκαηλφκελνπ ππφ ην ζεκαίλνλ» (Lacan, 

1977). 

 Κνληνινγίο, ε ζεσξία ηνπ «θελνχ ζεκαίλνληνο» ζηε δηαθήκηζε είλαη 

δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ εμηζνξξφπεζε θαη νκνγελνπνίεζε ησλ ζεκείσλ εθείλσλ 

πνπ γηα αξθεηνχο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα (κεηξφηεηα, παηδηθφηεηα) θαη ηε 

κειινληηθή ρξήζε ηνπο ζε αθξναηήξηα κε δηαθνξεηηθή ηδενινγία θαη θνπιηνχξα 

(δηαθεκίζεηο πνιπεζληθψλ, θαηά βάζε, εηαηξηψλ). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην 

εθάζηνηε αθξναηήξην ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα γλψξηκν ζεκαίλνλ θαη αθνχ ην 

πξνζαξκφζεη ζηε δηθή ηνπ θνπιηνχξα, απηνκάησο ην εληάζζεη ζηνπο πθηζηάκελνπο 

«κχζνπο» ηνπ (Lacan, 1977).  
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           Κεθάιαην 3: Ο δηαθνξεηηθφο “Άιινο” ζηε δηαθήκηζε 

 

3.1. Βαζηθέο θνηλσληνινγηθέο ηάζεηο ζηε ζεσξία γηα ηα Μ.Μ.Δ 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟40 θαη ‟50 ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηα Μ.Μ.Δ  

επηθεληξψζεθε ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Lasswell, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

«πνηνο ιέεη ηη, ζε πνηνλ θαη ηη απνηέιεζκα έρεη». Αξθεηέο θνξέο ε κειέηε ζηξέθεηαη 

ζηα ίδηα ηα κέζα, ζαλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα έξεπλαο, αςεθψληαο ην θνηλσληθφ 

πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη αληηκεησπίδεη ην θνηλφ σο 

«νκνγελνπνηεκέλε κάδα», πνπ δέρεηαη παζεηηθά φ,ηη  ιαλζάξνπλ ηα Μ.Μ.Δ ηα νπνία, 

θαηά ζπλέπεηα, αλαπαξάγνπλ ηε «καδηθή θνπιηνχξα» (Λπξηληδήο, 1989, Βξχδαο, 

1997). 

   Σελ ίδηα πεξίνδν ε θηιειεχζεξε - Πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην θνηλσληθφ πιαίζην, αληηκεησπίδεη ηα Μ.Μ.Δ ζαλ «ηέηαξηε κνξθή 

εμνπζίαο», ζαλ έλαλ κεραληζκφ πνπ δηαθηλεί ηδέεο δηαθφξσλ νκάδσλ, ελζαξξχλεη ηελ 

ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ θαη εληζρχεη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληαλαθιψληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

   Παξάιιεια κε ηελ θηιειεχζεξε πξνζέγγηζε, αλαπηχζζεηαη ε Μαξμηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία αλάγεη ην ξφιν θαη ηηο ζρέζεηο ησλ καδηθψλ κέζσλ ζε 

νηθνλνκηθέο θαη ηαμηθέο, απνδίδνληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην πεξηερφκελν ηνπ 

κελχκαηνο (Λπξηληδήο, 1989). Σε δεθαεηία ηνπ ‟60, παξάιιεια κε ηελ είζνδν ηεο 

ηειεφξαζεο, αλαπηχζζεηαη θαη ν ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο, παξαβιέπνληαο 

εληειψο ηελ αμία ηνπ κελχκαηνο γηα ράξε ηνπ «Μέζνπ». Ο McLuhan (1989), 

ζέινληαο λα εζηηάζεη ζην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ησλ Μ.Μ.Δ ζηελ θνηλσλία 

δηαηππψλεη ηελ επαλαζηαηηθή θξάζε: «ην Μέζν είλαη ην κήλπκα», αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε δηαθήκηζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπληνληζκέλε θαη επηδέμηα 

πξνζπάζεηα κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αθχπληζε ηνπ 

ππνζπλείδεηνπ ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζηελ αληηθεηκεληθή θξίζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ 

(εκεληεξηάδεο, 2004). 

   ηε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε, ην θέληξν ηεο έξεπλαο κεηαηνπίζηεθε απφ ηηο 

πξνηηκήζεηο ζηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ -  



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

45 
 

ηειεφξαζεο, ζε επίπεδν ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεραληζκψλ. Ζ λέα απηή 

επηθξάηεζε ζηεξίδεηαη ηφζν ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ 

κελχκαηνο, φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ κε 

θξηηήξηα αηνκηθήο ηαπηφηεηαο (Βξχδαο, 1997, εκεληεξηάδεο, 2004). 

   ην ρψξν ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο, ν Bourdieu ζεσξεί φηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

καδηθψλ κέζσλ κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζπλζέηεη ηελ αιπζίδα ηεο 

πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο, ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο «αξηζηνθξαηίαο ηεο 

θνπιηνχξαο». Ζ θξηηηθή ζεσξία κειεηά ηε δηαθήκηζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο, πνπ 

αληηκεησπίδεη θνηλφ θαη ζεαηή σο θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ ππνθείκελν ζπλάκα. 

(Λπξηληδήο, 1989).  

   Σέινο, ζηελ κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθή επνρή, ην «Μέζν», απφ θαηαζθεχαζκα 

ηνπ αλζξψπνπ γίλεηαη ην ίδην «δεκηνπξγφο» ηνπ. Παξαηεξείηαη ζχγρπζε ηεο έλλνηαο 

κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε θαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζεσξείηαη 

ξεπζηή θαη θαληαζηηθή. Δλψ, επηθξαηεί ε άπνςε φηη πιένλ κφλν ε νξζνινγηζηηθή 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΜΜ.Δ δχλαηαη λα απνηξέςεη ηφζν ηελ κνηξνιαηξία φζν 

θαη ηελ επηθείκελε απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ απηά (Βξχδαο, 1997). Γηα ηνλ 

Baudrillard, άιισζηε, «ε δηαθήκηζε είλαη ην θαηεμνρήλ βαζίιεην ηνπ ςεχδνπο. Κάλεη 

ην αληηθείκελν γεγνλφο, ην θαηαζθεπάδεη σο κνληέιν, ζε ζεακαηηθή κηθξνείδεζε» 

(εκεληεξηάδεο, 2004:172). 

 

3.2. Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαθήκηζεο 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσληνινγίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήκηζε, σο θαηλφκελν, 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα δνκεκέλε θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα κε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη ακθίδξνκεο επηξξνέο πξνο ην επξχ θνηλφ ζην νπνίν 

θαη απεπζχλεηαη.  

   Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιπεπίπεδν  

θαηλφκελν, ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ θάζε 

θνξά κελπκάησλ πξνο έλα επξχ θνηλφ, ην νπνίν ζρεκαηίδεη επδηάθξηηεο θνηλσληθέο 

θαηεγνξίεο, φπνπ ε αηνκηθή δξάζε θξίλεηαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο (Σζανχζεο, 1986).  

   Αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηε δηαθήκηζε θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο ησλ θαηαλαισηψλ, παξαηεξείηαη φηη ε δηαθήκηζε πιεξνθνξεί, πείζεη θαη 

ρεηξαγσγεί κε έλαλ αλαθφινπζν ηξφπν, θαζψο δξα απξφβιεπηα θαη επκεηάβιεηα.   
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χκθσλα κε ηνλ Hall (1965),  ε δηαθήκηζε κεηαθηλήζεθε απφ ηελ πιεξνθφξεζε ζηελ 

επηβνιή ηεο πεηζνχο, δηαδξακαηίδνληαο ε ίδηα πνιηηηζκηθή θπξίσο ιεηηνπξγία. 

   Ζ ζεκεξηλή θνηλσλία θαίλεηαη λα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε απφ κία πιεηάδα 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά νκάδσλ, νη νπνίεο εθνχζηα ή φρη, 

ελζηεξλίδνληαη μέλεο θηινζνθίεο θαη ηδενινγίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ σο εηζηηήξην γηα ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε (Lyotard, 2001). 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο φηη θεληξηθφ πφξηζκα αξθεηψλ εξεπλψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επηβνιή ηεο δηαθήκηζεο, ζπλάδεη ζην φηη ην θνηλφ ησλ κέζσλ είλαη γλήζηα 

καδηθφ, ζπκπεξηιακβάλνληαο γπλαίθεο θαη άλδξεο δηαθνξεηηθήο ηαμηθήο, θπιεηηθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο θαη θαηαγσγήο. Όπσο εχζηνρα  αλαθέξεη ν Wilensky, 

«ε νκνηνκνξθία ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα γνχζηα είλαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα. Πνπζελά 

αιινχ έλα “ηαμηθφ” θνηλφ δελ κεηακνξθψζεθε ηφζν γξήγνξα ζε “καδηθφ” θνηλφ»  

(Wilensky, 1964:191) 

      Δλ θαηαθιείδη, ζθνπφο ηεο θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο γηα ηε δηαθήκηζε είλαη ε 

εμαθξίβσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί ε δεχηεξε λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηψληζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ 

θνηλσληθψλ status quo. Οη βαζηθνί ηνκείο νη νπνίνη ηίζεληαη ππφ εμέηαζε, είλαη ε 

κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαθήκηζεο, ν ηξφπνο πνπ εμειίζζεηαη θαη 

ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζηα εθάζηνηε θνηλσληθά πεξηβάιινληα, νη θνξείο ηεο 

δηαθήκηζεο, ε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ θαζψο  ε ζρέζε ηεο κε ηελ θνηλσληθή αιιαγή 

θαη ηελ θνηλσληθή θνπιηνχξα. 

 

3.2.α. Ζ Γηαθήκηζε σο θνκκάηη ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο 

 

ηηο κέξεο καο, επηθξαηεί ε εληχπσζε φηη δελ έρεη ππάξμεη  άιιε επνρή φζν ε δηθή 

µαο, πνπ λα έρεη αλαδείμεη ηφζν αλάγιπθα ηε δχλαµε ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, λα 

πνδεγεηεί ηνπο αλζξψπνπο, δεκηνπξγψληαο ςεπδαηζζήζεηο θαη ρίµαηξεο. Ίζσο απηή ε 

εληχπσζε λα είλαη ιίγν ππεξβνιηθή, ε ιατθή θνπιηνχξα, σζηφζν, ζπλίζηαηαη απφ µηα 

πνιηηηζµηθή πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ λα εζηηάδεη ζηηο εζσηεξηθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, απφ ηελ νπνία µπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ µηα ηαπηφηεηα κέζα 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. 
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   Καηά ηνλ Kellner (1995), ε ιατθή θνπιηνχξα ζηνηρεηνζεηείηαη κέζσ ησλ media 

απφ εηθφλεο, ήρνπο θαη ζεάµαηα πνπ αλαπαξάγνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο δηακνξθψλνληαο, παξάιιεια, πνιηηηθέο απφςεηο θαη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, παξέρνληαο πιηθφ µε ην νπνίν νη άλζξσπνη ζθπξειαηνχλ ηηο ηαπηίζεηο 

ηνπο.  

   Θα ήηαλ πεξηζζφηεξν θξφληµν, σζηφζν, λα πεξηγξάςνπκε ηελ έλλνηα ηεο ιατθήο 

θνπιηνχξαο σο «καδηθφ πνιηηηζµφ», θαζφηη ε ίδηα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε 

επξχηεξεο µάδεο αλζξψπσλ, σο έλα θαζνιηθφ ζεκεησηηθφ ζχζηεµα, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ ςπραγσγία. Ζ ιατθή θνπιηνχξα, αλ θαη απφηνθνο ηεο πνιηηηζµηθήο 

βηνµεραλίαο, δελ παχεη λα απνηειεί ην βαζηθφηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ ππφζηξσµα 

ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. 

   Ο Debord (2000), παξνκνίαζε ηελ ηξέρνπζα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία σο κηα 

«θνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο». Τπφ ηελ έλλνηα φηη ε ιέμε «lifestyle» - χθνο δσήο, κε ηελ 

νπνία ηαπηηδφκαζηε, πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θαζέλαλ απφ εκάο, σο ζέακα ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή. Αλ εζηηάζεη θαλείο κε πξνζνρή ζηνλ ρψξν ηεο δηαθήµηζεο, ζα 

δηαπηζηψζεη πσο ε ηδενινγία ηεο επηθεληξψλεηαη ζην πεδίν ηνπ «lifestyle». Ο ηξφπνο 

µε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην «lifestyle», εθθξάδεη ην πσο ε ελ ιφγσ ηδενινγία 

θαληάδεη εληειψο θπζηθή.  

   Παξφια απηά, είλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσλία κνηάδεη λα πάιιεηαη απφ ηελ 

επηζπµία πνπ έρεη ν άλζξσπνο ζήκεξα γηα αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε κε ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπ πεξίγπξν (Kellner, 1995). Γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαθεµηζηέο δαλείδνληαη 

αλαθνξέο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο απφ ηε «δεμαµελή» ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο. Όπσο 

ζεµεηψλεη ν Fowles: 

   «Σν ζπµβνιηθφ πεδίν ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο - πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

δηαµεζνιαβεµέλεο (mediated) θηγνχξεο ηνπ Terminator, ηεο Barbi, ηνπ Shaquille 

O’Neal θαη νη ππφινηπνη - πξνζθέξεη πινχζηα δηαινγή ζηνπο δηαθεµηζηέο νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ λα επηλνήζνπλ δειεαζηηθά µελχµαηα γηα επηθπιαθηηθνχο θαηαλαισηέο. Οη 

δηαθεµηζηέο ζα νηθεηνπνηεζνχλ ηέηνην πιηθφ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο φπσο ηηο 

δηαζεµφηεηεο, ηε µνπζηθή, ηα θσµηθά ζηπι - νηηδήπνηε µπνξεί λα ζηνιίζεη ηα πξντφληα 

ηνπο µε εππξφζδεθηα θαη εµπινπηηζηηθά ζχµβνια» (Fowles, 1996:103). 

    Έηζη, ν ιφγνο γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ δηαζεµνηήησλ σο πνιηηηζµηθά ζχµβνια 

ζθνπεχεη λα κεηαηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο ζε θπξίαξρα ζηνηρεία γηα ηελ δηαµφξθσζε 

ησλ ηαπηίζεσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ, πσο δξνχκε ζαλ άηνκα ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ κέζα 
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απφ ηε ρξήζε ησλ αγαζψλ έλα θαληαζηαθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζε εθθάλζεηο ηνπ 

θπξίαξρνπ ηξφπνπ δσήο. 

   Οη Leiss et al (1990) παξαηεξνχλ, επίζεο, νηη ε δηαθήκηζε απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο (popular culture), θαζψο ε 

επηθνηλσληαθή ηεο δχλακε αλαθπθιψλεη πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη αλαθνξέο κέζσ 

ησλ δηθηχσλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη άλζξσπνη, θαη‟ νπζία, ηείλνπλ λα 

θνηλσληθνπνηνχληαη πξσηίζησο απφ ηελ «απεξηφξηζηε ζεκείσζε» (Eco, 1989) πνπ 

πξνβάιιεηαη απφ ηα καδηθά κέζα θαη ζε δεχηεξε θάζε απφ ηελ θνηλσληθή δχκσζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπο. 

   Κνληνινγίο, ζχκθσλα κε ηνλ Baudrillard (1994), ε ρεηξαγψγεζε θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κελπκάησλ θαζψο ε 

πεηζψ θαη ν θελαθηζκφο έξρνληαη πνιχ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο έιιεηςε 

ελδνηαζκψλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε δηθή καο δηάζεζε λα καο εμαπαηνχλ. ε 

ηειηθή αλάιπζε, θαηαιήγνπκε λα είκαζηε έξκαηα ησλ «ππεξ-πξαγκαηηθψλ»  

πεξηζηάζεσλ.  

  

3.2.β. Ζ δηαθήκηζε σο «πξφηππν θνηλσληθήο δηακεζνιάβεζεο» 

 

χκθσλα κε ηνλ Hall, ν δηακεζνιαβεηηθφο κεραληζκφο ησλ κέζσλ ελέρεη ηδηαίηεξε 

αμία θαη ζεκαζία, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη θάζε πνιηηηζκφο δηαζέηεη έλα δηθφ ηνπ ηξφπν 

ηαμηλφκεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο δνκέο ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

ζεκαζηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Έρεη επηζεκαλζεί φηη ην λφεκα απνηειεί κηα 

θνηλσληθή παξαγσγή, κηα πξαθηηθή, φηη ν θφζκνο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα 

παξάγεη «λφεκα» θαη φηη ε γιψζζα θαη ν ζπκβνιηζκφο απνηεινχλ ηα κέζα 

παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο (Hall, 1991). 

   Ωζηφζν, ηα κέζα δελ ιεηηνπξγνχλ απιά θαη κφλν ζαλ δηαβηβαζηηθνί ηκάληεο 

ζπκβνιηθψλ κνξθψλ θπξίσο θαη κελπκάησλ, αιιά θαη ζαλ παξαγσγνί ζπλζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Οη άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ εκπεηξίεο, ζηάζεηο δσήο, λννηξνπίεο φρη 

πιένλ κφλν άκεζα αιιά θαη έκκεζα ζχκθσλα κε φζα πξνβάιινληαη απφ ηα κέζα θαη 

επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο πνηθηινηξφπσο (Κνληνρξήζηνπ, 2007). Ζ απάληεζε ζηε 

εξψηεζε «πνηνο είκαη», ζην εξψηεκα δειαδή ηεο ηαπηφηεηαο, δίλεηαη απφ ηα 

πεξηερφκελα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Ζ ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζην «ηαπηφλ» 
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θαη ην «έηεξνλ», ζηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηαθνξά κεζνπνηείηαη ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν θαζφηη ηα κέζα ππάγνληαη πιένλ ζην θάζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

    Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εμέηαζε ηεο  ζρέζεο κέζσλ - θνηλνχ, απνδεηθλχνπλ νηη 

ην θνηλφ είλαη ιηγφηεξν παζεηηθφ απφ φζν είζηζηε θαη φηη νη άλζξσπνη θάλνπλ ρξήζε 

ελεξγή ή ζθφπηκε ησλ κέζσλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε γεγνλφηα (Dyer, 1993). Όπσο 

θαη ν Fiske (1982) επηζεκαίλεη, ην θνηλφ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εξκελεία ησλ 

κέζσλ θαη δελ είλαη έλαο απιά παζεηηθφο δέθηεο. πλεπψο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 

επηδξάζεηο ησλ κέζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ γηα ηα κεκνλσκέλα κέιε ηνπ θνηλνχ, είηε απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο είηε ζαλ πεγέο ςπραγσγίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα κέζα εληζρχνπλ 

παξά κεηαβάιινπλ ηηο πξνεγνχκελεο δηαζέζεηο ελφο πξνζψπνπ, ελψ παξάιιεια 

δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ πνηθίιεο αλάγθεο. 

   πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, δελ ππάξρεη θάπνηνο «ρξπζφο θαλφλαο» πνπ λα 

ππαγνξεχεη πψο λα εθιακβάλνπκε ην λφεκα κηαο δηαθήκηζεο κε ηξφπν νκνηφκνξθν ή 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ν εθάζηνηε δηαθεκηζηήο επηδηψθεη. Οη άλζξσπνη αληηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο, αλάινγα κε ηε γιψζζα ηνπο , ηε δεδνκέλε 

εηθνλνπνηία θαη ηνπο ηξφπνπο πξνζθψλεζεο (κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθεκηζηέο 

δεκηνπξγνχλ ηαπηίζεηο) κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα δηαηεξνχλ ζζελαξέο 

επηθπιάμεηο απέλαληη ζηηο εθάζηνηε δηαθεκίζεηο. 

 

3.2.γ. Ζ δηαθήκηζε σο πξφηππν «πνιηηηζκηθψλ αμηψλ» 

 

Οη επηδξάζεηο ηεο δηαθήκηζεο ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη δηάρπηεο, 

αδηακθηζβήηεηεο θαη καθξνπξφζεζκεο, θαζψο ε ίδηα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηνλ νξηζκφ ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» ππφ κία γεληθή ή αλζξσπνινγηθή έλλνηα.  

   Σα καδηθά κέζα είλαη θαζνξηζηηθά ζην κέηξν πνπ δελ είλαη απιά «κέζα» αιιά 

ζπλζέηνπλ κηα πνιηηηζκηθή βηνκεραλία. χκθσλα κε ηνλ Baudrillard (1970), 

νιφθιεξε ε θνπιηνχξα, κπνξεί λα παξάγεηαη κε γλψκνλα ην ίδην ην καδηθφ κέζν πνπ 

δηαζέηεη ραξαθηήξα ηερληθφ θαη φρη ζπκβνιηθφ, γεγνλφο πνπ ζπληζηά θαηά ηνλ 

McLuhan, ην βαζχηεξν κήλπκα ηνπ κέζνπ. 

  ηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη ε  ηάζε, νη δηαθεκίζεηο λα κελ ζρεηίδνληαη ηφζν κε 

ην πξντφλ θαζαπηφ αιιά λα ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηνπο θαηαλαισηέο. Δζηηάδνληαο 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο εθάζηνηε επηζπκίεο θαη αμίεο ηνπ θνηλνχ, πξνζπαζνχλ λα 
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βξνπλ νη ίδηεο ηα απαξαίηεηα ζχκβνια γηα λα ηηο αλαπαξαζηήζνπλ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεη ν McAllister (1996,) ε δηαθήκηζε αλαδεηά ηνλ ζπκβνιηθφ 

έιεγρν, ζπλδένληαο ην έλα πξντφλ κε θάπνηα αμία.  

     Έηζη ινηπφλ, ε ρξήζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζηε δηαθήκηζε, έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ δεθηψλ ηεο λα ππνηηκψληαη κε απνηέιεζκα νη αμίεο 

λα πεξηβάιινληαη απφ κηα ππεξβνιή θαη έλα δηάρπην ςέκα. Όπσο ηνλίδεη ν Inglis « ε 

κεηάζεζε λνεκάησλ θαη αμηψλ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δηαζηξέβισζε ζπκβφισλ θαη θαζηεξσκέλσλ λνεκάησλ φπσο ε αγάπε, ε 

δεζηαζηά θαη ε θηιία, ή, αθφκε θαη ε επηηπρία, ή, ε θαηνρή» (Inglis, 1972:114). 

   Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, κέζα απφ ηελ επηβνιή θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο κφδαο, νη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο ηείλνπλ λα πξνάγνληαη θαη λα αλαπαξάγνληαη κέζα 

απφ ηε δηαθήκηζε. Έηζη, κελχκαηα εμαπιψλνληαη θαη γίλνληαη «θνηλά» γηα έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην 

αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ ζηελ νκάδα» (Βξχδαο, 1997) θαζψο θαη λα βνεζήζνπλ ηηο 

εηαηξίεο λα θαηαθέξνπλ καθξνπξφζεζκα λα εδξαηψζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο. 

 

3.3. Γηαθήκηζε θαη Πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο - Ζ ζεσξία ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο 

 

Ζ καδηθή θνπιηνχξα, αλ θαη θαηλφκελν φρη απνθιεηζηηθά ηεο επνρήο καο, ζηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή έρεη ζεσξεζεί σο κηα θαιά θαη ζπζηεκαηηθά επεμεξγαζκέλε 

ζηξαηεγηθή εθκαπιηζκνχ, πνιηηηθήο αδξάλεηαο θαη παζεηηθφηεηαο ησλ καδψλ απφ 

εθείλα ηα επηηειεία πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα λα 

δηαηεξεζεί ε ζεκεξηλή ηάμε πξαγκάησλ. Ζ καδηθή θνπιηνχξα, φπσο αλαθέξεη ν 

McDonald, θαίλεηαη λα είλαη πνιχ «δεκνθξαηηθή». Απφ ηε κία αξλείηαη λα θάλεη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε νηηδήπνηε θαη απφ ηελ άιιε, «φια ηα αιέζεη ν κχινο ηεο» θαη 

ζην ηέινο ηα βγάδεη ςηινθνκκέλα φπσο πξέπεη. (Ληβηεξάηνο, Κ, Φξαθθνχιεο, Σ, 

1991). 

   Σα πξντφληα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο απνηεινχλ ζχλνια απφ κχζνπο, έλλνηεο 

θαη εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη αξρέηππα, ηα νπνία 

νθείινπλ ηελ ηδηαίηεξε κνξθή, ηε δηάδνζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζ‟ απηά αθξηβψο ηα 

κέζα θαη φξγαλα επηθνηλσλίαο. 

   Ζ καδηθή θνπιηνχξα ζε ζπλάξηεζε κε ηε καδηθή επηθνηλσλία ζπλίζηαηαη ζε κία 

δηηηή ηδενινγηθή θαη ηερληθή δνκή. Ζ ηδενινγηθή πιεπξά, κεηαθέξεη έλα ζχζηεκα 
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παγησκέλσλ αμηψλ θαη γλψζεσλ κεζναζηηθήο πξνέιεπζεο ζε κηα ειάρηζηε θνηλή 

θνπιηνχξα (Baudrillard,1970). Δλψ, παξάιιεια, κεηαδίδεη κελχκαηα αλαηξεπηηθήο 

θχζεο. 

   χκθσλα κε ηνλ Williams (1980), ζηα πιαίζηα ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο, ε 

θαηαζθεπή ζηεξενηχπσλ κνηάδεη ζρεδφλ εγγελήο. Δίλαη πηζαλφηαηα ν κφλνο εχθνινο 

ηξφπνο λα κεηαδφζεηο θάηη ηφζν εχθνια ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ θαη ην 

ζχζηεκα θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ απηφ. Ο ίδηνο, σζηφζν, ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηαθήκηζε απεπζχλεηαη ζε ππνζπλείδεηεο επηζπκίεο, παξνξκήζεηο θαη άγρε ηνπ 

αηφκνπ. Πίζσ απφ απηή ηελ αιιαγή, ειινρεχεη ε αλάγθε ηεο ζχγρξνλεο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο λα ειέγρεη «ειεχζεξνπο» αλζξψπνπο, παξφηη ε ίδηα 

βξίζθεηαη βαζηά θξπκκέλε ζηα ζπιάρλα ηεο λέαο θνηλσλίαο. (Williams, 1980). 

   Πνιινί, σζηφζν, θξηηηθνί ηεο ζχγρξνλεο ιατθήο θνπιηνχξαο ηζρπξίδνληαη φηη ν 

πξαγκαηηθφο αληίθηππνο ηεο δηαθήκηζεο αληαλαθιάηαη ζην πνιηηηζκηθφ θιίκα ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ εμέηαζε ησλ πνιηηηζκηθψλ επηδξάζεσλ ηεο δηαθήκηζεο δελ είλαη λέν 

θαηλφκελν. Απφ ηε δεθαεηία θηφιαο ηνπ 1930, o θξηηηθφο ηεο ινγνηερλίαο F.R Leavis 

κε λνζηαιγία ζηελ πξν-θαπηηαιηζηηθή επνρή, ελνρνπνηεί ηε δηαθήκηζε φηη «πξνθαιεί 

θηελέο, ζρεδφλ κεραληζηηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνηξέπνπλ ην θνηλφ ζηελ επηινγή ησλ 

πην άκεζσλ εδνλψλ πνπ απνθηψληαη κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα». Ηζρπξίζηεθε 

παξάιιεια, φηη νη δηαθεκίζεηο δηαθζείξνπλ ηα αηζζήκαηα , εθρπδαΐδνπλ ηε γιψζζα 

ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή νκνηνκνξθία (Leavis  & Thompson, 1993). 

Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηε δηαθήκηζε, δηαπξαγκαηεχηεθε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, 

θαζφηη επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ επίδξαζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζηηο θξηηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. 

   Μηα πην ξηδνζπαζηηθή αληίδξαζε έλαληη ηεο δηαθήκηζεο έξρεηαη λα θαηαζέζεη 

απηή ηε θνξά κηα νκάδα αθαδεκατθψλ θαη ζπγγξαθέσλ, γλσζηή σο ε «ρνιή ηεο 

Φξαλθθνχξηεο» (Horkheimer, Adorno, Marcuse). Παξφηη απηή ε νκάδα δελ 

πθίζηαηαη πηα, νη ζέζεηο ηεο σζηφζν παξακέλνπλ επίθαηξεο αζθψληαο κεγάιε 

επηξξνή ζηελ θξηηηθή, κε - εκπεηξηζηηθή θνηλσληνινγία θαζψο θαη ζηε ζεψξεζε ησλ 

καθξνρξφλησλ επηπηψζεσλ ηεο δηαθήκηζεο (Dyer, 2009).  

 Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο ν Herbert Marcuse, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε 

εκπνξεπκαηηθή θνπιηνχξα ελψ είζηζηαη λα πξνζθέξεη έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν, 

ζηελ πξάμε ηείλεη λα ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή απάζεηα. Ο Marcuse ππνζηήξημε φηη, 

ν ζχγρξνλνο θφζκνο αιινηξηψλεη ηνπο αλζξψπνπο ελψ ε κνληέξλα καδηθή θνπιηνχξα 

επηρεηξεί λα απνθξχςεη ή λα αλαπιεξψζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ζε 
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πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ζεκείσζε φηη ηα κέζα θαη δε ε 

δηαθήκηζε νξίδνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθεθηφκαζηε θαζνξίδνληαο ηελ φιε 

δηαλνεηηθή καο ζεψξεζε, απνηξέπνληαο ην άηνκν απφ θάζε είδνπο απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε ( Marcuse, 1968).  

   Οη Horkheimer θαη Adorno, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, παξαηήξεζαλ εχζηνρα φηη 

φινο ν θφζκνο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πεξάζεη κέζα απφ ην θίιηξν ηεο βηνκεραλίαο 

ηεο θνπιηνχξαο, αθνχ θαλέλαο δελ κπνξεί λα ελαληησζεί ζε απηή θαζφηη ε επίζεζε 

ηεο είλαη πνιπκέησπε (Σζαξδάθεο, 1990). Όπσο εχζηνρα αλαθέξεη θαη ν Lefebvre, ε 

δηαθήκηζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν κεραληζκφ θαζππφηαμεο ησλ καδψλ ζηε 

ινγηθή ηεο βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο. Πξνζζέηνληαο φηη ηα Μ.Μ.Δ, σο θνξείο ηεο 

δηαθήκηζεο, επηβάιινπλ ζην θνηλφ απηή ηελ «θαηαζθεπαζκέλε» πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

βηνκεραληθήο θνπιηνχξαο (Σζαξδάθεο, 1990). 

   Σέινο, ζχκθσλα κε ηε Williamson (1978), νη δηαθεκίζεηο δελ καο ρεηξαγσγνχλ 

απιψο, αιιά θαηαθέξλνπλ λα καο απνδπλακψλνπλ πξνζθέξνληαο καο πξφηππα ηνπ 

εαπηνχ σο θνηλσληθνχ φληνο ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο καο ζρέζεηο. Οη 

δηαθεκίζεηο καο πνπιάλε θάηη άιιν εθηφο ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, 

πξνζθέξνληαο καο κηα δνκή αληαιιαγήο κεηαμχ εκάο θαη απηψλ, καο πνπιάλε ηνπο 

ίδηνπο καο ηνπο εαπηνχο.  Απηφ ην «έξγν», άιινηε απνιχησο πξνγξακκαηηζκέλα θαη 

άιινηε κε ηε θνξά απιψο ησλ πξαγκάησλ, ην έρεη αλαιάβεη ε καδηθή θνπιηνχξα, κε 

ηελ πξνβνιή θαη δηάδνζε αξρψλ, πξνηχπσλ θαη αμηψλ δσήο, πνπ ππεξεηνχλ ηα 

ζχγρξνλα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθέξνληα. 

 

3.4. Γηαθήκηζε θαη Κνηλσληθνπνίεζε  

 

Ο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθφο θαη ηπγράλεη 

γεληθήο αλαγλψξηζεο. Καζψο ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη αληαγσληζηηθφ, ε 

δηαθήκηζε απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα επηθνηλσλία ηφζν ζε θιίκαθα παξαγσγήο θαη  

πξνβνιήο φζν ζε επίπεδν επίδξαζεο θαη θξηηηθήο. 

   Απφ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά, θνηλσληθνπνίεζε ζεκαίλεη αλάπηπμε ηνπ Δγψ είηε 

κε εζσηεξίθεπζε θαλφλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην Τπέξεγσ είηε κε ηελ ηαχηηζε κε ηνλ 

άιινλ θαη ηελ αγάπε πξνο απηφλ. ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο δηαθήκηζεο, 

σζηφζν, δελ ππάξρεη αγάπε κε ηελ βαζηά έλλνηα ηνπ φξνπ (Ναπξίδεο/φικαλ & 

Σζανχια, 1986). πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε δηαθήκηζε είλαη έλα 
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πεηζαλαγθαζηηθφ κέζν, ην νπνίν ππαγνξεχεη ηελ ηαχηηζε κε ηνλ «δηαθνξεηηθφ άιιν» 

κέζα απφ ηελ απνδνρή ηνπ θπξίαξρνπ πξνηχπνπ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα 

θνηλσληθνπνηεζεί. 

   χκθσλα κε ηνλ Kapferer (εκεληεξηάδεο, 2004), νη απφςεηο γηα ηε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή επηξξνή ηεο δηαθήκηζεο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη απνιχησο 

αληίξξνπεο. Οη άλζξσπνη πνπ ηελ ππεξεηνχλ ππνζηεξίδνπλ φηη αθελφο κελ ε 

δηαθήκηζε ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηεξίδνληαο ην δηθαίσκα ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο θαη αθεηέξνπ πξνάγεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη επηθξηηέο ηεο αληηδξνχλ έληνλα απέλαληη ζηε δχλακε πνπ 

δηαζέηεη λα παξαπιαλά θαη λα ρεηξαγσγεί ην θνηλφ. 

   Έηζη, ινηπφλ, κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, θαίλεηαη λα επηδηψθεηαη έλαο 

ζπλαηζζεκαηηθφο ζπγθεξαζκφο ηνπ ηειεζεαηή κε ην κνληέιν ηαχηηζεο, ην πξφηππν 

δειαδή πνπ ζα επηζπκνχζε λα είλαη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ λαξθηζζηζκφ 

ηνπ. Οη αληηιήςεηο γηα ηνλ ηδενινγηθφ θαη ρεηξαγσγήζηκν ξφιν ηεο δηαθήκηζεο ζην 

λα επηβάιιεη αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ηεο κεζφδεπζεο ησλ δηαθεκηζηψλ 

ζε άηνκα πνπ εθδειψλνπλ παζεηηθφηεηα ή δελ δηαζέηνπλ θξηηηθή ζθέςε, είλαη 

αξθεηά ηζρπξέο (Βξχδαο,1997, Κνπηνχπε, 1983 

   χκθσλα κε ηελ Dyer (1993), ε δηαθήκηζε πξνβάιιεη ζηφρνπο θαη αμίεο 

ζχκθσλεο κε ηελ θαηαλαισηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθνπνηεί ηα άηνκα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα πηζηεχνπλ πσο είλαη δπλαηφ λα αγνξάζνπλ έλαλ ηδεαηφ ηξφπν δσήο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ζηεξενηππηθή εηθφλα ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ πνπ ζπλαληάηαη 

ζε πνιιέο δηαθεκίζεηο, ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε αξθεηνχο επηζηήκνλεο, ζαλ θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη νδεγεί πνιινχο αλζξψπνπο ζηελ απνδνρή παξαδνζηαθψλ θαη 

δηαθξηηψλ ξφισλ ησλ δπν θχισλ.  

   πκπεξαζκαηηθά, ζηε δηαθήκηζε δελ αξθεί έλαο θαηαλνεηφο ηδενινγηθφο 

θψδηθαο κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε φπσο ηζρχεη ζε άιια κελχκαηα ησλ καδηθψλ 

κέζσλ. Υξεηάδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ πνπ λα έρεη κελ ζηνηρεία ππεξβνιήο αιιά λα 

δηεπθνιχλεη σζηφζν ηελ απνθσδηθνπνίεζε ελφο κελχκαηνο ζχληνκα θαη άκεζα. Ζ 

δηαθήκηζε νθείιεη λα πιεξνθνξεί αιιά θαη λα γνεηεχεη. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, αζθεί 

κηα κνξθή ζπκβνιηθήο βίαο ππνδειψλνληαο φηη παξάιιεια κε ηελ απφθηεζε ηνπ 

εθάζηνηε πξντφληνο, ην άηνκν ζπλαηλεί ηαπηφρξνλα θαη ζηνλ θπξίαξρν ηξφπν δσήο, 

εληζρχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαη γίλεηαη απνδεθηφ, κε κηα ιέμε θνηλσληθνπνηείηαη 

(Βξχδαο, 1997,Luhmann, 2003, Κακαξηαλφο, 2005).  
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3.5. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, σο αλαπαξάζηαζε ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ δσήο 

 

ηελ επνρή καο, αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, 

παξεκβάιινληαη νη καδηθέο επηθνηλσλίεο θαη δε νη δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ φπνηα ζπλείδεζε έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη άλζξσπνη γηα 

ηελ χπαξμε ηνπο (Mills, 1951). Οη καδηθέο επηθνηλσλίεο ζπλδένπλ ηνλ άλζξσπν κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, παξέρνληαο ηνπ ζχκβνια, εηθφλεο, πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο, 

γεληθφηεξα έλα ζχζηεκα λνεκάησλ (θνπιηνχξα), κέζσ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδεηαη ε 

εηθφλα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη ίδηνη ζ‟απηή. 

    Όπσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Hall, «είλαη αμηνζαχκαζηνο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νιφθιεξν ην γηγαληηαίν ζχκπιεγκα ηεο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο, δηεπη-θνηλσλίαο θαη 

αληαιιαγψλ - ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ηεο θνηλσληθήο γλψζεο….. εμαξηάηαη 

απφ ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο» (Hall, 1977:340).  

   χκθσλα κε ηνλ Luhmann (1996), ε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφ πνπ είδε θάπνηνο 

κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα, θαη ζ‟ απηφ πνπ έκαζε απφ ηα καδηθά κέζα, απνηειεί πξντφλ 

ησλ κέζσλ. Όπσο επηζεκαίλεη, ρσξίο αληίγξαθα δελ ζα ππήξραλ πξσηφηππα, δίρσο 

«Μέζα» δελ ζα ήηαλ αλαγλσξίζηκε ε θνπιηνχξα σο θνπιηνχξα θαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα σο ηέηνηα (Luhmann, 1996 ν.α. Λακπξνπνχινπ, 1999). 

   Σα κέζα πξνβάινπλ κηα εηθφλα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηελ νπνία εκείο 

πηνζεηνχκε, ελ κέξεη, ζαλ ηε δηθή καο εθδνρή γηα ηα εθάζηνηε γεγνλφηα, ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηηο θνηλσληθέο λφξκεο, ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ ππάξρνπλ θαη 

ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Όπσο ν Mills ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

«Πνιχ ιίγα απφ απηά πνπ λνκίδνπκε φηη μέξνπκε γηα ηνπο θνηλσληθνχο θφζκνπο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηα μέξνπκε απφ πξψην ρέξη. Σηο πεξηζζφηεξεο εηθφλεο κέζα ζην 

θεθάιη καο ηηο έρνπκε απνθηήζεη απφ ηα κέζα - ζην βαζκφ πνπ ζπρλά δελ πηζηεχνπκε 

πξαγκαηηθά απηφ πνπ βιέπνπκε κπξνζηά καο αλ δελ ην δηαβάζνπκε ζηνλ ηχπν ή ην 

αθνχζνπκε ζην ξαδηφθσλν …ην κέηξν ηεο  εππηζηίαο καο, ηα θξηηήξηα καο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηείλνπλ λα νξίδνληαη απφ ηα κέζα θαη φρη απφ ηηο δηθέο καο 

απνζπαζκαηηθέο εκπεηξίεο» (Mills, 1959: 311-312) 

      Δίλαη γεγνλφο, φηη ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε απνηειεί κία ηζρπξή θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο ηελ ππνζηεξίδεη θαη ηελ αλαπαξηζηά. Γελ πξφθεηηαη 

απιά θαη κφλν γηα έλα ζχλνιν ηερληθψλ πεηζνχο γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, αιιά 

γηα έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο κεηαβηβάδεη έλαλ νιφθιεξν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο 
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θνηλσλίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο. Ο Edgar 

Morin (1962), θάλεη ιφγν γηα έλαλ δπηζκφ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο φπνπ, ε 

δηαιεθηηθή ηεο πιεξνθφξεζεο ελζσκαηψλεηαη ζε κηα άιιε δηαιεθηηθή, απηή ηεο 

επαλάιεςεο - θαηλνηνκίαο. Ο ζπζρεηηζκφο ηνπ πξντφληνο κε πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο, 

ζηε δηαθήκηζε, έρεη απψηεξν ζθνπφ ηε κεηαθνξά ελλνηψλ. 

   Σν γεγνλφο φηη ηα άηνκα παξαθνινπζνχλ ηα γεγνλφηα, δηαβάδνπλ θαη  

επηθνηλσλνχλ δελ απνθιείεη ηελ «θνηλσληθή θαηαζθεπή» ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

νξίδνπλ ηα κέζα. Οη θψδηθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ αλαπαξάγνληαη 

θαη ηξνπνπνηνχληαη απφ ηα ίδηα ηα κέζα. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κία «αλψδπλε» θαη 

«αζπλείδεηε» απνκλεκφλεπζε ησλ θαηλνκέλσλ ηε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.       

χκθσλα κε ηνλ Mills (1959), ε θπξηαξρία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη κέζνπ 

είλαη ηφζν έθδειε ζηε δσή καο ζε ζεκείν πνπ καο πξνκεζεχνπλ κε λέεο ηαπηφηεηεο 

θαη λέεο θηινδνμίεο γη‟ απηφ πνπ ζα ζέιακε λα είκαζηε. Δπηζεκαίλνληαο φηη ηα κέζα 

ηείλνπλ λα νξίδνπλ ζηνλ «άλζξσπν ηεο κάδαο» πνηνο είλαη, δίλνληαο ηνπ λέα 

ηαπηφηεηα. 

   Όπσο θαη λα „ρεη, ε δηαθήκηζε δελ παχεη λα «ζπληεξεί» θαη λα «κεηαβηβάδεη» 

ηελ θπξίαξρε πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο, παξάιιεια, επεμεξγάδεηαη 

ηξνπνπνηεί θαη πξνβάιιεη ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα (Ναπξίδεο/φικαλ & Σζανχια, 

1986). Ζ δηαθεκηζηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο πξντφληνο ηείλεη λα απνθηά ζπκβνιηθή 

αμία, θαη ην εκπνξηθφ κήλπκα γίλεηαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε γεκάηε ζηεξεφηππα 

θαη ηδέεο (Βξίδαο, 1997). 

 

3.6. Ζ ζηεξενηππηθή απεηθφληζε ηνπ «άιινπ» ζηε δηαθήκηζε 

 

Σα ζηεξεφηππα, ζχκθσλα κε ηνπο Stroebe & Insko (1989), απνηεινχλ έλα ζχλνιν  

πεπνηζήζεσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο 

αηφκσλ θαη γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ πιεηνςεθία ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αλ θαη 

ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ε δφκεζε ηνπο ζε γλσζηηθά ζρήκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νη γελεζηνπξγνί κεραληζκνί ησλ ζηεξενηχπσλ 

(Georgas, 1989), εληνχηνηο, ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο έμσζελ θαζνδεγνχκελεο θνπιηνχξαο.  
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   Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο δηαθήκηζεο θαζψο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ πξντφληνο 

πνπ δηαθεκίδεηαη αιιά θαη ηνπ κέζνπ καδηθήο επηθνηλσλίαο φπνπ απηά ζα εθηεζνχλ 

(Εψηνο, 2000). Ζ δηαθήκηζε πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη νκάδεο αλζξψπσλ κε θνηλέο 

ζηάζεηο, πξφηππα θαη αμίεο εληζρχνληαο έηζη ηελ πξναγσγή κηαο ειέγμηκεο 

θνηλσληθήο θνπιηνχξαο.  

    ηελ νπηηθή επηθνηλσλία (δηαθήκηζε), ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ ρξήζηκα 

εξγαιεία κεηάδνζεο θάπνηνπ κελχκαηνο κε εχθνιν θαη εχιεπην ηξφπν. Δλψ 

απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθά ζηε πξνβνιή θαη κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο θαζψο 

νη εηθφλεο επεξεάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζεαηέο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ιέμεηο 

(Lester, 1997). 

   χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ην «εκείο» ηίζεηαη ζε 

ζχγθξηζε κε ην «άιιν» κε ηξφπν πνπ θάλεη ην «εκείο» λα ππεξηεξεί. Θεσξεηηθνί ηεο 

νπηηθήο επηθνηλσλίαο ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη ε ηδενινγηθή ηάζε, κέζσ ησλ 

θσηνγξαθηθψλ θσδίθσλ, λα εκθαλίδεηαη ην «άιιν» φρη ζαλ θάηη ιηγφηεξν θαιφ ή 

ρεηξφηεξν αιιά σο δηαθνξεηηθφ, παξάμελν, κε εζηθφ, κε αλζξψπηλν (Fishman & 

Marvin, 2003).  

   Ζ θαηαζθεπή ηεο εηεξφηεηαο - ηεο εηθφλαο ηνπ «άιινπ», γίλεηαη κέζα απφ ηνλ 

ρεηξηζκφ ζεκάησλ θαη εηθφλσλ κε ηξφπν πνπ λα κελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή. Οη 

πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο γηα ηελ εηεξφηεηα είλαη ηφζν αηνκηθέο φζν θαη 

πνιηηηζκηθέο, θαζψο ηα ζηεξεφηππα αλακεηαδίδνληαη εληφο ηεο θνηλσλίαο. Σα 

εθάζηνηε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία εζσηεξηθεχνληαη, ππνζπλείδεηα, θαη γίλνληαη θνκκάηη 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθείλν ζθέθηεηαη θαη 

ελεξγεί (Berger, 1972).  

   Ο Lester (1997), ππνζηεξίδεη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ Μ.Μ.Δ γίλεηαη κε  

ζηεξενηππηθφ ηξφπν θαζψο εκείο νη ίδηνη ιεηηνπξγνχκε έηζη θαη θαηεγνξηνπνηνχκε 

νηηδήπνηε βιέπνπκε γχξσ καο. Σα ζηεξεφηππα ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 

απερνχλ ηηο αληηιήςεηο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ζρεηηθά κε ην «εκείο» θαη ην 

«άιιν», κε ην «απνδεθηφ» θαη ην «απαξάδεθην».  

   χκθσλα κε ηνλ Van Dijk (1987), νη ηδενινγίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ  

πξνζσπηθή ππφζεζε, αιιά απνηεινχλ ηε γλσζηηθή αληαλάθιαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο θνηλσληθήο νιφηεηαο. 

   Κνληνινγίο, σο θνξείο έθθξαζεο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, νη δηαθεκίζεηο 

πηνζεηνχλ ζηεξεφηππα ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

57 
 

γεγνλφησλ κε ηξφπν πνπ λα θαιιηεξγεί, εθ λένπ, ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο (Gohram, 

2006). Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απνζεθεχνληαη κε ηε κνξθή γλσζηηθψλ 

ζρεκάησλ, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηδενινγίαο κέζα ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ απνδίδνπκε ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο 

νκάδεο, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. Αμηνζεκείσην 

σζηφζν είλαη ην γεγνλφο, φηη ηα ζηεξεφηππα ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο ιεηηνπξγνχλ 

σο «φρεκα» αθφκε γηα ηα άηνκα πνπ «ζηηγκαηίδνληαη» ή ζίγνληαη απφ απηά 

(Καξχδεο, 2001). 

            Δλ θαηαθιείδη, γηα λα κπνξέζνπλ νη δηαθεκίζεηο λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο 

θαη λα επηβάιινπλ ζηεξεφηππα ζα πξέπεη λα ζπλεγνξνχλ ηφζν νη δνκέο ηεο εθάζηνηε 

θνηλσλίαο, ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην φζν θαη ε θπξίαξρε θνπιηνχξα. Καζφηη ε 

θνπιηνχξα είλαη εθείλε πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην λα θαηαλνεζεί ε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά σο θνηλσληθφ κφξθσκα.  

 

3.7. Κνηλσληθέο Αλαπαξαζηάζεηο κέζα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 

 

Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αληαλαθιψληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη δηνρεηεχνληαη 

απφ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Farr, 1995).   

Κχξηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη 

ε δηάδνζε, ε κεηάδνζε θαη ε πξνπαγάλδα θαη ζπλδένληαη κε ηηο γλψκεο, ηηο ζηάζεηο 

θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ. θνπφο ηεο δηάδνζεο είλαη λα παξάγεη απφςεηο, 

κέζα απφ ηελ πιεξνθφξεζε γχξσ απφ έλα αληηθείκελν θαη φρη λα πξνζαλαηνιίδεη 

πξνο κηα νξηζκέλε δξάζε. Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ πην 

αληηθεηκεληθή ζρέζε επηθνηλσλίαο, φπσο εθείλε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην 

θνηλφ θαη ηνλ Σχπνπ. Ζ κεηάδνζε αθνξά ζηελ δηάδνζε κελπκάησλ πνπ εληάζζνληαη 

ζ‟ έλα θνηλφ ζχλνιν πεπνηζήζεσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Απνζθνπεί ζηελ 

δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ νηθνδφκεζε θνηλψλ ζηάζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ.  

   Οη κνξθέο δηάδνζεο ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ζθνπνχο πνπ επηρεηξνχλ λα πινπνηήζνπλ. Ζ «επηηπρία» εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ ησλ 

ΜΜΔ θαηά ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζχλδεζε 

ηνπο κε πξνυπάξρνπζεο λνεκαηηθέο δνκέο, φπσο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

χκθσλα κε ηνλ  Moscovici (1995): 
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«Γηα λα νδεγήζνπκε θάπνηνλ λα αληηδξάζεη ζε κηα λέα πιεξνθνξία, δελ πξέπεη νχηε 

λα ηνπ ηε δψζνπκε ζε κεγάιε δφζε, νχηε λα «αλαθαηαζθεπάζνπκε» ηε ζθέςε ηνπ. Απηφ 

πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα ηε ζπλδέζνπκε, ηξνπνπνηψληαο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη» (Moscovici, 1995:97). 

   πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, φηαλ κηιάκε γηα δεκηνπξγία θνηλσληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηα ΜΜΔ, ελλννχκε θαηά βάζε ηελ αλαζχλζεζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ εξκελεπηηθά 

θαη απνηππψλνληαη ζηε δξάζε αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

   Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο απνηεινχλ έλλνηα κέζα απφ ηελ νπνία ε 

θνηλσληθή ςπρνινγία απνδίδεη ην απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο ππνθεηκεληθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ λνεκαηνδφηεζε αληηθεηκέλσλ, πξνζψπσλ 

θαη ηδεψλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Οη αλαπαξαζηάζεηο δελ είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ 

αληηθεηκέλσλ πξνο εμέηαζε. Γηαηί θαζψο είλαη απνηέιεζκα ζπκβνιηθήο ζθέςεο θαη 

ςπρηθήο δηεξγαζίαο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζηξεβισηηθέο. πρλά, ην ίδην αληηθείκελν ή 

θαηάζηαζε αλαπαξηζηάηαη κε εληειψο μερσξηζηφ ηξφπν ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο. 

   Μηα θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε γηα θάηη κε νηθείν θαη αθεξεκέλν ζα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ζηε βάζε ηεο ήδε ζπγθεληξσκέλεο θνηλσληθήο γλψζεο. Μέζα 

απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηα κέιε κηαο νκάδαο κνηξάδνληαη ακθφηεξα έλαλ θνηλφ 

θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Γη‟ απηφ, αλ θαη ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα κεηαβιεζνχλ ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία κηαο θνηλσληθήο 

αλαπαξάζηαζεο, ν ππξήλαο δελ κεηαβάιιεηαη ην ίδην εχθνια. Οη νκάδεο 

αληηζηέθνληαη ζηε κεηαβνιή ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, γηαηί κέζα απφ απηέο 

παξακέλνπλ ζπλεθηηθέο. 

   Δλ θαηαθιείδη, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο κεηαθέξνληαη ζηε ζθέςε, ην 

ιφγν, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζηάζεηο, ζε ζπλεηδεηφ ή αζπλείδεην επίπεδν. Ζ 

δηάδνζή ηνπο απνηειεί πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ηα καδηθά κέζα 

επηθνηλσλίαο  παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ δηάδνζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

απφ ηα Μ.Μ.Δ βαζίδεηαη ζηε ζχλδεζε ηνπο κε ηα ήδε ππάξρνληα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα. Μέζα απ‟ απηή ηε ζχλδεζε, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηξνπνπνηνχληαη θαη αλαζπληίζεληαη εθ λένπ. 
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                                          Κεθάιαην 4
ν
  Μεζνδνινγία 

4.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο, έγηλε 

επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ, βάζεη ηεο νπνίαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε κειέηε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ ηφπνπ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαλνήζνπκε εηο βάζνο ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ρσξίο σζηφζν λα ζέηνπκε ζε πεξηνξηζκφ ηελ ειεπζεξία  

έθθξαζεο ηνπο (Creswell, 2011). Λέγνληαο πνηνηηθή κέζνδνο, θάλνπκε ιφγν γηα κηα 

δηεξεπλεηηθή κέζνδν (exploratory), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάδπζε λέσλ 

ηππνπνηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, ελψ παξάιιεια βνεζά λα δηεξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο αλαπαξαζηάζεηο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο, θίλεηξα θαζψο θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνηνηηθή έξεπλα δηεξεπλά ηελ 

εκπεηξία ησλ αηφκσλ θαη ηα ππνθεηκεληθά λνήκαηα πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, εζηηάδνληαο 

πάληα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ (αμηαθφ θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην ζην 

νπνίν εγγξάθεηαη. ηφρνο ηεο δελ απνηειεί απιά ε πεξηγξαθή κηαο ζηάζεο, αιιά ε 

νιηζηηθή θαηαλφεζε απηήο. Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο, φηη ε ζεσξία ηεο 

«εκεησηηθήο» θαζαπηή, επηηξέπεη ηελ επειημία επηινγήο ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ, 

αθνχ θαηά ζπλέπεηα απνθιείεη θάπνηεο απζηεξά πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

   Ζ ζπλέληεπμε σο εξγαιείν κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, επηθεληξψλεηαη ζε κηα 

ελδειερή έξεπλα, θαζφηη εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζθέςεσλ ησλ ππφ εμέηαζε ππνθεηκέλσλ, κε έλαλ ζπλδπαζηηθφ ηξφπν πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο (Rubin & Rubin, 1995). πλεπψο, απνηειεί ηελ πην 

ελδεδεηγκέλε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε επίπεδν πνηνηηθήο αλάιπζεο. 

   Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζηα κε ιεθηηθά 

κελχκαηα, πξνζθέξνληαο κηα πην αθξηβή εηθφλα ζηελ εξκελεία ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππφ εμέηαζε ππνθεηκέλσλ (Robson, 2010). Γηαθξίλεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη γηα 

θάζε ελφηεηα ρσξηζηά ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο, βαζηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο, 

εξσηήζεηο. Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα έλα ζρεδηάγξακκα 

πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε δηάηαμε ηνπο, λα επεμεγήζεη, λα πξνζζέζεη ή λα θαηαξγήζεη θάπνηεο 

εξσηήζεηο θαζψο θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη θάπνηα εξψηεζε, αλ απηφ θξίλεηαη 

επηηαθηηθφ (Robson, 2007). Ζ ζπλέληεπμε έρεη ηε κνξθή ζπδήηεζεο, παξά ηαχηα ν 
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εξεπλεηήο θαιείηαη λα εζηηάζεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Γηαζέηνληαο επζχηεηα θαη επγισηηία, ζεβαζκφ θαη 

ηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ, απνθπγή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαηαγξάθεη 

ηηο ζπλεληεχμεηο είηε κε ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ είηε θξαηψληαο ζεκεηψζεηο. ηελ 

παξνχζα έξεπλα αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο καγλεηνθψλεζεο, πξνθεηκέλνπ νη 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο απαληήζεηο θαη ηα δεδνκέλα λα απνηειέζνπλ πηζηή 

θαηαγξαθή ησλ φζσλ εηπψζεθαλ απφ κέξνπο ησλ δηαθεκηζηψλ.  

   Έπεηηα απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζεηξά έρεη ε ιεπηνκεξήο αλάγλσζε ησλ 

απαληήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη εξκελεπηηθή, θαηά θπξηνιεμία, αλαζηνραζηηθή 

ή ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ (Mason, 2003).  

   ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Λέγνληαο αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ, θάλνπκε ιφγν γηα κία ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία πνζνηηθνπνηεί 

θαη θσδηθνπνηεί ηνλ γξαπηφ ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζηελ εμαγσγή 

έγθπξσλ απνηειεζκάησλ (Κπξηαδή, 2004). ηελ παξνχζα έξεπλα, ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ αθνινπζεί ηε δνκή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

   Πνιιάθηο, νη πνηνηηθέο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε γηα 

ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Όπσο αλαθέξεη ε 

Manson (2003), ε εγθπξφηεηα ησλ πνηνηηθψλ κνξθψλ έξεπλαο έγθεηηαη ηφζν ζην 

ηειηθφ πξντφλ φζν θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ηεο δηεμαγσγήο θαη αλάιπζεο 

ηεο έξεπλαο. Βαζηθφ ζεκείν δε, απνηειεί ε ζπλερήο ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην πψο 

πξνθχπηεη ε εξκελεία απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε 

ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο δηαζθαιίδνληάο ηελ απφ ηελ 

επηιεθηηθή αλάγλσζε θαη ηελ κνλνκεξή νπηηθή (Robson, 2007). 

 

4.2. θνπνζεζία - Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα - Γνκή πλέληεπμεο 

 

χκθσλα κε αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ηφζν ζηε 

δηεζλή φζν θαη ζηελ ειιεληθή (ζε κεδακηλή θιίκαθα) εξεπλεηηθή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηεο εηεξφηεηαο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, 

παξαηεξήζεθε αλεπάξθεηα ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, ηελ νπνία θαιείηαη λα θαιχςεη 

ε παξνχζα έξεπλα.  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη, αξρηθά, λα αλαθαιχςεη αλ ε έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

(πνιηηηζκηθά) απεηθνλίδεηαη ζηνλ θφζκν ηεο δηαθήκηζεο, θη αλ απηφ πθίζηαηαη, λα 
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αλαδείμεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη. Αθνινχζσο, επηρεηξείηαη ε 

ζθηαγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πξνβνιή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ηφζν ζε επίπεδν ζεκεηνινγηθφ φζν θαη θνηλσληθφ θαζψο  

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη άκεζα απφ 

ηηο δηαθεκίζεηο ζε αληηδηαζηνιή κε εθείλα πνπ ππνβφζθνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζην 

ππνζπλείδεην, ζέηνληαο ζε εγξήγνξζε ιαλζάλνπζεο ιεηηνπξγίεο. Σέινο, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εξκελεπηεί ε επηξξνή πνπ αζθεί ε δηαθήκηζε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαγσγή ζηάζεσλ, ζηεξενηχπσλ θαη  πξνθαηαιήςεσλ. Πην 

αλαιπηηθά, ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

 Πψο ε δηαθήκηζε θαηαθέξλεη λα πεξάζεη ηα κελχκαηα ηεο ζην θνηλφ; 

(εκεηνινγία)  

 Θα κπνξνχζε ε δηαθήκηζε λα γίλεη θνξέαο πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ; (Αμίεο) 

 Ζ πνιηηηθή ησλ δηαθεκίζεσλ αθνινπζεί θνηλή γξακκή ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο πξνβάιιεηαη ή απνηειεί θεξέθσλν ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζείηε ζε θαζεκία απφ απηέο; (Πνιηηηζκφο) 

 ε ηη βαζκφ έρεη απνδερζεί ν εθάζηνηε άλζξσπνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

ζπλαλζξψπνπ ηνπ ζε επίπεδν θπιήο, ζξεζθείαο, ρξψκαηνο, εζληθφηεηαο; 

(Σαπηφηεηα) 

 πκβάιιεη ε δηαθήκηζε ζηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηελ 

επηθξάηεζε πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηνλ πνιηηηζκηθά «δηαθνξεηηθφ»; 

(ηεξεφηππα) 

 Πνηα είλαη ηειηθά ε δχλακε ηεο δηαθήκηζεο; ε ηη βαζκφ δχλαηαη λα επεξεάζεη 

ζπλεηδήζεηο, ηξφπν θαη ζηάζε δσήο; (Κνηλσληθή αιιαγή)  

 Ο δηαθνξεηηθφο «άιινο» ζηε δηαθήκηζε. Πψο πξνβάιιεηαη θαη ηη ζπκθέξνληα 

εμππεξεηεί; (Ο δηαθνξεηηθφο «άιινο» ζηε δηαθήκηζε) 

   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δηαξζξψζεθαλ νη αληίζηνηρνη 

άμνλεο θαη ελ ζπλερεία νη εξσηήζεηο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Οη εξσηήζεηο 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «αλνηρηνχ ηχπνπ», ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

δηαθεκηζηή λα εθθέξεη ειεχζεξα θαη αβίαζηα ηε γλψκε ηνπ. Ωζηφζν, νη εξσηήζεηο 

πνπ δηαηππψλνληαη δελ πξνθαινχλ αθακςία ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν αθνχ παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ζπλέληεπμεο ζηε ζπδήηεζε θαη ζηα κέηξα ηνπ 

εθάζηνηε δηαθεκηζηή.  
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   Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ επηά βαζηθνχο άμνλεο. Ο 

πξψηνο άμνλαο αθνξά ζην δίπνιν Δηεξφηεηα θαη εκεηνινγία κε αλαθνξέο ζηε 

δηαθήκηζε θαη ηα κελχκαηα πνπ ε ίδηα κεηαδίδεη θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Οη εξσηήζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ πξψην άμνλα είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο γηα ηε δηάδνζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο; 

 Σα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζα κπνξνχζακε λα ηα ηαμηλνκήζνπκε ζε ζεηηθά θαη 

κε; 

   Ο δεχηεξνο άμνλαο ηεο ζπλέληεπμεο, αλαθέξεηαη ζηηο «αμίεο» ηηο νπνίεο 

πξνβάιιεη ε δηαθήκηζε ζε επίπεδν παλαλζξψπηλν θαζψο κειεηά ηελ απήρεζε πνπ 

δχλαληαη νη ίδηεο λα παξνπζηάδνπλ ζε δηεζλή θιίκαθα. Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ άμνλα 

δηαηππψλνληαη σο εμήο: 

 Πηζηεχεηε φηη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ αμίεο φπσο Ηζφηεηα – 

Γηθαηνζχλε - Διεπζεξία - Αιιεινζεβαζκφο; 

 Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ «νηθνπκεληθέο» δηαθεκίζεηο; 

   Ο ηξίηνο άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε κεηαμχ «θνπιηνχξαο θαη 

δηαθήκηζεο» δηεξεπλψληαο, αξρηθά, ην αλ θαηαθέξλεη ε θνπιηνχξα λα κέλεη 

αιψβεηε ζηε καδηθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη δηεζλψο (ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο),  θαη δεπηεξεπφλησο αλ ε δηαθήκηζε εληζρχεη ή φρη ηελ πξνβνιή 

θαη πξνψζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο - ηππνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο ή αληηζέησο 

ρεηξίδεηαη κε ζεβαζκφ ην εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Σέινο, εμεηάδεηε ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο πξνζαξκφδεη ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή 

ελφο πξντφληνο ηεο ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εξσηήζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ «αλαδεηήζεηο» είλαη νη 

εμήο: 

 Θεσξείηε φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο πξνσζεί ηε καδηθή θνπιηνχξα, 

εμαιείθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη θάζε θνπιηνχξα ρσξηζηά; 

 Απηή ε «νκνηνκνξθία», πνπ επηθξαηεί θαη ππεξπξνβάιιεηαη, ηη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί 

θαη ηη επηπηψζεηο έρεη; 

 Πψο παξνπζηάδεηαη ε ίδηα δηαθήκηζε ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα; 

Πξνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν; Ση ζθνπνχο θαη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί ε δηαθνξεηηθή 

ή κε πξνβνιή ηεο; 
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   Ο ηέηαξηνο, θαηά ζεηξά, άμνλαο έρεη λα θάλεη κε ην ξφιν ηεο «ηαπηφηεηαο» 

κέζα ζηε δηαθήκηζε. Σνλ ηξφπν πνπ εθείλε πξνβάιιεηαη ή απνθξχπηεηαη, εληζρχεηαη 

ή απνδπλακψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνχκε. Οη εξσηήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα έρνπλ σο εμήο: 

 Με πνηνλ ηξφπν ε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη «αλαπαξάγεη» ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα; 

 Πηζηεχεηε φηη ε δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ έθθξαζε πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ; 

 Δίλαη δπλαηφλ νη δηαθεκίζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία ελζσκάησζεο ή 

ζπλεθηηθφηεηαο ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο;  

 Ο πέκπηνο άμνλαο, έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε πξνβάιιεη, 

αλαπαξηζηά θαη αλαπαξάγεη ηα πξφηππα κηαο θνηλσλίαο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο 

«ζηεξενηππηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο» πνπ επηθξαηνχλ θαη αλαθπθιψλνληαη 

κέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο απέλαληη ζην «μέλν» - «δηαθνξεηηθφ», θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Οη εξσηήζεηο πνπ ζπλέζεζαλ ην 

πιηθφ απηνχ ηνπ άμνλα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 Πηζηεχεηε φηη ε δηαθήκηζε εληζρχεη ή θαη δεκηνπξγεί ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απέλαληη 

ζε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο; 

 Μπνξεί ε δηαθήκηζε λα ακβιχλεη ζηεξεφηππα; 

 Μπνξείηε λα ζπκεζείηε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή δηαθήκηζε πνπ λα αλήθεη ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ελίζρπζε - άκβιπλζε); 

 Ο έθηνο άμνλαο πξαγκαηεχεηαη ηε δχλακε πνπ αζθεί ε δηαθήκηζε, ζε επίπεδν 

ρεηξαγψγεζεο, εμεηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ππνθείκελν 

δξα, ζπκπεξηθέξεηαη θαη ελεξγεί επεξεαζκέλν απφ απηέο ηηο εθπνκπέο κελπκάησλ 

θαη εηθφλσλ πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά. Δίλαη γεγνλφο βέβαηα φηη,  ε δηαθήκηζε σο 

απνηχπσζε ηεο θνηλσλίαο επηδξά ζε απηή πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο 

αλαθνξηθά κε ζηάζεηο, ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα 

δηεξεπλεζνχλ απηέο νη παξάκεηξνη, νη εξσηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

άμνλα ήηαλ νη εμήο: 

 Μπνξνχλ ηα Μ.Μ.Δ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ; 

 Θεσξείηε φηη ε δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα πξνβάιιεη ή λα επηβάιιεη πξφηππα; 
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 Καηά γεληθή νκνινγία, ε δηαθήκηζε επηδξά ζηε δσή καο ρεηξαγσγψληαο ηε, ζε ζεκείν 

πνπ λα απνδπλακψλεηαη θάζε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο καο. Ση πηζηεχεηε ζρεηηθά κε 

απηφ; 

 Σειηθά ε δηαθήκηζε «θαηαζθεπάδεη» ζπλεηδήζεηο; 

   Ο έβδνκνο, θαη ηειεπηαίνο, άμνλαο ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξεηαη ζηελ «εηθφλα 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ “Άιινπ” ζηε δηαθήκηζε». Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπαξίζηαηαη,  ρξεζηκνπνηείηαη θαη εξκελεχεηαη ν «άιινο» - ν 

«μέλνο» - ν «δηαθνξεηηθφο» απφ εκάο, κέζα απφ ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ 

θαηαθιχδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Ο άμνλαο απηφο ζηνρεχεη, λα αλαθαιχςεη αλ ε 

εηθφλα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» ζνθάξεη ή ιεηηνπξγεί δηαπνιηηηζκηθά, θαζψο θη αλ φιε 

απηή ε «έθζεζε» ηνπ είλαη ηθαλή λα εγείξεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζπλεηδήζεηο γηα έλα 

πην αιιειέγγπν αχξην. Οη εξσηήζεηο απηνχ ηνπ άμνλα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ση είλαη γηα εζάο «Δηεξφηεηα»; Πψο ζα ηελ εξκελεχαηε; 

 Τπάξρεη ν δηαθνξεηηθφο «Άιινο» ζηε δηαθήκηζε; Με πνηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

πνηεο κνξθέο παίξλεη; 

 Ση κήλπκα πεξλάεη; 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζνθάξεη; 

 Τπάξρεη ζεηηθφ κήλπκα γηα ηνλ «Άιιν» φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ή ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη 

ζηε δηαθήκηζε είλαη ην πξντφλ; 

 αο ελδηαθέξεη ε γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ «Άιιν»; 

 Απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε δηαθήκηζε δηαζέηεη ηε δχλακε λα αλαθαηαζθεπάδεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηε θέξλεη ζηα «κέηξα» ηεο. Πψο ιεηηνπξγεί απηφ κε ηνλ 

δηαθνξεηηθφ «Άιιν»; 

 Μπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα καο θάλνπλ λα δνχκε κε «άιιν κάηη» 

ηελ εηθφλα ηνπ «δηαθνξεηηθνχ Άιινπ»; 

      Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ζαθέο φηη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα εθθέξνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηα 

αηζζήκαηα θαη ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνβνιήο θαη αληίιεςεο ηνπ 

«δηαθνξεηηθνχ» κέζα απφ ηε δηαθήκηζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνεζεί θαηά πφζν νη δηαθεκηζηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, θαηά 

ηε ζχλζεζε κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, ηελ εηεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζε επίπεδν 

πνιηηηζκηθφ (ηελ πξνψζεζε ή απφθξπςε απηήο) θαζψο θαη ηνλ ζηφρν ηνλ νπνίν νη 

ίδηνη επηδηψθνπλ ζε ηειηθή αλάιπζε. 
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4.3. Παξνπζίαζε Γείγκαηνο 

 

χκθσλα κε ηνλ Creswell (2011), ε πνηνηηθή έξεπλα απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ελφο 

δεηήκαηνο ζε βάζνο ρσξίο ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε έλα επξχηεξν 

πιεζπζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέγνληαη ζθφπηκα ηα αηφκα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα  κε βάζε θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

   ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ζθφπηκε θαη ηππηθή δεηγκαηνιεςία έιαβε ρψξα 

ζε ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Διιάδαο (Ννκφο Αηηηθήο, Ννκφο Θεζζαινλίθεο, Ννκφο 

Ησαλλίλσλ, Ννκφο Παηξψλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο. Ζ παξνχζα δεηγκαηνιεςία 

ραξαθηεξίδεηαη σο «ηππηθή», θαζφηη ηα ππνθείκελα ηεο κειέηεο απνηεινχλ ηνλ πιένλ 

ελδεδεηγκέλν θαη «θπζηνινγηθφ» πιεζπζκφ πνπ ζα εξσηνχληαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα (Creswell, 2011). 

   Σν πιήζνο ησλ δηαθεκηζηψλ, πνπ απνηέιεζε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, αλέξρεηαη 

ζηνπο 15(δηαθεκηζηέο), κε πνηθηιία ζηελ πξνυπεξεζία θάπνησλ ζε ηκήκαηα 

marketing  πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, ελψ πεξηιακβάλνληαη θαη θάηνρνη δηαθεκηζηηθψλ 

εηαηξηψλ κηθξφηεξεο εκβέιεηαο. 

   ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ δηαθεκηζηψλ ήηαλ ηζφπνζνο, δίλνληαο έηζη κία αιιηψηηθε πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο απφ πιεπξάο νπηηθήο θαη αληίιεςεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

   Αλαθνξηθά κε ηνλ ηφπν δξαζηεξηνπνίεζεο θαη εξγαζίαο ησλ δηαθεκηζηψλ, ην 

δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο, πεξηιακβάλνληαη νη πφιεηο ηεο 

Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Πάηξαο. Ζ θαηαλνκή ησλ 

δηαθεκηζηψλ αλά λνκφ απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 1: 

    

Πίλαθαο 1. Πιήζνο δηαθεκηζηψλ δείγκαηνο αλά Ννκφ. 

Ννκνί Αηηηθήο Θεζζαινλίθεο Ησαλλίλσλ Πάηξαο 

Γηαθεκηζηέο 5 2 5 3 

 

 

4.4. πιινγή δεδνκέλσλ   

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε ηέζζεξηο κήλεο (Γεθέκβξεο 2016 - Μάξηηνο 

2017). Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα είηε ζηα γξαθεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

67 
 

φπνπ εξγάδνληαλ είηε ηειεθσληθψο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφζηαζε απνηεινχζε 

εκπφδην. Οη ελ ιφγσ δηαθεκηζηέο έδεημαλ κεγάιε πξνζπκία θαη δήιν γηα ζπλεξγαζία 

θαη ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έξεπλα, γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ.  Γηα ηελ άξηηα θαη αθξηβή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

έγηλε ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαη αθνινχζεζε πηζηή κεηαθνξά ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε ζπλέληεπμεο. 

   Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζπλέληεπμεο, νη δηαθεκηζηέο δηαβεβαηψζεθαλ φηη δελ 

ζα ππάξμεη άιιν κέζν γηα ηελ ερεηηθή θαηαγξαθή, εθηφο ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ πεξηζζφηεξν άλεηα θαη βνιηθά ζηε ζέα ηνπ 

καγλεηνθψλνπ. Αθφκε, έιαβαλ ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο,  φηη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

δελ ζα ππάξμεη νπδεκία αλαθνξά ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία, είηε απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπο, ηελ εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο εξγάδνληαη 

ή είλαη θάηνρνη, ή θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

αλαγλσξηζηηθά απηψλ. Γφζεθε έκθαζε, ζπλεπψο, ζην φηη ε αλσλπκία ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ απνηειεί ζέκα εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. 
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                       Κεθάιαην 5: Αλάιπζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

Μέξνο 1ν 

 

5.1. Παξνπζίαζε Δπξεκάησλ Πνηνηηθήο Έξεπλαο. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζα αθνινπζήζεη ηε δνκή 

ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη επηά βαζηθνί άμνλεο, 

νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ θαη ηηο ππνελφηεηεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. ε θαζεκία 

απφ ηηο ππνελφηεηεο, ζα αλαθέξνληαη απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο. Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ επαθίεηαη ζηνπο 

άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζψο αθνινπζεί θαη 

αλαζηνραζηηθή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα  πεηχρνπκε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθή επεμήγεζε ησλ επξεκάησλ.  

   Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαθέξνπκε φηη δίπια ζηα απνζπάζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζα ππάξρεη ε ζήκαλζε 1, 2, 3, 4 θ.η.ι., ε νπνία νπζηαζηηθά 

αληηζηνηρεί ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ δηαθεκηζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ην 1 αληηζηνηρεί 

ζηελ απάληεζε πνπ έδσζε ν Γ1. Παξέρεηαη, επνκέλσο, ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαγλψζηε λα ζπλδπάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη κπξνζηά ηνπ κε ηηο 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

 

5.1.α. Γηαθήκηζε θαη εκεηνινγία 

 

Ο πξψηνο άμνλαο επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο 

επηζηήκεο ηεο «εκεησηηθήο». Σνλ ηξφπν πνπ επελεξγεί ε κία ζηελ άιιε θαζψο θαη  

ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ λα αληαλαθινχλ ή λα «θαηαζθεπάδνπλ» ηε βαζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο άμνλαο απηφο δνκείηαη απφ δχν (2) βαζηθέο εξσηήζεηο, σζηφζν, ε 

δνκή ηνπ ήηαλ επέιηθηε ψζηε λα κελ νξηνζεηείηαη είηε ε πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο είηε 

νη απαληήζεηο πνπ ζα έδηλε ν εθάζηνηε δηαθεκηζηήο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηαμηλνκήζεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο γηα 

ηελ νκαιή αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
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Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο γηα ηε δηάδνζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο. 

 

Πξνινγίδνληαο ην ζέκα ηεο έξεπλαο ζηνπο δηαθεκηζηέο, ηέζεθε σο αξρηθφ εξψηεκα 

πνηα είλαη ηα κέζα πνπ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ σο «φρεκα», πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ 

ην δηθφ ηνπο κήλπκα, είηε απηφ είλαη θαηαλαισηηθφ, είηε θνηλσληθφ, είηε θαιχπηεη 

παξάιιεια δηηηά ζπκθέξνληα. Αδηακθηζβήηεην ήηαλ ην γεγνλφο φηη φινη, 

αλεμαηξέησο, έθαλαλ ιφγν γηα κέζα καδηθήο εκβέιεηαο, είηε παξαδνζηαθά είηε 

πεξηζζφηεξν πξνεγκέλα ζεκεηψλνληαο, σζηφζν, θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ αληηζηνηρία κέζνπ - ειηθίαο, θαζψο θαη ηελ επηθξάηεζε ελφο κέζνπ 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνην άιιν. 

   Οξηζκέλνη δηαθεκηζηέο (5 ζηνπο 15), αλέθεξαλ σο ελδεδεηγκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά «Μέζα» ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ην internet 

ππνζηεξίδνληαο, ζζελαξά, ηελ θπξηαξρία ηεο ηειεφξαζεο ζηελ Διιάδα, ιφγσ 

θνπιηνχξαο, κε ην internet λα αθνινπζεί. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

«Καηά ηεθκήξην ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα κέζα γηα ηε δηάδνζε ηδησηηθψλ κελπκάησλ 

θαη ηελ εκπέδσζε ηνπο, ρσξίο εμαηξέζεηο. Απιά ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε απφ 

πιεπξάο έληαζεο. πλεπψο ηα πην καδηθά φπσο ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη internet 

ηπγράλνπλ κεγαιχηεξεο απήρεζεο, κε ηελ ηειεφξαζε λα θπξηαξρεί ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

ιφγσ θνπιηνχξαο.»(11) 

«Ήρνο-Δηθφλα-Λφγνο (Ραδηφθσλν – Σειεφξαζε -Internet). Ζ εηθφλα απεπζχλεηαη ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε-ζεαηή, πξνθαιψληαο ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζέιεη λα 

πεξάζεη αλάινγα κε ην concept ηεο δηαθήκηζεο. Δλψ ν ιφγνο, ζπλήζσο απιφο θαη 

επηγξακκαηηθφο, απεπζχλεηαη θπξίσο ζηε ινγηθή κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα., 

πλεζέζηεξα, ζηφρνο είλαη έλα ζιφγθαλ ή κηα ρηνπκνξηζηηθή έθθξαζε πνπ ζα 

εληππσζεί ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή.»(7) 

   Έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθεκηζηψλ (10 ζηνπο 15), έθαλε αλαθνξά ζε θάπνηα πην 

εμεδεηεκέλα κέζα φπσο: 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

70 
 

«Μεγάιε είλαη ε δχλακε ηεο outdoor δηαθήκηζεο.»(9) 

«Blogs, Social Media, Banner, αθίζεο, θσηεηλέο πηλαθίδεο.»(8) 

«Σνπνζέηεζε πξντφληνο (ηειεφξαζε),εθηππψζεηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (κνπζακάδεο, 

“ληχζηκν” κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, καδηθή απνζηνιή ηειεθσληθψλ κελπκάησλ θαη 

mail).»(5) 

«Social media (φρη θαη ηφζν ελδεδεηγκέλα), εθεκεξίδα, πεξηνδηθά.»(12) 

«Σν digital θαη γηα πεξηζζφηεξν άκεζε δηάδνζε νη ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο (θηλνχκελα 

ιεσθνξεία, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θαη κεηξφ).»(10) 

   Ωζηφζν, ε κεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηψλ (2 ζηνπο 15), ηζρπξίζηεθε φηη ηα «Μέζα» 

πνπ επηιέγνπλ θάζε θνξά γηα λα πξνσζήζνπλ έλα πξντφλ είλαη ζχζηνηρα πξνο ην 

θνηλφ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα απεπζπλζνχλ, εμαξηψληαη δειαδή απφ ην αληίζηνηρν 

ειηθηαθφ «target group». Πην ζπγθεθξηκέλα, δήισζαλ:  

«Αλάινγα κε ην θνηλφ πνπ απεπζχλεζαη. Γηα κέζσ θαη άλσ ειηθία επηιέγνπκε ηα 

“παξαδνζηαθά Μέζα”. Δάλ απεπζπλφκαζηε ζην κέζσ θαη θάησ, πάκε ζην ειεθηξνληθφ 

θαηά βάζε θνκκάηη.»(1) 

«Αλάινγα κε ην θνηλφ επηιέγεηο θαη ηα θαηάιιεια Μέζα. ηνρεχεηο θπξίσο ζηα άκεζα 

ελδηαθέξνληα θαη ηα κέζα πνπ ηνπο θαηαθιχδνπλ»(6) 

   Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ε εκεηνινγία θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο κέζα απφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθήκηζεο, είηε απηή πξνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, έληππα ή 

ερεηηθά. Παξαηεξείηαη λα επηθξαηεί κία ηαθηηθή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

εθάζηνηε κελχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα «επαηζζεηνπνηεζνχλ» φινη νη απνδέθηεο, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο. Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαθήκηζε θάλεη επηηαθηηθή 

ηελ παξνπζία ηεο, πνηθηινηξφπσο, ζε θαζεκεξηλή θιίκαθα. Αμίδεη ηέινο λα 

ζεκεησζεί φηη, ζηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο δηαθεκηζηέο ζρεηηθά κε ηα «Μέζα» 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο, θαίλεηαη ν ίδηνη λα έρνπλ 

ελαπνζέζεη ζηε ιήζε ηελ επηζηήκε ηεο εκεηνινγίαο θαη ηελ αλαθνξά ζε θψδηθεο, 

ζχκβνια θαη ζεκεία ζηε δηαθήκηζε θαη λα έρνπλ δψζεη πξνβάδηζκα ζην marketing -  

ζην θνκκάηη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζαλ 

απνηειεί ην θχξην κέιεκα ηνπο. 
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Καηεγνξηνπνίεζε ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο 

 

ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαθεκίζεηο. Αλ, δειαδή, ζηνρεχνπλ 

ζηε κεηάδνζε ελφο ζεηηθνχ θαη αηζηφδνμνπ κελχκαηνο κε ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ή αλ ππάξρεη ε πξφζεζε λα «ηαξαθνπλήζνπλ» θαη λα 

ζνθάξνπλ ηνλ ζεαηή.  

   Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη φηη, 6 ζηνπο 15 

δηαθεκηζηέο θάλνπλ ιφγν γηα μεθάζαξε επηθξάηεζε ζεηηθψλ κελπκάησλ ζηε 

δηαθήκηζε, θάηη ην νπνίν φπσο ππνζηήξημαλ, απνηειεί απηνζθνπφ θαη ζεκέιηα αξρή 

ηεο επηζηήκεο πνπ νη ίδηνη ππεξεηνχλ. Οη απφςεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

«Σα πεξηζζφηεξα κελχκαηα πνπ εθπέκπνληαη είλαη ζεηηθά, απιά αιιάδεη ν ηφλνο θαη ην 

χθνο. Άιια είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθά, άιια story telling, θάπνηα άθξσο 

πξνσζεηηθά θαη θάπνηα άιια εθπαηδεπηηθά.»(10) 

«Τπάξρεη έλαο θαλφλαο πνπ επηθξαηεί ζηε δηθή καο δνπιεηά πνπ ιέεη πσο, εάλ ε 

δηαθήκηζε δελ είλαη ζεηηθή θαη δηαζθεδαζηηθή δελ έρεη ξφιν ζηε δσή καο.» (3) 

«Γηα λα πεξάζεηο ην κήλπκα ζνπ πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ, λα αγγίδεη δειαδή ηα αλψηεξα 

έλζηηθηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο» (1) 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα αληίζηνηρν ζρεδφλ, πνζνζηφ δηαθεκηζηψλ (7 ζηνπο 

15) δελ ζεσξεί ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ σο κνλφδξνκν. 

Αληίζεηα, εληζρχεη ηελ χπαξμε ηφζν ζεηηθψλ φζν θαη αξλεηηθψλ κελπκάησλ ζηε 

δηαθήκηζε, ζεσξψληαο απηφ ην δίπνιν αδηακθηζβήηεην γεγνλφο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ: 

«αθψο θαη ππάξρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά κελχκαηα. Καη φρη απιά γίλεηαη απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε αιιά κπνξεί έλα ζεηηθφ κήλπκα λα εκπεξηέρεη θάηη πνιχ αξλεηηθφ. 

πσο κελχκαηα πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν σο lifestyle»(12) 

«Τπάξρεη δηάθξηζε! Θεηηθά είλαη ηα κελχκαηα πνπ πξνθπιάζζνπλ ή βνεζνχλ κέζσ ηεο 

ελεκέξσζεο ην θνηλφ. πλήζσο, είλαη κελχκαηα πνπ ππάξρνπλ απφ ην θξάηνο ή άιιεο 

θνηλσθειήο νξγαλψζεηο κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε. Δλψ αξλεηηθά είλαη ηα κελχκαηα 

πνπ παξαπιεξνθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ην θνηλφ νδεγψληαο ηνπο ζε πιάλε.»(6) 
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«Ζ δηαθήκηζε κπνξεί, απφ ηε κηα, λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα έλα πξντφλ, λα 

ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη γηα θνηλσληθά ζέκαηα. Απφ ηελ άιιε φκσο, νδεγεί ζε 

ππεξθαηαλαισηηζκφ, ιαλζαζκέλα πξφηππα δσήο, εμάιεηςε πνηθηινκνξθίαο θαη 

ειεχζεξεο βνχιεζεο ελψ νδεγεί ην θνηλφ ζε έλαλ πιαζκαηηθφ θφζκν.»(5) 

   Σέινο, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δηαθεκηζηψλ (κφιηο 2 ζηνπο 15), 

επεζήκαλαλ φηη ζηελ Διιάδα αξλεηηθή δηαθήκηζε, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, δελ 

πθίζηαηαη θαζψο απνηειεί ζηνηρείν ηνπ εθηφο ζπλφξσλ marketing θαη παξαηεξείηαη, 

θαηά θφξσλ, ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθά δήισζαλ: 

«Σν αξλεηηθφ κήλπκα - ε αξλεηηθή δηαθήκηζε είλαη καραηξηά ζην ππνγάζηξην ηνπ 

αλππνςίαζηνπ θαηαλαισηή. ηελ Διιάδα, σζηφζν, αξλεηηθή δηαθήκηζε δελ ππάξρεη 

αθφκε. ην εμσηεξηθφ φκσο πθίζηαηαη θαη αθνξά θπξίσο ζηελ πνιηηηθή»(3)  

«Αξλεηηθφ κήλπκα δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. Γελ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηαηί δελ κπνξεί ν 

θφζκνο λα ην δηαρεηξηζηεί. Θέιεη θάηη πην αλάιαθξν. Σν αξλεηηθφ κήλπκα ζνθάξεη. ην 

εμσηεξηθφ ε δηαρείξηζε ηνπ αξλεηηθνχ κελχκαηνο γίλεηαη πην εχθνια»(1) 

   πλεπψο, ε αξλεηηθή ρξνηά κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ή ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

ζπνη απνθεχγεηαη, ζπλεηδεηά, ζηελ Διιάδα αθνχ ηφζν νη ίδηνη αδπλαηνχκε λα ην 

δηαρεηξηζηνχκε φζν θάηη ηέηνην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πνζεηά ζπκθέξνληα ησλ 

«κεγάισλ δπλάκεσλ». Ωζηφζν φπσο θάπνηνη αλέθεξαλ είλαη θάηη ην νπνίν, 

λνκνηειεηαθά, ζα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη ζηνλ Διιάδηθφ ρψξν ζε βάζνο 

ρξφλνπ. 

 

5.1.β. Ζ πξνβνιή ησλ αμηψλ κέζα απφ ηε δηαθήκηζε 

 

Ο δεχηεξνο άμνλαο ηεο έξεπλαο επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αμίεο 

Κνηλσληθέο - Δζληθέο - παλαλζξψπηλεο, πξνσζνχληαη ή παξαγθσλίδνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηαθήκηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε δχλαηαη λα εγείξεη ζπλαηζζήκαηα, λα 

κεηαιακπαδεχζεη πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη κελχκαηα ή αλ φια απηά έξρνληαη ζε 

δεχηεξε κνίξα, ιφγσ άιισλ - δηαθνξεηηθψλ «πξνηεξαηνηήησλ». Ο άμνλαο απηφο 

απνηειείηαη απφ δχν (2)  βαζηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 
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Γηαθεκίζεηο θαη Αμίεο: Ηζφηεηαο-Γηθαηνζχλεο-Διεπζεξίαο - Αιιεινζεβαζκνχ. 

 

Αξρηθά, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε θαη ηε γλψζε ηνπο 

ζρεηηθά κε ην αλ ε πξνβνιή κηαο δηαθήκηζεο ζα κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί κε ζεβαζκφ 

θαη λα ππνζηεξίμεη ηε κεηάδνζε θάπνησλ αμηψλ παξάιιεια κε ηελ πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ελφο πξντφληνο - κηαο ππεξεζίαο ή αλ θάηη ηέηνην αθνχγεηαη νπηνπηθφ. Αλ 

ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο δηαζέηεη επαηζζεζίεο θαη παλαλζξψπηλν ραξαθηήξα ή 

αλ φια απηά ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο. Δλψ, παξάιιεια, θιήζεθαλ λα 

απνζαθελίζνπλ πνχ θαη ζε ηη  «επελδχεη» ε δηαθήκηζε. 

   Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηά πιεηνςεθία (13 ζηνπο 15), θάζε άιιν 

παξά αηζηφδνμεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη 

δηαθεκηζηέο θάλνπλ ιφγν γηα πξνθαλή δπλαηφηεηα ηεο δηαθήκηζεο λα εληζρχζεη ηελ 

πξνβνιή αμηψλ, φκσο απηφ είλαη θάηη ην νπνίν, φπσο νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ, 

απνθεχγεηαη ζπλεηδεηά θαζφηη βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο «επηηαγέο» ηνπ 

marketing. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξνπλ: 

«αθψο θαη κπνξνχλ, δπζηπρψο φκσο θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη. Πξνθαλψο δελ 

εμππεξεηνχληαη κεγάια ζπκθέξνληα, Ζ φπνηα θνηλσληθή δνκή ζέινπλ λα επεξεάζνπλ 

δπζηπρψο δελ δνκεί αμίεο, δνκεί ζπκθέξνληα.»(13) 

«Ναη κπνξεί αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν εηαηξηθφ-

θνηλσληθφ πξφγξακκα ηχπνπ ΔΚΔ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε δηαθήκηζε δελ 

επελδχεη ηφζν πνιχ ζε αμίεο….»(10) 

«Μέζα ζηνπο θπξίαξρνπο θαλφλεο ηνπ marketing είλαη ε ρξήζε βαζηθψλ αμηψλ φπσο ε 

Αγάπε θαη ε Ηζφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζηνρεχζνπκε ζην ζπκηθφ/ζπλαίζζεκα ηνπ 

αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ελφο πξντφληνο. Οη αμίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απιά σο κέζα - σο εξγαιεία μεθάζαξα. Σίπνηα παξαπάλσ.»(11) 

   Ωζηφζν, κηα κηθξή αθηίλα αηζηνδνμίαο πξνβάιιεηαη απφ ηε κεηνςεθία ησλ 

δηαθεκηζηψλ (2 ζηνπο 15), νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη θάηη ηέηνην ππνζηεξίδεηαη ή έζησ 

επηρεηξείηαη ζε κηθξή θιίκαθα, γηα ηελ ψξα. Γειψζεηο φπσο νη παξαθάησ ην 

απνδεηθλχνπλ: 

«Αζθαιψο θαη ην θάλνπλ. Πηζαλφηαηα νη δηαθεκίζεηο πνπ ην επηηπγράλνπλ απηφ 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ ην επξχ θνηλφ.»(7) 
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«Φπζηθά κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ηέηνηεο αμίεο θαη βιέπνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

δεηιά βέβαηα αθφκε, πξνβάιινληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο ηέηνησλ αμηψλ 

θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.»(5) 

   Κάπνηνο δηαθεκηζηήο, σζηφζν, κπφξεζε λα ζπκεζεί θάπνηα εηαηξία πνπ 

πξσηνζηάηεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: 

«ε δηαθεκίζεηο ηζφηεηαο ε Benetton ππήξμε πξσηνπφξνο θαη παξακέλεη. Γελ ζπκάκαη 

θάπνηα άιιε εηαηξία κε αληίζηνηρε εθζηξαηεία.»(9) 

 

 

 

Οηθνπκεληθέο δηαθεκίζεηο 

 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ηελ εκπεηξία πνπ έθεξε ν 

θαζέλαο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα θαηαζέζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε νηθνπκεληθψλ δηαθεκίζεσλ. Δάλ ππάξρνπλ, 

δειαδή,  δηαθεκίζεηο πνπ δηαζέηνπλ δηεζλή απήρεζε, πψο επηηπγράλεηαη απηφ θαη ζε 

ηη αθξηβψο ζηνρεχνπλ. 

   Όινη νη δηαθεκηζηέο πιελ ελφο (14 ζηνπο 15), απάληεζαλ θαηαθαηηθά ηνλίδνληαο 

νηη ε πιεζψξα ησλ δηαθεκίζεσλ ηείλνπλ λα γίλνπλ νηθνπκεληθέο. Κάλνληαο ιφγν γηα 

αηζζεηή επηθξάηεζε απηψλ, θάηη πνπ φπσο επηζήκαλαλ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία δξνχκε θαη αιιειεπηδξνχκε. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλέθεξαλ: 

«Καη βέβαηα ππάξρνπλ. Υαξαθηεξηζηηθέο νηθνπκεληθέο δηαθεκίζεηο, είλαη απηέο ηεο 

“Coca-Cola” θαη ηεο “HSBC”. Πξνβάιινληαη παληνχ δίρσο λα αιιάδνπλ ην γεληθφ 

ηνπο λφεκα.»(12) 

«αθψο θαη ππάξρνπλ. Δίλαη απηέο νη δηαθεκίζεηο πνπ πηάλνπλ απηφ πνπ ιέκε 

“Universal Trout”. ηεξίδνληαη ζε έλα θνηλφ ζηνηρείν αλεμαξηήησο πνιηηηζκνχ θαη ην 

εθδειψλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθηέιεζεο ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα.»(10) 

«Βεβαίσο, γηαηί ππάξρνπλ νηθνπκεληθέο αμίεο.»(2) 

«Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαθήκηζε αγγίδεη ηα αλψηεξα έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ, 

νηθνπκεληζκφο ζηε δηαθήκηζε ππάξρεη.»(11) 
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«ε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία φπσο απηή ηεο Γαιιίαο γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξείο 

λα θηηάμεηο 100 δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο. Πξέπεη λα θάλεηο κηα δηαθήκηζε πνπ λα έρεη 

θνηλφ ζηφρν, παηψληαο ζε θνηλνχο-νηθνπκεληθνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο.»(1) 

«Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο ζήκεξα πηζηεχσ είλαη νηθνπκεληθέο. Άιισζηε εθεί καο 

πάεη ην ξεχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.»(8) 

«Πξνθαλψο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν άιισζηε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηα κεγάια Brand names (Coca-Cola, Zara, Samsung, 

HSBC).»(7) 

    

ηνλ αληίπνδα σζηφζν ππήξμε θαη ε άπνςε φηη: 

«Γχζθνια παξαηεξνχκε ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκίζεηο. πάληα ίζσο λα ππάξρνπλ 

ηέηνηα ζηνηρεία φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ κήλπκα.»(5) 

   Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε θπξηαξρία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αζθεί ηελ επηξξνή ηεο 

θαη ζην χθνο ησλ δηαθεκίζεσλ. Όπσο νη ίδηνη νη δηαθεκηζηέο αλαθέξνπλ, νη ηάζεηο 

ηεο επνρήο θαη νη θνηλσληθέο «επηηαγέο» θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

δηαθεκίζεσλ νηθνπκεληθήο θιίκαθαο, νη νπνίεο  βαζηδφκελεο ζε έλα θνηλφ θψδηθα 

πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο «φιν» ην θαηαλαισηηθφ θνκκάηη ηεο 

αγνξάο. Όπσο, άιισζηε, ππνζηεξίδνπλ «Αθνχ ππάξρνπλ νηθνπκεληθέο αμίεο, νθείινπλ 

λα ππάξρνπλ θαη νηθνπκεληθέο δηαθεκίζεηο». 

 

5.1.γ. Κνπιηνχξα θαη δηαθήκηζε 

 

Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά άμνλαο ηεο έξεπλαο, απνζθνπεί λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε επηθξάηεζε ηεο θνηλήο αγνξάο - θνηλήο ηδέαο - θνηλήο αληίιεςεο θαη ζηάζεο 

δσήο, ζηελ θνπιηνχξα πνπ θέξεη θάζε άλζξσπνο ρσξηζηά. Πην αλαιπηηθά, 

επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί αλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθχιαμεο 

ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηνηρείσλ καο, σο πνιηηηζκφο, ή ζε αληίζεζε κ‟ 

απηφ νη αλζξψπηλεο κάδεο κπαίλνπλ ζε έλα ρσλεπηήξη πνιηηηζκψλ θαηαιήγνληαο ζ‟ 

έλα «πξνθαηαζθεπαζκέλν» θνηλφ «θαινχπη». Γηα λα θαηαζηεί απηφ ζαθέο, 

δηαηππψζεθαλ δπν βαζηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο.  
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Ζ βηνκεραλία ηεο Μαδηθήο θνπιηνχξαο θαη νη θνηλσληθέο ηεο επηξξνέο. 

 

Εεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

βηνκεραλία ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο ιεηηνπξγεί, ηη επηπηψζεηο έρεη θαη πνηα 

ζπκθέξνληα εμππεξεηεί.  

   ην εξψηεκα απηφ, ε πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηψλ (12 ζηνπο 15), ππνζηήξημε 

φηη θάηη ηέηνην παξαηεξείηαη θαηά θφξσλ, κε ηε δηαθήκηζε λα «παηά» πάλσ ζ‟έλα 

θνηλφ κνλνπάηη αγλνψληαο ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ηδηαηηεξφηεηα πνπ 

«θνπβαιά» ν θαζέλαο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο 

απφ ηελ πψιεζε ηνπ εθάζηνηε δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. Ωζηφζν, νη ίδηνη 

επηζεκαίλνπλ φηη απηφ απνηειεί «κέξνο ηνπ παηρληδηνχ» πνπ επηηάζζεη ην θαηλφκελν 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ «αλψηεξα ζπκθέξνληα». 

Λεπηνκεξέζηεξα, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

«πσο θαη ζε άιινπο ηνκείο έηζη θαη ζηε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο 

νκνηνκνξθίαο πξνο επίηεπμε κηαο παγθφζκηαο ειεγρφκελεο κάδαο»(5) 

«ινη είκαζηε θάησ απφ ηελ ίδηα νκπξέια, γηαηί απηφ εμππεξεηεί ηα κεγάια 

ζπκθέξνληα»(1) 

«Ζ παγθνζκηνπνίεζε αλ δελ ελψζεη φινλ ηνλ πιαλήηε, θάπνηνη δελ ζα αγνξάζνπλ, 

Οπφηε έρνληαο σο εξγαιείν ηε δηαθήκηζε πξνζπαζεί λα θάλεη φινπο λα ρνπλ θνηλέο 

ζπλήζεηεο»(3) 

   ηνλ αληίπνδα, ππήξμε έλα κηθξφ πνζνζηφ δηαθεκηζηψλ (4 ζηνπο 15), νη νπνίνη 

πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ ζεηηθή ρξνηά ζηε ρξήζε ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο, σο 

ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ παγθφζκηνπ γίγλεζζαη. Τπνζηήξημαλ φηη ε δηαθήκηζε παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εηζρσξήζνπκε ζε κνλνπάηηα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, ηδεψλ θαη 

ηξφπνπ δσήο, ρσξίο σζηφζν λα καο θάλεη λα απνιέζνπκε ηα δηθά καο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ: 

«Να είκαζηε φινη ίδηνη φρη. Να είκαζηε ελσκέλνη θαη λα κνηξαδφκαζηε θνηλέο αμίεο θαη 

ελδηαθέξνληα λαη. Απηφ πξνσζεί ε δηαθήκηζε»(4) 

«Ζ δηαθήκηζε πην πνιχ καο νδεγεί ζηε ινγηθή ηνπ “Sing global-act local”. Ναη κελ 

καο θηάλεη ζην καδηθφ αιιά απφ ηελ άιιε ζνπ δίλεη θαη ηνλ έιεγρν»(15) 
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«Ζ καδηθνπνίεζε είλαη επηζπκεηή θηφιαο. Δίλαη πην εχθνιν λα θαηεπζχλεηο θαη λα 

επεξεάζεηο κηα νκνηφκνξθε κάδα αηφκσλ ζε ζρέζε κε εηεξφθιηηεο νκάδεο»(4) 

«ε έλαλ θφζκν φπνπ ε πιεξνθφξεζε κεηψλεη ηηο απνζηάζεηο, ν θφζκνο έρεη 

πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε καδηθή 

θνπιηνχξα»(6) 

 

Ζ επηθξάηεζε ηεο νκνηνκνξθίαο, ηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηεί θαη νη επηπηψζεηο πνπ 

θέξεη 

 

ηε δεχηεξε εξψηεζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «θνπιηνχξα θαη δηαθήκηζε», έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νκνηνκνξθία πνπ πθίζηαηαη 

ζε θαζνιηθφ επίπεδν δξα θαη επηδξά ζηε θαζεκεξηλφηεηα καο θαζψο θαη απφ πνηνπο 

παξάγνληεο ππνθηλείηαη. Εεηήζεθε, ινηπφλ, απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαηαζέηνληαο ηε γλψκε ηνπο, θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή 

γσλία. Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

«Γνπιεηά ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα “πεξάζεη” ηα πξντφληα ηεο ζε δηαθνξεηηθνχο 

αλζξψπνπο ηνπ πιαλήηε. Αλ δελ κπνξέζεη λα ζπάζεη ην θάζηξν έζλνο – θνπιηνχξα –

ήζε - έζηκα, ηφηε ζηαζκίδεη ηνπο παξάγνληεο θαη δεκηνπξγεί θακπάληα γηα λα κπεη ζηηο 

ηνπηθέο αγνξέο»(3) 

«ηφρνο καο είλαη ε νκνγελνπνίεζε θαη πνπιάκε έλα πξντφλ ζε φινπο»(9) 

«Σα ζπκθέξνληα είλαη θαζαξά θεξδνζθνπηθά. πγθέληξσζε ρξήκαηνο κε ηνλ ιηγφηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Δπίπησζε απηήο ηεο νκνηνκνξθίαο είλαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο επηινγήο πνπ ζαξξεί ν θαηαλαισηήο φηη έρεη»(14) 

«Τπάξρεη πεξίπησζε λα εμππεξεηεί ζπκθέξνληα κεγάισλ πνιπεζληθψλ ή πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ γηα λα “ηαξάμνπλ ηα λεξά”»(10) 

«θνπφο ηεο, ε θαηαλάισζε ζε θάζε ηεο κνξθή»(1) 

«Αλ ήκνπλ εηαηξία ζα πξνηηκνχζα λα είρα 1 ή 15 πξντφληα; Έλα θαη λα ην πνπιάσ 

παληνχ αλεμαηξέησο ή 5 θαη λα πξνζπαζψ λα πείζσ ηνλ θφζκν φηη είλαη ηδαληθφ γηα 

εθείλνπο ;Θα πξέπεη λα κπνξψ δειαδή κε κηα θακπάληα λα ππνζηεξίμσ ην έλα κνπ 

πξντφλ θαη λα κελ έρσ πεξηηηά έμνδα»(11) 
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    Αλαινγηδφκελνη ηηο ζπλέπεηεο πνπ θέξεη απηή ε νκνηνκνξθία ηάζεσλ, ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ, αξθεηνί δηαθεκηζηέο έθαλαλ ιφγν γηα έλα ζηαδηαθφ ηζνπέδσκα ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, κε 

θπξίαξρν απηνζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο.Υαξαθηεξηζηεθά αλέθεξαλ: 

 «ηαλ πξνβάιιεηαη ή επηβάιιεηαη έλα παγθφζκην πξφηππν δσήο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ληπλφκαζηε κέρξη ηνλ ηξφπν πνπ ζθεπηφκαζηε είλαη επφκελν λα δεκηνπξγείηαη έλα 

ειεγρφκελν θνηλφ πξνο φθεινο κεγάισλ εηαηξηψλ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο νηθνλνκίαο»(5) 

 «Ζ δηαθήκηζε έρεη ζθνπφ λα πνπιήζεη ην πξντφλ ηεο αλ είλαη δπλαηφλ ζε φινλ ηνλ 

θφζκν, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηδηαηηεξφηεηεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηε ζηαδηαθή 

αιινίσζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ παξαδφζεσλ θάζε ιανχ ζε βάζνο ρξφλνπ»(2) 

«Χο επίπησζε ζεσξνχκε ηελ έθιεηςε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο 

θαη ηε δεκηνπξγία κηαο καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ εμαθαλίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα, αληηιήςεηο θαη παξαδφζεηο»(7) 

 «Δλψλεηαη φ,ηη εμππεξεηεί ζπκθέξνληα. Φπζηθά θαη ππάξρνπλ επηπηψζεηο θαη είλαη ήδε 

νξαηέο. ια ιεηηνπξγνχλ ηειεθαηεπζπλφκελα»(2) 

 

Ζ πξνβνιή ηεο ίδηαο δηαθήκηζεο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. 

 

 ην παξαθάησ εξψηεκα, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα θαηαγξάςνπλ ηε γλψκε 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιιεηαη κηα δηαθήκηζε (πνιπεζληθήο θπξίσο 

εηαηξίαο) ζε δηεζλή εκβέιεηα, εάλ ην κήλπκα πνπ δηαδίδεηαη παξακέλεη θνηλφ 

αλεμαηξέησο ζξεζθείαο - θνπιηνχξαο - πνιηηηζκνχ ή αλ παξνπζηάδεηαη αλάγθε 

ελαξκφληζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα εθάζηνηε πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα πνπ 

πξφθεηηαη λα πξνβιεζεί.  

   Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαίλεηαη λα επηθξαηεί  νκνθσλία 

ζρεηηθά ην φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο κνηάδεη λα αθνινπζεί κία «θνηλή 

γξακκή», ε νπνία ζέιεη ηηο εηαηξίεο λα εκθαλίδνπλ κηα ηαχηηζε θαη έλαλ ελζηεξληζκφ 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ζηελ νπνία  ζέιεη λα εηζρσξήζεη, εδξαηψλνληαο 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δχλακή ηεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, ψζηε λα γίλεη ε ίδηα κέξνο 
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ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαη θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Πην ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπλ: 

«Τπάξρεη πεξίπησζε λα πξνβιεζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε Nike κπνξεί λα βγάιεη 

κηα θακπάληα πνπ λα απεπζχλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν αλαθεξφκελε ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

αγψλεο. Τπάξρεη θαη έλαο δεχηεξνο ηξφπνο πνπ είλαη φηη αιιάδσ ιίγν ηνλ ηξφπν πνπ 

απεηθνλίδσ ηα πξάγκαηα γηα λα ηαηξηάδσ ζηελ εθάζηνηε θνπιηνχξα-

“Localization”»(15) 

«Ζ πξνβνιή ηεο ίδηαο δηαθήκηζεο παληνχ ηξνπνπνηείηαη - αιιάδεη - πξνζαξκφδεηαη. 

Δλψ ε ηδέα κπνξεί λα είλαη ε αθξηβψο ε ίδηα, κπνξεί λα γίλεη “localize” θαη λα 

εθθξάζεη θαιχηεξα απηφ πνπ βιέπεηο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ζνπ ζπλήζεηεο θαη 

παξαδφζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε θακπάληα ησλ “McDonalds” θαη ηεο 

“Coca-Cola” αλά ηνλ θφζκν»(3) 

«ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ πξνζαξκφδνπλ ζηα κέηξα θάζε θνπιηνχξαο γηα λα έρεη έλα 

“relevant”-κηα ζρεηηθφηεηα κε ηε ρψξα πνπ πξνβάιιεηαη»(4) 

«Οη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε πνιιά θξάηε, 

πξνζαξκφδνληαη απφ θξάηνο ζε θξάηνο. Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξνβνιή 

ζθνπεχεη ζηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε κεγαιχηεξε απήρεζε ηνπ 

πξντφληνο ή ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο επξχηεξα»(13) 

«Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζα βξίζθεη εκπφδηα θαη ζα ζπγθξνχεηαη πάληα κε ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, γη απηφ θαη νη δηαθεκίζεηο “αλαγθάδνληαη” θαη πξνζαξκφδνληαη, 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ πξνβνιή ηνπο. Γηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν, ην είδνο, ην χθνο ηνπο κε 

βάζε ηα ηνπηθά ήζε θαη έζηκα θάζε ρψξαο.»(11) 

«ρη κε ηνλ ίδην ηξφπν. πλήζσο είλαη δχζθνιν λα έρεηο έλα θνηλφ κήλπκα γηα πνιχ 

θφζκν. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηνη θνηλνί θψδηθεο γηα λα παηήζεη θάπνηνο. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη θνκκάηηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θάζε ιανχ πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαδψζεη πην εχπεπηα ην κήλπκα ηνπ (π.ρ ε δηαθήκηζε ησλ Mc Donald’s ζηελ Ηλδία 

δελ είλαη ίδηα κε εθείλε ηεο Ακεξηθήο).»(1) 

«Ζ εηαηξία ζηελ νπνία εξγάδνκαη, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ελλέα ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Ζ 

πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο ζηελ Γαιιία, ζε κία θαηά βάζε πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, 

ρξεζηκνπνηεί σο πξσηαγσλίζηξηα κηα γπλαίθα κνπζνπικάλα πνπ θνξάεη κπνχξθα θαη 

ςσλίδεη. Κάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηελ θακπάληα καο γηα ηελ Διιάδα, 
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φπνπ εδψ νη δηαθεκίζεηο καο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο θάηη ην 

νπνίν βξίζθεηαη αθφκε “ςειά” ζηηο ζπλεηδήζεηο καο»(12) 

   Γίλεηαη, επνκέλσο, αληηιεπηφ φηη ε δχλακε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ αξθεί γηα 

λα ζπάζεη ηα φξηα ηεο αηνκηθφηεηαο θαη λα ρεηξηζηεί ηνπο ιανχο ζαλ κία θνηλή κάδα. 

Ναη κελ κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηλνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο, θνηλέο αλεζπρίεο, θνηλά 

αηζζήκαηα θαη αλάγθεο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ θάζε άλζξσπν αλεμαηξέησο (αγάπε, 

ειεπζεξία, πείλα, κεηξφηεηα), σζηφζν, γηα λα ππάξρεη πιήξεο αληαπφθξηζε θαη 

απήρεζε ζην θνηλφ, νθείιεη ε δηαθήκηζε λα ρεηξηζηεί κε ζεβαζκφ θαη ακεζφηεηα ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πνιηηηζκηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο 

ιανχο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο. 

 

5.1.δ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηαπηφηεηα απεηθνλίδεηαη ζηε δηαθήκηζε 

 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηαθήκηζε 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην ξφιν ηεο ηαπηφηεηαο  θαη δε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ην κέζν κε ην 

νπνίν εθείλε πξνβάιιεηαη είηε γηα λα εληζρχζεη θάπνηα πξφηππα είηε λα ηα ακβιχλεη.  

ην πιαίζην απηφ, νη δηαθεκηζηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κηα ζεηξά απφ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ή απνπζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ζην 

ρψξν ηεο δηαθήκηζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλε πξνβάιιεηαη ή παξαγθσλίδεηαη 

ζπλεηδεηά θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ κέζσ απηήο. Γηα ηελ θαιχηεξε ζαθήλεηα ηνπ ζέκαηνο, ν άμνλαο 

δηαξζξψζεθε ζε ηξείο ππνελφηεηεο. 

 

Ζ παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε 

 

ηελ εξψηεζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε δηαθήκηζε 

παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη αλαπαξάγεη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηψλ (14 ζηνπο 15), επηβεβαίσζε ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε. Ο ζθνπφο, θπξίσο, φπσο νη ίδηνη 

επηθαιέζηεθαλ, είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο, ηεο ελφηεηαο, ηεο θνηλήο 

ηδηνζπγθξαζίαο θαη ζπλεζεηψλ. Πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ ηε ζέα πξφηππσλ 

νηθνγελεηαθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, λα κπνξέζεη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο 

λα επηθαιεζηεί ην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε - θαηαλαισηή ψζηε λα πεξάζεη δηάθνξα 
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κελχκαηα αιιά θαη λα πνπιήζεη ην εθάζηνηε πξντφλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

«Ζ ηδέα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα πξνβιεζεί είηε μεθάζαξα είηε κέζσ θξπθψλ 

κελπκάησλ. Πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά επηβάιινληαο πξφηππεο νηθνγελεηαθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο»(5) 

«Ζ ιεηηνπξγία ηέηνηνπ ηχπνπ ππάξρεη. Ο παηξησηηζκφο είλαη κηα ιεπηή ρνξδή. Τπάξρνπλ 

δηαθεκίζεηο πνπ παηνχλ πάλσ ζηελ ηδέα ηνπ έζλνπο γηα λα ηελ επηθαιεζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο»(1) 

«Ζ θνηλή γιψζζα, ηα θνηλά ήζε θαη έζηκα, ε θνηλή ζξεζθεία θαη θαηαγσγή είλαη 

ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο είλαη ε επίδεημε ηεο ζεκαίαο θαη ηεο δχλακεο ηνπ θξάηνπο. Σα θνηλά ηνπηθά 

ζπκθέξνληα, ε θνηλή αζθάιεηα, ε πξνβνιή ηεο εηεξφηεηαο»(6) 

«Πξνβάιινληαο εζληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ηνπηθά γεσγξαθηθά ζηνηρεία ή 

αθφκε θαη ηζηνξηθέο κλήκεο»(7) 

«Ζ εζληθή ηαπηφηεηα πξνβάιιεηαη κέζσ δηαθεκίζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη 

πξνβάιινπλ ηελ νηθνγέλεηα, γηνξηέο, παξαδνζηαθά θαγεηά, ζπληαγέο θ.η.ι»(13) 

   Παξά ηαχηα, ππήξμε, έζησ θαη κεηνςεθηθά, ε άπνςε ελφο δηαθεκηζηή ν νπνίνο 

αληηπαξέξρεηαη ηηο ζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ππνζηεξίδεη φηη θάηη ηέηνην ζηελ 

Διιάδα δελ πθίζηαηαη, νχηε εληζρχεηαη, θαζψο απαγνξεχεηαη δηα λφκνπ: 

 «Ννκίδσ ειάρηζηα. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ Διιεληθφ θψδηθα λα πξνβάιιεηο εζληθά 

ζχκβνια ή εζληθά γεγνλφηα. Βάζεη ξπζκηζηηθνχ θψδηθα απαγνξεχεηαη» (7) 

 

Ζ δπλαηφηεηα πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ κέζα απφ ηε δηαθήκηζε.  

 

Αθνινχζσο, δεηήζεθε, απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεηηθά κε ην αλ 

πηζηεχνπλ φηη ε δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ έθθξαζε πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ, πξνβάιινληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ πην πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. 

Οη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ κνηξαζκέλεο ζηα δχν. Οη κηζνί απφ ηνπο 

δηαθεκηζηέο (7 ζηνπο 15 εξσηεζέληεο), εκθαλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη, 

αλαθέξνληαο πσο θάηη ηέηνην παξαηεξείηαη ζηε δηαθήκηζε, έζησ θαη ζε κηθξή 

θιίκαθα επί ηνπ παξφληνο, ελψ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζαλ, ε δηαθήκηζε 

δηαζέηεη ηε δχλακε λα ελψζεη θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε κία αληαιιαγή πνιηηηζκηθψλ 
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ζηνηρείσλ αθνχ θάηη ηέηνην είλαη αλαπφθεπθην ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηε 

δηαθήκηζε λα κελ κπνξεί λα κείλεη ακέηνρε ζε απηφ. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο 

απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

«Πηζηεχσ πσο λαη. Υσξίο απηφ λα είλαη εχθνιν. Ζ θάζε πεξηνρή αλαδεηθλχεη ην δηθφ 

ηεο πξφβιεκα κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, θάλεη έλα “alert” γηα λα γλσζηνπνηήζεη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηη ζπκβαίλεη»(3) 

«Δίλαη έλα απφ ηα ζεηηθά “φπια” πνπ δηαζέηεη θαη είλαη πνιχ επράξηζην φηαλ 

εθαξκφδεηαη»(5) 

«αθψο θαη δηαζέηεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Γπζηπρψο φκσο δελ εθαξκφδεηαη ζε επξεία 

θιίκαθα»(4) 

«Οη πνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο είλαη αλαπφθεπθηεο ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ 

δηαθήκηζε δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε»(2) 

«Καη βέβαηα κπνξεί, δηαζέηεη ηελ ηζρχ»(6) 

   Ζ άιιε πιεπξά ησλ δηαθεκηζηψλ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

πξψησλ, θαζψο ηζρπξίδεηαη νηη φιε απηή ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε είλαη ην 

ηδεαηφ, ην νπνίν επί ηνπ πξαθηένπ δελ εθαξκφδεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, πηζηεχνπλ 

πσο ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο επηιέγεη ζπλεηδεηά λα κελ αθνινπζεί κηα ηέηνηα 

πνξεία, πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, θαζφηη θάηη ηέηνην έξρεηαη 

ελάληηα ζηα δηθά ηεο νηθνλνκηθά, θπξίσο, ζπκθέξνληα. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

θαίλεηαη λα πνδεγεηείηε απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

επελδχεη ηφζν ζε θακπάληεο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ωζηφζν, 

θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ε πξνβνιή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζπλάδεη κε ηελ αλάδεημε ελφο πξνο πψιεζε πξντφληνο. Παξαθάησ 

αθνινπζνχλ νη πην ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο: 

«Αλ ην πηζηεχσ λαη, αλ γίλεηαη είλαη άιιν ζέκα. Ζ δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

εξγαιείν ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Σν λα γίλεη ν πιαλήηεο καο κηα γεηηνληά, λα είλαη 

φινη αδέιθηα. Απηφ ε δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ην θαηαθέξεη, άζρεηα αλ δελ 

ην θάλεη ή ην θάλεη ζαλ κέζν γηα λα πνπιήζεη. πσο θαη λα ρεη, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

γίλεηαη γηαηί δηαζέηεη κεγάιε δεκηνπξγηθφηεηα»(11) 
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«Απηή ηε ζηηγκή ζηε  δηαθήκηζε έρνπκε έλαλ θνξπνξαηηζκφ-κηα εηαηξηνθξαηία. Ζ φπνηα 

θακπάληα γίλεηαη βάζεη ζπκθέξνληνο θαη φρη βάζεη παλαλζξψπηλσλ αμηψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ»(8) 

«Πξνζπαζεί πάληα ε δηαθήκηζε λα πξνζεγγίζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ζεβαζηεί ηελ 

ηξέρνπζα πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Απηή είλαη ε θνξπθή. Πάληα ζηελ νπζία φκσο 

παξακέλεη ην θέξδνο»(14) 

«Οη εηαηξίεο αλέθαζελ πξνζπαζνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ιαψλ 

θαη λα “κπνπλ ζηα παπνχηζηα ηνπο”, δειαδή λα ληψζνπλ, λα έρνπλ απηφ ην “empathy” 

- ηελ ελζπλαίζζεζε πξνο εθείλνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο παξνπζηάζνπλ θαη λα 

πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηνπο»(15) 

«Θα κπνξνχζε αιιά δελ ηελ “αθήλνπλ”…..»(12) 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο σο κέζν ελζσκάησζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

Ζ εξψηεζε απηή ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη ειεγθηηθά σο πξνο ηε δεχηεξε 

εξψηεζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη επηζπκνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

ζπλάθεηα ησλ δειψζεσλ ησλ δηαθεκηζηψλ, είηε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ νη απαληήζεηο 

ηνπο δίδνληαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. 

   ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε απηνχ ηνπ άμνλα, ζρεηηθά κε ην εάλ νη 

δηαθεκίζεηο δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία ελζσκάησζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

καο ηαπηφηεηαο, έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ δηαθεκηζηψλ (κφιηο 3 ζηνπο 15) απάληεζαλ 

ζεηηθά, εληζρχνληαο ηελ άπνςε πεξί ελζσκάησζεο είηε άκεζα είηε έκκεζα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο λα δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 

«Οη δηαθεκίζεηο δελ ζεσξψ φηη θηλνχληαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε γηαηί απινχζηαηα 

δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο ηνπο. αθψο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ην πεηχρνπλ θαζψο 

εηζβάιινπλ αβίαζηα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Ίζσο απηφ λα γίλεηαη αιιά ζε 

δεπηεξεχνληα βαζκφ»(7) 

«πσο ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία πξνβνιήο, κε ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο εξγαιεία ελζσκάησζεο ηεο πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο»(14) 

«αθψο θαη κπνξνχλ. Απφ εξγαιεία ελζσκάησζεο θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο κέρξη 

εξγαιεία ζεηηθήο πξνβνιήο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο»(5) 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

84 
 

   Αμηνζεκείσην, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

δηαθεκηζηψλ δπζθνιεχηεθε λα απαληήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, δίλνληαο 

κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο, θαζψο αδπλαηνχζε λα αληηιεθζεί ην βαζχηεξν λφεκα ηεο 

εξψηεζεο θαη ησλ πξνεθηάζεσλ απηήο. 

 

5.1.ε.ηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηε δηαθήκηζε 

 

Ο πέκπηνο άμνλαο ηεο παξνχζαο ζπλέληεπμεο, επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο 

πνπ έρνπλ νη δηαθεκηζηέο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη ηελ αλαπαξαγσγή θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ ζηε δηαθήκηζε, ηελ ηζρχ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ «θαηαζθεπή» ή φρη 

ζπλεηδήζεσλ. Γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο, δηαηππψζεθαλ (3) ηξείο βαζηθέο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ νη δηαθεκηζηέο θάλνληαο παξάιιεια θάπνηα ζρφιηα θαη επεμεγεκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ κέζα απφ ηε δηαθήκηζε απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηεο θαηεγνξίαο, ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαθήκηζε 

εληζρχεη ή δεκηνπξγεί ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο, νη πεξηζζφηεξνη  δηαθεκηζηέο απνθάλζεθαλ φηη ε δηαθήκηζε 

έρεη ηε δχλακε λα κεηαδψζεη θαη λα πξνθαηαβάιεη ην θνηλφ ηεο απέλαληη ζηνλ 

«Άιιν» - ηνλ «δηαθνξεηηθφ», ηφζν ζπλδένληαο ηελ εζληθφηεηα θάπνηνπ κε κηα 

αξλεηηθή ζπλήζεηα ή ελέξγεηα, φζν εληππψλνληαο ζην κπαιφ ηνπ δέθηε, κέζα απφ ηα 

επαλαιακβαλφκελα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ζηεξενηππηθέο απεηθνλίζεηο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πην ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

 «Έρεη ηε δχλακε λα ην θάλεη, ηε δχλακε λα αιιάμεη γλψκεο θαη εηθφλεο, λα 

δηακνξθψζεη ηαπηφηεηεο, λα πξνβάιιεη θαη λα κεηαβάιιεη πξφηππα. Άξα, έρεη ηε 

δχλακε λα δεκηνπξγεί θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο»(15) 

«Γπζηπρψο ζπκβαίλεη, εμαιείθνληαο έηζη ηελ πνηθηινκνξθία πνπ ππάξρεη θαη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα»(5) 
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«Ναη, είλαη ζαθέο φηη ην θάλεη απηφ. Πνιιέο θνξέο ε δηαθήκηζε έρεη ζπλδέζεη ην ρξψκα 

ή ηελ εζληθφηεηα κε ηελ ηξνκνθξαηία»(2) 

«Ζ δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη ζηεξενηχπσλ δηα ηεο επαλαιήςεσο παξαηεξείηε θαηά 

θφξσλ ζηε δηαθήκηζε»(9) 

   Ωζηφζν, αθνπγθξαζηήθακε θαη ηελ άπνςε θάπνηνπ δηαθεκηζηή, ν νπνίνο 

κεηνςεθηθά κελ, αλέθεξε φηη ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηαθήκηζε 

ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ, εληζρχνληαο ζζελαξά ηνλ ζθνπφ απηφ. Γειψλνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

«Πξνζπαζεί λα ηηο αλαηξέςεη, φρη λα ηηο ζπληεξήζεη. Πξσηνπφξνο ζε απηφ ην moto 

ππήξμε ε Benetton, κε ηηο γλσζηέο ζε φινπο καο θακπάληεο έλαληη ζηνλ θπιεηηθφ 

ξαηζηζκφ θαη θάζε είδνπο πξνθαηάιεςε»(10) 

 

Ζ δχλακε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ άκβιπλζε ζηεξενηχπσλ. 

 

ην εξψηεκα πνπ αθνινχζεζε ζρεηηθά κε ηε δχλακε πνπ δηαζέηεη ε δηαθήκηζε ζην 

λα εμνκαιχλεη ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ κεηαδίδνληαη 

ζην θνηλφ, κε έκκεζν ή άκεζν ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ δηαθεκηζηψλ απάληεζε 

θαηαθαηηθά εληζρχνληαο έηζη ηελ πεπνίζεζε φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο κπνξεί 

λα θαηαθέξεη ηα κέγηζηα, αλάινγα κε ην θίλεηξν απφ ην νπνίν ππνθηλείηαη θάζε 

θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ: 

«Μπνξεί λα πεηχρεη θαη ηνπο δπν ζηφρνπο, λα δηνγθψζεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο αιιά 

θαη λα ηηο ακβιχλεη»(15) 

«πσο κπνξεί λα εληζρχζεη, κε ηελ ίδηα δχλακε κπνξεί λα ακβιχλεη»(5) 

«Μα είλαη ε δχλακε ηεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ ρξήκαηνο πνπ 

ζπζζσξεχεη, κπνξεί λα ακβιχλεη ζηεξεφηππα θαη λα ελψζεη. Να ππνζηεξίδεη ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ ηζνλνκία θαη ζπγρξφλσο λα “πνπιάεη”»(4) 

 «πσο κπνξεί λα εληζρχζεη, κε ηελ ίδηα δχλακε κπνξεί λα ακβιχλεη»(5) 
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Παξαδείγκαηα δηαθεκίζεσλ πνπ εληζρχνπλ θαη ακβιχλνπλ πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα. 

 

 

ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ άμνλα, νη δηαθεκηζηέο θιήζεθαλ λα 

αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο δηαθεκίζεηο πνπ είηε βνεζνχλ ζηελ άξζε ζηεξενηχπσλ 

είηε εληζρχνπλ ξαηζηζηηθά θαηλφκελα θαη πξνθαηαιήςεηο. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε, 

θαηά γεληθή νκνινγία, ήηαλ κηα δπζθνιία απφδνζεο ηέηνησλ παξαδεηγκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο ζηε δηαθήκηζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη θάλεθαλ λα κελ έρνπλ επηζηήζεη ηφζν ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ζηνηρεία θαζψο, φπσο νη ίδηνη επηζήκαλαλ, είλαη θάηη ην νπνίν ηπγράλεη 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο. Παξά ηαχηα, έλα κηθξφ 

πνζνζηφ (6 ζηνπο 15), αληαπνθξίζεθε πην άκεζα ζηελ εξψηεζε, αλαθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ εληζρχνπλ πνιηηηζκηθά 

ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, νη δχν απφ ηνπο ηξείο δηαθεκηζηέο θάλνπλ αλαθνξά 

ζηελ ίδηα δηαθήκηζε θηλεδηθήο παξαγσγήο πνπ ζπλάληεζαλ ζην δηαδίθηπν 

ραξαθηεξίδνληαο ηε άθξσο ξαηζηζηηθή θαη ζνθαξηζηηθή: 

«Έρεη γίλεη ζάινο κε κία θηλέδηθε δηαθήκηζε πνπ δείρλεη έλαλ αθξνακεξηθαλφ, ηνλ 

νπνίν κηα θηλέδα θίιε ηνπ βάδεη ζην πιπληήξην κε απνξξππαληηθφ θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

Κηλέδν ….. αληηκεησπίδνληαο δειαδή ηνλ έγρξσκν ζαλ βξψκηθν»(14) 

«Σν 2015 έλα θηλέδηθφ απνξξππαληηθφ ελ νλφκαηη “Qiaνbi”παξνπζηάδεη έλαλ έγρξσκν 

αιινδαπφ λα κπαίλεη ζην πιπληήξην θαη λα βγαίλεη θηλέδνο»(3) 

   Δλψ ν ηξίηνο δηαθεκηζηήο αλαθέξεη κία εγρψξηα δηαθήκηζε, ε νπνία 

«πξσηαγσλίζηεζε» γηα αξθεηφ δηάζηεκα ηελ πεξίνδν πνπ κεηαδίδνληαλ θαη 

πξνθάιεζε αίζζεζε: 

«Ζ δηαθήκηζε ηεο Wind (θηλεηή ηειεθσλία) κε ηνλ γλσζηφ πξφεδξν νκάδαο λα πεηά 

έμσ απφ ην ιεσθνξείν έλαλ έγρξσκν πνδνζθαηξηζηή γηα λα θάλεη ρψξν ζε δχν 

ηνπξίζηεο »(2) 

ηελ θαηεγνξία ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ ζπλάδνπλ ζηελ άκβιπλζε ζηεξενηχπσλ, 

έλα κηθξφ πνζνζηφ δηαθεκηζηψλ (κφιηο 4 ζηνπο 15) αλαθέξζεθε, θαηά θαλφλα, ζε 

δηαθεκίζεηο πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ κέζσ κηαο θνηλήο 

«αλεζπρίαο» θαη αλάγθεο (ξνπρηζκφο, απφιαπζε, αζθάιεηα), λα πξνσζήζνπλ ην 
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κήλπκα ηεο ηζφηεηαο, ζπάδνληαο ηα φξηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, νδεγψληαο φινπο ζε 

κία κεγάιε αγθαιηά.  

   Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ ηα 

εμήο: 

«Θεσξψ φηη νη δηαθεκίζεηο ηεο ηξάπεδαο “HSBC” είλαη απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο 

θακπάληεο απηήο ηεο θηινζνθίαο, κε ζθνπφ λα ελψζνπλ φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο 

γεο ζε κία κφλν ππεξεζία»(15) 

«Πξσηνπφξνο ζε ηέηνηνπ είδνπο κελχκαηα είλαη αδηακθηζβήηεηα ε “Benetton” κε κηα 

ζσξεία δηαθεκίζεσλ ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ»(8) 

«Μηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξνψζεζε ην 

κήλπκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο αγάπεο, ιέγεηαη “Love has no labels” θαη 

κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε ζην  δηαδίθηπν»(13) 

 «ηελ θαηεγνξία ηεο άκβιπλζεο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε θαηαθαλέζηαηα ηηο 

δηαθεκίζεηο ηεο “Coca-Cola”, νη νπνίεο δείρλνπλ λα ελψλνπλ ηνπο πάληεο, 

αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, πνιηηηζκνχ ζην φλνκα ηεο απφιαπζεο ηεο κίαο θαη 

κνλαδηθήο “Coca-Cola”»(1) 

   Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα δηαθεκίζεηο νη νπνίεο θαηαθιχδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα καο θαη εηζβάιινπλ ζηε δσή καο απνθηψληαο θαζνιηθή εκβέιεηα θαη 

απνδνρή θαη δεκηνπξγνχλ, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, εξεζίζκαηα θαη παξαδείγκαηα πξνο 

κίκεζε ή πξνο απνθπγήλ, αληίζηνηρα. 

 

5.1.ζη. Γηαθήκηζε θαη Κνηλσληθή αιιαγή 

 

Πξνρσξψληαο ζηνλ επφκελν άμνλα πξνο δηεξεχλεζε, έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί 

ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε δηαθήκηζε ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο θνηλσλίαο θαζψο 

θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ίδηα ζην θνηλφ, ηφζν ζε επίπεδν θαηαλαισηηθφ φζν θαη 

ζε επίπεδν ζπλείδεζεο - ζθέςεο - ζηάζεο - επηινγήο. Ο άμνλαο απηφο δηαξζξψλεηαη 

ζε ηξείο (3) βαζηθέο εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππάξμεη πινπξαιηζκφο απφςεσλ θαη ζέζεσλ. 
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Ζ επίδξαζε ηεο  δηαθήκηζεο ζηε ζηάζε δσήο ησλ αλζξψπσλ. 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα 

αλαθέξνπλ ηελ άπνςε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε δηαθήκηζε ζηε δσή 

ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηάζε δσήο, 

ζπλήζεηεο, θνπιηνχξα θαη ζπκπεξηθνξά.  

   Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ δηαθεκηζηψλ (13 ζηνπο 15), θάλεη ιφγν γηα αβίαζηε επίδξαζε ηεο 

δηαθήκηζεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαζηζηφληαο ηνλ ζεαηή παζεηηθφ δέθηε ησλ 

κελπκάησλ πνπ δέρεηαη θαη φζσλ ππνβφζθνπλ, ζηνρεχνληαο ζην ππνζπλείδεην ηνπ, 

κε απνηέιεζκα λα επέξρνληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαη ηε ζηάζε δσήο «εξήκελ ηνπ».  

Πην ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

«Πξνθαλψο, είλαη φκσο θάηη ην νπνίν γίλεηαη έκκεζα θαη ζηνρεχεη ζηε ζθαίξα ηνπ 

αζπλείδεηνπ»(4) 

«Οη επηδξάζεηο είλαη πιένλ βησκαηηθέο γηαηί έρνπλ πεξάζεη κέζα ηνπ αζπλείδεηα. Γελ 

κπνξνχλ λα ηνπ θάλνπλ κεγαιχηεξν θαθφ. Σν θαθφ έρεη ήδε γίλεη»(6) 

«Οη άλζξσπνη είλαη απαζήο. χκθσλα κε έξεπλεο, ιακβάλνπκε εκεξεζίσο πάλσ απφ 

1000 δηαθεκηζηηθέο ππνβνιέο. Μηιάκε γηα βνκβαξδηζκφ κελπκάησλ»(12) 

«Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ειηθηαθά γθξνππ, 

αζθψληαο κεγαιχηεξε επηξξνή ζε επίπεδν lifestyle»(8) 

«Απηφ πνπ δελ θαληάδεηαη ν θφζκνο είλαη πφζν ρεηξαγσγήζηκνο κπνξεί λα γίλεη. Οη 

δηαθεκηζηέο μέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή λα “δηαβάδνπλ” ηε ζθέςε ηνπο»(10) 

   Έλαο εθ ησλ δηαθεκηζηψλ δήισζε, φηη θάηη ηέηνην επαθίεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζθέςεο θαη σξηκφηεηαο πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο απφ εκάο, ε νπνία κπνξεί λα θάλεη 

πην αλεπαίζζεηε απηή ηελ επηξξνή: 

«Μπνξνχλ λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά. Δμαξηάηαη φκσο ζε θάζε πεξίπησζε απφ 

ην θηιηξάξηζκα θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ - δέθηε»(7) 

   Ωζηφζν, ππήξμε θαη ε άπνςε φηη ηα Μ.Μ.Δ, θαη δε ε δηαθήκηζε, κπνξεί κελ λα 

απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο νδεγψληαο ην θνηλφ ζε κία αιιαγή ζηάζεσλ θαη 

ηξφπνπ ζθέςεο, αιιά πξφθεηηαη γηα κία πξνκειεηεκέλε θαη αιινησκέλε παξνπζίαζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ θαθφβνπιεο πξνζέζεηο: 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

89 
 

«Ζ δχλακε ησλ Μ.Μ.Δ κπνξεί λα αλαηξέςεη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

θνηλσληθψλ καδψλ αλά πάζα ζηηγκή. Σν δπζηπρέο είλαη πσο γίλεηαη πξνο φθεινο άιισλ 

ζπκθεξφλησλ θαη φρη γηα ζεηηθή αιιαγή»(5) 

   Δίλαη θαλεξφ φηη ε δηαθήκηζε δξα, θαη κάιηζηα αηζζεηά, ζηνλ ηξφπν πνπ 

εξκελεχνπκε θαη δηαρεηξηδφκαζηε ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, άιινηε κε ηελ 

ζπγθαηάζεζε καο θαη άιινηε φρη. Πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο αδηακθηζβήηεην, ην 

νπνίν είηε «θαζνδεγεί ηα λήκαηα», είηε απιψο πξνβάιιεη εηθφλεο, θαηαθέξλεη λα 

«πξσηαγσληζηεί» ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαη λα ηηο επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη 

πνηθηινηξφπσο. 

 

Μπνξεί ε δηαθήκηζε λα πξνβάιιεη ή λα επηβάιιεη ζηεξεφηππα; 

 

ηε ζπλέρεηα, νη δηαθεκηζηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηε δχλακε πνπ 

δηαζέηεη ε δηαθήκηζε λα πξνβάιιεη ή λα επηβάιιεη ηάζεηο θαη ζηάζεηο δσήο, πξφηππα 

θαη ηδενινγία, θνπιηνχξα θαη ζπκπεξηθνξέο. 

   Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δηαθεκηζηψλ (13 ζηνπο 15), έθαλε 

ιφγν γηα θαζνιηθή θαη ειεγρφκελε θαζνδήγεζε ησλ καδψλ, επηζεκαίλνληαο ηελ 

πνιηηηθή - θηινζνθία πνπ αθνινπζείηαη γχξσ απ‟ απηή ηελ «θαηαζθεπή». Oη 

απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ θαηαηγηζηηθέο: 

«Απηφ πνπ δελ θαληάδεηαη ν θφζκνο είλαη πφζν ρεηξαγσγήζηκνο κπνξεί λα γίλεη. Οη 

δηαθεκηζηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη αλ δξάζνπλ Υ ε αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ ζα είλαη 

Φ.»(4) 

«Ζ ςπρνινγία ησλ καδψλ - ηνπ φρινπ, είλαη θάηη πνπ κειεηήζεθε ζην παξειζφλ απφ 

ηνπο δηαθεκηζηέο πξνθεηκέλνπ λα ρεηξαγσγήζνπλ θαη λα επηβάιινπλ πξφηππα πνπ λα 

επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ ηνπο.»(8) 

«Ζ δηαθήκηζε, επί ηεο νπζίαο, ζηεξίδεηαη ζηα πξφηππα ηα νπνία ππνθηλνχληαη είηε απφ 

ην θξάηνο είηε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν status quo.»(12) 

   Ωζηφζν, θάπνηνη απφ απηνχο αλαθέξζεθαλ θαη ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν «lifestyle» 

πνπ πξνβάιιεηαη θαη πξνσζείηαη δηεζλψο, νδεγψληαο ην πιήζνο ζε έλα ρσλεπηήξη 

αμηψλ - ζε κηα θαζνιηθή νκνηνκνξθία, σζψληαο ηε λέα γεληά ζε κηα θνηλή πνξεία 

πεξηζζφηεξν ειεγρφκελε θαη ρεηξαγσγήζηκε. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

«Ζ δηαθήκηζε πξνβάιιεη πξφηππα θαη έλα ζπγθεθξηκέλν lifestyle, δίλνληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε ζην θνηλφ φηη ην ίδην επηιέγεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ.»(5) 
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«Σν “influential marketing” πνπ ζπδεηείηαη δηεζλψο δχλαηαη λα επεξεάζεη ζπλεηδήζεηο 

θαη λα πξνβάιιεη πξφηππα θπξίσο ζηε λέα γεληά.»(10) 

«Σα επηβάιιεη κε θάπνην πην έκκεζν ηξφπν απ φηη παιηά. Παιαηφηεξα επέβαιε θαη 

θάπνηα ζηεξεφηππα, ηψξα πηα απηφ παξαηεξείηαη έκκεζα θαζψο ν θφζκνο ησλ bloggers 

ηειηθά απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδεη ηνλ θφζκν.»(9) 

   Δπηπιένλ, ππήξμαλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη έθαλαλ ιφγν γηα ηελ επηινγή ησλ 

δηαθεκηζηψλ ζρεηηθά κε ηε  ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ηφζν εζληθά-θπιεηηθά:   

 «Οη δηαθεκίζεηο δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε Δπξσπατθψλ παξά Αζηαηηθψλ 

πξνηχπσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηα πιήζε.»(15), 

   Όζν θαη βάζεη ηνπ πξνθίι απηψλ, ιφγσ αλαγλσζηκφηεηαο θαη θνηλήο απνδνρήο: 

«Ζ δηαθήκηζε δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο θαη λέεο αγνξέο, νπφηε επηβάιιεη θαη πξφηππα. 

Γηα λα κεγηζηνπνηήζεη απηή ηελ επηβνιή βάδεη δηάζεκνπο αζηέξεο ψζηε λα παξαθηλήζεη 

ην θνηλφ λα ηνπο κηκεζεί.»(6) 

«Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί σο πξφηππν ηελ εηθφλα ελφο γλσζηνχ κνληέινπ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ηα κελχκαηα ηεο, ην θνηλφ ηνπ δίλεη “ςήθν εκπηζηνζχλεο” 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνλ ζηφρν καο.»(14) 

«ηφρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα επηβάιιεη πξφηππα ψζηε ν ζεαηήο-δέθηεο λα 

πξνζπαζήζεη λα ηαπηηζηεί κε ην πξφηππν.»(2) 

   Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε δηαθήκηζε δχλαηαη λα πξνβάιεη πξφηππα ηα νπνία 

άπηνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ, επηβάιινληαο θαη‟ απηφλ 

ηνλ ηξφπν κηα ζεηξά απφ επίπιαζηεο αλάγθεο θαη έλαλ πιαζκαηηθφ ηξφπν δσήο,  

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ην θνηλφ ζε κηα θνηλή θαη ειεγρφκελε κάδα πνπ ζα 

εμππεξεηεί πνιηηηθά νθέιε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Όπσο ζπκπεξαίλεηαη 

πξφθεηηαη γηα κία θαιά δηαβαζκέλε θαη «πξνκειεηεκέλε» ηδέα, ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζηηο αξρέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ελψλνληαο αγνξέο θαη πνιηηηζκνχο θάησ απφ 

ηελ ίδηα «ζθέπε» - εθείλε ηνπ θέξδνπο.   

    

Ζ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζε ζεκείν θπξηαξρίαο. 

 

ην εξψηεκα πνπ αθνινχζεζε, ζπλαθέο κε ην πξψην, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπλάθεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ, νη 

δηαθεκηζηέο ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ «ε δηαθήκηζε επηδξά ζηε δσή καο ζε ηέηνην 
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βαζκφ πνπ λα απνδπλακψλεηαη θάζε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο καο». Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, δηαθαίλεηαη ε βαξχηεηα πνπ δίλεη ε πιεηνςεθία 

ησλ δηαθεκηζηψλ (14 ζηνπο 15), ζηνλ παξάγνληα «παηδεία». Οη ίδηνη αλαθέξνπλ πσο 

ε κφξθσζε, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα είλαη ηθαλέο 

λα πνδεγεηήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο, θαζψο νδεγεί ηνλ 

άλζξσπν ζε δηχιηζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη, κε απνηέιεζκα λα αθνχγεηαη 

θαη ε δηθή ηνπ θσλή:   

«Δμαξηάηαη απφ ην άηνκν. Απφ ην πφζν θηιηξάξεη ηα εξεζίζκαηα θαη αμηνινγεί ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη. Αλ δηαζέηεη θξηηηθή ζθέςε, δχζθνια παξαζχξεηαη»(14) 

«Ζ δηαθήκηζε έρεη ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο ζηε δσή καο αιιά ζην βαζκφ πνπ εκείο 

επηηξέπνπκε»(13) 

«ζν πην κνξθσκέλνο θαη θαιιηεξγεκέλνο είζαη, ηφζν ιηγφηεξν ηζρχεη απηφ. Δίλαη 

μεθάζαξα ζέκα παηδείαο»(2) 

«Τςειή παηδεία θαη κεγάιε “θαιιηέξγεηα” είλαη ε αληίζηαζε ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο 

δηαθήκηζεο»(4) 

«Μφλν νη κνξθσκέλεο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα ακπλζνχλ ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο 

δηαθήκηζεο. Οη ππφινηπνη θάλνπλ φ,ηη ηνπο ιέεη ην θνπηί - ην ξαδηφθσλν - ε 

νζφλε»(6) 

«Γελ έρεη ηφζν κεγάιε ηζρχ. Απηφ γηα λα γίλεη απαηηείηαη ζπληνληζκφο, νξγάλσζε ζε 

ζεκείν πξνπαγάλδαο-ππνζπλείδεηε θαη πνιπεηή πιχζε εγθεθάινπ»(1) 

«Ζ αληίιεςε ηνπ θαζελφο πνηθίιεη. Ο θαζέλαο πξέπεη λα αλαινγίδεηαη κέρξη πην βαζκφ 

ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη. Μηα νπζηαζηηθή αληίδξαζε ζε κηα ηέηνηα ρεηξαγψγεζε είλαη 

θαηά βάζε ε αθππληζκέλε ζπλείδεζε γηα ην ηη είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαίν»(5) 

   ηνλ αληίπνδα, ππήξμε θαη ε άπνςε ελφο δηαθεκηζηή πεξί παληνδπλακίαο ηεο 

δηαθήκηζεο απέλαληη ζηνπο δέθηεο ηεο, ζε ζεκείν πνπ λα απνξξίπηεηαη θάζε 

παξάγνληαο ή πηζαλφηεηα αληίζηαζεο ηνπ δέθηε: 

«Ζ επηξξνή ηεο είλαη ηεξάζηηα, αθνχ καο βάδεη φινπο ζην “ίδην θαινχπη” ρσξίο λα 

καο αθήλεη ηδηαίηεξα πεξηζψξηα επηινγήο»(9)  

   Κνληνινγίο, ε θπξηαξρία ηεο δηαθήκηζεο είλαη δεδνκέλε, γηα ην ιφγν απηφ 

άιισζηε απνθαιείηαη θαη «ηέηαξηε κνξθή εμνπζίαο». Ωζηφζν, φπνηα θαη λα είλαη ε 

ηζρχ ηεο, ν παξάγνληαο «παηδεία» είλαη ηθαλφο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δηαινγήο 
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αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη, θαζηζηφληαο ηνλ 

ζεαηή - δέθηε άηνκν κε θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλεηδεηή επηινγή. 

 

Γηαθήκηζε θαη «θαηαζθεπή» ζπλεηδήζεσλ. 

 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ άμνλα απηνχ, νη δηαθεκηζηέο ξσηήζεθαλ 

ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαθήκηζε, ζε ηειηθή αλάιπζε, δχλαηαη λα «θαηαζθεπάζεη» 

ζπλεηδήζεηο. Απφ ηα ιεγφκελα ηνπο, θάλεθε λα δηράδνληαη νη απφςεηο, κε ηνπο κηζνχο 

λα ηζρπξίδνληαη ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ επηξξνήο θαη θαηαζθεπήο ζπλεηδήζεσλ, 

θαζψο πηζηεχνπλ πσο είλαη ππεξβνιηθή κηα ηέηνηα ζεψξεζε, αθνχ ν παξάγνληαο 

παηδεία πξσηνζηαηεί: 

 «Ζ ζπλείδεζε σο κηα θαηάζηαζε εζσηεξηθήο γλψζεο γηα ηνλ εαπηφ, ηνπο άιινπο θαη ην 

πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεχαζκα θαη πξντφλ ηεο δηαθήκηζεο»(5) 

«Μάιινλ “δεκηνπξγεί” πεξηζζφηεξν αλάγθεο»(7) 

«Οη κνξθσκέλνη ιανί θαη θνηλσλίεο αληηζηέθνληαη αθνχ δηαζέηνπλ ηζρπξή ζπλείδεζε, 

ηζρπξά πξφηππα, ηζρπξή γλψζε. Γελ κπνξείο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα ηνπο κπήζεηο 

ζε αμηαθά θαη ζπλεηδεζηαθά πξφηππα»(13) 

«Ζ ζπλείδεζε δελ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο, σζηφζν κπνξεί λα δερηεί 

επηξξνή απφ απηέο»(3) 

   Δλψ ζηνλ αληίπνδα, ε άιιε κεξίδα ησλ δηαθεκηζηψλ ππνζηεξίδεη, κε 

βεβαηφηεηα, ηελ θαηαδπλαζηεπηηθή επηθξάηεζε ηεο δηαθήκηζεο ζε ζεκείν 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ε νπνία φπσο αλαθέξνπλ είλαη ππνθηλνχκελε: 

«Καηαζθεπάδεη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα πνπιάεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

ηεο. Απηή είλαη ε παξελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο»(14) 

«Ναη, θαη απηφ έγθεηηαη ζην θνκκάηη ειηθία, ζηε δπλαηφηεηα θξηηηθήο ζθέςεο, βηνηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ζαθέζηαηα παηδείαο»(12) 

«Πξνθαλψο θαη θαηαζθεπάδεη. Δίλαη παζηθαλέο άιισζηε. Ζ επηξξνή ηεο είλαη ηεξάζηηα 

ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν πνπ αζθεί»(9) 

«Ναη θαη πνιχ έληνλα κάιηζηα! Τπάξρεη πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα λα γίλεηο εχθνινο 

θαηαλαισηήο»(8) 
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«Ναη, αλ ππάξμεη ζπληνληζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ζπλεηδήζεηο. Πξέπεη λα δξνπλ ηα 

πξφηππα θαη φια ηα κέζα πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε»(1) 

«Παιαηφηεξα ππήξρε έλα δηάζηεκα πνπ αιινηψζεθαλ ζπλεηδήζεηο. Μεηά φκσο είρακε 

επαλαζηάζεηο, είρακε αληηδξάζεηο. Γελ είλαη φηη ηα θαηαθέξλεη πάληα»(15) 

 

5.1.δ. Ο δηαθνξεηηθφο  «Άιινο»  ζηε δηαθήκηζε 

 

 ηελ έβδνκε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ άμνλα, νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ππφ 

εμέηαζε αθνξνχζαλ θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ηνπ 

«Άιινπ» κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, ηα κελχκαηα πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ, θαη 

κεηαδίδνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ εθάζηνηε δέθηε, θαζψο θαη ηε δχλακε ηεο 

δηαθήκηζεο λα κεηαβάιιεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε πνπ ππνβφζθεη απέλαληη ζην 

«δηαθνξεηηθφ», παξάγνληαο κηα θνηλσλία πεξηζζφηεξν αλνηθηή, δίρσο πάγηεο 

αληηιήςεηο θαη ιαλζάλνπζεο ζπλεηδήζεηο. 

   Ο άμνλαο απηφο δηαξζξψζεθε ζε έμη (6) εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε 

θαιχηεξε δπλαηή πιεξφηεηα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.  

 

Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. 

 

ην ζεκείν απηφ, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα δψζνπλ έλαλ δηθφ ηνπο νξηζκφ 

γηα ηελ «Δηεξφηεηα» σο έλλνηα, ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη ηελ αληηιακβάλνληαη θαη πψο 

εθείλνη ηελ εξκελεχνπλ.  Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη γηα αθφκα κία θνξά νη απφςεηο δηίζηαληαη. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ δηαθεκηζηψλ 

(9 ζηνπο 15), πξνζέγγηζε ηελ «Δηεξφηεηα» σο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε γεληθφηεξν 

θάζκα (πνιηηηζκηθφ - εζληθφ - ζξεζθεπηηθφ) αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: 

 «Δηεξφηεηα είλαη ε αλαγλψξηζε, ε εθηίκεζε, ε δεθηηθφηεηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηνπ 

“μέλνπ” πξνο εκάο»(2) 

«Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δσήο, λννηξνπίαο, ζθέςεο, παξαδφζεσλ, εκθάληζεο 

πνιηηηζκνχ»(3) 

«Καζεηί δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο πιαίζην αλαθνξάο. Δίηε απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα 

είλαη θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή, εζληθή ή ζξεζθεπηηθή»(13) 
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«Ζ εηεξφηεηα είλαη κηα ζθαίξα πνπ καο πεξηιακβάλεη φινπο»(4) 

«Οηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ. ε απφςεηο, ήζε, έζηκα, θνπιηνχξα. Έηζη αληηιακβάλνκαη ην 

θνκκάηη εηεξφηεηα»(12) 

«Απιά…. δηαθνξεηηθφηεηα»(8) 

«Απνδνρή, εθηίκεζε, αλαγλψξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ - ηνπ “Άιινπ”. Απνδνρή ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ζθέςεο, δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ 

“άιινπ” σο θάηη ίζν θαη φρη θάηη αλψηεξν ή θαηψηεξν»(5) 

   Ωζηφζν, ππήξμε θαη έλα κηθξφ, αιιά φρη ακειεηέν, πνζνζηφ δηαθεκηζηψλ, (6 

ζηνπο 15), νη νπνίνη δήισζαλ άγλνηα ηνπ φξνπ. Παξφια απηά πξνζπάζεζαλ λα 

απνδψζνπλ κηα πηζαλή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη ηελ Δηεξφηεηα: 

«Γελ κνπ είλαη νηθείνο ν φξνο. Πξέπεη λα είλαη θάπνηνο δηαθνξνπνηεκέλνο, λα κελ 

κπαίλεη ζε θαινχπη θαη λα κελ θάλεη φηη θάλνπλ νη άιινη»(10) 

«Σνλ άθνπζα πξψηε θνξά απφ εζέλα πξηλ απφ κηζή ψξα. Ζ εηεξφηεηα νδεγεί 

θαληάδνκαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα-δηαθνξνπνίεζε»(11) 

«Γελ γλσξίδσ… Φαληάδνκαη φηη είλαη ε ζπλχπαξμε θάπνησλ εηεξφθιηησλ πξαγκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλφ πεδίν»(1) 

«Γελ κνπ έξρεηαη θάηη ζην κπαιφ, δελ γλσξίδσ ηνλ φξν»(9) 

 

Ο δηαθνξεηηθφο “Άιινο” ζηε δηαθήκηζε, Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη νη κνξθέο 

πνπ παίξλεη. 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζηε 

δηαθήκηζε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθείλε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα κελχκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζία ηνπ, νη απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ νη 

αθφινπζεο: 

«Ζ έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ πάληα ππήξρε ζηε δηαθήκηζε. Παιαηφηεξα ίζσο ζαλ 

παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ. Αξγφηεξα βειηηψζεθε ε εηθφλα ηνπ “άιινπ” ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ ζήκεξα δηαθεκίζεηο κε έληνλα ζηνηρεία ππνηίκεζεο θαη 

ξαηζηζκνχ»(5) 
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«Τπάξρεη πιένλ. Γηαηί ππάξρεη ην θίλεκα “User Generating Content”, φπνπ ηηο 

δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη αιιά ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη»(10) 

«Τπάξρεη ν “Άιινο” ζηε δηαθήκηζε. Ζ Benetton εηζήγαγε πξψηε ην δήηεκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο-εηεξφηεηαο, ζέινληαο λα αλαγάγεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

απνρξψζεσλ ηεο ζηα ξνχρα κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηνπο άιινπο»(2) 

«Ζ εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ “Άιινπ” ππήξρε θαη ζην παξειζφλ αιιά θπξίσο γίλνληαλ 

γηα πεξηπαηθηηθνχο ιφγνπο, ππνδειψλνληαο έηζη ηελ θνηλσληθή καο ππεξνρή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή καο αλσηεξφηεηα»(9) 

«Τπάξρεη θαη κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε κνξθή. Απφ θάπνηνλ πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ εκάο κέρξη αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά, 

ζξεζθεπηηθά ή αθφκε θαη γεσγξαθηθά πεξηβάιινληα»(14) 

   Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηαθεκηζηψλ δηαθαίλεηαη, φηη ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» 

ελππήξρε ζηε δηαθήκηζε θαη παιαηφηεξα, κε αξλεηηθφ θπξίσο πξνθίι, θάηη ην νπνίν 

ηείλεη λα εμειίζζεηαη θαη λα δηαθνξνπνηείηαη, φπσο νη ίδηνη ζεκεηψλνπλ. Ωζηφζν, 

αλαθέξνπλ φηη ε εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ππάξρεη θαη ζήκεξα, αθνχ απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, θαζψο ε εηεξφηεηα πθίζηαηαη ζε 

πνηθίιεο κνξθέο γχξσ καο θαη είλαη δεδνκέλε.  

   ρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδεη ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ», νη δηαθεκηζηέο 

έθαλαλ ιφγν γηα κελχκαηα, θαηά βάζε, ζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Μελχκαηα 

παλαλζξψπηλσλ αμηψλ φπσο Αγάπε - Ηζφηεηα - Αιιειεγγχε - Δλζπλαίζζεζε - 

Γηθαηνζχλε, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ελψζνπλ ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθά, δήισζαλ: 

«Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα γηα λα πεξάζεη έλα ζεηηθφ κήλπκα. 

Μήλπκα ηζφηεηαο θαη απνδνρήο αιιφθπισλ θαη αιιφζξεζθσλ. Αο κελ ζηεθφκαζηε ζε 

απηά πνπ καο ρσξίδνπλ αιιά ζ εθείλα πνπ καο ελψλνπλ»(4) 

«Ζ Benetton “άλνημε ην παηρλίδη” απφ πνιχ λσξίο, κε ηελ εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνσζψληαο ηα κήλπκα “ινη κηα Αγθαιηά” φηη  κπνξνχλ φινη λα ρσξέζνπλ ζηα ίδηα 

ξνχρα»(15) 

«Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο δηαθεκίζεηο εκθαλίδεηαη ν “Άιινο”. Σα κελχκαηα ηείλνπλ λα 

είλαη ζεηηθά. Μελχκαηα θπξίσο Ηζφηεηαο, Αιιειεγγχεο, Αξκνληθήο ζπκβίσζεο»(3) 
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«ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζεηηθά, αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλχπαξμεο, ηεο πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο. Αξλεηηθά πξνβάιιεηαη ζαλ θάηη 

απαγνξεπηηθφ, απνθξνπζηηθφ»(5) 

«Ζ δηαθήκηζε γεληθά απηέο ηηο κεηνλφηεηεο ηηο αληηκεησπίδεη ζεηηθά. Γεληθά, ε 

δηαθήκηζε ελψλεη»(1) 

«Ναη ππάξρεη θαη πξνβάιιεη έλα αληηξαηζηζηηθφ πξνθίι. Σα κελχκαηα πνπ πεξλάεη 

είλαη θπξίσο ηζνηηκίαο θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο»(13) 

   Ωζηφζν, ζην ππνεξψηεκα πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε ην αλ ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα ζνθάξεη, λα ηαξαθνπλήζεη ή λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ 

ζεαηή, νη δηαθεκηζηέο δήισζαλ φηη ην αίζζεκα ηνπ ζνθ είλαη θάηη ην νπνίν 

επηδηψθεηαη απφ εθείλνπο, θαζψο βάδεη ηνλ ζεαηή ζε εγξήγνξζε θαη πξνβιεκαηηζκφ 

θάλνληαο επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ: 

«Πξνθαλψο θαη ζνθάξεη. Σν ζνθ έξρεηαη απφ ην πνιχ extreme ζπλαίζζεκα ηνπ “είζαη 

αιινχ” θαη εδψ ζπκβαίλνπλ ζνβαξά πξάγκαηα. Σελ πεξίνδν πνπ ην “Pokémon Go” 

ήηαλ ηεο κφδαο, δεκηνπξγήζεθε κηα δηαθήκηζε φπνπ δπν παηδάθηα απφ ηε πξία κεο ηα 

ραιάζκαηα θξαηνχζαλ δπν θαξηειάθηα πνπ έγξαθαλ “Αλ παίδεηαη “Pokemon Go” 

ειάηε λα βξείηε εκάο”»(11) 

«Ζ έλλνηα ηνπ “ζνθ” είλαη ζεκαληηθή ζηε δηαθήκηζε θαζψο εληππψλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζηε κλήκε θαη ηε ζπλαίζζεζε ηνπ ππνςήθηνπ θαηαλαισηή»(7) 

«Τπάξρεη κηα θαηεγνξία δηαθεκηζηψλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ. 

Υξεζηκνπνηνχλ ζθιεξέο εηθφλεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζνθάξνπλ. Δίλαη “κέξνο ηνπ 

παηρληδηνχ” φιν απηφ»(6) 

 

Τπάξρεη ζεηηθφ κήλπκα γηα ηνλ “Άιινλ” ζηε δηαθήκηζε ή ην κφλν πνπ έρεη ζεκαζία 

είλαη ην πξντφλ 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζθνπνχ ησλ δηαθεκίζεσλ, αλ ε δηαθήκηζε δίλεη βάζε θαη πξνζπαζεί λα άξεη 

ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ή έρεη σο απηνζθνπφ ηελ πψιεζε ελφο πξντφληνο. 

Όπσο δηαθαίλεηαη, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηαθεκηζηψλ, ε βηνκεραλία ηεο 

δηαθήκηζεο ζηνρεχεη μεθάζαξα ζηελ πψιεζε ή ηε δηάδνζε ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. Μπνξεί, κελ, λα ελζηεξλίδεηαη θαη λα πξεζβεχεη αμίεο θαη ηδέεο 
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παλαλζξψπηλεο αιιά θαηά θαλφλα εμππεξεηεί ζπκθέξνληα πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ.  

Όπσο νη ίδηνη ηζρπξίζηεθαλ, ε δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα γίλεη θνξέαο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, φκσο ζην ηέινο πάληα παξακέλεη ην θέξδνο. Οη πην 

ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο είλαη νη εμήο: 

«Δμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δηαθήκηζεο. Δάλ ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ ζε θνηλσληθά κελχκαηα, ηφηε πξνβάιιεηαη ζεηηθφ κήλπκα. Αιιά δηαθεκίζεηο 

ηέηνηνπ είδνπο είλαη ζπάληεο. Ζ πιεηνςεθία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

πξντφληνο»(13) 

«Πξφθεηηαη γηα κία ζπλήζε ηαθηηθή δηαθήκηζεο»(7) 

«πλήζσο ζηνρεχνπλ ζην πξντφλ»(3) 

«Χο επί ησ πιείζησλ, απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο»(5) 

 

Ζ γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν» 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινχζεζε, δεηήζεθε απφ ηνπο δηαθεκηζηέο λα αλαθέξνπλ εάλ 

ιακβάλνπλ ππφςε θαη ζπλππνινγίδνπλ ηε γλψκε θαη ηε ζηάζε πνπ έρεη ην θνηλφ 

απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ», θάζε θνξά πνπ μεθηλνχλ λα ζπλζέζνπλ κηα δηαθήκηζε. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηψλ ζπκθψλεζε φηη πξνθαλέζηαηα αθνινπζείηαη απηή ε 

ηαθηηθή, θαζφηη ηνπο ελδηαθέξεη λα αθνπγθξάδνληαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο 

επνρήο, πξνθεηκέλνπ λα «παηήζνπλ» πάλσ ζε απηφ θαη ε δηαθήκηζε λα έρεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απήρεζε. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ: 

«Παίξλνπκε ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο θαη θηλνχκαζηε πάλσ εθεί. Σν ηη ζπκβαίλεη ζηνλ 

θφζκν ηε δεδνκέλε ζηηγκή, καο βνεζά ζην λα ζπλζέζνπκε κηα δηαθήκηζε»(8) 

«Ζ γλψκε ηνπ θνηλνχ είλαη πάληα ρξήζηκε πξνο κειέηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ “Άιινπ”, 

ε γλψκε ηνπ θνηλνχ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην χθνο ηνπ κελχκαηνο»(5) 

«Φπζηθά ιακβάλνπκε ππφςε θαη ηε γλψκε ησλ άιισλ. Βάζεη απηψλ ζα θαηαθέξνπκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε κία άξηηα πξνβνιή»(9) 

«Μαο ελδηαθέξεη λα γλσξίδνπκε πψο ζθέθηεηαη ην θνηλφ ηεο ρψξαο καο γηα ηηο 

κεηνλφηεηεο»(2) 
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«Ζ γλψκε ηνπ θνηλνχ είλαη πάληα ρξήζηκε πξνο κειέηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ “Άιινπ”, 

ε γλψκε ηνπ θνηλνχ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην χθνο ηνπ κελχκαηνο»(5) 

   Ωζηφζν, θάπνηνο έθαλε ιφγν φηη δίλνπλ ειάρηζηε βαξχηεηα ζηε γλψκε ηνπ 

θνηλνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνβνιή ελφο πξντφληνο. 

«Ναη, αιιά είλαη δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ»(7) 

   Ζ πιεηνςεθία ζπκθψλεζε, σζηφζν, φηη θάζε θνξά, πξηλ ηε ζχλζεζε-εθαξκνγή 

ελφο concept γηα κηα δηαθήκηζε, ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηφζν ηε γλψκε φζν θαη ηε 

ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο πνπ επηθξαηεί γχξσ καο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζηνρεχζνπλ 

ζηελ ηδενινγία ηνπ θνηλνχ, κε απψηεξν ζθνπφ, ηελ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ 

πξντφληνο πνπ επηζπκνχλ. 

 

Ζ εηθφλα ηνπ «Άιινπ» πξνζαξκνζκέλε ζηα «κέηξα» καο. 

 

Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά ην παξειζφλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε 

δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα αλαθαηαζθεπάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηε θέξλεη 

ζηα κέηξα ηεο (Williamson, 1978). χκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή, έγηλε πξνζπάζεηα 

λα εμεηαζζεί πψο ιεηηνπξγεί φιν απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ «Άιινπ», ηνλ ηξφπν 

δειαδή πνπ πξνβάιιεηαη ε  εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί 

θαη λα αληαπνθξηζεί ζηα δηθά καο «κέηξα» θαη ζηαζκά. Εεηήζεθε, ζπλεπψο, απφ ηνπο 

δηαθεκηζηέο λα θαηαζέζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα. Έηζη 

ινηπφλ, νη δηαθεκηζηέο δήισζαλ φηη: 

«Δκείο εδψ δελ είκαζηε πνιχ “αλνηρηνί” ζαλ ιαφο. Γελ είκαζηε θαζφινπ “αλνηρηνί” ζε 

θνηλφηεηεο θαη κεηνλφηεηεο πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηθέο καο ζπλήζεηεο. Ζ 

θνπιηνχξα θάπνηεο θνξέο παξακέλεη πίζσ θαη δελ δέρεηαη ηε δηαθνξά….. Κάπνηα 

ζηηγκή ζηελ πνιπεζληθή πνπ δνπιεχσ είρακε παξαιάβεη κηα δηαθεκηζηηθή ηαηλία πνπ 

είρε άηνκα απφ δηάθνξεο θπιέο θαη καο έβαιαλ λα αζπξίζνπκε ην ρέξη κηαο κακάο πνπ 

ήηαλ απφ ηελ Αθξηθή γηα λα κελ παξεμεγεζεί ν Διιεληθφο ιαφο θαη λα ην πάξεη πην 

εχπεπηα.»(10) 

«ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν “Άιινο” παξνπζηάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα πνπ 

λνκίδνπκε φηη έρνπκε δεκηνπξγήζεη γη απηφλ ή κε απηή πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε 

θαη φρη κε ην πψο πξαγκαηηθά είλαη.»(7) 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

99 
 

«Ζ εηθφλα ηνπ άιινπ κπνξεί λα αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην 

πψο πξνβάιιεηαη ζε κηα δηαθήκηζε. πσο κπνξεί λα πξνβιεζεί ζεηηθά, έηζη κπνξεί λα 

πξνβιεζεί θαη αξλεηηθά φπσο θαη λα γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο»(4) 

«θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη απηφο. Να πξνβάιιεη ηα ζεηηθά ελφο πξντφληνο θαη λα 

απνθξχςεη γηα ηα αξλεηηθά. Σν ίδην πηζηεχσ πσο θάλεη θαη κε ηνπο “δηαθνξεηηθνχο” 

αλζξψπνπο.»(2) 

«Ο “Άιινο”, σο κέινο ηεο θνηλήο πξαγκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα γίλεη επίζεο αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο θαη παξαπνίεζεο πξνο φθεινο ζπκθεξφλησλ.»(5) 

   Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ε εηθφλα ηνπ «μέλνπ» - ηνπ δηαθνξεηηθνχ απφ εκάο 

ζπλήζσο ζνθάξεη. Πξνθαιεί απέρζεηα θαη αηζζήκαηα απνζηξνθήο ή θαη αδηαθνξίαο, 

θάηη ην νπνίν έξρεηαη ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηαθήκηζεο. 

πλεπψο, ε δηαθήκηζε ηείλεη λα παξνπζηάδεη ηνλ «Άιιν» πεξηζζφηεξν πξνζηηφ, 

νηθείν θαη ελαξκνληζκέλν ζηα δηθά καο γνχζηα θαη ζηεξεφηππα απνθξχπηνληαο ηελ 

αιήζεηα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ, απφ θφβν κήπσο δελ έρεη ηελ αλακελφκελε 

απνδνρή.  

 

Μπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο λα καο θάλνπλ λα δνχκε κε «άιιν κάηη» ηελ εηθφλα ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ «άιινπ» 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ έβδνκνπ άμνλα, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ 

ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο θαη ζηάζεο απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ», έλα κεγάιν πνζνζηφ 

δηαθεκηζηψλ (10 ζηνπο 15), ηζρπξίζηεθε φηη ε δηαθήκηζε δηαζέηεη κεγάιε ηζρχ ζην 

λα εληζρχζεη ζπλεηδήζεηο θαη λα πξνβάιιεη κελχκαηα απνδνρήο θαη αδειθηθφηεηαο, 

κελχκαηα νπκαληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ». Ωζηφζν είλαη 

θάηη, φπσο επηζεκαίλνπλ, ην νπνίν έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα θαζψο ζηέθεηαη ελάληηα 

ζηα ζπκθέξνληα ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηαθήκηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη 

ζπλεηδεηά λα απνθεχγεηαη θαη λα απνζησπάηαη:  

«Σν φηη κπνξεί λα ην θάλεη ε δηαθήκηζε, δελ γελλάηε ιφγνο. Μπνξεί απιά δελ ην θάλεη, 

δηφηη έηζη δελ εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ»(14) 

«Σν “άλνηγκα” είλαη θαιφ γηαηί έηζη θαη εκείο ζα δνχκε ηελ χπαξμε απηψλ ησλ ιαψλ κε 

“άιιν κάηη”. Αιιά επεηδή ηελ ηζηνξία γξάθνπλ νη ληθεηέο θαη φρη νη εηηεκέλνη, φηαλ  
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εηζβάιιεη έλαο θαηαζηξνθηθφο νδνζηξσηήξαο πνπ ιέγεηαη “internet” ζε κηα αδχλακε 

θνηλσλία ζα ππεξηζρχζνπλ ηα πξφηππα ηνπ δπλαηνχ ζαλ θαηαπέιηεο»(15) 

«Καιή ε “αλνηθηή ζθέςε” θαη ν“αλνηθηφο λνπο” απιψο δηεξσηψκαη, αδειθνπνηνχληαη 

πξάγκαηη νη ιανί κεηαμχ ηνπο ή ηειηθά είλαη ηκπεξηαιηζηηθήο κνξθήο νη 

επηθξαηήζεηο;»(4) 

«Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ξίμεη νιφθιεξε θπβέξλεζε. Οπφηε αληηιακβάλεζαη ηε 

δπλακηθή ηεο. Δπνκέλσο, εμαξηάηαη απφ ηα ζπκθέξνληα κεηαμχ κηαο δηαθεκηζηηθήο 

εηαηξίαο θαη ηνπ θξάηνπο. Δίλαη επνκέλσο δήηεκα πνιηηηθήο»(8) 

   Κάπνηνη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη (5 ζηνπο 15) δήισζαλ, φηη πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζπάζεηα ε νπνία άπηεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο δηαθήκηζεο θαη 

ην κφλν πνπ κέλεη είλαη επηκνλή, πξνζπάζεηα θαη νξγάλσζε απφ θνηλνχ γηα ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ: 

«Ναη, θπζηθά. πσο κπνξεί λα καο επεξεάζεη αξλεηηθά, έηζη κπνξεί θαη ζεηηθά κφλν 

πνπ απηφ είλαη κέρξη ζηηγκήο ζπάλην. Σν δεηνχκελν είλαη λα ζηξαθεί ε δηαθήκηζε ζε 

έλαλ αλψηεξν αλζξσπηζηηθφ ζθνπφ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιινληαη θνηλσληθά 

κελχκαηα θαη αμίεο φιν θαη πην έληνλα»(13) 

«Ναη κπνξνχλ αιιά απαηηείηαη ρξφλνο. Δίλαη θάηη πνπ γίλεηαη ζηαδηαθά. Γελ κπνξείο λα 

ην πεηχρεηο βξαρππξφζεζκα»(3) 

«Κάπνηνο κε έληνλε ξαηζηζηηθή θηινζνθία δελ ζα κπνξέζεη λα δερηεί έλαλ έγρξσκν 

γείηνλα. Πξέπεη λα ηνπ ην πεξάζεηο ζηαδηαθά-δηαθνξεηηθά. Θέινπκε πνιχ δνπιεηά 

αθφκε.»(9) 

«Ζ δηαθήκηζε δηαζέηεη ηελ ηζρχ. Απαηηείηαη σζηφζν ζπληνληζκφο πνιχπιεπξνο φρη απιά 

έλα ζπνη. ιν ην marketing ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην»(1) 

«Ζ δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα αιιάμεη θάζε είδνπο θαηάζηαζε. Δίλαη έλα εξγαιείν 

πνπ κπνξεί λα θνηλνπνηήζεη αμίεο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηξξνή απφ θάζε άιιν 

κέζν επηθνηλσλίαο. ηαλ ηειηθά ζα έρεη αληίθηππν κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, ζα δνχκε 

πνιιά πξάγκαηα κε “άιιν κάηη”»(5) 

   Απφ ηα ιεγφκελα ηνπο ζπκπεξαίλνπκε φηη, λαη κελ ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

απνζθνπεί ζε «άιια» - θεξδνζθνπηθά θπξίσο κνλνπάηηα, σζηφζν, κηα ειπίδα 

«αιιηψηηθεο» πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο παξακέλεη 

«αλνηθηή». Μπνξεί ε πιεηνςεθία λα ππνζηεξίδεη φηη ην «παηρλίδη είλαη ρακέλν»  ζηελ 
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πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαθήκηζεο, 

θαζφηη φιε απηή ε πξνζπάζεηα πνδεγεηείηε απφ ηα κεγάια ζπκθέξνληα, σζηφζν, 

ζηελ αληίπεξα φρζε, ππάξρνπλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη ην «ζαχκα» ηεο 

νκνςπρίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο κπνξεί λα γίλεη, αξθεί λα ην πηζηέςνπκε θαη λα 

ππάξμεη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα. 

 

 

                                            

                                                                   Μέξνο 2ν 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ αλάιπζε θάπνησλ δηαθεκίζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ, σο παξάδεηγκα, απφ ηνπο δηαθεκηζηέο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη θξίζεθαλ σο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζην πιαίζην ησλ 

πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, κε αθνξκή ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο δηαθεκηζηέο 

ζηηο εξσηήζεηο (19) θαη (23) ησλ ζπλεληεχμεσλ, αλαθνξηθά κε δηαθεκίζεηο πνπ 

εληζρχνπλ ζηεξεφηππα θαη άιιεο πνπ ακβιχλνπλ, θαζψο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, επηρεηξείηαη κηα 

πξνζπάζεηα ζεκεησηηθήο αλάιπζεο δχν δηαθεκηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ (άκβιπλζεο 

θαη ελίζρπζεο), ελψ αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

πνιπεζληθή εηαηξία ησλ McDonald’s πξνβάιιεη θαη πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο ζε (4) 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.  

 

5. 2.  εκεησηηθή Αλάιπζε Γηαθεκίζσλ 

5.2.α Γηαθήκηζε “HSBC Culture” 

                                    ( Πεξίπησζε Άκβιπλζεο ηεξενηχπσλ) 

 

Πεξηγξαθή 

 

ηε δηαθήκηζε ηεο ηξάπεδαο “HSBC”, απνηππψλνληαη (5) πέληε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ δηαθήκηζε μεθηλά 

απεηθνλίδνληαο, ζε πξψην πιάλν, έλαλ ππάιιειν λα βηάδεηαη λα παξαζηεί ζηε 

ζχζθεςε ηεο εηαηξείαο ηνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψ φινη ζηέθνληαη φξζηνη. Ο εθθσλεηήο 
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καο ελεκεξψλεη φηη φιν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο πεξηκέλεη φξζην, 

χζηεξα απφ εληνιή ελφο Ακεξηθαλνχ ππεχζπλνπ management, πξνθεηκέλνπ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν. ηε ζπλέρεηα, κεηαθεξφκαζηε ζηελ Ηαπσλία, ζηνπο 

πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο ηεο θαη ηαπηφρξνλα ζε κία πξνεδξηθή ζχζθεςε, ε νπνία 

εθηπιίζζεηαη ζε έλα ήξεκν θαη ήζπρν πεξηβάιινλ. Ο εθθσλεηήο κάο ελεκεξψλεη φηη 

ην πξνεγνχκελν κνληέιν ζχζθεςεο αληηηίζεηαη ζην δηθφ ηνπ ηξφπν ιήςεο 

απνθάζεσλ, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα επεμεξγαζηεί ηα φζα ζπδεηψληαη θαη 

ζα ηεζνχλ ππφ δηαπηαγκάηεπζε. Ζ ηξίηε ζθελή, καο παξαπέκπεη ζηνπο θησρηθνχο 

δξφκνπο ηεο Σαυιάλδεο θαη ελψ ν εθθσλεηήο καο εμεγεί φηη «δελ είλαη θαθφ λα 

θιείζεηο ηα κάηηα ζνπ γηα ιίγν», δειαδή λα απνθνηκεζείο, φπσο ε θάκεξα 

απνζαλαηίδεη έλαλ άληξα, φζν «ην λα ζηέθεζαη έηζη, κε ηα πφδηα ζην ηξαπέδη 

δείρλνληαο ηηο παηνχζεο ζνπ» είλαη ην πην αγελέο πξάγκα πνπ κπνξείο λα θάλεηο ζηελ 

θνηλσλία απηή. Ζ ζθελή ζπλερίδεηαη, απνηππψλνληαο ηνλ απνηξνπηαζκφ ησλ ληφπησλ 

πεξαζηηθψλ θαη κε ηε ρεηξνλνκία κηαο γπλαίθαο πνπ πξνεθηείλεη ην ρέξη ηεο κε 

αλνηρηή ηελ παιάκε καο κεηαθέξεη κε ηελ ίδηα ρεηξνλνκία ζε έλα Διιεληθφ θνπξείν. 

Σν πιάλν δείρλεη έλα παηδί λα θάλεη ηε ρεηξνλνκία απηή (ηεο αλνηρηήο παιάκεο) πξνο 

έλα άιιν ελψ καο πιεξνθνξεί φηη «κηα ηέηνηα θίλεζε ζα έθεξλε αλαζηάησζε ζε 

θάπνηα ζεκεία ηεο Διιάδαο». ηελ ηειεπηαία ζθελή, πξνβάιιεηαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ Ηαπσλίαο - Βξεηαλίαο, θαηά ηελ νπνία δχν άληξεο ζεβφκελνη ν έλαο ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ, θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Κιείλνληαο, κε ηελ παξνπζίαζε ζηηγκηφηππσλ απ‟ φια ηα πιάλα ηεο δηαθήκηζεο, ν 

αθεγεηήο επηζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα “HSBC”, δελ ππνηηκά ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα, 

εηδηθφηεξα φηαλ αθνξά ζηε δηαρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ πειαηψλ ηεο, 

δηφηη ε γλψζε ηνπ πνιηηηζκνχ κηαο ρψξαο κπνξεί, ζε ηειηθή αλάιπζε, λα σθειήζεη 

ηνπο πειάηεο κηαο άιιεο.  
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Σεκεηωηηθή αλάιπζε δηαθήκηζεο 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξνχζαο δηαθήκηζεο απνζθνπεί λα παξνπζηάζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ηξάπεδαο κε έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν απφ ηηο αληίζηνηρεο αληαγσληζηηθέο 

ππεξεζίεο άιισλ ηξαπεδψλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο κε αμίεο πνπ ε ίδηα πξεζβεχεη θαη λα νδεγήζεη ζε έλα ζχλνιν 

νηθνπκεληθψλ αμηψλ πνπ ζα απνδψζνπλ έλα λφεκα πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ θαη 

ελδηαθέξνλ ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο. Ζ ελ ιφγσ δηαθήκηζε απνηειεί ην κήλπκα 

πνπ ε ηξάπεδα “HSBC”, σο απνζηνιέαο, ζέιεη λα κεηαδψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, κε 

ζθνπφ λα απνζαθελίζεη ηε παξνπζία ηεο ζην ηξαπεδηθφ ρψξν θαη λα πξνβάιιεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηεο ζηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο (θνπιηνχξα) θάζε ρψξαο θαζψο θαη 

ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ πειαηψλ ηεο, πνπ ε ίδηα αθνινπζεί.  

Σα «Μέζα» πξνβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν 

ελψ ιεηηνπξγνχλ σο καξηπξία εηθφλεο θαη ιέμεηο. Οη απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο είλαη 

νη κεγάινη ειηθηαθά πειάηεο, παιηνί θαη λένη, νη νπνίνη έρνπλ επηρεηξεκαηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο. Σέινο, πιαίζην 

αλαθνξάο απνηειεί ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε.  

 

Σεκαίλνλ θαη Σεκαηλόκελν 

 

Σα ζεκαηλφκελα πνπ πθίζηαληαη ζηελ παξνχζα δηαθήκηζε, αλαιχνληαη σο κηα 

αιιεινπρία εηθφλσλ θαη αθήγεζεο θαζψο θάζε αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή αληηζηνηρεί 

ζε κηα εηθφλα. Σα ζεκαηλφκελα πνπ δηαθξίλνληαη είλαη ηα εμήο:  

Γξήγνξε ζχζθεςε ζε ακεξηθαληθή εηαηξεία: Τπνδειψλεηαη ν γξήγνξνο ηξφπνο 

δσήο ησλ ακεξηθαλψλ πνιηηψλ, ν νπνίνο νθείιεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ γηα κέγηζηε 

απφδνζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  

 

 

 

Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ Ηάπσλα δηεπζχλσλ ζχκβνπιν: Παξνπζηάδεηαη 

ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη Ηάπσλεο ιακβάλνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο, κε ήξεκν θαη 

αξγφ ξπζκφ. 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

105 
 

 

 

Σνπξίζηαο ζε Σαυιαλδέδηθε αγνξά: Δλψ ζηελ παξάδνζε ηεο Σαυιάλδεο νξηζκέλεο 

ρεηξνλνκίεο είλαη απνιχησο απνδεθηέο, θάπνηεο άιιεο θαίλεηαη λα πξνθαινχλ 

αλαζηάησζε ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, αθφκα θαη αλ γίλνληαη ελ αγλνία ησλ μέλσλ -

ηνπξηζηψλ. 

 

 

Άζεκλε ρεηξνλνκία ζε ειιεληθφ θνπξείν: Παξά ηελ αζσφηεηα ηελ νπνία 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηθά πξφζσπα, νη άζεκλεο ρεηξνλνκίεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

απνδεθηέο ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, γίλνληαη αηηία παξαηήξεζεο ζηελ Διιεληθή 

θνηλσλία. 
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Ακεραλία ζε ραηξεηηζκφ δηεζληθήο ζπλεξγαζίαο: Παξά ηηο επγεληθέο πξνζέζεηο ηνπ 

Βξεηαλνχ θαη Ηάπσλα πξσηαγσληζηή γηα έλαλ «εππξεπή» ραηξεηηζκφ, ε δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα ησλ δχν ιαψλ, θαίλεηαη λα νδεγεί ζε κηα επράξηζηε «ζχγρπζε». 
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Τξόπνη Απόδνζεο λνήκαηνο  

 

Γηα ηελ απφδνζε ηνπ λνήκαηνο, ε παξνχζα δηαθήκηζε επηιέγεη ηελ εηθφλα σο 

θεληξηθφ άμνλα, επεμεγψληαο ηε αθεγεκαηηθά. Μέζα απφ ηηο ελαιιαγέο πνπ 

πξνβάιινληαη, κε ζηηγκηφηππα απφ δηαθνξεηηθά θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθά  θαη 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα , ε δηαθήκηζε πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηνλ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θαη ζηάζεο δσήο πνπ πθίζηαηαη. Μέζα απφ ηελ εηθφλα ηνπ ππεχζπλνπ 

management, ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ησλ απιψλ 

αλζξψπσλ, επηρεηξεί λα ζπκβνιίζεη ηνλ πθηζηάκελν πινπξαιηζκφ ησλ θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ. Κιείλνληαο ε δηαθήκηζε, αλαδεηθλχεη ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, σο βαζηθφ θίλεηξν ηεο ελ ιφγσ ηξάπεδαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ «δηαθνξεηηθψλ» (πνιηηηζκηθά)  πειαηψλ ηεο     

Ωο κέζνδνο πεηζνχο ρξεζηκνπνηείηαη ε επίθιεζε ζηε ινγηθή ηνπ δέθηε/πειάηε,  

πξνβάιινληαο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, κέζα απφ 

παξαδείγκαηα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο δξνπλ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζε θάζε πνιηηηζκφ. Δλψ παξάιιεια εζηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε ηξάπεδα “HSBC” αληαπνθξίλεηαη, απνδέρεηαη θαη εθπιεξψλεη ηηο εθάζηνηε 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηεο.  

Σα δεχγε ησλ αληηζέζεσλ ηα νπνία πξνβάιινληαη δελ είλαη άιια απφ ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ πξσηαγσληζηψλ νη νπνίεο ,ελ ηέιεη, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ππέξ ηεο ηξάπεδαο HSBC.  

 

Οπηηθέο θαη θεηκεληθέο δνκέο 

 

ηελ ηνπηθή ηνπνζέηεζε ηεο δηαθήκηζεο, παξαθνινπζνχκε πιήζνο εηθφλσλ πνπ 

δείρλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Βιέπνπκε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο αθήγεζεο, κε έλαλ 

εμσηεξηθφ αθεγεηή λα πεξηγξάθεη ηε θάζε ζθελή. ην ηέινο ηεο δηαθήκηζεο, 

εκθαλίδεηαη κηα εηθφλα ζε θφθθηλν ρξψκα πνπ απεηθνλίδεη έλαλ παγθφζκην ράξηε θαη 

ην ινγφηππν ηεο “HSBC”, ππνδεηθλχνληαο ηηο πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, 

ηνλίδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εκβέιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο.  
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Σθνπόο ηεο δηαθήκηζεο 

 

ηφρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα αλαδείμεη ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

απφ ηελ νπνία δηέπεηαη ε ηξάπεδα “HSBC”, απεπζπλφκελε ζε φιν ηνλ νηθνλνκηθά 

ελεξγφ πιεζπζκφ ηνπ πιαλήηε, αλεμαξηήησο πνιηηηζκνχ - ζξεζθείαο - ρξψκαηνο. 

Δλψ παξάιιεια, απνζθνπεί λα αλαδείμεη ην ζεβαζκφ ηνπ νκίινπ “HSBC” πξνο 

φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ, παιηνχο θαη λένπο.  

 

 

5.2.β  Γηαθήκηζε Κηλέδηθνπ απνξξππαληηθνχ “Qiaobi” 

                                    (Πεξίπησζε Δλίζρπζεο ηεξενηχπσλ) 

 

Πεξηγξαθή 

 

ην πξψην πιάλν ηεο δηαθήκηζεο παξνπζηάδεηαη κηα λεαξή γπλαίθα (Κηλεδηθήο 

θαηαγσγήο), λα βάδεη πξνο πιχζε έλα πιπληήξην ξνχρσλ. ε δεχηεξν πιάλν, 

παξνπζηάδεηαη έλαο άλδξαο (Αθξνακεξηθαλφο) ν νπνίνο είλαη ληπκέλνο κε ηα ξνχρα 

ηεο δνπιείαο ηνπ (ιεξσκέλα) θαη θαίλεηαη λα πξνθαιεί ηε γπλαίθα ζε εξσηηθφ 

παηρλίδη. ε ηξίην ρξφλν, θαζψο ε γπλαίθα κνηάδεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα 

ηνπ, ν άληξαο ηελ πιεζηάδεη θαη εθείλε κε κηα γξήγνξε θίλεζε ηνλ ξίρλεη ζην θάδν 
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ηνπ πιπληεξίνπ. Έπεηηα, εθείλε θάζεηαη πάλσ ζην πιπληήξην πξνζπαζψληαο λα 

εκπνδίζεη ηνλ άληξα λα βγεη απφ απηφ. ηε ζπλέρεηα, πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ηνπ 

απνξξππαληηθνχ δηαθεκίδνληαο ην πξντφλ “Qiaobi”. ηε ζθελή πνπ αθνινπζεί, ε 

γπλαίθα αλνίγεη ην θαπάθη ηνπ πιπληεξίνπ θαη απφ κέζα μεπξνβάιιεη, πξνο έθπιεμε, 

έλαο Κηλέδνο (άλδξαο). Καζψο βγαίλεη ζηγά ζηγά απφ ην θάδν ηνπ πιπληεξίνπ, 

αλαδεηθλχεηαη ην θαληαρηεξφ ιεπθφ ηνπ ρξψκα (θαζαξηφηεηα) θαη ηαπηφρξνλα ην 

φλνκα ηνπ πξντφληνο, “Qiaobi”. 

 

Σεκεηωηηθή αλάιπζε 

 

θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ ,ελ 

ιφγσ, πξντφληνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην θάλεη απνδεθηφ απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

θαηαλαισηψλ. Ζ δηαθήκηζε, θαζαπηή, απνηειεί ην κήλπκα πνπ ην ινγφηππν 

“Qiaobi”, σο απνζηνιέαο, ζέιεη λα ζηείιεη ζηνπο παξαιήπηεο ηνπ κε απψηεξν ζηφρν 

λα ηνπο πείζεη λα αγνξάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ γηα ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ 

ηνπο. Ζ κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δηαθήκηζεο - εηθφλαο, ε 

ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηα θαηάιιεια ζπλαηζζήκαηα 

πξνθεηκέλνπ  ν παξαιήπηεο  ιάβεη ην κήλπκα θαη λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Σν «Μέζν» 

πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζεο, είλαη ε ηειεφξαζε θαη απηφ γηαηί ρξεζηκνπνηεί σο ζεκείν 

ηελ εηθφλα. Απνδέθηεο ηεο είλαη νη θαηαλαισηέο θαη ην πιαίζην αλαθνξάο  ε 

ηειεφξαζε.  

Ζ κέζνδνο πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε είλαη ε 

επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ θαηαλαισηή. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ 

ρηνχκνξ, ηεο ππεξβνιήο θαη ηνπ αλαπάληερνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε ηνπ δέθηε.  
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Σεκαίλνλ θαη Σεκαηλόκελν 

 

Σα ζεκαίλνκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παξνχζα δηαθήκηζε είλαη ηα εμήο:  

Σν εξσηηθφ παηρλίδη: κέζσ ηνπ εξσηηθνχ παηρληδηνχ ηνπ δεπγαξηνχ δεκηνπξγείηαη ε 

θαηάιιειε αηκφζθαηξα ζην πιάλν, ε νπνία θξαηά ηνλ δέθηε - ζεαηή ζε εγξήγνξζε 

ψζηε λα ιάβεη ην πιήξεο κήλπκα ηνπ “Qiaobi” 
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Ο δφινο ηεο γπλαίθαο: ην γεγνλφο νηη ε γπλαίθα μεγειά ηνλ άλδξα ζην εξσηηθφ 

παηρλίδη, απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν ηεο δηαθήκηζεο ζην νπνίν γίλεηαη ε ελαιιαγή 

κεηαμχ ηνπ «έγρξσκνπ» άλδξα κε εθείλε ηνπ «ιεπθνχ» - «θαζαξνχ», ππνδειψλνληαο 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ππεξνρή ησλ ιεπθψλ (ζε γεληθφηεξε θιίκαθα) ξνχρσλ. 

 

 

Ζ πξνηίκεζε ηεο γπλαίθαο γηα ην ρξψκα: Kαζψο ν ελζνπζηαζκφο απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ ιεπθνχ άλδξα είλαη εκθαλήο ζην πξφζσπν ηεο γπλαίθαο, ππνζπλείδεηα 

κεηαδίδεηαη ην κήλπκα φηη ηα ιεπθά ξνχρα (ζπλεηξκηθά = ιεπθφ ρξψκα δέξκαηνο) 

πξνθαινχλ επθνξία θαη επράξηζηε δηάζεζε. 
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Τξόπνο Απόδνζεο λνήκαηνο 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο ηεο δηαθήκηζεο, γίλεηαη ρξήζε  ηεο κεηαθνξάο - 

αλαπαξάζηαζεο, ηνπ ρηνχκνξ θαη ηεο ππεξβνιήο σο ζηνηρεία.  

Μεηαθνξά-αλαπαξάζηαζε: Δλψ ν δέθηεο - ππνςήθηνο θαηαλαισηήο αλακέλεη ηε 

γπλαίθα λα πιχλεη ηα ξνχρα ζην πιπληήξην ηειηθά απηφο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη πξνο 

πιχζε είλαη ν άλδξαο.  

Τπεξβνιή: Ο άλδξαο κεηαηξέπεηαη απφ «έγρξσκνο» ζε ιεπθφ, ράξε ζηε ρξήζε ηνπ 

παλίζρπξνπ απνξξππαληηθνχ “Qiaobi ”. 

Χηνύκνξ: Γίλεηαη αηζζεηφ φηαλ ε γπλαίθα, αληαπνθξηλφκελε, θαηλνκεληθά, ζην 

εξσηηθφ θάιεζκα ηνπ άλδξα, θαηαιήγεη λα ηνλ μεγειά θαη λα ηνλ ηνπνζεηεί νιφθιεξν 

κέζα ζ‟ έλα πιπληήξην ξνχρσλ.  

 

Οπηηθέο θαη θεηκεληθέο δνκέο 

 

Ζ δηαθήκηζε εθηπιίζζεηαη ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ (κέζα απφ ηελ εηθφλα πνπ ην 

αλαπαξηζηά), φπνπ βξίζθεηαη ην πιπληήξην θαη δίπια ην απνξξππαληηθφ κε ηνπο δπν 

πξσηαγσληζηέο - γπλαίθα θαη άλδξα - λα πξνβάιινπλ κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο, 

ηε ζεκαζία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ απνξξππαληηθνχ.  

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζιφγθαλ αιιά θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξντφληνο “Qiaobi”, ε 

δηαθήκηζε επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηελ εηθφλα ηνπ κε απηή ελφο φκνξθνπ, ιεπθνχ, 

θαζαξνχ άλδξα θαζηζηψληαο έηζη ην πξντφλ ειθπζηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή 

θαη δέθηε ηνπ κελχκαηνο.  
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Σθνπόο ηεο δηαθήκηζεο 

 

θνπφο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα αλαδείμεη ηελ αμία, ηελ πνηφηεηά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ ιεθέδσλ, 

θαζαξίδνληαο αθφκε θαη ηελ «πξαγκαηηθή ζθνπξηά». 

 Όπσο ιαλζάξεηαη, θάηη ηέηνην θαζίζηαηαη εθηθηφ ράξε θαη κφλν ζηε ρξήζε ηνπ 

“Qiaobi”, φπνπ ν ππνδεέζηεξνο βξψκηθνο εξγάηεο κεηαηξέπεηαη ζ‟ έλαλ ειθπζηηθφ, 

θαζαξφ, «θαηάιεπθν» άλδξα. Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ξνχρσλ ράξε ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

απνξξππαληηθνχ.  

 

5.2.γ Αλαιχνληαο ηηο δηαθήκηζεηο ησλ McDonald’s ζε ηέζζεξα  δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, αχμεζε ηηο επθαηξίεο ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο λα πξνζεγγίζνπλ 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Αλ θαη νη επθαηξίεο απηέο νινέλα θαη 

πιεζαίλνπλ, νη εηαηξίεο νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

marketing, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θέξδνο θαη λα 

εδξαησζνχλ. 

    Αλαθεξφκελνη ζηηο νηθνπκεληθέο δηαθεκίζεηο, ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο - ν ηξφπνο 

πνπ ε δηαθήκηζε ζα πξνζεγγίζεη ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Απνθσδηθνπνηψληαο ζπλήζεηεο θαη αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ νη άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, νη δηαθεκίζεηο νθείινπλ λα 

ελαξκνληζηνχλ ζχκθσλα κε απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

      Σα ρξψκαηα, νη αξηζκνί, ηα ζχκβνια θαη νη εηθφλεο είλαη ζηνηρεία 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. ε θάπνηνπο πνιηηηζκνχο ρξψκαηα φπσο ην 

καχξν ζηελ Ηαπσλία ζεσξνχληαη άηπρα, ελψ ην θφθθηλν ζηελ Κίλα θέξλεη ηχρε. 

Οξηζκέλα ρξψκαηα γηα θάπνηνπο ιανχο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, φπσο ην πξάζηλν 

γηα ην Ηζιάκ ζεσξείηαη “ηεξφ”, ελψ θάπνηα άιια απνηεινχλ εκβιήκαηα γηα θάπνηεο 

θπιέο, φπσο παξαηεξείηε ζηελ Αθξηθή. 

   Ζ εηαηξία “McDonald’s”, βαζηζκέλε ζηηο πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ 

παξαηεξνχληαη αλά ηνλ θφζκν, πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 
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αλάγθεο ηνπο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Δίλαη ην θιαζηθφ παξάδεηγκα δηεζλνχο 

εηαηξίαο πνπ δείρλεη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα 

πνπ πθίζηαηαη. 

   Πξνζπαζψληαο λα δηεπξχλεη ηελ αγνξαζηηθή ηεο δχλακε, ζηνρεχεη ζ‟έλα 

εθηεηακέλν αθξναηήξην γη‟ απηφ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο.  

Γηαηεξψληαο ηελ ίδηα ηδέα απηή ηεο “αγάπεο πξνο ην γεχκα ηεο εηαηξίαο” - “I am in 

love with it”, πξνζπαζεί λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο ζπλήζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θάζε 

ρψξαο αληίζηνηρα. Σν “Brand Globally, Advertise Locally”, απνηειεί ηε βαζηθή 

ηδέα ηεο πξνσζεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ε ίδηα αθνινπζεί.  

       Γελλάηαη ινηπφλ ην εξψηεκα, «κε βάζε πνηέο πνιηηηζκηθέο αμίεο ε McDonald‟s 

πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην εθάζηνηε αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ»; 

      Γηα λα δνζεί απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε, αθνινπζεί αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ 

δηαθεκίζεσλ ηεο εηαηξίαο, ζε (4) ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηελ Ακεξηθή, ηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηλδία θαη ηε Γεξκαλία. ηφρνο παξακέλεη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ε ίδηα δηαθήκηζε ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα.  

   Με δεδνκέλν φηη ε θνπιηνχξα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο «ηξφπνπο δσήο» 

(Giddens, 1989), νη νπνίνη εκπεξηθιείνπλ αμίεο, πξφηππα θαη πιηθά αληηθείκελα ε 

εηαηξία δηαπξαγκαηεχηεθε ην ζέκα ηεο πξνβνιήο ηεο σο έμεο: 

 

 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο  (USA)  

 

Ζ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο ζηελ Ακεξηθή (USA) θαίλεηαη  λα ζηνρεχεη ζε δπν 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο - ζε δπν δηαθνξεηηθά “target group”, πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απήρεζε ζην ακεξηθαληθφ θνηλφ. Ζ εηαηξία θάλεη ρξήζε 
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ηεο εηθφλαο παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ πξνβάιινληαο ηα κε ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε 

θαζψο θαη θνηηεηψλ θνιιεγίνπ νη νπνίνη θαίλεηαη λα αξέζθνληαη ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

  

Αλαθνξηθά κε ηα θνηλσληθά πξφηππα, επηζεκαίλεηαη ε αξξελσπφηεηα πνπ 

θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε ηα δπν θχια, κε ηα αξζεληθά λα έρνπλ θάπσο κεγαιχηεξε 

ππεξνρή ζηελ θνηλσλία. Σν ελδηαθέξνλ σζηφζν επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

αηνκηθφηεηαο (αηνκηθηζκφο), ρσξίο φκσο λα παξαγθσλίδεηαη ην πλεχκα ηεο νκάδαο 

(νκαδηθφηεηα). Ζ εηαηξία δελ παξαιείπεη λα θάλεη ρξήζε ηεο δηεζλνχο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ρξήζεο ηεο αξγθφ γηα ιφγνπο ακεζφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξάζεη αηζζήκαηα φπσο ζνθ θαη έθπιεμε. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο (SPAIN) 

 

Ζ αληίζηνηρε εθδνρή ηεο δηαθήκηζεο ησλ McDonald‟s ζηελ Ηζπαλία (Spain), 

πξνζπάζεζε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ επηθξαηνχλ 

θαη ηπγράλνπλ πςειήο αμίαο εθεί, φπσο είλαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα ην ιφγν 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

116 
 

απηφ, επηιέγεη λα θάλεη επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ππνςήθηνπ θαηαλαισηή 

πξνβάιινληαο ηελ εηθφλαο κηαο νηθνγέλεηαο λα ηξψεη ην γεχκα ηεο. 

 

 

 

  

Αλαθνξηθά κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ε δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη ζηελ αηνκηθή θνπιηνχξα ρσξίο σζηφζν 

λα παξαιείπεη ηηο ζπιινγηθέο αμίεο. Πξνβάιιεη ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν θχια 

κε κηθξή ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζηελ θνηλσλία. Παξνπζηάδεη κία πνιχ «ζεξή» ζρέζε  
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αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά, ελψ ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη 

ρεηξνλνκίεο γηα λα κεηαδψζεη ηα κελχκαηα ηεο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία).  

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο (INDIA) 

 

Ο  McDonald‟s  αληηιακβαλφκελνο ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ 

αλζξψπσλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο κε ηα εζηηαηφξηα ζηελ Ηλδία λα κελ 

ζεξβίξνπλ θξέαο, πξνζάξκνζε ην κελνχ ηνπ ζηηο πνιηηηζκηθέο γεχζεηο ηεο ρψξαο. 

Δξγάζηεθε εηδηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηλδηθήο αγνξάο, ηδξχνληαο 

ππνθαηαζηήκαηα ρσξίο θξέαο ζε νιφθιεξε ηελ Ηλδία. 

 

 

 

   Ζ δηαθεκηζηηθή ηνπ θακπάληα, πεξηιακβάλεη ζεαηξηθά ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην Bollywood (πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα). Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά δεκνθηιή 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία ζηνλ ηλδηθφ πνιηηηζκφ, ε νπνία έρεη απνηειέζεη πεγή 

έκπλεπζεο γηα πνιιέο αθφκε εηαηξίεο παγθνζκίνπ θήκεο. Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν 

πξνβάιιεη ηνλ κνπζηθφ θαη ηνλ λεαληθφ ξνκαληηζκφ πνπ είλαη έλα δηαδεδνκέλα ζε 

πνιιέο ηαηλίεο Bollywood.  
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ 

πξνέξρνληαη απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ηνπ Bollywood, ηα νπνία πνιιέο εηαηξείεο 

επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ κνπζηθή θαη εζνπνηνχο απφ απηέο ζηηο ηαηλίεο ηνπο γηα 

λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο. Σν βίληεν ησλ McDonald‟s  ζηελ Ηλδία απνηειεί βαζηθφ 

παξάδεηγκα γηα ην πψο κηα δηεζλήο εηαηξεία νθείιεη λα δηαρεηξίδεηαη κε ζεβαζκφ ηνλ 

πθηζηάκελν πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο  (GERMANY) 

 

Ζ θακπάληα ησλ McDonald‟s ζηελ Γεξκαλία βαζίδεηαη θπξίσο ζην «lifestyle» πνπ 

επηθξαηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ην νπνίν έγθεηηαη θπξίσο ζηα πξφηππα πνπ ε 

θνηλσλία αθνινπζεί θαη ελζηεξλίδεηαη (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην) θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο κφδαο. Με δεδνκέλν, ινηπφλ, ην ξεχκα πνπ 

επηθξαηεί θαη ηα ηζρχνληα πνιηηηζκηθά πξφηππα,  ε εηαηξία επηρεηξεί λα εληάμεη ζην 

βαζηθφ ηεο κελνχ θξέαο κε ρακειά ιηπαξά (θνηφπνπιν). Με «ζεκαία» ηεο ην 
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ζιφγθαλ «Σα McDonald‟s κπνξεί λα είλαη θαη πγηεηλά», πξσηνζηαηεί ζην ρψξν 

ζεβφκελε ηηο ηάζεηο θαη ηε θηινζνθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε άληξεο νη νπνίνη έιθνληαη απφ κνληέια θαη ζε γπλαίθεο νη νπνίεο 

επηζπκνχλ λα κνηάζνπλ κε απηά.  
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Οκνηφηεηεο θαη Γηαθνξέο 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο, θαίλεηαη 

λα εληζρχεηαη ε αηνκηθφηεηα ζαλ ζηνηρείν πνιηηηζκνχ , απνθεχγεηαη ην αίζζεκα 

πςειήο αλαζθάιεηαο ελψ παξαηεξείηαη ζπλεηδεηή απνθπγή ηνληζκνχ ηεο δηαθνξάο 

ηζρχνο πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη αλάκεζα ζηα δχν θχια. ρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο 

επηθνηλσλίαο παξαηεξείηαη γηα αθφκε κηα θνξά ε ρξήζε ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο κε  ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ , ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο εηθφλεο λα 

θπξηαξρνχλ.  

   Παξαθάησ, γίλεηαη  ιφγνο ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ 

φζνλ αθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηηο (4) ηέζζεξεηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο.   

   Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε αμίεο - ζηνηρεία πνπ ππήξραλ θνηλά (νκνηφηεηεο) ζε 

θάπνηεο ρψξεο θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο. Παξαηεξείηαη φηη ζηηο ρψξεο ηεο Ηλδίαο θαη 

ηεο Ηζπαλίαο φπνπ ε αμία ηεο νηθνγέλεηαο θαίλεηαη λα θπξηαξρεί, ε ίδηα απνηέιεζε 

πεγή έκπλεπζεο θαη βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζεη ηε ζέζε ηεο ηνπηθέο απηέο αγνξέο θαη λα ελζσκαησζεί 

ζηελ θνπιηνχξα απηψλ ησλ ρσξψλ. ηηο ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Ηζπαλίαο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αίζζεκα ηνπ αηνκηθηζκνχ, ε πνιηηηζκηθή 

απηή ηδενινγία απνηέιεζε θνηλή γξακκή γηα ηα McDonald‟s πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ θακπάληα ηνπο. Ωζηφζν ην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν θπξηάξρεζε 

ζηελ ίδηα δηαθήκηζε ζε Ηζπαλία θαη Γεξκαλία, ήηαλ ε κηθξή ζε βάζνο 

ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε (αίζζεκα νηθεηφηεηαο) πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζηηο δχν απηέο ρψξεο.  

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπγθξίλνληαο ηηο δηαθεκίζεηο ηεο εηαηξίαο ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, εληνπίδνληαη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ ε ίδηα λα 

εμππεξεηήζεη ην ζθνπφ ηεο.  Έηζη ινηπφλ, ζηελ Ηλδία θαίλεηαη λα επηθξαηεί ην 

ζπιινγηθφ πξφηππν (νκαδηθφηεηα, ζπλεξγαζία, αδειθνζχλε) έλαληη ηεο Ακεξηθήο ε 

νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε (αηνκηθφηεηα, 

εγσθεληξηζκφο).  Ωζηφζν, ε εηαηξία επέιεμε λα ρεηξηζηεί ην concept ηεο θακπάληαο 

ηεο ζηελ Ακεξηθή, μαλά, απνθεχγνληαο απηή ηε θνξά ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο. 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ αληίζηνηρε δηαθήκηζεο ηεο ζηε Γεξκαλία, φπνπ ε εηαηξία 
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πξνζπάζεζε λα επηθξνηήζεη θαη λα αλαδείμεη ηε ζέζε ηζρχνο (ζηγνπξηά - 
απηνπεπνίζεζε) πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ κέζν πνιίηε - θαηαλαισηή απηήο ηεο ρψξαο. 

 

Δπηπξφζζεηεο Πιεξνθνξίεο - Extra Info 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο “McDonalds”,  απνηέιεζε ε ηδέα λα 

πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά ηππνπνηεκέλσλ πξνηφλησλ ηα νπνία γεπζηηθά ζα ήηαλ ίδηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηε νπνία ζα ζεξβίξνληαλ θάζε θνξά. (ηγθαπνχξε, 

Ηαπσλία, Ν.Αθξηθή, Καλαδάο, Υηιή).  Μηα ηέηνηα ηδέα, αθελφο κελ, ζα κείσλε αξθεηά 

ην θφζηνο παξαγσγήο, αθεηέξνπ , ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζα ππήξρε ζα εμαζθάιηδε ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εηαηξία πηνζέηεζε ηε θηινζνθία 

“Think Global, Act Local”. 

   ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηα “McDonalds”, αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ ην 

κελνχ ηνπο, ζηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Έηζη, ζην Ηζξαήι, 

χζηεξα απφ δηακαξηπξίεο, ηα Big Mac ζεξβίξνληαη ρσξίο ηπξί, ζηελ Ηλδία 

ζεξβίξνληαη Nuggets ιαραληθψλ (θαζψο νη Ηλδνπηζηέο δελ ηξψλε κπηθηέθη θαη νη 

Μνπζνπικάλνη ρνηξηλφ). Δλψ ζηε Μαιαηζία θαη ηε ηγθαπνχξε δφζεθαλ απφ ηελ 

εηαηξία ζηνπο πειάηεο δηαπηζηεπηήξηα απνπζίαο ρνηξηλνχ θξέαηνο ζηα κελνχ, χζηεξα 

απφ δηακαξηπξίεο Μνπζνπικάλσλ θιεξηθψλ.  

   Ωζηφζν, ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα “McDonalds” ηξνπνπνίεαζαλ ην 

αξρηθφ ηνπο κελνχ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ εθάζηνηε 

πειαηψλ ηνπο. Έηζη, εηζήγαγαλ κπχξα ζηε Γεξκαλία ,McCroissants θαη θξχα πνηά  

γηανπξηηνχ  ζηελ Σνπξθία,  espresso θαη cappuccino ζηελ Ηηαιία, Samurai Pork 

burger ζηελ Σαηιάλδε, McLaks (ζάληνπηηο κε ζνινκφ) ζηε Ννξβεγία θ.η.ν 

           

             

 



«Ο δηαθνξεηηθφο "Άιινο" ζηε δηαθήκηζε»  Φίιε Υξπζάθσ 

122 
 

 

              

 

 

 

    Παξά ηηο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ, ε δνκή ησλ γεπκάησλ παξέκεηλε ζηαζεξή 

απαληαρνχ: burger/ζάληνπηηο, ηεγαλεηέο παηάηεο θαη έλα πνηφ/αλαςπθηηθφ. Σν 

κπζηηθφ, σζηφζν, ηεο επηηπρίαο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ππεξάλσ εζψλ θαη 

εζίκσλ, είλαη νη ηεγαλεηέο παηάηεο.  Όπσο νη ππεχζελνη ησλ “Mc” ππνζηεξίδνπλ, 

κπνξεί ην θπξίσο κελνχ λα πνηθίιεη θαηά ηφπνπο, φκσο νη ηεγαλεηέο παηάηεο 

θαηαλαιψλνληαη κε επραξίζηεζε απφ φινπο ηνπο πειάηεο, αλεμαξηήησο, 

ζξεζθεπηηθψλ «πηζηεχσ» θαη πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ. 

   Αλαθνξηθά, ηψξα, κε ηελ επηθνηλσληαθή - πξνσζεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε 

εηαηξία “McDonalds”, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζηηο δηεζλήο αγνξέο, θαίλεηαη ε ίδηα λα 

ζπλππνινγίδεη ηηο πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, αλαιχνληαο ηε 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζην πξνηφλ ηεο (βάζεη ζξεζθεπηηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ). Παξφηη, βαζηθή ηδέα ηεο εηαηξίαο ήηαλ λα πξνσζήζνπλ ην 

κελνχ ηνπο κε έλα “θνηλφ image”, αλά ηνλ θφζκν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλαγθάζηεθαλ λα επηθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

ησλ ρσξψλ  πνπ πξφθεηηαη λα δηεηζδχζνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ην “Brand Globally, 

Advertise Locally”, απνηέιεζε ηε βαζηθή θηινζνθία ησλ “McDonalds”. 
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πλεπψο, ηα “McDonalds”, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηφλησλ ηνπο δεκηνχξγεζαλ 

δηαθνξεηηθέο θακπάληεο γηα θάζε ρψξα/πνιηηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Μ.Βξεηαλία 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ πνδνζθαηξηζηή Alan Shearer γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα burgers 

ηνπο θαη ζηε Γαιιία ηνλ δηεζλή ηεξκαηνθχιαθα Fabien Barthez. ηελ Κίλα, φπνπ νη 

δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη φηαλ ηειεηψλεη έλα πξφγξακκα κέρξη λα μεθηλήζεη ην 

επφκελν, κε απνηέιεζκα νη ηειεζεαηέο λα αιιάδνπλ θαλάιη, ν Κηλέδνο γεληθφο 

δηεπζπληήο ησλ “McDonalds”, επέιεμε ηηο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ηα πην 

δεκνθηιή πεξηνδηθά γηα λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο. ην Hong Kong, ε 

εηαηξία θαηέβαιε κεγάιε πξνζπάζεηα λα πξνβιεζεί ζαλ κηα εηαηξία κε ηδηαίηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, θάηη ην νπνίν είρε ζεκαληηθή απήρεζε ζηνπο ηνπηθνχο 

θαηαλαισηέο.  

   Ωζηφζν, ζην Πεθίλν θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, φπνπ ε επαθή κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη 

πειάηε ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ηα “McDonalds” δηαζέηνπλ θαζεκεξηλά έλα ή 

δπν άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα λα απαληήζνπλ ζε θάζε 

εξψηεζε ή απνξία ησλ πειαηψλ ηνπο. ε αληίζεζε, κε ηε Μ.Βξεηαλία φπνπ νη 

Βξεηαλνί, δηαζέηνληαο δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη λννηξπία, ζα πξνηηκνχζαλ λα 

απνιαχζνπλ ην γεχκα ηνπο θαη χζηεξα λα απνρσξήζνπλ.  

   Σέινο, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηαηξία ησλ “McDonalds” θαίλεηαη λα 

πηνζεηεί κηα παγθφζκηα - globalized ζηξαηεγηθή, φπσο ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηε 

Walt Disney, ζηνρεχνληαο ζε κηα αθφκε πην επξεία θαη δπλαηή απήρεζε ζε φιν ηνλ 

θφζκν. 
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Δπίινγνο 

 

Ζ θαηαλφεζε θαη ε ελζπλαίζζεζε ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ είλαη πξνθαλψο 

ζεκαληηθή γηα κηα εηαηξία θαη δε πνιπεζληθή. Δίλαη αλαγθαίν γηα κία εηαηξία ηέηνηνπ 

βειελεθνχο λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο πνπ ρξεηάδεηαη ην θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ. Ζ 

εηαηξία “McDonalds” θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη φηη νη θαηαλαισηέο απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο θαη 

πξνηηκήζεηο (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην), ηηο νπνίεο φθεηιαλ λα ζεβαζηνχλ θαη λα 

απνδερζνχλ. Γίλεηαη μεθάζαξν φηη, ε εηαηξία πηνζεηφληαο ηελ ηδέα “Think Global, Act 

Local”, πξνζπάζεζε κε έλαλ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ δηεζλνπνίεζεο θαη 

παγθνζκηνπνίεζεο λα ελζσκαησζεί κε επηηπρία ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (http://xsarman.blogspot.gr/2016/03/case-study-mcdonalds.html).Γελ 

είλαη ηπραίν, άιισζηε, πνπ ζήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα “Brands” 

παγθνζκίσο, θαζψο έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ θξάηεζαλ ζηελ θνξπθή είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ηελ νπνία επάμηα «ππεξεηεί». 

 

 

 

 

 

 

http://xsarman.blogspot.gr/2016/03/case-study-mcdonalds.html
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5.3 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ εκεηνινγία θαίλεηαη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο θαζεκεξηλά κέζα απφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθήκηζεο είηε απηή πξνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, έληππα ή 

ερεηηθά. Μνηάδεη λα αθνινπζείηαη κία ηαθηηθή πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

εθάζηνηε κελχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα «ελεξγνπνηεζνχλ» φινη νη απνδέθηεο 

αλεμαξηήησο ειηθίαο. Υξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια, αξηζκνχο, εηθφλεο, ρξψκαηα 

πξνζπαζεί λα πεξάζεη ηα κελχκαηα ηεο ζηνλ ζεαηή κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν.  Όπσο 

νη πεξηζζφηεξνη δηαθεκηζηέο δήισζαλ, ε δηαθήκηζε εδξαηψλεη ηελ παξνπζία ηεο 

θαζεκεξηλά θαη «απνηειεζκαηηθά» κέζα απφ ηελ «θαζνδήγεζε» ησλ καδψλ. 

   ρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο, νη δηαθεκηζηέο 

έθαλαλ ιφγν γηα μεθάζαξε επηθξάηεζε ησλ ζεηηθψλ κελπκάησλ, κε απηφ λα απνηειεί 

απηνζθνπφ θαη ζεκέιηα ιίζν ηεο επηζηήκεο πνπ νη ίδηνη ππεξεηνχλ. Τπήξμαλ, 

σζηφζν, θάπνηνη νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη δελ ζεσξνχλ ηε ζεηηθή πιεπξά ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ «κνλφδξνκν». Αλαθέξζεθαλ ζηε κεηάδνζε αξλεηηθψλ 

κελπκάησλ, ηα νπνία φπσο επηζήκαλαλ, παξαπιεξνθνξνχλ θαη επεξεάδνπλ ην θνηλφ 

νδεγψληαο ην ζε «πιάλε».  

   Ωζηφζν, ε αξλεηηθή ρξνηά κηαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ή ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

ζπνη δείρλεη λα απνθεχγεηαη, ζπλεηδεηά, ζηελ Διιάδα αθνχ ηφζν νη ίδηνη αδπλαηνχκε 

λα ην δηαρεηξηζηνχκε φζν θάηη ηέηνην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πνζεηά ζπκθέξνληα 

ησλ «κεγάισλ δπλάκεσλ». Παξφια απηά, νη αξλεηηθέο δηαθεκίζεηο αλέθεξαλ πσο 

είλαη θάηη ην νπνίν λνκνηειεηαθά ζα γίλεη ζε βάζνο ρξφλνπ. 

   Αξθεηνί δηαθεκηζηέο ππνζηήξημαλ φηη, ε δηαθήκηζε δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβάιεη θαη λα εληζρχζεη ηε κεηάδνζε αμηψλ θαη δε νηθνπκεληθψλ. Ωζηφζν, είλαη 

θάηη ην νπνίν ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο απνθεχγεη ζπλεηδεηά, αθνχ  βξίζθεηαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηηο «επηηαγέο» ηνπ marketing. Παξφια απηά, έλα κηθξφ πνζνζηφ 

δηαθεκηζηψλ πηζηεχεη φηη απηφ ππνζηεξίδεηαη ή έζησ επηρεηξείηαη ζε κηθξή θιίκαθα 

γηα ηελ ψξα. 

ρεηηθά κε ηηο νηθνπκεληθέο δηαθεκίζεηο, θαίλεηαη φηη ε πιεζψξα ησλ 

δηαθεκίζεσλ ηείλνπλ λα γίλνπλ νηθνπκεληθέο. Οη δηαθεκηζηέο θάλνπλ ιφγν γηα 

αηζζεηή επηθξάηεζε απηψλ, θαζψο ζεσξείηαη απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, 

κέζα ζηελ νπνία δξνχκε θαη αιιειεπηδξνχκε. 
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   Όζνλ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαθήκηζε, ν ζθνπφο 

θπξίσο, φπσο νη ίδηνη επηθαιέζηεθαλ, είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο, ηεο 

ελφηεηαο, ηεο θνηλήο ηδηνζπγθξαζίαο θαη θνηλψλ ζπλεζεηψλ. Ώζηε κέζα απφ ηε ζέα 

πξφηππσλ νηθνγελεηαθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, λα κπνξέζεη ε βηνκεραλία ηεο 

δηαθήκηζεο λα επηθαιεζηεί ην ζπλαίζζεκα ηνπ δέθηε - θαηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξάζεη ηα κελχκαηα ηεο αιιά θαη λα πνπιήζεη ην εθάζηνηε πξντφλ. 

   Παξαθάησ, αλαθεξφκελνη ζην θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ, ε δηαθήκηζε θαίλεηαη λα δηαζέηεη ηε δχλακε λα ελψζεη θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα ηέηνην αιηζβεξίζη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, θαζφηη ζεσξείηαη 

αλαπφθεπθην ιφγσ παγθνζκηνπνίεζεο, κε ηε δηαθήκηζε λα κελ κπνξεί λα κείλεη 

ακέηνρε ζ‟απηφ. Ωζηφζν, φπσο θάπνηνη δηαθεκηζηέο ηζρπξίδνληαη, θάηη ηέηνην 

αθνχγεηαη ηδεψδεο, επί ηνπ πξαθηένπ φκσο, δελ εθαξκφδεηαη. Θεσξνχλ, φηη, ε 

βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο επηιέγεη ζπλεηδεηά λα κελ αθνινπζεί κηα ηέηνηα πνξεία, 

δηφηη έξρεηαη ελάληηα ζηα δηθά ηεο νηθνλνκηθά, θπξίσο, «ζπκθέξνληα». Οπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα κνηάδεη λα πνδεγεηείηε απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, κε απνηέιεζκα λα 

κελ επελδχεη ηφζν ζε θακπάληεο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Κάηη 

αλάινγν, σζηφζν, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνβνιή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζπλάδεη κε ηελ αλάδεημε ελφο πξνο πψιεζε πξντφληνο. 

   ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, σο κέζν ελζσκάησζεο 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ε άπνςε θαζαπηή. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη, ε δηαθήκηζε  κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απφ εξγαιείν ελζσκάησζεο θαη 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο κέρξη εξγαιείν ζεηηθήο πξνβνιήο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ. Άμην ιφγνπ, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δηαθεκηζηψλ δπζθνιεχηεθε λα απαληήζεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, δίλνληαο κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο θαζψο αδπλαηνχζε λα 

αληηιεθζεί ην βαζχηεξν λφεκα ηεο εξψηεζεο θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηεο. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη, ε θπξηαξρία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αζθεί ηελ επηξξνή ηεο θαη 

ζην χθνο ησλ δηαθεκίζεσλ. Όπσο νη δηαθεκηζηέο επηζεκαίλνπλ, νη ηάζεηο ηεο επνρήο 

θαη νη θνηλσληθέο «επηηαγέο» θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαθεκίζεσλ 

νηθνπκεληθήο θιίκαθαο, θαζφηη βαζηδφκελνη ζε έλα θνηλφ θψδηθα, πξνζπαζνχλ λα 

πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο φιν ην θνκκάηη ηεο αγνξάο. 

   Ωζηφζν, ε θνπιηνχξα είλαη εθείλε πνπ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζην λα θαηαλνεζεί 

ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε σο θνηλσληθφ κφξθσκα. Μειεηψληαο 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 
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θνπιηνχξα ζθηαγξαθεί έλα ζχλζεην ζχζηεκα νξγάλσζεο, ην νπνίν εζσθιείεη αμίεο, 

πξφηππα, ζηεξεφηππα, ηάζεηο, ζηάζεηο θαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

κε ηα άιια. 

   Ωζηφζν, ε καδηθή θνπιηνχξα απνηειεί, αδηακθηζβήηεηα, έλαλ βαζηθφ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ παγθφζκηνπ γίγλεζζαη. Κάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη, θαηά 

θφξσλ, κε ηε δηαθήκηζε λα «παηά» πάλσ ζε θνηλά κνλνπάηηα, αγλνψληαο ηελ 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά πνπ θνπβαιά ν θαζέλαο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν 

ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ πψιεζε ηνπ εθάζηνηε δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. 

Οη δηαθεκηζηέο επηζεκαίλνπλ, φηη απηφ απνηειεί «κέξνο ηνπ παηρληδηνχ», πνπ 

επηηάζζεη ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ 

«αλψηεξα ζπκθέξνληα». 

   Αλαινγηδφκελνη ηηο ζπλέπεηεο πνπ θέξεη απηή ε νκνηνκνξθία ηάζεσλ, ζηάζεσλ 

θαη αληηιήςεσλ αξθεηνί δηαθεκηζηέο κηινχλ γηα έλα ζηαδηαθφ ηζνπέδσκα ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν κε 

θπξίαξρν απηνζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο. 

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή ηεο ίδηαο δηαθήκηζεο ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, θαίλεηαη λα επηθξαηεί κηα νκνθσλία ζρεηηθά 

ην φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο κνηάδεη λα αθνινπζεί θνηλή «πνιίηηθή», κε ηηο 

εηαηξίεο λα εκθαλίδνπλ κηα ηαχηηζε θαη έλαλ ελζηεξληζκφ σο πξνο ηελ θνπιηνχξα ηεο 

εθάζηνηε ρψξαο ζηελ νπνία ζέιεη λα εηζρσξήζεη. Δδξαηψλνληαο, θαηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηε δχλακε ηεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ψζηε λα γίλεη ε ίδηα κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο θαη θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. 

      Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ, φηη ε δχλακε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ αξθεί 

γηα λα ζπάζεη ηα φξηα ηεο αηνκηθφηεηαο θαη λα ρεηξηζηεί ηνπο ιανχο ζαλ κία θνηλή 

κάδα. Ναη κελ κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηλνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο, θνηλέο αλεζπρίεο, 

θνηλά αηζζήκαηα θαη αλάγθεο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ θάζε άλζξσπν αλεμαηξέησο 

(αγάπε, ειεπζεξία, πείλα, κεηξφηεηα - «ζεσξία θελνχ ζεκαίλνληνο»). Ωζηφζν, γηα λα 

ππάξρεη πιήξε αληαπφθξηζε θαη απήρεζε ζην θνηλφ, ε δηαθήκηζε νθείιεη λα 

ρεηξηζηεί κε ζεβαζκφ θαη ακεζφηεηα ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πνιηηηζκηθά 

εθείλα ζηνηρεία πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο ιανχο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην 

ζηφρν ηεο. Απφ ην δεχηεξν θνκκάηη ζηεο έξεπλαο, θαίλεηαη θάπνηεο εηαηξίεο λα έρνπλ 

ζεβαζηεί θαη αθνινπζήζεη ηνλ γλψκνλα απηφ. Πξνζαξκφδνληαο ηελ θακπάληα ηνπο 

ζηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ζπλήζεηεο θάζε ρψξαο αληίζηνηρα. Ωζηφζν είλαη θάηη ην 

νπνίν, γηα ηελ ψξα, ζπκβαίλεη κελ αιιά ζε κηθξή θιίκαθα κε θάπνηεο κεηξεκέλεο 
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πνιπεζληθέο λα πξσηνζηαηνχλ επειπηζηψληαο πσο θάηη ηέηνην ζα εδξαησζεί ζε βάζνο 

ρξφλνπ. 

     ηε ζπλέρεηα, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο, ε πιεηνςεθία ησλ 

δηαθεκηζηψλ απνθάλζεθε φηη, ε δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα κεηαδψζεη θαη λα 

πξνθαηαβάιεη ην θνηλφ ηεο απέλαληη ζην «δηαθνξεηηθφ» πνηθηινηξφπσο. Δίηε 

ζπλδένληαο ηελ εζληθφηεηα θάπνηνπ κε κηα αξλεηηθή ζπλήζεηα ή ελέξγεηα είηε 

εληππψλνληαο ζην κπαιφ ηνπ δέθηε κέζα απφ ηα επαλαιακβαλφκελα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα ζηεξενηππηθέο απεηθνλίζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

   ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε δχλακε πνπ δηαζέηεη ε δηαθήκηζε ζην λα εληζρχεη ή 

λα εμνκαιχλεη ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, ην ζχλνιν ησλ 

δηαθεκηζηψλ απάληεζε θαηαθαηηθά εληζρχνληαο έηζη ηελ πεπνίζεζε φηη ε βηνκεραλία 

ηεο δηαθήκηζεο είλαη «πνιπκήραλε». Μπνξεί δειαδή, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη 

δηαθεκηζηέο, λα θαηαθέξεη ηα κέγηζηα αλάινγα κε ην θίλεηξν απφ ην νπνίν 

ππνθηλείηαη θάζε θνξά.  

   Σν ζέκα, σζηφζν, πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε πξνζνρή είλαη ην δίπνιν δηαθήκηζε 

θαη θνηλσληθή αιιαγή, θαζψο επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο 

θνηλσληθήο θνπιηνχξαο. Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζδίδεη ζηε δηαθήκηζε πνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα, ζέηνληαο σο θχξηα ππφζεζε ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο δηαθήκηζεο. 

   Δξεπλψληαο ην ζέκα ησλ δηαθεκίζεσλ, ζαλ κέζν απνηχπσζεο ηεο θνηλσλίαο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηαθήκηζε απνηειεί κελ αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο αιιά κε 

δηαζηξεβισκέλε παξνπζίαζε  ησλ εηθφλσλ, ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ αμηψλ. Ζ επηξξνή 

πνπ αζθεί ε δηαθήκηζε ζηελ θνηλσληθή δνκή, δελ ζεσξείηαη παζεηηθή θαζψο επηθέξεη 

ελεξγά απνηειέζκαηα θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Αιιαγέο νη νπνίεο δελ 

πξαγκαηψλνληαη νχηε άκεζα νχηε ζπλεηδεηά αιιά επέξρνληαη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ 

αιιαγή ηάζεσλ, ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξάο θαη ηδενινγίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

Απνηππψλνληαο ηηο επηινγέο ηνπ, νη νπνίεο είλαη απφηνθνη ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ. 

   Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε δηαθήκηζε δχλαηαη λα πξνβάιεη πξφηππα ηα νπνία 

άπηνληαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ (δηάζεκνη αζηέξεο), 

επηβάιινληαο ηνπο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν έλαλ πιαζκαηηθφ ηξφπν δσήο. 

Πξνθεηκέλνπ, λα κεηαηξέςεη ην θνηλφ ζε κηα θνηλή θαη ειεγρφκελε κάδα πνπ ζα 

εμππεξεηεί πνιηηηθά νθέιε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Πξφθεηηαη γηα κία 
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«πξνκειεηεκέλε» ηδέα, ε νπνία έγθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

ελψλνληαο αγνξέο θαη πνιηηηζκνχο θάησ απφ ηελ ίδηα «νκπξέια» - εθείλε ηνπ 

θέξδνπο.   

   Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ζην εξψηεκα αλ κπνξεί ε δηαθήκηζε λα επηβάιιεη 

θαζνιηθή θπξηαξρία ζην θνηλφ, ε πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηψλ ηζρπξίζηεθε ηνλ 

παξάγνληα «παηδεία» σο κηα δπλαηή αληίζηαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο επηβνιέο. Ζ 

κφξθσζε, ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα είλαη ηθαλέο λα 

πνδεγεηήζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο θαζψο νη ίδηεο νδεγνχλ ηνλ 

άλζξσπν ζε «δηχιηζε» θάζε πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεη κε απνηέιεζκα λα αθνχγεηαη 

θαη ε δηθή ηνπ «θσλή».      

   ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «Δηεξφηεηαο», ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη 

θαη ην πψο εξκελεχεηαη, νη πεξηζζφηεξνη δηαθεκηζηέο απέδσζαλ ηνλ φξν ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πθίζηαηαη ζε γεληθφηεξν θάζκα (πνιηηηζκηθφ - εζληθφ - 

ζξεζθεπηηθφ). Ωζηφζν, ππήξμαλ θαη θάπνηνη νη νπνίνη δήισζαλ άγλνηα ηνπ φξνπ. 

Μίιεζαλ γηα έλλνηα ε νπνία ερνχζε πξσηφγλσξα ζηα απηηά ηνπο. Γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε πξνβιεκαηηζκφ, θαζψο δελ λνείηαη ζε κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

φπσο απηή ηεο Διιάδαο θαη ζε έλαλ ηέηνην ρψξν φπσο είλαη ε δηεζλήο αγνξά - ην 

«marketing», λα παξακέλεη άγλσζηε ε έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη δηαθεκηζηέο παξνπζίαζαλ κηα κηθξή «ζπζηνιή» ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο. Δλψ αξρηθά έδεημαλ δήιν θαη πξνζπκία, ζηελ 

πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο παξαηεξήζεθε λα δπζθνιεχνληαη λα εζηηάζνπλ ζηνλ 

πνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαθήκηζεο θαζψο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ, ε 

δηθή ηνπο επηζηήκε θηλείηαη, θαηά βάζε, γχξσ απφ ηε ζθαίξα ηνπ marketing. 

   Αλαθνξηθά ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», νη δηαθεκηζηέο δήισζαλ φηη, ελππήξρε 

ζηε δηαθήκηζε θαη παιαηφηεξα κε αξλεηηθφ θαηά βάζε πξνθίι θάηη ην νπνίν ηείλεη λα 

εμειίζζεηαη θαη λα δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ωζηφζν, 

επηζεκαίλνπλ φηη ε εηθφλα ηνπ δηαθνξεηηθνχ ππάξρεη θαη ζήκεξα αθνχ απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη, θαζψο ε εηεξφηεηα πθίζηαηαη ζε 

πνηθίιεο κνξθέο γχξσ καο θαη είλαη δεδνκέλε. Ωζηφζν, ζην ππνεξψηεκα πνπ 

πξνέθπςε ζρεηηθά κε ην αλ ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα 

ζνθάξεη ή λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ ζεαηή, νη δηαθεκηζηέο δήισζαλ φηη ην αίζζεκα ηνπ 

ζνθ είλαη θάηη ην νπνίν επηδηψθεηαη απφ εθείλνπο, θαζψο βάδεη ηνλ ζεαηή ζε 

εγξήγνξζε θαη πξνβιεκαηηζκφ θάλνληαο επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ.  
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   Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ε εηθφλα ηνπ «Άιινπ» ζνθάξεη. Πξνθαιεί 

απέρζεηα θαη αηζζήκαηα απνζηξνθήο ή θαη αδηαθνξίαο θαη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν 

έξρεηαη ελάληηα ζηα «κεγάια ζπκθέξνληα». Γη‟ απηφ ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο 

ηείλεη λα πξνβάιιεη ηνλ «Άιιν» πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλν ζηα δηθά καο κέηξα 

θαη ζηαζκά απνθξχπηνληαο πνιιέο θνξέο ηελ αιήζεηα ηεο δηθήο ηνπ ππφζηαζεο. 

   ην εξψηεκα αλ ππάξρεη ζεηηθφ κήλπκα γηα ηνλ «Άιιν» ζηε δηαθήκηζε ή ην 

κφλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην πξντφλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε βηνκεραλία ηεο 

δηαθήκηζεο ζηνρεχεη μεθάζαξα ζηελ πψιεζε ή ηε δηάδνζε ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. Μπνξεί κελ λα ελζηεξλίδεηαη θαη λα πξεζβεχεη αμίεο θαη ηδέεο 

παλαλζξψπηλεο αιιά, θαηά θαλφλα, εμππεξεηεί ζπκθέξνληα πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ.  

Όπσο νη ίδηνη ηζρπξίζηεθαλ, έρεη ηε δχλακε ε δηαθήκηζε λα γίλεη θνξέαο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, φκσο ζην ηέινο πάληα παξακέλεη ην θέξδνο. 

    Όζν γηα ηε γλψκε πνπ έρεη ην θνηλφ γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ «Άιιν», ζχκθσλα κε 

ηηο απφςεηο ησλ δηαθεκηζηψλ, κία ηέηνηα πιεξνθνξία απνηειεί ζηνηρείν κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα εθείλνπο. Πξνθεηκέλνπ λα αθνπγθξαζηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηεο επνρήο, γηα λα «παηήζνπλ» πάλσ ζε απηφ θαη ε δηαθήκηζε λα ρεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αληαπφθξηζε. Όπσο δήισζαλ, πξηλ απφ ηε ζχλζεζε ή εθαξκνγή 

ελφο concept γηα κηα δηαθήκηζε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηφζν ηε γλψκε φζν θαη ηε 

ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ επηθξαηεί γχξσ καο. Με ζθνπφ λα κπνξέζνπλ λα ζηνρεχζνπλ 

ζηελ ηδενινγία ηνπ θνηλνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ 

πξντφληνο πνπ επηζπκνχλ. 

   Σέινο,  ζην θέξαην εξψηεκα αλ κπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο λα καο θάλνπλ λα δνχκε 

κε «άιιν κάηη» ηελ εηθφλα ηνπ «Άιινπ», απφ ηα ιεγφκελα ησλ δηαθεκηζηψλ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη λαη κελ ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απνζθνπεί ζε «άιια» - 

θεξδνζθνπηθά θπξίσο κνλνπάηηα, σζηφζν κηα ειπίδα «αιιηψηηθεο» πξνζέγγηζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο παξακέλεη «αλνηθηή». Μπνξεί ε πιεηνςεθία λα 

ππνζηεξίδεη φηη ην «παηρλίδη είλαη ρακέλν», ζηελ πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ππφ ην πξίζκα ηεο δηαθήκηζεο θαζφηη φιε απηή ε πξνζπάζεηα 

πνδεγεηείηε απφ ηα κεγάια ζπκθέξνληα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

άπνςεο φηη ην «ζαχκα» ηεο νκνςπρίαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο κπνξεί λα γίλεη, αξθεί 

λα ην πηζηέςνπκε θαη λα ππάξμεη ακθίξξνπε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα. Αλ φπσο 

ππνζηεξίδνπλ δηαζέζνπκε «αλνηθηφ» λνπ θαη πλεχκα ζα δνχκε πνιιά πξάγκαηα κε 

«άιιν κάηη». 
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   Σα παξαπάλσ επξήκαηα, σζηφζν, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη 

δελ ελζσκαηψλνληαη απ‟ φια ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε φκνην ηξφπν. Απηφ είλαη 

θάηη ην νπνίν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κνξθή ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο 

δνκήο, ηηο λφξκεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πθίζηαληαη. Δπί ηνπ πξαθηένπ, ε δηαθήκηζε 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ γλψκνλαο θνηλσληθψλ αιιαγψλ αιιά αδπλαηεί λα 

κεηαζρεκαηίζεη κηα θνηλσλία ζπλζέκεια. 

   Κάλνληαο κηα αλαδξνκή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 

ηέζεθαλ εμ αξρήο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη άμνλεο πνπ ηέζεθαλ ππφ εμέηαζε θαηάθεξαλ 

λα ηεθκεξησζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλν, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαίλεηαη λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλακελφκελεο πξνζδνθίεο θαη λα θαζηζηνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα ηθαλή λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επηζηήκε. 

 

5.4 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο - Πξνηάζεηο Πξνέθηαζεο 

 

Σν γεγνλφο φηη νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηθξφ - κε αληηπξνζσπεπηηθφ 

αξηζκφ δηαθεκηζηψλ, θαζηζηά ηελ έξεπλα αδχλαηε λα εμαζθαιίζεη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνβεί ζε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα. Ωζηφζν, ε ίδηα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο αξσγφο κηαο πξνζπάζεηαο 

αθχπληζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δηαθεκηζηψλ ζην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 

ζε θάζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πνπ πξφθεηηαη λα θέξνπλ εηο πέξαο. 

   Απφ κηα άιιε νπηηθή, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε 

πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηειέρε φισλ ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο, απμάλνληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ηεο, δηαζθαιίδνληαο έηζη πεξηζζφηεξν 

ελδεδεηγκέλα απνηειέζκαηα. Οκνίσο, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε ζπγθξηηηθή 

κειέηε απφςεσλ ησλ δηαθεκηζηψλ ηεο Διιάδαο κε δηαθεκηζηέο άιισλ επξσπατθψλ 

θαη κε ρσξψλ. Δξεπλψληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην 

θεθάιαην «θνπιηνχξα-πνιηηηζκφο» ζηνλ ηξφπν απεηθφληζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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ΗV. Παξάξηεκα 

 

                                       ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Δηαθήκηζε & Σεκεηνινγία 

 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο γηα ηε δηάδνζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο; 

 Σα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζα κπνξνχζακε λα ηα ηαμηλνκήζνπκε ζε ζεηηθά θαη 

κε; 

 

Δηαθήκηζε & Αμίεο 

 Πηζηεχεηε φηη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ αμίεο φπσο ηζφηεηα – 

δηθαηνζχλε – Διεπζεξία – αιιεινζεβαζκφο; 

 Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ “νηθνπκεληθέο” δηαθεκίζεηο; 

 

Κνπιηνύξα & Δηαθήκηζε 

 Θεσξείηε φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο πξνσζεί ηε καδηθή θνπιηνχξα, 

εμαιείθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη θάζε θνπιηνχξα ρσξηζηά; 

 Απηή ε “νκνηνκνξθία” πνπ επηθξαηεί ηη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί θαη ηη επηπηψζεηο 

έρεη; 

 Πψο παξνπζηάδεηαη ε ίδηα δηαθήκηζε ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα; 

Πξνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν; Ση ζθνπνχο θαη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί ε δηαθνξεηηθή 

ή κε πξνβνιή ηεο; 

 Πνιινί σζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο δηαθζείξνπλ ηα αλζξψπηλα 

αηζζήκαηα θαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή νκνηνκνξθία. Πνηα ε 

γλψκε ζαο; 

 

Ταπηόηεηα & Δηαθήκηζε 

 Με πνηνλ ηξφπν ε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη “αλαπαξάγεη” ηελ 

εζληθή ηαπηφηεηα; 

 Ζ δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ έθθξαζε πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ; 

 Δίλαη δπλαηφλ νη δηαθεκίζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία ελζσκάησζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο;  
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Σηεξεόηππα & Δηαθήκηζε 

 Πηζηεχεηε φηη ε δηαθήκηζε εληζρχεη ή θαη δεκηνπξγεί ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο; 

 Μπνξεί ε δηαθήκηζε λα ακβιχλεη ζηεξεφηππα; 

 Μπνξείηε λα ζπκεζείηε ηξείο ραξαθηεξηζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ λα αλήθνπλ ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο; (ελίζρπζε - άκβιπλζε)  

 

Δηαθήκηζε & Κνηλωληθή αιιαγή 

 Σα Μ.Μ.Δ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ; 

 Πξνβάιιεη ή επηβάιιεη πξφηππα ε δηαθήκηζε; 

 Δίλαη γεγνλφο νηη ε δηαθήκηζε επηδξά ζηε δσή καο ζε ζεκείν πνπ λα 

απνδπλακψλεηαη θάζε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο καο. Ση πηζηεχεηε ζρεηηθά κε απηφ; 

 Σειηθά ε δηαθήκηζε “θαηαζθεπάδεη” ζπλεηδήζεηο; 

 

Ο δηαθνξεηηθόο “άιινο” ζηε δηαθήκηζε 

 Ση είλαη γηα εζάο “Δηεξφηεηα”; Πψο ζα ηελ εξκελεχαηε; 

 Τπάξρεη ν δηαθνξεηηθφο “Άιινο” ζηε δηαθήκηζε; Με πνηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ηη κνξθέο παίξλεη; 

 Ση κήλπκα πεξλάεη; 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζνθάξεη; 

 Τπάξρεη ζεηηθφ κήλπκα γηα ηνλ “Άιινλ” φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ή ην κφλν πνπ 

ελδηαθέξεη ζηε δηαθήκηζε είλαη ην πξντφλ; 

 αο ελδηαθέξεη ε γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ “Άιιν”; 

 Απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε δηαθήκηζε δηαζέηεη ηε δχλακε λα 

αλαθαηαζθεπάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηε θέξλεη ζηα “κέηξα” ηεο. Πψο 

ιεηηνπξγεί απηφ κε ηνλ δηαθνξεηηθφ “Άιιν” ; 

 Μπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο ζε ηειηθή αλάιπζε λα καο θάλνπλ λα δνχκε κε “άιιν κάηη” 

ηελ εηθφλα ηνπ “δηαθνξεηηθνχ άιινπ”; 
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Δλδεηθηηθή πλέληεπμε 

 

Γηαθήκηζε & εκεηνινγία 

 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαθεκηζηέο γηα ηε δηάδνζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο; 

 Σειεφξαζε - δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (ε πην απνδνηηθή θαη ε πην αθξηβή 

δηαθήκηζε) 

 Σειεφξαζε - ηνπνζέηεζε πξντφληνο (δηαθήκηζε πξντφληνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παιηά απαγνξεπφηαλ) 

 Ραδηφθσλν (πην νηθνλνκηθή θαη κε θαιή αληαπνδνηηθή απήρεζε) 

 Γηαδίθηπν (εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρεη ππεξηζρχζεη ηεο έληππεο δηαθήκηζεο 

θαζφηη ην θνηλφ πιένλ ελεκεξψλεηαη, θαηαλαιψλεη θαη επηζθέπηεηαη γεληθά ην 

δηαδίθηπν θαζεκεξηλά) 

 Έληππε δηαθήκηζε (πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, αθίζεο, θάξηεο θ.α.) 

 Δθηππψζεηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ (κνπζακάδεο, banners, "ληχζηκν" 

απηνθηλήησλ, ιεσθνξείσλ, ηξέλσλ, θηηξίσλ, ππιψλεο θ.α.) 

 Μαδηθή απνζηνιή ηειεθσληθψλ κελπκάησλ θαη email  

 Γηαθεκηζηηθά δψξα (αλαπηήξεο, ζηπιφ, κπξειφθ, κεηαπνίεζε ξνχρσλ 

"ζηάκπεο", θαη πνιιά άιια αληηθείκελα) 

 Γηάζεκα πξφζσπα (θαιεζκέλνη ζε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ξαδηφθσλα, 

θέληξα δηαζθέδαζεο, νη νπνίνη κπνξεί λα θνξάλε θάπνην κπινπδάθη ή λα αλαθέξνπλ 

έλα πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή λα ην θαηαλαιψλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή, απηνκάησο 

γίλνληαη νη ίδηνη κία δηαθήκηζε, κε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζε απήρεζε). 

 Πξφζσπα γεληθά, ηα νπνία πξνσζνχλ θάπνην πξντφλ ελεκεξψλνληαο ην θνηλφ 

ζε πνιπζχρλαζηα κέξε (εκπνξηθά θέληξα, αγνξέο θ.α.) 

 

 Σα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζα κπνξνχζακε λα ηα ηαμηλνκήζνπκε ζε ζεηηθά 

θαη κε; 

αθψο ηα κελχκαηα ηεο δηαθήκηζεο κπνξνχλ λα είλαη ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά. 

Ζ  δηαθήκηζε κπνξεί απφ ηε κηα λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα θάπνην πξντφλ 

ην νπνίν ρξεηάδεηαη, λα ηνλ επαηζζεηνπνηήζεη γηα θνηλσληθά ζέκαηα, λα εληζρχζεη ηελ 

νηθνλνκία, λα βνεζήζεη ζηνλ πγηή αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, λα αλνίμεη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θιπ. Απφ ηελ άιιε επίζεο, κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνλ θαηαλαισηή 
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ζε άζθνπεο αγνξέο, λα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ, λα δεκηνπξγήζεη 

ιαλζαζκέλα πξφηππα δσήο, λα εμαιείςεη ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ ειεχζεξε 

βνχιεζε, λα απνθνηκίζεη ην θνηλφ κέζα ζε έλαλ πιαζκαηηθφ θφζκν. 

 

Δηαθήκηζε & Αμίεο 

 Πηζηεχεηε φηη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ αμίεο φπσο 

ηζφηεηα – δηθαηνζχλε – Διεπζεξία – αιιεινζεβαζκφο; 

 

Φπζηθά κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ ηέηνηεο αμίεο κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη βιέπνπκε 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεηιά βέβαηα αθφκα, πξνβάιινληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

δηαθεκίζεηο ηέηνησλ αμηψλ θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 Πηζηεχεηε φηη ππάξρνπλ “νηθνπκεληθέο” δηαθεκίζεηο; 

Γχζθνια παξαηεξνχκε ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκίζεηο. πάληα ίζσο λα ππάξρνπλ ηέηνηα   

ζηνηρεία φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ κήλπκα.  

 

Κνπιηνύξα & Δηαθήκηζε 

 Θεσξείηε φηη ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο πξνσζεί ηε καδηθή θνπιηνχξα, 

εμαιείθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη θάζε θνπιηνχξα ρσξηζηά; 

Όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο, έηζη θαη ζηελ βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο, πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο 

νκνηνκνξθίαο πξνο επίηεπμε κηαο παγθφζκηαο ειεγρφκελεο κάδαο. 

 

 Απηή ε “νκνηνκνξθία” πνπ επηθξαηεί ηη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί θαη ηη 

επηπηψζεηο έρεη; 

Όηαλ πξνβάιιεηαη ή επηβάιιεηαη, έλα παγθφζκην πξφηππν δσήο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ληπλφκαζηε, πνπ ηξψκε, πνπ ζθεπηφκαζηε είλαη επφκελν λα δεκηνπξγείηαη έλα 

ειεγρφκελν θνηλφ ην νπνίν θαηαλαιψλεη πξνο φθεινο κεγάισλ εηαηξηψλ. Απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ εμάιεηςε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο, ησλ 

πξνζσπηθψλ δηθαησκάησλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο 

νηθνλνκίαο   
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 Πψο παξνπζηάδεηαη ε ίδηα δηαθήκηζε ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα; Πξνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν; Ση ζθνπνχο θαη ζπκθέξνληα εμππεξεηεί 

ε δηαθνξεηηθή ή κε πξνβνιή ηεο; 

Έλα δηεζλνχο θήκεο πξντφλ, πξνβάιιεηαη κε άιιν ηξφπν ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. Απηφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη αξλεηηθφ θαηλφκελν, θαζφηη 

θάζε πνιηηηζκφο έρεη ηελ δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη απηφ πξνβάιιεηαη θαη' 

επέθηαζε κέζα απφ ηε δηαθήκηζε. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα πξνβάιινληαη ηα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη φρη ηα εζληθηζηηθά.  

 

 Πνιινί σζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθεκίζεηο δηαθζείξνπλ ηα αλζξψπηλα 

αηζζήκαηα θαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή νκνηνκνξθία. Πνηα 

ε γλψκε ζαο; 

Απηφ ζπκβαίλεη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Ζ βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο επηδηψθεη 

έλα νκνηφκνξθν θνηλφ κε ίδηεο αληηιήςεηο, ίδηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο πξνο πην 

βνιηθή ρεηξαγψγεζε. 

 

Σαπηφηεηα & Γηαθήκηζε 

 Με πνηνλ ηξφπν ε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ έζλνπο θαη 

“αλαπαξάγεη” ηελ εζληθή ηαπηφηεηα; 

Ζ ηδέα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα πξνβιεζεί είηε μεθάζαξα είηε κέζσ θξπθψλ 

κελπκάησλ. Σα θξπθά κελχκαηα ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη πνιιά θαη απνζθνπνχλ ζε 

έλα βαζχηεξν ζηφρν. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά απφ δηαθεκίζεηο 

πνηθίιισλ πξντφλησλ, επηβάιινληαο θαηά θάπνην ηξφπν πξφηππεο νηθνγελεηαθέο, 

ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο. 

 

 Ζ δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ έθθξαζε πνιηηηζκηθψλ 

αληαιιαγψλ; 

Δίλαη έλα απφ ηα ζεηηθά "φπια" πνπ δηαζέηεη θαη είλαη πνιχ επράξηζην φηαλ 

εθαξκφδεηαη. 

 

 Δίλαη δπλαηφλ νη δηαθεκίζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιεία ελζσκάησζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο καο ηαπηφηεηαο;  
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αθψο θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, σο εξγαιεία 

ελζσκάησζεο θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη θαη' επέθηαζε σο εξγαιεία ζεηηθήο 

πξνβνιήο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

ηεξεφηππα & Γηαθήκηζε 

 Πηζηεχεηε φηη ε δηαθήκηζε εληζρχεη ή θαη δεκηνπξγεί ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

απέλαληη ζε πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο; 

πκβαίλεη πνιχ ζπρλά ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ, θαη ην δπζηπρέο είλαη πσο γίλεηαη 

ακέζσο απνδεθηφ ρσξίο αληηδξάζεηο. 

 

 Μπνξεί ε δηαθήκηζε λα ακβιχλεη ζηεξεφηππα; 

Όπσο κπνξεί λα εληζρχζεη, κε ηελ ίδηα δχλακε κπνξεί θαη λα ηα ακβιχλεη. Ζ 

δηαθήκηζε άιισζηε 

 

 Μπνξείηε λα ζπκεζείηε ηξείο ραξαθηεξηζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ λα αλήθνπλ 

ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο; (ελίζρπζε - άκβιπλζε) 

Όζνλ αθνξά ζε δηαθεκηζηηθφ παξάδεηγκα άκβιπλζεο ζηεξενηχπσλ, ην πξψην 

πξάγκα πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη έλα ζπνηάθη πνπ είδα πξφζθαηα ζην internet 

απφ ηε δηεζλή ηξάπεδα HSBC θαη κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο πνπ 

δηαρεηξίζηεθε ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ πνιηηηζκψλ. Κάηη αλάινγν, 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο Coca- Cola, ηεο Benetton θαη ηεο εηαηξίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Huawei. 

   ρεηηθά κε δηαθήκηζε πνπ λα εληζρχεη πνιηηηζκηθά ζηεξεφηππα, νκνινγψ πψο θάηη 

ηέηνην κνπ δηαθεχγεη γηα ηελ ψξα. Ωζηφζν, πηζηεχσ πσο ζπλήζσο απνθεχγεηαη 

ζπλεηδεηά ε επηινγή κηαο ηέηνηαο θηινζνθίαο, δηφηη δελ εμππεξεηεί θαλελφο είδνπο 

ζπκθέξνληα. 

 

Γηαθήκηζε & Κνηλσληθή αιιαγή 

 Σα Μ.Μ.Δ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ; 

Ζ δχλακε ησλ Μ.Μ.Δ. είλαη ηέηνηα πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη δξαζηηθά ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθψλ καδψλ αλά πάζα ζηηγκή. Σν δπζηπρέο είλαη πσο ζπλήζσο 

γίλεηαη πξνο φθεινο άιισλ ζπκθεξφλησλ θαη φρη γηα ζεηηθή αιιαγή. 
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 Πξνβάιιεη ή επηβάιιεη πξφηππα ε δηαθήκηζε; 

Καηά πιεηνςεθία, ηα πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη απφ ηε δηαθήκηζε, είλαη αξλεηηθά 

θαη πεξηέρνπλ ζπλήζσο ηα αξλεηηθά κελχκαηα πνπ αλέθεξα παξαπάλσ. Ζ κεγάιε 

απήρεζε φκσο πνπ έρνπλ ηα πην γλσζηά πξντφληα, επηβάιινπλ πξφηππα θαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν lifestyle ρσξίο απηφ λα γίλεηαη πνιιέο θνξέο αληηιεπηφ απφ ην θνηλφ, 

δίλνληαο ηνπ ηελ ςεπδαίζζεζε πσο επηιέγεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ.  

 

 Δίλαη γεγνλφο νηη ε δηαθήκηζε επηδξά ζηε δσή καο ζε ζεκείν πνπ λα 

απνδπλακψλεηαη θάζε πξνζπάζεηα αληίζηαζεο καο. Ση πηζηεχεηε ζρεηηθά κε απηφ; 

 

Ζ αληίιεςε ηνπ θαζελφο πνηθίιεη. Ο θαζέλαο πξέπεη λα αλαινγίδεηαη κέρξη πην βαζκφ 

ζα επηηξέπεη λα επεξεάδεηαη. Ο θαζέλαο θαηαλαιψλεη αλάινγα κε ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο. Μηα νπζηαζηηθή αληίδξαζε ζε κηα ηέηνηα ρεηξαγψγεζε, είλαη θαηά βάζε ε 

αθππληζκέλε ζπλείδεζε γηα ην ηί είλαη πξαγκαηηθά αλαγθαίν. 

 

 Σειηθά ε δηαθήκηζε “θαηαζθεπάδεη” ζπλεηδήζεηο; 

Ζ ζπλείδεζε, σο κηα θαηάζηαζε εζσηεξηθήο γλψζεο γηα ηνλ εαπηφ, ηνπο άιινπο θαη 

ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα είλαη έλα θαηαζθεχαζκα θαη πξντφλ ηεο δηαθήκηζεο.  

 

Ο δηαθνξεηηθόο “άιινο” ζηε δηαθήκηζε 

 Ση είλαη γηα εζάο “Δηεξφηεηα”; Πψο ζα ηελ εξκελεχαηε; 

Δηεξφηεηα ζεκαίλεη απνδνρή, εθηίκεζε, αλαγλψξηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηνπ "άιινπ". 

εκαίλεη απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ζθέςεο, εθηίκεζε ηεο 

δηαθνξεηηθήο λννηξνπίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ "άιινπ" σο θάηη ίζν θαη φρη θάηη 

αλψηεξν ή θαηψηεξν. 

 

 Τπάξρεη ν δηαθνξεηηθφο “Άιινο” ζηε δηαθήκηζε; Με πνηνλ ηξφπν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηη κνξθέο παίξλεη; 

Ζ έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ "άιινπ" πάληα ππήξρε ζηε δηαθήκηζε. Παιαηφηεξα ήηαλ 

εκθαλήο ε ππνηίκεζε ηνπ "άιινπ" κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. αλ παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγή. ηα λεφηεξα ρξφληα βειηηψζεθε ε εηθφλα ηνπ "άιινπ"  σο έλα κεγάιν 

βαζκφ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα δηαθεκίζεηο κε έληνλα 

ζηνηρεία ππνηίκεζεο θαη ξαηζηζκνχ 
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 Ση κήλπκα πεξλάεη; 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζεηηθά, αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηεο 

ζπιινγηθήο ζπλχπαξμεο, ηεο πνιηηηζκηθήο αληαιιαγήο. Αξλεηηθά πξνβάιιεηαη ζαλ 

θάηη απαγνξεπηηθφ, πξνο απνθπγή, απνθξνπζηηθφ. 

 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζνθάξεη; 

Όηαλ ην κήλπκα πξνβάιιεηαη πξνο αλάδεημεο ηεο ηζφηεηαο είλαη απνδεθηή ε 

ζνθαξηζηηθή αληηκεηψπηζε 

 

 Τπάξρεη ζεηηθφ κήλπκα γηα ηνλ “Άιινλ” φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ή ην κφλν πνπ 

ελδηαθέξεη ζηε δηαθήκηζε είλαη ην πξντφλ; 

Ζ ζεηηθή παξνπζίαζε ηνπ "άιινπ" ζπκβαίλεη φηαλ δελ δηαθξίλεηαη σο "άιινο" θαη σο 

"μέλνο" αιιά σο κέξνο ηνπ ζπλφινπ. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξαβήμεη 

βιέκκαηα, αιιά γηα λα ηνπνζεηεζεί ηζφηηκα θαη θπζηνινγηθά. Ωο επί ην πιείζηνλ 

πάλησο, απηφ πνπ βιέπνπκε λα επηδηψθεηαη είλαη ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο. 

 

 αο ελδηαθέξεη ε γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ “Άιιν”; 

Ζ γλψκε ηνπ θνηλνχ είλαη πάληα ρξήζηκε πξνο κειέηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

"άιινπ",[]=-0ε γλψκε ηνπ θνηλνχ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην χθνο ηνπ κελχκαηνο.  

 

 Απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε δηαθήκηζε δηαζέηεη ηε δχλακε λα 

αλαθαηαζθεπάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηε θέξλεη ζηα “κέηξα” ηεο. Πψο 

ιεηηνπξγεί απηφ κε ηνλ δηαθνξεηηθφ “Άιιν” ; 

πκβαίλεη πνιχ ζπρλά ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ, θαη ην δπζηπρέο είλαη πσο γίλεηαη 

ακέζσο απνδεθηφ ρσξίο αληηδξάζεηο. Ο "άιινο", σο κέινο ηεο θνηλήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα γίλεη επίζεο αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη 

παξαπνίεζεο πξνο φθεινο ζπκθεξφλησλ. . Γπζηπρψο θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζπρλά, 

εμαιείθνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. 

 

 Μπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο ζε ηειηθή αλάιπζε λα καο θάλνπλ λα δνχκε κε “άιιν 

κάηη” ηελ εηθφλα ηνπ “δηαθνξεηηθνχ άιινπ”; 
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Ζ δηαθήκηζε έρεη ηε δχλακε λα αιιάμεη θάζε είδνπο θαηάζηαζε, απφ ην θαιφ ζην 

θαθφ αιιά θαη αληηζηξφθσο. Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο 

φθεινο φισλ θαη φρη κεξηθψλ. Μπνξεί λα θνηλνπνηήζεη αμίεο κε ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή απφ θάζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο θαη λα κελ ιεηηνπξγεί κφλν γηα 

νηθνλνκηθφ φθεινο. Όηαλ ηειηθά ζα έρεη αληίθηππν κία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα δνχκε 

πνιιά πξάγκαηα κε "άιιν κάηη". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


