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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θπξία 

Μαξηιέλα Παπαρξηζηνθφξνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο & 

Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Λανγξαθίαο, γηα ηνλ 

πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζε θαη γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο ζε ζέκαηα 

βηβιηνγξαθίαο θαη φρη κφλν. Τπήξμε δε δηαθσηηζηηθή ζηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ 

κνπ έδσζε ψζηε λα δηαρεηξηζηψ κεγάιν φγθν πιηθνχ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζσ θαη 

λα νξγαλψζσ ηελ αλάιπζή κνπ. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία 

Κσλζηαληίλα Μπάδα, Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Λανγξαθίαο θαη ηνλ θχξην Βαζίιεην 

Νηηζηάθν, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Λανγξαθίαο γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπο.
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

Αθνξκή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηάζεθε ε εξγαζηαθή εκπεηξία 

κνπ ζηνλ θιάδν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαθήκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο αγνξάο 

παξάιιεια κε ηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα φζνλ αθνξά ηελ Κνηλσληθή θαη 

Πνιηηηζκηθή Αλζξσπνινγία ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ «Νεφηεξε θαη χγρξνλε Διιεληθή 

Κνηλσλία: Ηζηνξία-Λατθφο Πνιηηηζκφο» πνπ παξαθνινχζεζα ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη 

Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε θαηεχζπλζε «Λατθφο Πνιηηηζκφο». 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν, θαηλνκεληθά αζχλδεησλ, πεδίσλ απέδσζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάιπζε δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβιήζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή ηειεφξαζε ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2016. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη 

λα θαηαδεηρηνχλ ηα πξνβαιιφκελα ζηνηρεία πνπ αληινχληαη απφ ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε αιιά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ππνδειψλνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ 

Διιήλσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο 

ψζηε λα πξνζδψζνπλ ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ „λφεκα αγνξάο‟ γηα ην ειιεληθφ 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ έρεη επέιζεη ζηελ Διιάδα 

ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαίλεηαη λα 

επηβάιινπλ απηήλ ηελ ηάζε αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ηάζε ηεο πεξηραξάθσζεο ησλ εζληθψλ αμηψλ θαη ηδεψλ θαη νη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ 

έλα πνιχ θαιφ „επίζεκν‟ κέζν, ψζηε λα παξαθνινπζήζνπκε ην ελ ιφγσ αθήγεκα.  

Ζ κεηαβίβαζε αμηψλ απφ ηνπο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

εζλφηεηαο ζην ίδην ην πξντφλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο επηηπγράλεη ηε λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ κε θνηλσληθνχο φξνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο κε ην 

ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ; Αλ ηα ζεκαίλνληα παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο 

πνπ αληινχληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο θψδηθεο κεηνπζηψλνληαη ζην δηαθεκηδφκελν 

πξντφλ, γίλεηαη ην ίδην ηειηθά κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζεκαίλνλ παξάδνζεο θαη 

ειιεληθφηεηαο αληίζηνηρα; Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί ε αγνξά ηνπ πξντφληνο λα 

κεηαθξαζηεί σο „αγνξά‟ θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ζπγθεθξηκέλα ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο; 
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Γνκή ηεο εξγαζίαο: ην πξψην κέξνο αλαιχνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ 

ελ ιφγσ ζέκαηνο πέξα απφ ηα φξηα ησλ ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ κε δηεπηζηεκνληθέο 

αλαθνξέο ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο θαη 

θνηλσληνινγίαο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη κηα 

ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη ρξήζεηο ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο ζηε δηαθήκηζε. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

ειιεληθφηεηαο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ κειεηήζεθαλ, 

θαη ην πψο ζπλζέηνπλ ην αθήγεκα ηεο „παξαδνζηαθφηεηαο‟ θαη ειιεληθφηεηαο ησλ 

δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ. Ζ „παξαδνζηαθφηεηα‟ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ 

αληινχληαη απφ ηελ ειιεληθή παξάδνζε, ηα νπνία αλαζέηνληαη ζην δηαθεκηδφκελν 

πξντφλ ψζηε λα ην θάλνπλ πην ειθπζηηθφ ζηα κάηηα ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Ο 

κε δφθηκνο φξνο „παξαδνζηαθφηεηα‟, traditionality (φπσο ν φξνο materiality), ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη κηα πνιηηηζκηθή αλαπαξάζηαζε ηεο παξάδνζεο κέζα 

απφ ηε δηαθήκηζε.
1
 Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζπκβφισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

δχν απηνχο πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο, φπσο ε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ν ιφγνο, ε 

ζπιινγηθή κλήκε, ε ηνπηθφηεηα, ε ξεηνξηθή γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ, νη 

εζληθέο θαη ίζσο θαη εζληθηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη θαηαδεηθλχεηαη πψο ε ρξήζε 

απηψλ ησλ ζπκβφισλ κεηαθξάδεηαη ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην πξντφλ θαη 

πψο ηειηθά θαηαζθεπάδεηαη έλα γεληθφηεξν ηδενινγηθφ ζχζηεκα κε φρεκα ηε 

δηαθήκηζε πνπ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ  Έιιελα θαηαλαισηή. 

                                                           
1
 C. Stewart, “Historicity and anthropology”, Annual Review of Anthropology, 45(Οκτϊβριοσ 2016), ς. 

79-94 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαιχπηεη ην αζηηθφ καο πεξηβάιινλ, απνηειεί κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο 

ησλ καδηθψλ κέζσλ, επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εκθάληζε ησλ κέζσλ 

πξνζθέξνληάο ηνπο θεληξηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία. Οη δηαθεκίζεηο κπνξεί λα είλαη 

αλφεηεο, παξαπιαλεηηθέο ή ελνριεηηθέο αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ειθπζηηθέο, 

δηαζθεδαζηηθέο ή αζηείεο, φκσο πίζσ απφ ηελ επίπιαζηε ζηηιπλφηεηα ηνπο δελ 

πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ηελ ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία.  

Ζ δηαθήκηζε ζήκεξα ζεσξείηαη ην «φρεκα» ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο.
2
 Χο 

ηέηνην, πξνζπαζεί λα πνπιήζεη πξντφληα, πξνζειθχνληαο ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ 

θπξίσο πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Ζ δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί σο θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αληαλαθινχλ ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο.
3
 Ζ παξνπζίαζε ησλ 

κελπκάησλ είλαη κηα πνιχπινθε, ζχλζεηε δηαδηθαζία ζηε δηαθήκηζε. Γίλεηαη κε 

βάζε ηε ζχλζεζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηε κφξθσζε, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θνηλνχ, 

target group, ζην νπνίν απεπζχλνληαη.
4

 Σν κήλπκα πξνζαξκφδεηαη θαη 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ παηδεία-λννηξνπία ηεο, ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηζηηθή ππνδνκή ηεο γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ.  

Ζ ζεζκηθή δχλακε ηεο δηαθήκηζεο εγγξάθεηαη ζηε ζπλνιηθή θίλεζε ηεο 

θνηλσλίαο, ζηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο, ζην χθνο θαη ηηο αμίεο ηεο 

θαη ζηελ ηέρλε. Πνιινί θξηηηθνί ηεο θαηαλαισηηθήο θνπιηνχξαο ηζρπξίδνληαη φηη ν 

πξαγκαηηθφο αληίθηππνο ηεο δηαθήκηζεο βξίζθεηαη ζην πνιηηηζκηθφ θιίκα ηεο 

θνηλσλίαο. Ο Jean Baudrillard αλαθέξεη φηη ε δηαθήκηζε πξνθαιεί «πνιηηηζκηθνχο» 

ζπλεηξκνχο.
5
 Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε γιψζζα θαη νη αμίεο ηεο δηαθήκηζεο δηαρένπλ 

πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αμίεο φπσο ε αγάπε, ε 

                                                           
2
 T. Dewaal Malefyt-B. Moeran (editors), Advertising Cultures, Berg, New York 2003, ς. 2 

3
 Μ. De Mooiz, Global Market and Advertising-Understanding cultural paradoxes, Sage Publications, 

1998, ς. 38  
4
 Ν. Μακ Κουζιλ, Ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ μαηικισ επικοινωνίασ, εκδ. Καςτανιϊτθ, 1997, ς. 321 

5
 J. Baudrillard, Η καταναλωτικι κοινωνία. Οι μφκοι τθσ, οι δομζσ τθσ, Νθςίδεσ, 2000, ς. 180 
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θηιία, ε επηπρία ζπγρένληαη ή κεηαβηβάδνληαη ζηελ απφθηεζε αληηθεηκέλσλ. ηηο 

δηαθεκίζεηο ζπλαληψληαη νη γεληθφηεξεο αμίεο ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, φπσο ε 

επηδεηθηηθή θαηαλάισζε, ν πινχηνο, ε ειθπζηηθφηεηα θαη ε ζεμνπαιηθή δχλακε, ν 

αληαγσληζκφο, ν αηνκηθηζκφο θ.α.
6
 

Οη εηαηξίεο έξεπλαο αγνξάο πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο κειέηεο ηνπο πεξηζζφηεξν ζε 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα γίλνπλ ηα πξντφληα πην «νηθεία» ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Μέζσ απηήο ηεο «πξνψζεζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, promotion of culture»
7
, κπνξνχλ νη δηαθεκίζεηο λα γίλνπλ νρήκαηα ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ζπλέρεηαο θαη φρη ηνπ ζπληεξεηηζκνχ; Τπάξρεη ε άπνςε 

κεηαμχ ησλ αλζξσπνιφγσλ φηη, κέζσ ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο, 

ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα αιινησζεί ή λα ραζεί ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. κσο, παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη ζπλέρεηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο θαζψο νη άλζξσπνη 

πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ίζσο ε δηαθήκηζε 

αληηπξνζσπεχεη απηή ηε δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ηνπ θνηλσληθνχ απηφ-πξνζδηνξηζκνχ, 

πνπ είλαη ζπλερήο.
8
. 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε κειέηε ηεο 

δηαθήκηζεο σο πνιηηηζκηθνχ κνξθψκαηνο. Πέξα απφ ην φηη „εθκεηαιιεχεηαη‟ 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα απνδψζεη ζηα πξντφληα ηεο „λφεκα‟, απνηειεί θαη 

θαζξέθηε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε 

ησλ δηαθεκίζεσλ απφ επηζηήκεο φπσο ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία θαη ε 

ιανγξαθία. Ζ κειέηε απηή νθείιεη λα αθνινπζεί ηε δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληειείηαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη παγθφζκην επίπεδν, 

φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα απφ ηε δηαθήκηζε. 

 

                                                           
6
 G. Dyer, Η διαφιμιςθ ωσ επικοινωνία, εκδ. Ρατάκθ, Ακινα 1992, ς. 85, 93, 94 

7
 A. Wernick, Promotional Culture: Advertising, Ideology and Social Expression, Sage, London 1991 

8
 D. Miller, Acknowledging Consumption. A review of new studies, Routledge, New York 1996, ς. 268- 

290 
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 ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ζ κειέηε ησλ δηαθεκίζεσλ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Έιιελεο ιανγξάθνπο έρεη 

μεθηλήζεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60, φηαλ ν Γεκήηξηνο Λνπθάηνο θαηαγξάθεη ηε 

ρξήζε ειιεληθψλ παξνηκηψλ ζε δηαθεκίζεηο ηεο επνρήο.
9
 Ο Μ. Γ. Μεξαθιήο ζην 

βηβιίν ηνπ „Διιεληθή Λανγξαθία‟ αλαθέξεηαη επίζεο ζηε δηαθήκηζε σο θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ζην πιαίζην ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.
10

 πγθεθξηκέλα, παξαηεξεί φηη ε δηαθήκηζε ήηαλ θαη παιαηφηεξα 

εληαγκέλε ζηελ ειιεληθή θαζεκεξηλφηεηα κε ηε κνξθή ηνπ ηειάιε, ηνπ 

απηνδηαθεκηδφκελνπ γπξνιφγνπ, θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηγξαθψλ ζε 

θαηαζηήκαηα(φπσο «Καθελείνλ ε Δηιηθξίλεηα» θ.α.).
11

 Δπηπιένλ, θαηαδεηθλχεη ηελ 

έμαξζε ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο ηειεφξαζεο, ηελ νπνία απνδίδεη ζηελ 

αχμεζε ηεο μελνκαλίαο πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ζηελ Διιάδα.
12

 Ζ 

Μαξίλα Βξέιιε-Εάρνπ αλαθέξεη ηε ζεκαζία κειέηεο ηεο δηαθήκηζεο απφ ηε 

ιανγξαθία, θαζψο σο αληηθείκελν κειέηεο επηηξέπεη ηελ «αλίρλεπζε, απνθάιπςε θαη 

εξκελεία κνξθψλ ηεο πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ».
13

 Ζ 

Μαξηάλζε Καπιάλνγινπ εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ιατθφ παξακχζη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαθήκηζε σο γισζζηθφο ιφγνο θαη αθεγεκαηηθή κνλάδα.
14

 

Δπίζεο, ν Μελάο Αιεμηάδεο έρεη αζρνιεζεί αξθεηά κε ηηο δηαθεκίζεηο θαη ην 

δηαθεκηζηηθφ θείκελν θπξίσο ζηνλ ηχπν.
15

  

πσο γίλεηαη θαλεξφ, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ ειιεληθή 

δηαθήκηζε αθνξνχλ θπξίσο ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν θαη ηα ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη, πνπ ζπλήζσο αληινχληαη απφ ηε ιατθή παξάδνζε. Ο Μ. 

Αιεμηάδεο παξαηεξεί φηη ε ζεκαζία ηνπ γισζζηθνχ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο 

έγθεηηαη ζην φηη εληππψλεηαη ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

                                                           
9
 Δ. Λουκάτοσ, φγχρονα Λαογραφικά, Ακιναι 1963, ς.33-37 

10
 Μ. Γ. Μερακλισ, Ελλθνικι Λαογραφία: Κοινωνικι υγκρότθςθ-Ήκθ και Ζκιμα-Λαϊκι Σζχνθ, γ’ 

ζκδοςθ, Α. Καρδαμίτςα, Ακινα 2011, ς. 228-232 
11

 Στο ίδιο 
12

 Στο ίδιο  
13

 Μ. Βρζλλθ-Ηάχου, «Ζνδυμα και διαφιμιςθ ςτθ Ηάκυνκο κατά το χρονικό διάςτθμα 1877-
1911»,Δωδώνθ, 15, τεφχ. 1 (1986), ς. 143-168 
14

 Μ. Καπλάνογλου, «Λαϊκόσ πολιτιςμόσ και διαφιμιςθ», Η παιδαγωγικι και διδακτικι αξιοποίθςθ 
του παραμυκιοφ, επιμ. Κ. Δ. Μαλαφάντθσ-Σ. Κοφτρασ, εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα 2007, ς. 61-78 
15

 Μ. Αλ. Αλεξιάδθσ, Νεωτερικι Ελλθνικι Λαογραφία. υναγωγι Μελετών, εκδ. Α. Καρδαμίτςα, 
Ακινα 2012, --, Ζντυπα μζςα επικοινωνίασ και λαϊκόσ πολιτιςμόσ. Νεωτερικά Λαογραφικά, εκδ. Α. 
Καρδαμίτςα, Ακινα 2011, -- Ζντυπθ διαφιμιςθ και λαϊκόσ πολιτιςμόσ, εκδ. Αρμόσ, Ακινα 2014 

Σαφζςτερθ 

διατφπωςθ 

Σαφζςτερθ 

διατφπωςθ 
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ηδίσο φηαλ απνηειείηαη απφ λενινγηζκνχο ή ζηνηρεία άκεζα αλαγλσξίζηκα, φπσο απηά 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιατθή παξάδνζε.
16

 

 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ  

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ επήιζε ζηελ Διιάδα ην 2008 θαη εληάζεθε απφ ην 2010 

θαη έπεηηα, είρε πνιχ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. Οη κεηψζεηο 

ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, νη πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ην θιείζηκν πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε έμαξζε ηεο αλεξγίαο, ηα δπζκελή θνξνινγηθά κέηξα επέθεξαλ 

ζεκαληηθφ πιήγκα ζην εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα 

λα κεησζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ νη αγνξέο θαη ζπγθεθξηκέλα λα πεξηνξηζηνχλ ζε είδε 

πξψηεο αλάγθεο θαη βαζηθά πξντφληα δηαηξνθήο. Δπηπιένλ, ε αζηαζήο πνιηηηθή 

θαηάζηαζε, ε ηεηακέλε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ε επνπηεία απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν νδήγεζαλ ζε έλα θιίκα 

αβεβαηφηεηαο θαη απαηζηνδνμίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε εθθξάζεηο είηε 

αγαλάθηεζεο κέζσ απεξγηψλ, δηαδειψζεσλ θαη θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, φπσο ην 

θίλεκα ησλ αγαλαθηηζκέλσλ, είηε αλαδήηεζεο θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο κέζσ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ή αθφκα θαη κέζσ πην παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε επηζηξνθή 

ζην ρσξηφ.  

Ζ γεληθφηεξε ηάζε είλαη εκθαλήο ζην δηαδίθηπν θαζψο είλαη πνιιέο νη θακπάληεο 

γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θπξίσο απφ νκάδεο πνιηηψλ, πνπ 

παξνηξχλνπλ ηελ αγνξά ειιεληθψλ πξντφλησλ, πνιιέο θνξέο κε νλνκαζηηθέο 

αλαθνξέο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,
17

 σο αληηζηάζκηζκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

                                                           
16

 Μ. Αλ. Αλεξιάδθσ, Ζντυπθ διαφιμιςθ…, ό.π., ς. 16, βλ. και Κ. Νάκασ, «Το διαφθμιςτικό κείμενο ωσ 
διακείμενο», από Ρρακτικά Θμερίδασ(Τετάρτθ 20-11-1991) Διαφιμιςθ και Λογοτεχνία-Παίηοντασ με 
τισ λζξεισ, Κεςςαλονίκθ 1991, ς. 265-269, --«Οι λειτουργίεσ τθσ γλϊςςασ ςτθ διαφιμιςθ και ο 
λογοτεχνιςμόσ του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ», από Ρρακτικά Θμερίδασ(Τετάρτθ20-11-1991) 
Διαφιμιςθ και Λογοτεχνία-Παίηοντασ με τισ λζξεισ, Κεςςαλονίκθ 1991, ς. 7-12, Α. Χιδίρογλου-
Ηαχαριάδθ, «Οι νεολογιςμοί ςτθ διαφιμιςθ», Γλώςςα, 31(1993), ς. 17-35, Ρ. Μπουκαλάσ, 
«Διαφθμιςτικζσ μυκολογίεσ και καταςκευαςμζνεσ επικυμίεσ», ςτα Ρρακτικά Συνεδρίου Μφκοσ: 
Εννοιολογικζσ και ςθμαςιολογικζσ προςεγγίςεισ, Μυτιλινθ 1998, ς. 55-60, Στ. Κουτςουλζλου-Μίχου, 
Η γλώςςα τθσ διαφιμιςθσ. Κειμενογλωςςικι προςζγγιςθ του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ, Gutenberg, 
Ακινα 2004, Ε. Λεμπζςθ, 19

οσ
 αιώνασ: Από τθ μικρι αγγελία ςτθ ρεκλάμα. Η πρώιμθ εποχι τθσ 

διαφιμιςθσ ςτον ελλθνικό τφπο, Nexus Publications, Ακινα 2008 
17

 http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=434621&cid=122 



11 
 

 

 

 

 

Ζ δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο 

δηαθεκίζεηο. Ζ ηαθηηθή ηεο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο 

απνηειεί δηαδεδνκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Οη εηαηξίεο 

πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα ζηηο επηινγέο ησλ Διιήλσλ 

θαηαλαισηψλ πξνβάιινληαο ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη λα ηνλψζνπλ ην ειιεληθφ ηνπο πξνθίι 

ψζηε λα γίλνπλ πξνηηκεηέεο.  

Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο νκάδσλ πνιηηψλ γηα πξνηίκεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

https://www.facebook.com/agorazoellinika, 2011.  http://ellinikaproionta.gr/, 2012. 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/02/blog-post_1363.html, 2012. 

 

https://www.facebook.com/agorazoellinika
http://ellinikaproionta.gr/
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/02/blog-post_1363.html
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 ΥΡΖΖ ΤΜΒΟΛΧΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑ 

ΠΡΟΨΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Ζ ρξήζε ζπκβφισλ παξάδνζεο θαη ειιεληθφηεηαο αιιάδεη αλάινγα ην 

πξνβαιιφκελν πξντφλ. πγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή απηή αθνινπζεί θάπνηεο 

πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα πξντφληα είλαη θπξίσο δηαηξνθηθά πξντφληα κε ιίγεο 

εμαηξέζεηο θαη θαηά θχξην ιφγν πξφθεηηαη γηα πξντφληα πνπ ζπλδένληαη κε 

παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη πξαθηηθέο.  

Ζ επηινγή ζχλδεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη 

εζλφηεηα απνξξέεη απφ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, θαζψο, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

ήδε, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επήιζε ζηελ Διιάδα επεξέαζε θαηά πνιχ ην εηζφδεκα 

ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη ην πεξηφξηζε ζε πξντφληα δηαηξνθήο πξψηεο 

αλάγθεο. Έηζη, ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε 

πξντφλησλ φπσο ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα φζπξηα, ηα δπκαξηθά θαη ην ειαηφιαδν.  

ζνλ αθνξά εηδηθά ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, θπξίσο ην γάια, ην γηανχξηη θαη 

ηα ιεπθά ηπξηά δηαθεκίδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά „παξαδνζηαθφηεηαο‟. εκαληηθφ 

είλαη λα αλαθεξζεί φηη νη δηαθεκίζεηο γηα ηπξί θέηα, πνπ απνηειεί πξντφλ 

πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ΠΟΠ, αλέθαζελ είραλ έλα πην 

„παξαδνζηαθφ‟ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, πξντφληα πνπ επίζεο είλαη ΠΟΠ φπσο ην θαηίθη 

Γνκνθνχ, ην θαιαζάθη Νάμνπ θ.α. ζπλήζσο πξνσζνχληαη κέζσ ηνπ αθεγήκαηνο ηεο 

παξάδνζεο. ζνλ αθνξά ηα θίηξηλα ηπξηά, θξέκεο γάιαθηνο θαη ηπξηνχ, ε πξνψζεζή 

ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνβνιή νηθνγελεηαθψλ ζηηγκψλ ζε έλα πην κνληέξλν 

θιίκα θαη δηάζεζε. Οη παιηφηεξεο δηαθεκίζεηο γηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (γάια, 

γηανχξηη) θπξίσο πξνέβαιαλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, βηηακίλεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ζπζθεπαζίαο, νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο θαη θξνληίδα γηα ην παηδί αιιά θαη γηα ηε 

κνληέξλα γπλαίθα θαη άλδξα. Δλδεηθηηθέο θακπάληεο απνηεινχλ: Βιάρα 1995, 

«κεγαιψλεη γεξά παηδηά». ΦΑΓΔ 2000, «Γεκάην δχλακε θαη πγεία». Ννπλνχ 2005, 

«Γεξή σο ην θφθαιν». Ννπλνχ 2003, «Γεζκνί νηθνγέλεηαο, δεζκνί γάιαθηνο».  

Δπίζεο, νη δηαθεκίζεηο γηα ειαηφιαδν αμίδνπλ ηδηαίηεξε αλαθνξά θαζψο 

παιαηφηεξα επηθεληξψλνληαλ ζηε γεχζε θαη ηε δηαηξνθηθή αμία, θπξίσο γηα 

αξαβνζηηέιαηα, ζνγηέιαηα θαη καξγαξίλεο, φπσο π.ρ. ε θακπάληα ηεο εηαηξίαο Διαΐο 

ην 1983 κε ζιφγθαλ «Γεχζε θξεζθνθνκκέλνπ θαξπνχ» θαη «Κξαηήζνπ ζε θφξκα κε 
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Flora». Οη δηαθεκίζεηο γηα ειαηφιαδν, θαζψο είλαη έλα πξντφλ πνπ παξαδνζηαθά 

παξάγεηαη ζηελ Διιάδα, πάληα είραλ κηα λφηα „παξαδνζηαθφηεηαο‟. Αληίζηνηρα, 

δηαθεκίζεηο γηα δπκαξηθά έρνπλ έλαλ πην παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε 

θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ απνηειεί παξαδνζηαθή πξαθηηθή θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο Διιάδαο. 

Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ε ξεηνξηθή ηεο παξάδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηαθεκίζεηο πξντφλησλ κε αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν κε ζθνπφ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηελ ειιεληθή παξαγσγή. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχλ θακπάληεο 

εηαηξηψλ φπσο ηεο αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη Lidl «Σαμίδη ζηελ Διιεληθή πνηφηεηα» 

θαη ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο «73 ρξφληα δίπια ζηνλ Έιιελα παξαγσγφ», πνπ 

απαξηίδνληαη απφ δηαθεκίζεηο θαη βίληεν κε ζπλεληεχμεηο παξαγσγψλ, νη νπνίνη 

πεξηγξάθνπλ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ 

εθάζηνηε εηαηξία. Δπηπιένλ, ε κάξθα Pummaro, κε πξντφλ ρπκφ ληνκάηαο, ηεο 

εηαηξίαο Διαΐο, πνπ αλήθεη ζηνλ φκηιν Unilever, έρεη δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρα βίληεν 

κε παξαγσγνχο, φπσο θαη ε Αζελατθή Επζνπνηία γηα ηηο κάξθεο ηεο Άιθα θαη Amstel 

ζηα πιαίζηα ηεο θακπάληαο «50 ρξφληα είκαζηε εδψ», φπνπ πξνβάιεη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο, παξαγσγνχο θαη επηρεηξήζεηο.  

Οη εηαηξίεο επηιέγνπλ, ινηπφλ, λα αληιήζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή 

παξάδνζε θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηα πξντφληα ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα. Αθνινπζνχλ κηα ηάζε πνπ είλαη δηάρπηε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

αθνξά ηε ζηήξημε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Αλ θαη απηή 

είλαη ε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε, αλά εηαηξία αιιάδεη θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη.  

ζνλ αθνξά ηηο γαιαθηνβηνκεραλίεο, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αθνινπζείηαη 

θαηά θφξνλ. Σα γαιαθηνθνκηθά θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα είλαη „παξαδνζηαθά‟, 

παξάγνληαη κε βάζε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο νπφηε είλαη „αδηακθηζβήηεηε‟ ε 

ειιεληθφηεηά ηνπο. Απφ θεη θαη πέξα, φκσο, νη εηαηξίεο αληαγσλίδνληαη γηα ην πνηα 

είλαη πεξηζζφηεξν ειιεληθή θαη πνηαο ηα πξντφληα είλαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθά.  

πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη μέλεο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, φπσο ε 

Vivartia, πνπ έρεη εμαγνξάζεη ηε Γέιηα, θαη ε Nestle, ζηελ νπνία αλήθεη ε Ννπλνχ, 

είλαη πεξηζζφηεξν „κεηξεκέλεο‟ φζνλ αθνξά ην πξνβαιιφκελν αθήγεκα ηνπο ηεο 

παξάδνζεο θαη ειιεληθφηεηαο.  Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε ζηνηρεία δηαρξνληθφηεηαο ησλ 



14 
 

εηαηξηψλ απηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, π.ρ. θακπάληα ηεο Γέιηα κε ζιφγθαλ «60 

ρξφληα καδί» θαη «απφ άθξε ζ‟ άθξε απηνχ ηνπ ηφπνπ», θαη ζε παξαδνζηαθέο 

πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, φπσο θακπάληεο ηεο Ννπλνχ 

κε ζιφγθαλ «Ζ παξάδνζε ζηα ζεκεξηλά ηεο», «απφ επηιεγκέλεο ειιεληθέο θάξκεο, 

κε έκπλεπζε απφ ηελ παξάδνζε, κε κεξάθη, κε ηελ αγάπε Διιήλσλ ηπξνθφκσλ, 

θέξλεη ηε γεχζε ηεο παξάδνζεο ζην ζήκεξα».  

κσο, κεγάιεο εζληθέο εηαηξίεο φπσο ε ιπκπνο, ε ΦΑΓΔ, ε Γσδψλε, ε Μεβγάι, 

ε Ήπεηξνο ζηήλνπλ φιε ηνπο ηελ πξνσζεηηθή θακπάληα γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο 

παξάδνζεο θαη ηεο ειιεληθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ιπκπνο απνηειεί 

θαηάθσξν παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο θαζψο νη δηαθεκίζεηο ηεο έρνπλ έληνλν 

εζληθφ θαη αθφκα θαη εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα, π.ρ. ε θακπάληα ηεο «Πεξήθαλνη σο 

Έιιελεο» ην 2012. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ εηαηξία Γσδψλε, πνπ 

παξά ηελ εμαγνξά ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ απφ ηελ 

SI foods limited, πνπ απνηειεί πνιπεζληθή εηαηξία μέλσλ ζπκθεξφλησλ, ζπλερίδεη λα 

εζηηάδεη ζηηο δηαθεκίζεηο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη εζλφηεηα φπσο παιηφηεξα 

φηαλ αλήθε εμνινθιήξνπ ζε ελψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηεο Ζπείξνπ. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε θακπάληα ηεο ην 2014 κε ζιφγθαλ «Αιεζηλφ γηανχξηη απφ γάια 

εκέξαο απφ ηνλ ηφπν καο. Παξάδνζε ζηε γεχζε». πγθεθξηκέλα ε Γσδψλε 

πξνβάιιεη έληνλα ηνλ ηνπηθφ ηεο ραξαθηήξα, ηελ παξάδνζε ησλ ηνπηθψλ Ζπεηξσηψλ 

θηελνηξφθσλ ηνπ πξψελ ζπλεηαηξηζκνχ ζε αληίζεζε κε εηαηξίεο, φπσο ε ΦΑΓΔ γηα 

παξάδεηγκα, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πην „δπηηθνχ‟ ηχπνπ δηαθεκίζεηο θαη 

εληάζζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πην κνληέξλν θαη ζχγρξνλν πιαίζην.  

Απφ θεη θαη πέξα, κηθξφηεξεο εηαηξίεο φπσο ε Ρνδφπε, ε Αγλφ, ε πλεξγάι, ε 

Σξίθθε, ε Λεβέηη, γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο, πξνβάινπλ ηνλ 

παξαδνζηαθφ θαη ειιεληθφ ραξαθηήξα ηνπο αιιά θαη κε έκθαζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

δηαθήκηζε γηα ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα Μπαιαληίλνο απφ ηελ Κξήηε: «Ζ νηθνγέλεηα 

Μπαιαληίλνο μεθίλεζε απ‟ ηηο θνξπθέο ηνπ Θεξίζνπ ην 1928. Με ζεβαζκφ θαη αγάπε 

ζηελ παξάδνζε, παξάγεη αγλά θξεηηθά ηπξνθνκηθά πξντφληα. Αληηκεηψπηζε κε 

πεξεθάληα ηηο ζθιεξέο θαη δχζθνιεο κέξεο πνπ έδεζε ν ηφπνο. Τπνδέρηεθε κε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηηο φκνξθεο κέξεο πνπ πάληα αθνινπζνχλ. Έκεηλε αλαιινίσηε ζηηο 

αιιαγέο ησλ επνρψλ θαη ησλ αλζξψπσλ. Γηαηήξεζε ηελ ίδηα ζπληαγή θαη θξάηεζε 
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βαζηά κέζα ηεο ηνλ γλήζην θξεηηθφ ραξαθηήξα. Γηα λα κπνξνχκε φινη θαη παληνχ λα 

απνιακβάλνπκε ηα πξντφληα ηνπ ηφπνπ απηνχ.»
18

 

Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη γεληθά θαη ζηηο ππφινηπεο εηαηξίεο. Δηαηξίεο 

δπκαξηθψλ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ γηα λα πξνζδψζνπλ 

„παξαδνζηαθφηεηα‟ ζηα πξντφληα ηνπο θαη ζηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπο ζηελ 

Διιάδα γηα λα απνδείμνπλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ε 

κεγάιε εζληθή εηαηξία Μέιηζζα Κηθίδαο έπεηηα απφ εμαγνξέο κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ηεο Αβέδ, ηεο ηέιια θαη ηεο Βιάρα,  θαη ζπλεξγαζίεο κε 

μέλεο πνιπεζληθέο γηα δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ησλ δηθψλ 

ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο παξάδνζεο σο αληίδνην ζηε 

δηαδηθαζία „απνεζληθνπνίεζήο‟ ηεο. «Παξάδνζε ζηε λνζηηκηά»(1995), «Σα δπκαξηθά 

ησλ Διιήλσλ καθαξνλάδσλ»(2012), «Ζ γεχζε πνπ αγαπνχλ γεληέο Διιήλσλ 

καθαξνλάδσλ»(2010) είλαη θάπνηα απφ ηα ζιφγθαλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

δηαθεκίζεηο ηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ζ ππνκάξθα ηεο, ηέιια, έρνληαο έλα 

πην ήπησλ ηφλσλ πξνθίι, πξνζαλαηνιίδεηαη επίζεο πξνο ηελ „παξαδνζηαθφηεηα‟ θαη 

ηελ ειιεληθφηεηα κε θακπάληεο κε ηίηιν «Διιεληθά δπκαξηθά κε παξάδνζε» ην 2013, 

φπνπ νη θαηαλαισηέο θαινχληαη λα ζπιιέμνπλ παξαδνζηαθέο ζπληαγέο φπσο ηνπο 

έρνπλ παξαδνζεί απφ ηνπο παιαηφηεξνπο θαη λα είλαη νη „ηπρεξνί‟ πνπ ζα ηηο 

δεκνζηεχζνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ηεο κάξθαο.  

Αληίζηνηρα, ε εηαηξία Μίζθν, πνπ απφ ην 1991 αλήθεη ζηελ ηηαιηθή Barilla, 

βαζίζηεθε ζηελ παξάδνζε θαη ζην πξνθίι πνπ είρε ρηίζεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ψζηε λα ζπλερίζεη λα ζεσξείηαη απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο ειιεληθή. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί αθφκα θαη ζήκεξα ην ζιφγθαλ «Αθάθηε, κελ μεράζεηο ηα 

καθαξφληα λα είλαη Μίζθν» πνπ ηφζε αίζζεζε είρε θάλεη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80. Σν 

2011 νκνινγεί «Γεπζείηε ηελ πνηφηεηα ηεο παξάδνζεο», «Φέξλεη ηελ παξάδνζε ζην 

ηξαπέδη ζαο» θαη ην 2013 «Διιεληθά δπκαξηθά κε παξάδνζε» θαη καδί κε θακπάληεο 

φπσο «ηα κπζηηθά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο» κε ζπληαγέο ζην e-blog πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ γλσζηφ Έιιελα ζεθ θαη ηα Μίζθν «παξαδνζηαθά», πνπ είλαη 

δπκαξηθά απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, πξνζπαζεί λα θαηνρπξψζεη ηελ 

ειιεληθφηεηά ηεο.  

                                                           
18

 Μπαλαντίνοσ, γαλακτοκομικά προϊόντα, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=fhyG2Y7wk6o 

https://www.youtube.com/watch?v=fhyG2Y7wk6o


16 
 

Δπηπιένλ, εηαηξίεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ειαηνιάδνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ 

αθνινπζνχλ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή. Μάξθεο φπσο ε Άιηηο πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξία 

Διαΐο, ζπλεξγαδφκελε εηαηξία ηνπ δηεζλνχο νκίινπ Unilever, βαζίδεηαη ζηελ 

παξάδνζε ηεο ειαηνπαξαγσγήο θαη κε αλαθνξέο ζε ηνπηθνχο παξαγσγνχο πξνζπαζεί 

λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία ζηα πξντφληα ηεο. Αληαγσλίζηξηα εηαηξία ηεο, ε Μηλέξβα, 

πνπ είλαη κεγάιε εζληθή εηαηξία, ρξεζηκνπνηεί ηε ξεηνξηθή ηεο ειιεληθφηεηαο θαη 

ηεο παξάδνζεο γηα λα απμήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα κε θακπάληεο φπσο 

ην 2013 «Σν ειιεληθφ ρσξηφ δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο» θαη παξνπζηάδνληαο 

νιφθιεξε ζεηξά πξντφλησλ κε ην φλνκα «Υσξηφ».  

Μηθξφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ κηα 

ζέζε αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή είλαη δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο ΑΒΔΑ κε ζιφγθαλ 

«Βαζηά ξηδσκέλε ζηε δσή καο» ζηελ νπνία ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη ζην 

παξειζφλ είλαη πνιχ έληνλε: «ηελ νηθνγέλεηά καο έρνπκε έλα έζηκν. ηαλ γελληέηαη 

έλα παηδί θπηεχνπκε κηα ειηά. Έηζη εθθξάδνπκε ην ζεβαζκφ καο ζε απηφ πνπ ιέκε 

θχζε. Σελ αγάπε καο γηα ηελ ειηά ηεο Κξήηεο. Κη φηαλ ην παηδί γίλεη 6 ρξνλψλ ε ειηά 

καο δίλεη ηνπο θαξπνχο ηεο, ην ιάδη ηεο. Σν ίδην έθαλε ν παηέξαο κνπ, ν παππνχο κνπ, 

ν παππνχο ηνπ παππνχ κνπ θαη ε επγλσκνζχλε ηνπ ηελ πάεη καθξηά ζην ρξφλν. 

„Αγγίδεηο κηαλ ειηά, αγγίδεηο ηνπο αηψλεο‟ κνπ έιεγε ν παππνχο κνπ θη ν λνπο ηνπ 

γχξηδε ζηα παιηά. Ήηαλ έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ ΑΒΔΑ, ηελ 

πξψηε ειαηνπξγηθή επηρείξεζε ηεο Διιάδαο. Αλψλπκνο βηνκεραληθή εηαηξία 

Αλαηνιή. Απφ ην 1889 ζηελ Κξήηε. „Σν κεγαιχηεξν εξγνζηάζην ζηε Μεζφγεην‟ ηνλ 

ζπκάκαη λα ιέεη. Ζ εηαηξία ηνπ θάζε Κξεηηθνχ. ηνλ ηφπν καο ην δέζηκν ηνπ 

Κξεηηθνχ κε ηελ ειηά μεθηλάεη απφ πνιχ παιηά, απφ ηελ κηλσηθή επνρή. Δδψ θαη 

ρηιηάδεο ρξφληα νη άλζξσπνη απηνχ ηνπ λεζηνχ ζηεξίδνληαη ζην ειαηφιαδν. Σξνθή 

θαη γηαηξηθφ, πεγή πγείαο θαη νκνξθηάο, ζχκβνιν πίζηεο θαη ειπίδαο. Ρηδσκέλε ζηηο 

κλήκεο ηνπ λεζηνχ ε ΑΒΔΑ αληαπνδίδεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο ζηε θχζε θαη ηνλ 

άλζξσπν εθαξκφδνληαο πξφηππα αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

ειιεληθήο ππαίζξνπ. Πάληα θνληά ζηνλ ηνπηθφ παξαγσγφ ζπλερίδεη λα θέξλεη ζηα 

ζπίηηα καο ηα πινχζηα αγαζά ηνχηεο ηεο γεο, γηαηί ε θξεηηθή δηαηξνθή θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ θξεηηθνχ ειαηνιάδνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα ζε φινλ ηνλ θφζκν. Σν 

ηδηαίηεξν θιίκα ηεο Κξήηεο, ε πνηθηιία ηνπ θαξπνχ, αιιά θαη απηή ε μερσξηζηή 
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ζρέζε ηνπ Κξεηηθνχ κε ηελ ειηά, ην ηεξφ δέληξν ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο είλαη πνπ 

θάλνπλ ηα πξντφληα ηεο ΑΒΔΑ κνλαδηθά, αγλά θαη πνηνηηθά.»
19

 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά απαηηείηαη ζηελ αγνξά ηνπ ειιεληθνχ θαθέ. Ζ κειέηε 

πεξηνξίζηεθε ζε δηαθεκίζεηο δχν πνιχ γλσζηψλ εηαηξηψλ κε καθξφρξνλε παξνπζία 

ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηε Λνπκίδεο θαη ηελ Bravo. Καη νη δχν εηαηξίεο μεθίλεζαλ κε 

θαθεθνπηεία ζηελ Αζήλα. Ζ κάξθα Λνπκίδεο, εμαγνξαζκέλε απφ ηελ πνιπεζληθή 

εηαηξία μέλσλ ζπκθεξφλησλ Nestle ήδε απφ ην 1987, επηθαιείηαη ηελ παξνπζία ηεο 

ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα λα πξνζδψζεη αμηνπηζηία ζηα πξντφληα ηεο κε θακπάληεο 

φπσο ην 2016 ε «Με ηνλ παπαγάιν ληψζεηο ζπίηη». «Παξάδνζε αιιά κε ηε δηθή καο 

ππνγξαθή» αθνχγεηαη ζε δηαθήκηζε ζηελ νπνία πξνβάιινληαη θίιεο λα πίλνπλ θαθέ 

ζην κπαιθφλη θαη λα ξίρλνπλ ην θιηηδάλη ζην δξφκν γηα λα γλσξίζνπλ πεξαζηηθφ, 

φπσο είρε γίλεη θαη ζηελ ηαηλία «Ζ πξνμελήηξα» ηνπ 1969 κε ηε Γ. Βαζηιεηάδνπ. 
20

 Ζ 

κάξθα Bravo, επίζεο εμαγνξαζκέλε θαηά ην κεγαιχηεξν ηεο πνζνζηφ απφ ηελ μέλε 

πνιπεζληθή εηαηξία Sara Lee ην 1994, επηθαιείηαη ηελ ειιεληθφηεηα κε πην επηζεηηθφ 

ηξφπν. πγθεθξηκέλα, πξνβάιεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ θαη ζπλδέεη ηνλ θαθέ 

κε ηηο ζηηγκέο ηνπο ζέινληαο λα θαηαζηήζεη ην πξντφλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. 

Δλδεηθηηθέο θακπάληεο νη: «Μαδί κε ην Ρσκηφ», ην 1994 «Καλείο δελ μέξεη ηνπο 

Έιιελεο θαιχηεξα», ην 2002 «Ζ γεχζε ηνπ αιιάδεη ηε δηάζεζε φρη ηνλ άλζξσπν». 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη δηαθήκηζε ηνπ 1999: «Φάρλσ ηελ Διιάδα. Φάρλσ ηελ Διιάδα 

ζηνπο αλζξψπνπο ηεο, ζηε ιεβεληηά ηεο, ζηελ πεξεθάληα ηεο, ζην κεξάθη ηεο, ζην 

άξσκά ηεο. Δκείο νη Έιιελεο έρνπκε ηηο δηθέο καο αμίεο θαη ην δηθφ καο θαθέ».
21

  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ρξήζε ζπκβφισλ παξάδνζεο θαη 

ειιεληθφηεηαο, λαη κελ απνηειεί πάγηα ζηξαηεγηθή απφ ηηο εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ηξνθίκσλ, αιιά αθνινπζείηαη θπξίσο απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εζληθέο, κηθξέο ή κεγάιεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

επηθαινχληαη ηελ ειιεληθφηεηα αηηηνινγεκέλα θαζψο είλαη εηαηξίεο θπξίσο 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν φκηινο ειιεληθψλ 

ζνππεξκάξθεη ΔΛΟΜΑ, ν νπνίνο επηθαιείηαη επηζεηηθά ηελ ειιεληθφηεηα θαη 

θηάλεη ζε επίπεδα εζληθηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηεί  εηαηξίεο μέλσλ 

                                                           
19

 ΑΒΕΑ, λάδι, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=ht2oRmCaHS0 
20

 Λουμίδθσ, καφζσ, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=KyiUov8iz7s 
21

 Bravo, καφζσ, 1999, https://www.youtube.com/watch?v=lpaUJQaTIcg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ht2oRmCaHS0
https://www.youtube.com/watch?v=KyiUov8iz7s
https://www.youtube.com/watch?v=lpaUJQaTIcg
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ζπκθεξφλησλ, φπσο ε Lidl θαη ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ, λαη κελ επηθαινχληαη ηελ 

παξάδνζε, αιιά κφλν ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε Έιιελεο παξαγσγνχο.  

Μέζσ ηεο ειιεληθφηεηαο θαη ηεο „παξαδνζηαθφηεηαο‟ ησλ πξντφλησλ ηνπο, νη 

εηαηξίεο αλαθεξχζζνληαη ειιεληθέο θαη απνθηνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα 

επνρή πνπ ε ειιεληθφηεηα βάιιεηαη απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ρξήδεη  πεξηραξάθσζεο.  
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ΜΔΡΟ Α’  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

 

1. ΓΗΑΦΖΜΗΖ  

 

 ΟΡΗΜΟ 

Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηε δηαθήκηζε. Δλδεηθηηθά, κε ηνλ φξν 

δηαθήκηζε ελλννχκε ηελ παξνπζίαζε, πξνβνιή θαη πξνψζεζε αγαζψλ, πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

πξνζεγγίζεη ην επξχ θνηλφ, κε ζθνπφ αξρηθά λα ην ελεκεξψζεη θαη ελ ηέιεη λα 

επεξεάζεη ηηο αγνξαζηηθέο ηνπ επηινγέο.
22

 Ζ δηαθήκηζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ακνηβή-πιεξσκή απφ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή εηαηξία, πνπ δεκνζηνπνηεί ην φλνκά 

ηνπ θαη απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ-αλψλπκν θνηλφ, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα κέζα θαη 

κνξθέο έθθξαζεο.
23

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνψζεζε απηή δελ γίλεηαη επί πιεξσκή, 

ηφηε δελ ζεσξείηαη δηαθήκηζε αιιά δεκνζηφηεηα.
24

  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλαγλσξίζηκεο κάξθεο 

(brands) ή επσλπκίεο πξντφλησλ(brandnames) θαη λα πνπιήζεη πξντφληα. χκθσλα 

κε ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ, American Marketing Association (AMA), 

ην brand είλαη «έλα φλνκα, έλα ζχκβνιν, έλα ζρέδην ή έλαο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ 

ψζηε λα μερσξίδεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ελφο πσιεηή ή κηαο νκάδαο 

πσιεηψλ θαη λα ηα δηαθνξνπνηεί απφ απηά ηνπ αληαγσληζκνχ».
25

 Μέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο γίλεηαη γλσζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο κε ζθνπφ λα 

σζεζνχλ νη θαηαλαισηέο λα ην αγνξάζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αγνξάζνπλ μαλά.
26

 

Έηζη, ε δηαθήκηζε πξνζδίδεη αμία ζηε κάξθα, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, θαζψο εθείλνη είλαη πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα ηεο κάξθαο ζην 

                                                           
22

 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders , V. Wong (επιμ.), Αρχζσ του Μάρκετινγκ, 2θΕυρωπαϊκι 
Ζκδοςθ, Κλειδάρικμοσ, Ακινα 2001, Γ. Φρίγκασ, Διαφιμιςθ, μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ, 
Κλειδάρικμοσ, Ακινα 2010 
23

 Μ. Μακλοφαν, Media, οι προεκτάςεισ του ανκρώπου, εκδ. Κάλβοσ, ς.277 
24

 Κ. Τηωρτηάκθσ, Α. Τηωρτηάκθ (επιμ.), Μάρκετινγκ. Η Ελλθνικι Προςζγγιςθ. Αρχζσ, ςτρατθγικζσ, 
εφαρμογζσ, Rosili, Ακινα 1996 
25

 K. L. Keller, Building, Measuring and Managing Brand Equity, Pearson Education Inc. 2003 
26

 C. Warner, MediaSelling: Television, print, internet, radio, Blackwell 75 Publishing, London 2009 
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κπαιφ ηνπο θαη κεηαβάιινπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κε βάζε ηα πξνβαιιφκελα απφ ηε 

δηαθήκηζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Ζ πνιηηηζκηθή αλζξσπνιφγνο Gillian Dyer ζεσξεί φηη νη δηαθεκίζεηο δελ πσινχλ 

κφλν αγαζά θαη ππεξεζίεο αιιά είλαη θαη νη ίδηεο πξντφληα „πνιηηηζκνχ‟ θαη φηη ε 

δηαθήκηζε είλαη ε «επίζεκε ηέρλε» ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ.
27

 Ο θνηλσληνιφγνο 

Έληγθαξ Μφξελ αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη κηα «Δπηζηήκε ηεο Γηαθήκηζεο» αιιά κηα 

ηέρλε θαη ζηαηηζηηθή, πνπ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα.
28

 

 

 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Ζ δηαθήκηζε σο κνξθή επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθφο ζεζκφο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί σο κέξνο κηαο ηζηνξηθήο θαη θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηελ νηθνλνκία ησλ δπηηθψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θξαηψλ.  

Καηά ηελ θνηλσληνιφγν Σέζζα Γνπιθέξε, ε δηαθήκηζε πξσηνεκθαλίδεηαη ζηελ 

αξραία Διιάδα κε ηε κνξθή ηεο αλαθνίλσζεο-δεκνζηφηεηαο, σο πξνάγγεινο ηεο 

δηαθήκηζεο, κηαο κηθξήο αγγειίαο πνπ πξφζθεξε ακνηβή ζε φπνηνλ επέζηξεθε ζηνλ 

αθέληε ηνπ έλα ζθιάβν πνπ είρε δξαπεηεχζεη.
29

 Ζ αγγειία ήηαλ πξνθνξηθή θαη 

δηέδηδε ην ελ ιφγσ ζπκβάλ. Δπηπιένλ, δηαζψζεθαλ ζε εξείπηα αξραίσλ πφιεσλ, φπσο 

π.ρ. ζηα εξείπηα ηεο Πνκπείαο ζε ηνίρνπο ζπηηηψλ θαη ζηελ αξραία Βαβπιψλα, 

αλαθνηλψζεηο απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αγψλεο ή κνλνκαρίεο.
30

 ηε Ρψκε, 

ινγνηερληθά θείκελα θαη καξηπξίεο επηγξαθψλ αλαθέξνπλ ηξεηο κνξθέο 

δηαθεκηζηηθήο δηαδηθαζίαο: ηηο θσλέο ησλ Mercatores, πιαλφδησλ εκπφξσλ, ζην 

δξφκν, ηηο επηγξαθέο θαη ηα γξαπηά θείκελα Album, εθεκεξίδα πνπ γλσζηνπνηνχζε 

ζην ιαφ ηηο απνθάζεηο ησλ αξρψλ αιιά είρε θαη αγγειίεο πσιήζεσλ ή δηεπζχλζεσλ, 

                                                           
27

 G. Dyer, Η διαφιμιςθ ωσ επικοινωνία, εκδ. Ρατάκθ, Ακινα 1992, ς. 9 
28

 Ε. Μόρεν, Κοινωνιολογία, εκδ. Εκατοςτοφ πρϊτου, Ακινα 1998, ς. 352 
29

 Τ. Δουλκζρθ, Κοινωνιολογία τθσ Διαφιμιςθσ, Ζρευνα με τθ ςυνεργαςία ομάδασ μεταπτυχιακών 
φοιτθτών-τριών και ειδικών επιςτθμόνων, Β’ Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ, εκδ. Ραπαηιςθ, Ακινα 2003, ς. 
21 
30

 Στο ίδιο, ς. 22 
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θαη Libellus, αθίζα κε θχξην ζθνπφ ηηο επίζεκεο αλαθνηλψζεηο θαη έπεηηα ηε 

δηαθήκηζε.
31

  

Οη θήξπθεο απνηεινχλ ην βαζηθφ κέζν δηαθήκηζεο κέρξη ηνλ 13
ν
 αηψλα, νη νπνίνη 

«είλαη ην θεξέθσλν ηεο ηζρχνο, ηεο ζξεζθεπηηθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζπλάκα».
32

 ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα (1478), εκθαλίδεηαη ε πξψηε γξαπηή δηαθήκηζε  

απφ έλαλ Άγγιν εθδφηε, γξακκέλε ζην ρέξη, πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ έθδνζε ελφο 

εθθιεζηαζηηθνχ βηβιίνπ γηα πψιεζε.
33

 Σν 1492 εκθαλίδεηαη θαη ε πξψηε 

ηνηρνθνιιεκέλε αλαθνίλσζε(αθίζα) πνπ αθηεξψζεθε ζε ζξεζθεπηηθή γηνξηή, ζηελ 

πφιε Ρεκο ηεο Γαιιίαο.
34

 

Ζ δηαθήκηζε, φκσο, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα εκθαλίδεηαη ην 17
ν
 αηψλα. 

Δθείλε ηελ επνρή άξρηζαλ λα θπθινθνξνχλ εθεκεξίδεο. ε κεγάιεο πφιεηο ηεο 

Βξεηαλίαο, απφ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, εκθαλίδνληαη εηδεζενγξαθηθά έληππα ή 

αγγειηνθφξνη, φπσο ζπρλά ηα νλφκαδαλ.
35

 Έκνηαδαλ κε ζεκεξηλέο κηθξέο αγγειίεο. 

Σν 1702 εκθαλίδεηαη ζηε Βξεηαλία ε πξψηε θαζεκεξηλή εθεκεξίδα, ε “The Daily 

Courant”. Οη δηαθεκίζεηο ζηηο εθεκεξίδεο απμάλνληαη ξαγδαία παξά ηελ επηβνιή 

θφξνπ δηαθήκηζεο ην 1712, πνπ ζηφρεπε λα πεξηνξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σχπνπ. Οη δηαθεκίζεηο απηέο ήηαλ κηθξέο αγγειίεο θπξίσο θαη απεπζχλνληαλ ζηνπο 

επθαηάζηαηνπο πειάηεο ησλ θαθελείσλ, ηα νπνία δηέζεηαλ θαη ηηο εθεκεξίδεο, θαη 

αθνξνχζαλ πξντφληα φπσο πεξνχθεο, ηζάη, θαθέ, βηβιία, θξαζί, ιαρεία θ.α.
36

 

Σν 19
ν
 αηψλα, νη δηαθεκίζεηο αθνξνχλ αθφκα θπξίσο ηηο κεζαίεο θαη αλψηεξεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο αιιά αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζήκεξα. Οη 

ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ θαηαθιχδνληαη απφ δηαθεκίζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηελ εθεκεξίδα “La Presse” ε νπνία, κε ζπλδξνκή ζηε κηζή ηηκή απφ ηηο 

ππφινηπεο εθεκεξίδεο αθηέξσλε ηα ¾ ηεο ζειίδαο ηεο ζηε δηαθήκηζε.
37

 Έηζη, ε 

δηαθήκηζε ιακβάλεη ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη εθεκεξίδεο απνθηνχλ 

                                                           
31

 Ε. Μαςτορίδου, Η θμειωτικι και θ Ρθτορικι ςτθ Διαφιμιςθ, Ανάλυςθ περιπτώςεων ‘Sprite Zero’ 
και ‘Peter Stuyvesant’, Ρτυχιακι εργαςία ςτο ΜΡΣ «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νζεσ 
Τεχνολογίεσ», Τμιμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ, ΟΡΑ, ς. 8 
32

 D. Victoroff, Ψυχοκοινωνιολογία τθσ Διαφιμιςθσ, Ράτρα: Εκδόςεισ Νζα Δθμοςιότθσ 
33

 Τ. Δουλκζρθ, Κοινωνιολογία τθσ…, ό. π., ς. 22 
34

 D. Benoit, Introduction auz sciences de l’ information et de la communication, εκδ. Les editions des 
organization, 1995, ς. 392 
35

 Ε. Μαςτορίδου, ό. π. 
36

 Στο ίδιο, ς. 9 
37

 Στο ίδιο, ς. 10 
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επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα. Οη αγγειίεο ηψξα πηα, πξνέξρνληαη απφ εκπφξνπο ή 

βηνκήραλνπο θαη φρη απφ ηδηψηεο φπσο νη „αλαθνηλψζεηο‟ ηνπ 18
νπ

 αηψλα. 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα δηαθεκηζηηθά 

ζπλζήκαηα, ηα ζιφγθαλ. Με ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, νπφηε αλαπηχζζεηαη ε 

εξγνζηαζηαθή παξαγσγή, εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο θαη 

θαζηεξψλνληαη νη επσλπκίεο ησλ πξντφλησλ.
38

 Μεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ε 

δηαθήκηζε εμαπιψζεθε ξαγδαία παξάιιεια κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο ηερληθέο πεηζνχο, έξεπλεο αγνξάο θαη θηλήηξσλ, ηερληθέο 

πξνψζεζεο εθηφο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο. Σνλ 20
ν
 αηψλα, νπφηε 

ζπληειείηαη ε ηερλνινγηθή θαη επηθνηλσληαθή έθξεμε, ε δηαθήκηζε εμειίζζεηαη κε 

ηαρείο ξπζκνχο θαη επεξεάδεη φρη κφλν ηηο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηε 

γεληθφηεξε εηθφλα ησλ θνηλσληψλ καο. 

 

 Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ ειιεληθή δηαθήκηζε μεθηλά απφ ην 18
ν
 θαη 19

ν
 αηψλα, θαζψο ε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ θαη ηξαπεδηηψλ αλαπηχζζεηαη θαη ζην 

εμσηεξηθφ, θέξλνληαο ηνπο ζε επαθή κε ηελ μέλε δηαθήκηζε, ηελ νπνία 

ελζσκαηψλνπλ ζηηο δηθέο ηνπο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο.  

Ζ πξψηε καξηπξία γηα ηελ ειιεληθή δηαθήκηζε αθνξά έλα δεκνζίεπκα ηνπ 1894 

κε ηίηιν „Ζ ξεθιάκα ελ Διιάδη‟.
39

 Πξφθεηηαη γηα θείκελν δηάιεμεο ηνπ Μ. Π. 

Λάκπξνπ, ζπληδξπηή ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο» θαη δεκηνπξγνχ ηεο 

πξψηεο Διιεληθήο Δπηζεψξεζεο. ‟ απηφ πεξηγξάθνληαη ηα δηαθεκηζηηθά κέζα ηεο  

επνρήο, ηειάιεδεο, ηνηρνθνιιήζεηο, επηγξαθέο, θαηάινγνη εζηηαηνξίσλ θαη 

μελνδνρείσλ, αθφκα θαη δξνκνιφγηα πινίσλ, δεκφζηνη έπαηλνη ηαηξψλ ή θξαηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ, κέρξη  θαη „επραξηζηήξηα‟ κλεκφζπλσλ θαη θεδεηψλ, φπσο εκθαλίδεηαη 

ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο Αζήλαο. Σν ελ ιφγσ θείκελν δίλεη κηα αίζζεζε ηεο αζηηθήο 

δσήο ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο θαη απνηειεί εζνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πφιεο. 
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ηελ Διιάδα ην 19
ν
 αηψλα, ε δηαθήκηζε ήηαλ θπξίσο ν δσληαλφο ιφγνο πνπ 

κεηαδηδφηαλ δηά ζηφκαηνο αλζξψπσλ πνπ ηαμίδεπαλ θαη κεηέθεξαλ πξντφληα, 

πξφηππα.
40

 Δκθαλίδνληαη βέβαηα ιίγεο εηδνπνηήζεηο ζηηο εθεκεξίδεο, θπξίσο ζρεηηθέο 

κε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάπνησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξηψλ. Αθφκα θαη 

θαηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, εκθαλίδνληαη εηδνπνηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο 

δηαθήκηζε θαξκάθσλ ή ειημηξίσλ, νη νπνίεο επηζηξάηεπαλ αθφκα θαη γλψκεο 

επψλπκσλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θαη νη δηαθεκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, κε 

ηε κνξθή αγγειηψλ, φπσο ινπηξά ζε ηακαηηθέο πεξηνρέο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα αιιά 

θαη εξγαζίεο φπσο θξνληίδα παηδηψλ ή νηθηαθή εξγαζία. 

Ο Β‟ Παγθφζκηνο πφιεκνο θάζε άιιν παξά αλέθνςε ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαθήκηζεο. ηελ Διιάδα έπαημε ην δηθφ ηεο ξφιν κε ηα ζιφγθαλ θαη ηηο αθίζεο πνπ 

παξάλνκα εκθαλίδνληαλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ. Οη δηαθεκίζεηο 

έθηαλαλ αθφκα λα πξνηξέπνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα θαιιηεξγνχλ ιαραληθά ζην 

κπαιθφλη ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην βαξχ ρεηκψλα.
41
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Σαπηφρξνλα, νη εηαηξίεο δηαθήκηδαλ ηα πξντφληα ηνπο πξνζαξκφδνληαο ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο.
42

 Σξφπνη δηαθήκηζεο φπσο θσηεηλέο 

επηγξαθέο, ιηζνγξαθηθέο πνιχρξσκεο αθίζεο, θηλεκαηνγξαθηθά θαξηνχλ, επηγξαθέο 

ζε κάληξεο, δσγξαθηθά ληεθφξ, βηηξίλεο, κεηαιινηππίεο, δηαθεκηζηηθά θαζξεθηάθηα 

θαη εκεξνδείθηεο, πξνθαινχλ ηελ θαηαλάισζε.
43

 Κπξίαξρν κέζν δηαθήκηζεο είλαη νη 

εθεκεξίδεο θαη πεξηέρνπλ θπξίσο θαηαρσξήζεηο κε ζθίηζα θαη γξάκκαηα κε ην ρέξη.  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ε Διιάδα πθίζηαηαη θαζνξηζηηθέο αιιαγέο: 

αλνηθνδφκεζε, αλάπηπμε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, νξγάλσζε 

επαγγεικάησλ. Οη δηαθεκίδεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηάζε γηα μελνκαλία, κηκεηηζκφ 

θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηελ πξνζσπηθή θξνληίδα. 

Γηαθεκίδνληαη θπξίσο θαιισπηζηηθά πξντφληα, ξνχρα, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη 

είδε θαζαξηφηεηαο, φπσο θαζαξηζηηθά θαη απνξξππαληηθά.
44
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Ζ δηαθήκηζε δελ αξθείηαη ζηελ έληππε κνξθή ηεο, αιιά επεθηείλεηαη ζην 

ξαδηφθσλν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γηγαληναθίζα. Σέινο, 

γίλνληαη επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ θαη ηερληθέο θαη νξγαλψλνληαη νη πξψηεο 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο.  

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟60 είλαη πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έμαξζε ηεο δηαθήκηζεο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο κε ζεκαληηθφηεξν ηελ ηειεφξαζε θαη ε 

εηζαγσγή πξντφλησλ, εζψλ θαη ηξφπνπ δσήο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο δηαθήκηζεο. Ζ ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο 

γπλαίθαο, νη λέεο ηάζεηο ηεο κφδαο, ε αλάπηπμε ηνπ design, ε νξγάλσζε ηνπ νηθηαθνχ 

ρψξνπ κε πξντφληα πνιπηειείαο θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνζαλαηνιίδνπλ 

αληίζηνηρα ηε δηαθήκηζε. Δκθαλίδεηαη ε πξψηε δηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία, νη πξψηεο 

έγρξσκεο θαηαρσξίζεηο θαη ε πξψηε γηγαληναθίζα ηνίρνπ.
45

 Δπηπιένλ, δεκηνπξγείηαη 

θαη ε Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο & Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο(Δ.Γ.Δ.Δ.).  
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 ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

Σν κέζν ην νπνίν θηινμελεί ηηο πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο αθφκα θαη ζήκεξα, 

παξά ηελ έμαξζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη ε ηειεφξαζε. Πξσηνεκθαλίζηεθε 

ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη απνηέιεζε ην ακεζφηεξν θαη πην θεξδνθφξν 

κέζν δηαθήκηζεο.  

Οη Neil Postman θαη Steve Powers, πνιηηηζκηθνί αλζξσπνιφγνη θαη κειεηεηέο ησλ 

κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζρνιηάδνπλ κάιηζηα φηη «ε ξαρνθνθαιηά, ε θαξδηά, ε 

ςπρή, ην DNΑ, επηιέμηε φπνηα κεηαθνξά ζέιεηε, ηεο εκπνξηθήο ηειεφξαζεο είλαη ε 

δηαθήκηζε».
46

 χκθσλα κε ηνλ Robert Dunn, κειεηεηή θαη θξηηηθφ ηεο ζχγρξνλεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, «ε ηειεφξαζε αληηπξνζσπεχεη, ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη 

ζην πεξηερφκελν, κηα ζχδεπμε νηθνλνκηθψλ ινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ λνεκάησλ ζε 

έλα κνλαδηθφ αιιά ζχλζεην ζεζκφ πνπ απνηειεί κηα βηνκεραλία θαη ζπγρξφλσο κηα 

θνηλσληθή ζρέζε. Απηφ είλαη πξνθαλέο ζηνλ θπξίαξρν εκπνξηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ηειεφξαζεο σο δηαθεκηζηηθφ κέζν».
47

 

Μέζσ ηεο ηειεφξαζεο αλαπαξάγνληαη νη αμίεο, νη ππνζέζεηο, νη ηάζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηνλ Dunn, ε ηειεφξαζε απνηειεί 

δηαθήκηζε ηνπ ππάξρνληνο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη φπσο νη δηαθεκίζεηο 

πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ πξντφληα, ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζπαζνχλ λα 

πνπιήζνπλ έλαλ ηξφπν δσήο πνπ θάλεη δπλαηή ηελ αγνξά απηψλ ησλ πξντφλησλ.
48

 Ζ 

ηειεφξαζε είλαη ην ζχγρξνλν «παξάζπξν» αγνξψλ καο.
49

 ήκεξα  ηα φξηα αλάκεζα 

ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο είλαη δπζδηάθξηηα. 

Παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε είκαζηε θαηαλαισηέο ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ, σο 

ζεαηέο, φζν θαη ησλ πξντφλησλ πνπ καο δείρλεη, σο πηζαλνί θαηαλαισηέο.
50

  

Ζ ηειεφξαζε θαη ε δηαθήκηζε ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

αθαηακάρεηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή θαηαζθεπή ησλ 
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αλαγθψλ θαη ηελ πιηθή επηδεημηνκαλία ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο.
51

 Οη 

δηαθεκίζεηο ζηελ ηειεφξαζε καο ππαγνξεχνπλ ηη θαη πψο λα θαηαλαιψλνπκε, πνηνλ 

ηξφπν δσήο λα επηδηψμνπκε, πψο λα αλειηρζνχκε θνηλσληθά, πψο λα θαηαθηήζνπκε 

ηελ επηπρία αθφκα, θαη φια απηά κέζσ ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε 

είλαη πην άκεζε θαη πην ειθπζηηθή θαζψο επελδχεηαη κε έγρξσκε εηθφλα, κνπζηθή θαη 

θίλεζε θαη ζπλεπψο κπνξεί πην απνηειεζκαηηθά λα πείζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
52

 

Δπίζεο, ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην 

θαληαζηηθφ είλαη πην δχζθνιε, ιφγσ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη ε 

παξφηξπλζε πξνο θαηαλάισζε πην εχθνιε.
53

 

Ο Jean Baudrillard, θνηλσληνιφγνο θαη πνιηηηζκηθφο αλζξσπνιφγνο, ηνλίδεη φηη ε 

δηαθήκηζε είλαη «ην θαηεμνρήλ βαζίιεην ηνπ ςεπδνγεγνλφηνο. Κάλεη ην αληηθείκελν 

γεγνλφο… ην θαηαζθεπάδεη σο κνληέιν, ζε ζεακαηηθή κηθξνείδεζε».
54

 Ζ ηειεφξαζε 

είλαη ν βαζηθφο αθεγεηήο ησλ ζχγρξνλσλ ηζηνξηψλ καο θαη νη δηαθεκίζεηο καο 

πξνβάιινπλ ζχληνκεο αθεγεκαηηθέο δξακαηνπνηήζεηο απηψλ. Ζ ηειεφξαζε 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ζπκβνιηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη κπζηθέο θαη 

ηειεηνπξγηθέο επηβξαβεχζεηο ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ θαη ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο καο.
55

 

Απηφ πνπ καο πξνβάιιεη φκσο είλαη έλαο αηζηφδνμνο θφζκνο, φπνπ ππάξρνπλ πάληα 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά καο αλ θαηαλαιψζνπκε έλα πξντφλ. Δπίζεο, ν θφζκνο ηεο 

ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο είλαη θφζκνο ηεο άκεζεο απφιαπζεο, αθνχ ε αγνξά ηνπ 

πξντφληνο καο πξνζθέξεη άκεζε ηθαλνπνίεζε. Ζ αγνξά ηνπ πξντφληνο ζα 

ηθαλνπνηήζεη, φκσο, κφλν εκάο πνπ ην αγνξάζακε. Έηζη, είλαη έλαο θφζκνο 

ρσξηζκέλνο ζηα δχν: ζηνπο έρνληεο ηε δπλαηφηεηα λα ην αγνξάζνπλ(ηνπο επηπρείο) 

θαη ζηνπο κε έρνληεο ηε δπλαηφηεηα(ηνπο δπζηπρείο).
56

  

Ζ ζρέζε ηεο δηαθήκηζεο κε ηελ ηειεφξαζε είλαη θαη ζρέζε νηθνλνκηθήο 

εμάξηεζεο ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε, θαζψο ηα ηειενπηηθά θαλάιηα έρνπλ σο 

θχξηα πεγή εζφδσλ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε 
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επηξξνή πνπ έρνπλ νη δηαθεκηζηέο θαη νη δηαθεκηδφκελεο εηαηξίεο ζηα ηειενπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην ηειενπηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα είλαη πην επλντθφ ψζηε νη ηειεζεαηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

δεθηηθνί ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα.
57

 Έηζη, ε ηειεφξαζε «πνπιά» ην θνηλφ ηεο ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη πξέπεη ζπλερψο λα βξίζθεη ηξφπνπο ψζηε λα «παξάγεη», 

λα πξνζειθχζεη απηφ ην θνηλφ πνπ ζέινπλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ θνηλνχ είλαη ην κέγεζνο, ε ζχλζεζε, θαη  ε δεθηηθφηεηα 

ζηα κελχκαηα.
58

 Σα ηειενπηηθά θαλάιηα πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ απηφ ην 

θνηλφ, ινηπφλ, αιιά φρη λα ην θνπξάζνπλ, πεξηζζφηεξν λα ην ςπραγσγήζνπλ, 

αθνινπζψληαο κηα πην «ιατθή» πξνζέγγηζε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο επηηαγέο ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπο. 

 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

 

Ζ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην θνηλφ έλα 

επξχ θάζκα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Μαο πνπιάεη πξντφληα αιιά πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζπαζεί λα καο πνπιήζεη θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θάλεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ ζεκαζία γηα 

εκάο.  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο, ε δηαθήκηζε αληηθαηνπηξίδεη 

θαη δηακνξθψλεη ηελ θνζκνζεσξία ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

πγθεθξηκέλα, ε Gillian Dyer ζεσξεί φηη ε δηαθήκηζε ζήκεξα εθπιεξψλεη κηα 

ιεηηνπξγία πνπ παξαδνζηαθά εθπιήξσλαλ ε ηέρλε ή ε ζξεζθεία.
59

 Τπνζηεξίδεη φηη 

ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ νη κχζνη ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο αλζξψπνπο απιέο ηζηνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ κεηαθέξνπλ αμίεο 

θαη ηδαληθά, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη νξγαλψλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη θαηαλννχλ ηνλ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν δνπλ.
60

 Δπηπιένλ, ε Varda 

Lengholz Leymore, κειεηψληαο ηε ζεκεησηηθή ησλ δηαθεκίζεσλ, ζεσξεί φηη ε 

δηαθήκηζε ηζρπξνπνηεί φπσο θαη ν κχζνο απνδεθηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη δξα 
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 G. Dyer, ό. π., ς. 10 
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 Στο ίδιο 
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σο κεραληζκφο κείσζεο ηνπ άγρνπο επηιχνληαο ηηο αληηθάζεηο κηα πνιχπινθεο 

θνηλσλίαο.
61

 Παξαηεξεί φηη «ζηα ζπλερή βαζαληζηηθά δηιήκκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

θαηάζηαζεο, ε δηαθήκηζε πξνζθέξεη κηα απιή ιχζε… πξνθαιεί άγρνο θαη ην επηιχεη 

ηαπηφρξνλα».
62

 χκθσλα κε ηνλ Raymond Williams, ε δηαθήκηζε είλαη έλα «καγηθφ 

ζχζηεκα… έλα πνιχ νξγαλσκέλν επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα καγηθψλ πξνηξνπψλ θαη 

ηθαλνπνηήζεσλ, πνπ νκνηάδνπλ ιεηηνπξγηθά κε ηα καγηθά ζπζηήκαηα ησλ 

απινχζηεξσλ θνηλσληψλ, ηα νπνία φκσο ζπλππάξρνπλ, κάιινλ παξάδνμα, κε κηα 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηερλνινγία».
63

 Δπίζεο, ν Fred Inglis πεξηγξάθεη ην δηαθεκηζηή 

ζα «ζχγρξνλν ζακάλν πνπ ε αλψλπκε θνηλσληθή ππεξνρή ηνπ ηνπ επηηξέπεη λα 

αξζξψλεη κηα λέα καγεία γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο σδίλεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσλίαο θαη ηζηνξίαο, λα απαιχλεη ή λα νμχλεη ηε θηινδνμία, ηε κνλαμηά, ηνλ πφζν, 

ηελ απνηπρία, ηελ απιεζηία».
64

  

Απφ πνιινχο κειεηεηέο ηεο θνηλσληθνςπρνινγηθήο αλάιπζεο ησλ ΜΜΔ θαη ηεο 

δηαθήκηζεο ζεσξείηαη φηη ε δηαθήκηζε απνηειεί ζηξαηεγηθή αθχπληζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ησλ λφκσλ ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επεξεαζκνχ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ.
65

 Έηζη, ελεξγνπνηεί ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γχξσ απφ ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ σο ηξφπν δσήο,
66

 θαζψο απεπζχλεηαη θαη θάλεη ρξήζε θπξίσο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ  θαη πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ ηνπ θνηλνχ θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο θαηαλαισηηθήο ηδενινγίαο, Konsumideologie, πνπ ζπλδέεηαη κε 

«πξντφληα πνπ νξίδνληαη σο αληηθείκελα κηαο αλεθπιήξσηεο ή θαηαπηεζκέλεο 

αλάγθεο».
67

  

Σα πξντφληα αληηθαηνπηξίδνπλ θνηλσληθέο αμίεο θαη ζηάζεηο, ππαγνξεχνπλ 

ηξφπνπο δσήο, ηηηινθνξνχλ ηειηθά θνηλσληθά ζχκβνια θαη ε δηαθήκηζε ιεηηνπξγεί 

ζαλ θνηλσληθή ππεξεζία ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο αθνξάο. ια ηα πξντφληα πνπ 
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πξνβάιινληαη δίλνληαη ζαλ ππεξεζίεο θαη νη νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο ζθελνζεηνχληαη 

θαη επαλεξκελεχνληαη θνηλσληθά σο απνηέιεζκα δψξνπ, θνηλσληθήο ειάθξπλζεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο.
68

 Με άιια ιφγηα, νη δηαθεκίζεηο δεκηνπξγψληαο δνκέο 

λνήκαηνο, structures of meaning, πξέπεη λα κεηαθξάζνπλ ηνλ θφζκν ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε φξνπο απφ ηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ηε «γιψζζα» ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζε εθείλε ησλ αλζξψπσλ, ψζηε ηα αληηθείκελα λα ιάβνπλ κηα 

αλζξψπηλε ζπκβνιηθή «αληαιιαθηηθή αμία».
69

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξντφλ 

εμαλζξσπίδεηαη, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεηαη θαη ε αληίζεηε άπνςε, φηη ν άλζξσπνο 

αληηθεηκελνπνηείηαη. Απηφ νλνκάζηεθε «ηνηεκηζκφο» απφ ηελ πνιηηηζκηθή 

αλζξσπνιφγν Judith Williamson, πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο ζπλδένληαη κε ην πξντφλ, γίλνληαη ε «ηνηεκηθή ηαπηφηεηά» ηνπ, 

πξνζδίδνληάο ηνπ ζεκαζία κέζα απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ αηνκηθφηεηα.
70

 Έηζη, ην άηνκν 

θαη ην πξντφλ ελαιιάζζνληαη ην έλα ην άιιν, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ν 

δηαθεκίζεηο λα καο πνπιάλε ηνπο εαπηνχο καο.
71

  

Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ε δηαθήκηζε ζεσξείηαη φρεκα ηεο ηδενινγίαο ηεο 

ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο. Οη δηαθεκίζεηο πξνάγνπλ θαη δηαησλίδνπλ ηηο 

ηδέεο θαη ηηο αμίεο εθείλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νξηζκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, απηνχ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Οη δηαθεκηζηέο ζέινπλ λα 

αγνξάδνπκε πξάγκαηα, λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε, λα ηα πεηάκε θαη λα ηα 

αλαπιεξψλνπκε ζε έλα θχθιν ζπλερνχο θαη επηδεηθηηθήο θαηαλάισζεο. Ο Γεκήηξεο 

Σζαξδάθεο ζεσξεί φηη ε δηαθήκηζε εγθαζηδξχεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή κηα 

αλψλπκε εμνπζία.
72

 ε φιεο ηνπ ηηο εθδειψζεηο ν άλζξσπνο παξακέλεη έλαο 

παζεηηθφο θαη αιινηξησκέλνο θαηαλαισηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαλαιψλεη ζπλερψο 

φιε ηε βηνκεραληθή θνπιηνχξα θαη ζε φιεο ηνπ ηηο εθδειψζεηο είλαη 

εηεξνθαζνξηδφκελνο, θαζψο ηα πάληα θαζνξίδνληαη απφ ηε βηνκεραλία ηεο 

θνπιηνχξαο. Οη επηζπκίεο, ην γνχζην, ε δηαζθέδαζε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, φια 
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βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ πίεζε δηθηχσλ επηξξνήο θαη ησλ απξφζσπσλ λφκσλ ηεο 

αγνξάο.
73

  

Μπνξεί λα αληηκεησπίδνπκε ηηο δηαθεκίζεηο κε ζθεπηηθηζκφ, παξφι‟ απηά είλαη 

δχζθνιν λα αληηζηαζνχκε  ζηε γεληθφηεξε θνηλσληθή εηθφλα ή ην κήλπκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ π.ρ. λα θάλνπκε θίινπο πίλνληαο ηελ ζσζηή κπχξα, 

λα γίλνπκε „ππεξκεηέξεο‟ κηαο νηθνγέλεηαο πνπ καο ιαηξεχεη αγνξάδνληαο ην ζσζηφ 

γάια γηα ηα παηδηά καο ή λα απνθχγνπκε ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ή ηηο ελνρέο 

θάλνληαο αζθάιεηεο δσήο.  

Σν θνηλφ ζήκεξα είλαη ελεξγφ, δηαιέγεη ηη ζέιεη λα αθνχζεη θαη λα δεη θαη αζθεί 

θξηηηθή ζηα πξντφληα ησλ κέζσλ. Οη άλζξσπνη αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζε 

δηαθνξεηηθέο δηαθεκίζεηο αλάινγα κε ηε γιψζζα ηνπο, ηελ εηθνλνπνηΐα θαη ηνπο 

ηξφπνπο πξνζθψλεζεο ή ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθεκηζηέο επηθνηλσλνχλ 

θαη δεκηνπξγνχλ ηαπηίζεηο θαη ηειηθά πνιινί άλζξσπνη δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο 

απέλαληη ζηηο δηαθεκίζεηο. πλεπψο, ππάξρεη πεξηζψξην αηνκηθήο αληίδξαζεο θαηά 

ηελ εξκελεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο καο 

αληηιήςεηο ή εκπεηξίεο, φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε φηη ε δηαθήκηζε παίδεη 

θάπνην ξφιν ζηνλ νξηζκφ ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο». Πξνβάιιεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αμίεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαηαλαισηηθή νηθνλνκία θαη καο θνηλσληθνπνηεί έηζη 

ψζηε λα πηζηεχνπκε πσο είλαη δπλαηφλ λα αγνξάζνπκε έλαλ ηξφπν δσήο καδί κε ηα 

ζρεηηθά αγαζά.
74

 Οη εηδπιιηαθέο θαη ειθπζηηθέο δηαθεκίζεηο κε ηα έμππλα 

ζπλζήκαηα, ηε δσεξή εηθνλνπνηΐα θαη ηα ζηεξεφηππα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν. Οη δηαθεκίζεηο πξνζθέξνπλ κηα «πξνηηκεηέα αλάγλσζε» γηα ην θνηλφ, 

ραξαθηήξεο πξνο ηαχηηζε θαη γεληθά λνήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη αμίδεη ην ζαπκαζκφ 

θαη ηελ επηζπκία. Γελ θαζξεθηίδνπλ ή αληαλαθινχλ θνηλσληθά λνήκαηα θαη ζπλζήθεο 

αιιά καο δηδάζθνπλ ηξφπνπο ζθέςεο θαη αίζζεζεο, ζπλήζσο κέζσ θαληαζηψζεσλ 

θαη νλεηξνπνιήζεσλ. Ζ δηαθήκηζε καο δεκηνπξγεί κηα «ζπλείδεζε» θαηαλαισηή.
75

 

Καηά ηνλ Baudrillard,  ε θαηαλάισζε δελ είλαη κηα ηξέια, έλα απιφ παξαιήξεκα ηνπ 
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λα αγνξάδεη θάπνηνο ζπλερψο λέα πξάγκαηα αιιά κηα εζσηεξηθή πξάμε, κηα πξάμε 

ραξάο πξνο ηνλ εαπηφ καο, κηα αίζζεζε απειεπζέξσζεο απφ ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε 

γηα αγνξέο.
76

  

 

                                                           
76

 J. Baudrillard, The consumer. Society Myths and Structures, Sage Publications, 1998, ς. 14 



33 
 

2. ΖΜΔΗΟΛΟΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

 

 ΟΡΗΜΟΗ 

Ζ δηαθήκηζε είλαη έλα κήλπκα. Σν κήλπκα απνηειεί ηελ απφδνζε 

αλζξσπνγελνχο πεξηερνκέλνπ ζηελ πιεξνθνξία. χκθσλα κε ην Shannon, ζεκειησηή 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δπηθνηλσλίαο, πιεξνθνξία είλαη θαζεηί πνπ κεηψλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα ή αιιηψο ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο απφ ηηο πνιιέο δπλαηέο επηινγέο.
77

 

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη κήλπκα δίρσο ηελ χπαξμε πνκπνχ θαη δέθηε. ηε ζεκεηνινγία 

πξνηηκάηαη ν φξνο „αλαγλώζηεο’ αληί ηνπ φξνπ δέθηεο, ηνλίδνληαο ηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν πνπ έρεη ν απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο. χκθσλα κε ην Fiske, επηθνηλσληνιφγν 

θαη θξηηηθφ ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, ην δηάβαζκα καζαίλεηαη θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία ηνπ αλαγλψζηε.
78

 

Τιηθνί θνξείο ησλ κελπκάησλ είλαη ηα ζεκεία. εκείν νλνκάδεηαη θάηη(θάπνηνο 

εξεζηζκφο πνηθίισλ θπζηθψλ κνξθψλ, π.ρ. ιέμεηο, εηθφλεο, ήρνη, ρεηξνλνκίεο, 

αληηθείκελα) πνπ αληηπξνζσπεχεη(αλαθέξεηαη ζε) θάηη άιιν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, 

αληαλαθιψληαο ην σο ππνθαηάζηαηφ ηνπ, γηα θάπνηνλ(δέθηε) πξνο θάπνην ζθνπφ ή 

άπνςε.
79

 Γηα λα κπνξεί θάηη λα νξηζηεί σο ζεκείν, ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηηζκηθφ 

αλζξσπνιφγν Turner, «πξέπεη λα έρεη θπζηθή κνξθή, λα αλαθέξεηαη ζε θάηη άιιν θαη 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζεκεηαθνχ ζπζηήκαηνο σο 

ηέηνην».
80

 

Ζ επηζηήκε πνπ κειεηά ζπζηήκαηα ζεκείσλ σο κέζα επηθνηλσλίαο νλνκάδεηαη 

ζεκεηνινγία ή ζεκεησηηθή. Θεκειησηέο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν Διβεηφο 

γισζζνιφγνο Ferdinard de Saussure θαη ν Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο Charles Sanders 

Peirce.
81

 Ο φξνο ζεκεηνινγία εηζήρζε απφ ηνλ Saussure ελψ ν φξνο ζεκεησηηθή απφ 

ηνλ Peirce. Ζ ζεκεησηηθή είλαη πηζαλφηεξν λα πεξηθιείεη νιφθιεξν ην επηζηεκνληθφ 

πεδίν.
82
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Ο Ferdinard de Saussure νλφκαζε γισζζηθφ ζεκείν ην ζπλδπαζκφ ή αιιηψο ην 

φινλ κηαο αθνπζηηθήο εηθφλαο κε ηελ ηδέα πνπ απηή αληηπξνζσπεχεη. Ο Saussure 

εηζήγαγε θαη ηηο έλλνηεο „ζεκαίλνλ’ θαη „ζεκαηλόκελν’. Σν ζεκαίλνλ, signifier, 

απνηειεί ην πιηθφ φρεκα ηνπ λνήκαηνο δειαδή ηνπ „ζεκαηλφκελνπ‟.
83

 Σν 

ζεκαηλφκελν, signified, είλαη ην λφεκα. 
84

  

χκθσλα κε ην Saussure ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν είλαη αδηαρψξηζηα, 

φπσο νη δχν φςεηο ελφο ραξηηνχ. Γελ ππάξρεη ζεκείν, ζεκαζία, ρσξίο ζεκαίλνλ θαη 

ζεκαηλφκελν. Απηή ε ζρέζε κπνξεί λα αλαρζεί ζην δπαδηζκφ „κνξθήο- 

πεξηερνκέλνπ‟. Σν ζεκαίλνλ είλαη ε κνξθή ηνπ ζεκείνπ θαη ην ζεκαηλφκελν ην 

πεξηερφκελφ ηνπ.
85

 Δπηπιένλ, πίζηεπε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ζεκείνπ δελ είλαη κνλαδηθή, δειαδή έλα ζεκαίλνλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκαηλφκελα ή αληίζηνηρα ην ζεκαηλφκελν λα ζπλδέεηαη κε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκαίλνληα.
86

 

πλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Saussure θαη ηνπ Peirce ζεσξείηαη ν γισζζνιφγνο 

Roland Barthes, ν νπνίνο ην 1964 εηζήγαγε ηε ζεσξία ηεο ζεκεησηηθήο ζηελ αλάιπζε 

ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, φηαλ δεκνζίεπζε ηελ πξψηε κειέηε ζεκεηνινγηθήο 

εκπλεχζεσο, αθηεξσκέλε ζηελ αλάιπζε κηαο αγγειίαο ζηνλ Σχπν.
87

 Ο Barthes 

κίιεζε εθηελέζηεξα γηα ηηο ηδενινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο πξνεθηάζεηο 

ζπγθεθξηκέλα ησλ νπηηθψλ εηθφλσλ. Κχξηνη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί ηεο ζεκεησηηθήο 

είλαη επίζεο ν Umberto Eco, ν Christian Metz, ε Julia Kristeva θαη ν Agirdas Julien 

Greimas θαη νη γισζζνιφγνη Roman Jacobson θαη Michael A. K. Halliday. 

ήκεξα ην ζεκαίλνλ ζεσξείηαη σο ε πιηθή κνξθή ηνπ ζεκείνπ, έλα πιηθφ 

αληηθείκελν, θάηη πνπ αληηιακβαλφκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο καο θαη ην ζεκαηλφκελν 

κηα λνεκαηηθή θαηαζθεπή, ρσξίο πιηθή ππφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε γξαπηή ιέμε 

„βηβιίν‟(ζεκείν) απνηειείηαη απφ ηα γξάκκαηα „β-η-β-ι-ί-ν‟(ζεκαίλνλ) θαη ηελ 

θαηεγνξία-έλλνηα „βηβιίν‟(ζεκαηλφκελν). Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν νλνκάζηεθε απφ 

ην Barthes ζεκαζηνδόηεζε. Καηά ηνλ Barthes, ε ζεκαζηνδφηεζε δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα: ζε πξψην επίπεδν σο θαηαδήισζε, δειαδή ε πξαγκαηηθή απεηθφληζε, πνπ 
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ζπιιακβάλεηαη απφ θάπνην αηζζεηήξην φξγαλν, θαη ζε δεχηεξν επίπεδν σο 

ζπκπαξαδήισζε, ην επαθφινπζν κήλπκα πνπ δε γίλεηαη αηζζεηφ κε ηελ πξψηε 

επηθαλεηαθή αλάγλσζε, ή κύζνο ή ζύκβνιν, γηα ηα νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζηε 

ζπλέρεηα.
88

 

Ο Barthes δηαρσξίδεη ην ζεκείν θαη ην ζεκαίλνλ. Γελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην 

ίδην. Π.ρ. Σα ιεπθά ξνχρα αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αγλφηεηα θαη ηε ραξά ηεο 

κέιινπζαο λχθεο ζηηο δπηηθέο θνπιηνχξεο, ελψ ζηηο αλαηνιηθέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 

πέλζνο. Σν ζεκαηλφκελν δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ 

αλαγλψζηε. Υσξίο απηφ, ην ζεκαίλνλ ζα ήηαλ θελφ πεξηερνκέλνπ. ηε δηαθήκηζε, ηα 

ζεκαίλνληα(πξντφληα) κε ηα νπνία ην θνηλφ δελ είλαη εμνηθεησκέλν, ζπλδένληαη κε 

λνήκαηα, ζεκαηλφκελα, ζεκαζηνδνηνχληαη γηα λα νδεγήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα 

αληαπνθξηζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.
89

 

Ο Barthes φξηζε ηελ επηζηήκε ηεο ζεκεηνινγίαο σο «κηα επηζηήκε ησλ ζεκείσλ, 

πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θνηλσληθή θξηηηθή κε ηξφπν, ψζηε λα πεξηγξάςνπκε 

πψο κηα θνηλσλία παξάγεη ζηεξεφηππα, δειαδή θνξπθψκαηα ηερληθήο δεμηφηεηαο, 

πνπ ηα θαηαλαιψλεη ζηε ζπλέρεηα ζαλ εγγελείο ζεκαζίεο δειαδή, ζαλ θνξπθψκαηα 

ηεο θχζεο».
90

 Μέζσ ηεο ζεκεηνινγίαο αλαιχνληαη φια ηα ζεκεηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία. 

 

 ΚΑΣΑΓΖΛΧΖ 

Χο θαηαδήισζε πεξηγξάθεηαη ε θπξηνιεθηηθή ή θνηλήο ινγηθή ζεκαζία ηνπ 

ζεκείνπ, ην θπξηνιεθηηθφ ηνπ λφεκα, ή, κε άιια ιφγηα, ε θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε-

ζέαζε ηεο εηθφλαο ή ηνπ θεηκέλνπ πνπ ηε ζπλνδεχεη. Ζ θαηαδήισζε απνηειεί ην 

πξψην επίπεδν λνήκαηνο ηνπο ζεκείνπ, απαηηεί ηελ απιή αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλαγλψζηε γηα λα κπνξέζεη λα πεξάζεη ζην δεχηεξν επίπεδν λνήκαηνο, ηε 

ζπκπαξαδήισζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπκβνιηζκφ θαη απαηηεί γλψζε θαη ρξήζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζηηθψλ θσδίθσλ. Ο Fiske αλαθέξεη φηη «ε θαηαδήισζε είλαη 

απηφ πνπ θσηνγξαθίδεηαη θαη ε ζπκπαξαδήισζε ην πψο θσηνγξαθίδεηαη».
91

 

Ζ θαηαδήισζε είλαη αλαπαξαζηαηηθή θαη ζρεηηθά απηφλνκε. Καηαδεισηηθή ζηε 

δηαθήκηζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έληππε δηαθήκηζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

θσηνγξαθία, πνπ ζεσξείηαη «έλα κήλπκα ρσξίο θψδηθα»
92

, αθνχ απνηειεί απιή 

θαηαγξαθή ηεο εηθφλαο. Παξφια απηά, ε θσηνγξαθία δελ ηπγράλεη κεδεληθήο 

παξέκβαζεο απφ ην θσηνγξάθν-δεκηνπξγφ ηεο, θαζψο ζπλήζσο δελ απνηειεί ηπραία 

ιήςε. Ζ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα θσηνγξαθεζεί, ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθήο, ε ιήςε απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία, απνηεινχλ παξέκβαζε πνπ 

πξνζπαζεί λα ζπκπαξαδειψζεη θάηη θαη δελ είλαη απιψο κηα εγγξαθή. Ο Barthes 

κηιάεη γηα ην «κχζν ηεο θσηνγξαθηθήο θπζηθφηεηαο», πνπ θαηαξξίπηεηαη θαζψο 

εηδηθά ζηε θσηνγξαθηθή εηθφλα ε ιήςε κηαο θσηνγξαθίαο εμαξηάηαη πέξα απφ ην 

παξφλ ηεο θαη απφ ην πξηλ ηεο, δειαδή ηελ επηδίσμε ηνπ δηαθεκηζηή, θαη απφ ην κεηά 

ηεο, δειαδή ηνλ αληίθηππν ζηνλ θαηαλαισηή. Άξα, ε θαηαδήισζε ζηε δηαθήκηζε 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Δηδηθά ζηε δηαθήκηζε, ε θαηαδήισζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη απηνηειψο αιιά ρξεηάδεηαη θαη ηε ζπκπαξαδήισζε σο ζπλέρεηά ηεο. Οη 

David Mick θαη Laura Politi αλαθέξνπλ φηη «ε επηινγή καο λα κε δηαρσξίζνπκε ηελ 

θαηαδήισζε απφ ηε ζπκπαξαδήισζε ζπλδέεηαη κε ηε ζεψξεζε φηη θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία είλαη εμ νξηζκνχ αρψξηζηεο.»
93

 

 

 ΤΜΠΑΡΑΓΖΛΧΖ 

Ζ ζπκπαξαδήισζε απνηειεί ην λφεκα πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο θαηαδήισζεο, βάζεη ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ζπλεηξκψλ(ηδενινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θηι.) ηνπ αλαγλψζηε ηνπ 

κελχκαηνο. Ζ ζπκπαξαδήισζε αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία ρξεζηκνπνηεί θαη 

αμηνινγεί ην ζεκείν αλαθνξάο.
94
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ηε δηαθήκηζε ην ζεκείν απηφ δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη πξννξίδεηαη γη‟ απηφ. Αθ‟ ελφο αληιεί απφ ηελ 

ππάξρνπζα θνπιηνχξα θαη ηδενινγία θαη ηελ αλαθαηαζθεπάδεη θαη ηελ αλαπαξάγεη. 

Σα ζεκαηλφκελα ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη ηδενινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο γίλνληαη έηζη ζεκαίλνληα ηεο δηαθήκηζεο.
95

 

Ο ξφινο απηφο ηεο ζπκπαξαδήισζεο ππνδεηθλχεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο αλάινγα κε ηνπο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθνχο θψδηθεο πνπ θάζε θνξά 

δηέπνπλ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία ζηνρεχεη αιιά θαη κε ηζηνξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ηε κεηαβάιινπλ δηαρξνληθά. Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζπκπαξαδήισζεο είλαη απηφ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Σα ζεκεία είλαη αλνηρηά ζε 

εξκελεία βάζεη ησλ θσδίθσλ πνπ ν θαζέλαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη νη ηξφπνη 

επεμεξγαζίαο ηνπ κελχκαηνο αιιάδνπλ αλά αλαγλψζηε. Έηζη, πνιιέο θνξέο ε 

ζπκπαξαδήισζε δελ είλαη αληηιεπηά ζπλεηδεηή.
96

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο ζην επίπεδν ηεο ζπκπαξαδήισζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δεκηνπξγνχ φζν θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ κελχκαηνο. Σα δχν κέξε βξίζθνληαη ζε 

αιιειφδξαζε.
97

 Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεη ν Barthes, «ε γιψζζα ηεο εηθφλαο δελ είλαη 

κφλν ην ζχλνιν ησλ εθπεκθζέλησλ ιφγσλ, είλαη επίζεο ην ζχλνιν ησλ ιεθζέλησλ 

ιφγσλ: ε γιψζζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο „εθπιήμεηο‟ ηεο έλλνηαο».
98

 

 

 ΚΧΓΗΚΔ 

Οη θψδηθεο έρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηε κειέηε ηεο ζεκεηνινγίαο. Απνηεινχλ 

κνξθέο θνηλσληθήο γλψζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη 

πεπνηζήζεηο θαη νξγαλψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κε φξνπο «θπξίαξρσλ 

πξνηχπσλ λνήκαηνο», πξνηχπσλ πνπ κεηαβάιινληαη αλά πνιηηηζκφ θαη επνρή αιιά 

γεληθά απνηεινχλ θνηλά απνδεθηά δεδνκέλα φηαλ εξκελεχνπκε ή ζθεπηφκαζηε θάηη. 

Καζψο ηα ζεκεία δελ έρνπλ έλλνηα απφ κφλα ηνπο αιιά κφλν φηαλ εξκελεχνληαη 

ζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ε έλλνηα απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ θψδηθα πνπ δηέπεη ηα ζεκεία 

απηά. Δπηπιένλ, αλ ε ζρέζε κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ είλαη απζαίξεηε, 
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ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν γίλεηαη κέζα απφ ην πξίζκα θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δπνκέλσο, νη θψδηθεο  νξίδνπλ θαη ζηαζεξνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζεκαηλφλησλ 

θαη ζεκαηλφκελσλ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ θνηλσληθέο αμίεο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο, 

πεπνηζήζεηο, πξαθηηθέο. Ζ θαηαλφεζε ησλ θσδίθσλ απηψλ, ηεο ζρέζεο ηνπο θαη ησλ 

πιαηζίσλ ζηα νπνία εληάζζνληαη, απνηειεί ην ηη ζεκαίλεη λα αλήθεη θάπνηνο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή νκάδα.
99

 

Οη θψδηθεο, φπσο απηνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηαθήκηζε, νλνκάδνληαη θψδηθεο 

κεγάιεο εκβέιεηαο. Πξφθεηηαη γηα θψδηθεο κε άκεζε επίδξαζε, γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ νπνίσλ δε ρξεηάδεηαη θάπνηα εηδηθή «εθπαίδεπζε» ηνπ αλαγλψζηε θαη 

απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία αλαγλσξίζηκα θαη αλαγλψζηκα απφ έλα καδηθφ 

αθξναηήξην. Ο Fiske αλαθέξεη φηη νη θψδηθεο κεγάιεο εκβέιεηαο «απνηεινχλ ηα κέζα 

κε ηα νπνία κηα θνπιηνχξα επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηεο».
100

 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πεξηέρνπλ γεληθά έλα γισζζηθφ θαη έλαλ εηθνληθφ 

θψδηθα. Απηνί νη θψδηθεο επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ κελχκαηνο λα ηηο 

θαηαλνήζεη σο ηκήκαηα επηθνηλσλίαο κε βάζε ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηζκηθέο, 

ηδενινγηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη εζηθέο αξρέο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

θνηλσληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

Ζ δηαθήκηζε ζπληίζεηαη, ζε γεληθφ πιαίζην, απφ ηελ εηθφλα, ηνλ εηθνληθφ θψδηθα, 

θαη ην γισζζηθφ θείκελν, ην γισζζηθφ θψδηθα. Ζ δηαθεκηζηηθή εηθφλα απνηειεί 

ξεαιηζηηθή θαη κε απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κηα αλαπαξάζηαζε. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πνιπζεκία θαη επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο αλάινγεο κε απηέο 

πνπ πξνζιακβάλεη ν αλαγλψζηεο ηεο. Πνιιέο θνξέο, ε θπξηνιεμία θαη ν 

ζπκβνιηζκφο εκπιέθνληαη ζηελ εηθφλα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη δπζδηάθξηην ην 

λφεκα.  

ηε δηαθήκηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Barthes, ε ζεκαζία ηεο εηθφλαο είλαη εζθεκκέλε, 

θαζψο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνπ εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεκαηίδνπλ ηα 

ζεκαηλφκελα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη απηά πξέπεη λα κεηαδνζνχλ κε ηε 
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κεγαιχηεξε ζαθήλεηα.  Σα ζεκεία ζηε δηαθήκηζε ηνπνζεηνχληαη κε ζηφρν ηε κέγηζηε 

αλάγλσζε θαη φρη ηπραία. Ζ δηαθεκηζηηθή εηθφλα είλαη εηιηθξηλήο ή ηνπιάρηζηνλ 

εκθαληηθή.
101

  

ε κηα δηαθεκηζηηθή εηθφλα δηαθξίλνληαη ηξία κελχκαηα: έλα εηθνληθφ 

θπξηνιεθηηθφ, έλα εηθνληθφ ζπκβνιηθφ θη έλα γισζζηθφ. Σα δχν πξψηα αληηζηνηρνχλ 

ζηα δχν επίπεδα λνήκαηνο, απηά ηεο θαηαδήισζεο θαη ζπκπαξαδήισζεο. Θα 

κπνξνχζαλ αιιηψο λα νλνκαζηνχλ „αληηιεπηηθφ‟ θαη „πνιηηηζκηθφ‟ κήλπκα 

αληίζηνηρα. Ο Barthes ζεσξεί φηη ν αλαγλψζηεο-ζεαηήο ηα δέρεηαη ηαπηφρξνλα, θάηη 

πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε «αλαγλσζηηθή ζχγρπζε».
102

 Απηή ε ζχγρπζε είλαη 

θαηαιπηηθή γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο γηαηί βνεζά ζηελ άκεζε 

ζχλδεζε ηνπ ελφο κε ην άιιν, ζηελ αλάγλσζή ηνπο ζαλ φινλ.
103

 

 

 

 ΓΛΧΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

χκθσλα κε ηνλ Barthes, «ν ιφγνο είλαη πνπ έξρεηαη λα εμαξζηψζεη, 

δξακαηνπνηήζεη, ή λα νξζνινγηθνπνηήζεη ηελ εηθφλα».
104

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ 

ζηε δηαθήκηζε είλαη νπζηψδεο θαζψο δηεπξχλεη έλα ζχλνιν ζπκπαξαδειψζεσλ πνπ 

ελππάξρνπλ ζηελ εηθφλα, ηηο δηαζαθελίδεη θαη ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά. Καζνδεγεί ην 

κάηη ή αιιηψο ραιηλαγσγεί ηε θαληαζία ηνπ ζεαηή, πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη πνιιέο εξκελείεο ζην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαη λα παξεθθιίλεη απφ ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ δεκηνπξγνχ.  

Ζ ιεηηνπξγία απηή ηνπ γισζζηθνχ κελχκαηνο νλνκάδεηαη απφ ηνλ Barthes 

«αγθχξσζε».
105

 Υξεζηκνπνηείηαη ινηπφλ γηα λα „άξεη‟ ηελ πνιπζεκία ηεο 

δηαθεκηζηηθήο εηθφλαο θαη λα θαηεπζχλεη ην ζεαηή ζην επηδησθφκελν απφ ην 

δεκηνπξγφ κήλπκα θαη ηειηθά ζθνπφ, πνπ είλαη απηφο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 

πξνβαιιφκελνπ πξντφληνο. Έηζη, ην γισζζηθφ θείκελν κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

ην απφιπην πεδίν ειέγρνπ ηνπ δεκηνπξγνχ. Μέζσ ηνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ, 
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δηεπθνιχλεηαη θαη θαζνδεγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο απφ ηνλ 

αλαγλψζηε-ζεαηή θαη ηειηθά ην γισζζηθφ κήλπκα είλαη πνπ ζεκειηψλεη ην εζηθφ θαη 

ηδενινγηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ κελχκαηνο.  

Ζ γιψζζα ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη 

αληηζπκβαηηθά κε ζθνπφ λα ειθχεη ηελ πξνζνρή, λα θηλεί ηε θαληαζία θαη λα 

απνκλεκνλεχεηαη. Οη ιέμεηο παξαπνηνχληαη, επηλννχληαη λέεο, θνξηίδνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη μεθεχγνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε. Δθηφο απφ ηηο 

ιέμεηο, παξαηεξνχληαη θαη πεηξακαηηζκνί σο πξνο ηε ζχληαμε ηνπο ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη λνήκαηα, κε απνηέιεζκα ηειηθά ε γιψζζα λα απνηειεί απηή θαζ‟ 

εαπηή ζεκείν.
106

 Γεκηνπξγνχληαη επθπνινγήκαηα, ινγνπαίρληα, νη ιέμεηο ιακβάλνπλ 

δηθνξνχκελε έλλνηα. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη θαη ν «παξαιιειηζκφο», δειαδή ε 

επαλάιεςε γισζζηθψλ ηχπσλ, ή ε παξήρεζε, δειαδή ε επαλάιεςε αξρηθψλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκθψλσλ, κε ζθνπφ ηελ απνκλεκφλεπζε.
107

 

Σν πην ζχλεζεο γισζζηθφ εξγαιείν είλαη απηφ ηεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο, φπνπ 

κηα ιέμε κεηαβηβάδεηαη απφ έλα πεξηβάιινλ ζε έλα άιιν παίξλνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξψηνπ. Έηζη, έλα πξντφλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

νπδεκία ζρέζε έρεη κε απηά αιιά κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή 

ηαχηηζε. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, κηα ζπκβνιηθή ηαπηφηεηα αλάκεζα ζηελ 

θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο.
108

 

Σν θείκελν βέβαηα κπνξεί λα γίλεη αηζζεηφ θαη δηά ηεο απνπζίαο ηνπ, θαζψο ε 

έιιεηςε ιφγνπ ζε κηα δηαθήκηζε θαιεί ην ζεαηή λα ηε ζπκπιεξψζεη πξνζδίδνληάο 

ηεο απηφκαηα κηα αηληγκαηηθή ρξνηά. Δπίζεο, κπνξεί ην θείκελν λα εηθνλνπνηείηαη, 

φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαιιηγξαθίαο, φπνπ κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα νη 

ιέμεηο λα αλαπαξίζηαληαη κε ζρήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππνδειψλεηαη φηη νη 

ιέμεηο απνπζηάδνπλ αιιά ην πξντφλ κηιάεη απφ κφλν ηνπ. εκεηνδνηεί δίρσο λα 

θαηνλνκάδεηαη.
109
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ΜΔΡΟ Β’ 

ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ 

 

1. ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ  ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ παξάδνζε ελζαξθψλεηαη ζην ρσξηφ, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ην νπνίν θέξεη φιε 

ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, ησλ εζψλ θαη ησλ εζίκσλ. Σν ρσξηφ απνηειεί ην πην 

ζπλεζηζκέλν „ζθεληθφ‟ γηα ηε δηαθήκηζε πνπ ζέιεη λα πξνβάιιεη ηελ 

„παξαδνζηαθφηεηα‟ ελφο πξντφληνο.  

Μέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ην ρσξηφ αλαπαξίζηαηαη ζπλήζσο νξεηλφ ή εκηνξεηλφ 

θαη απνηειείηαη απφ πεηξφρηηζηα ζπίηηα θαη ζνθάθηα.  

 

 

 

Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνξξέεη απφ κηα 

αλάγθε σξαηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβάιινληαη νη „φκνξθνη‟ νηθηζκνί, 

θαζψο είλαη γλσζηφ φηη νη „πην παξαδνζηαθνί‟ νηθηζκνί είλαη νη πεηξφρηηζηνη, πνπ 

απνηεινχλ θαη πνιχ δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ην Εαγφξη, ε νξεηλή 

Αξθαδία, ην Πήιην θ.α.  

Αλαπαξάζηαζε ηνπ πεηξφρηηζηνπ εκηνξεηλνχ νηθηζκνχ.  

Μηλέξβα, „Υσξηφ‟, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=lL0D4TcqHYk 
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πρλά ζηηο δηαθεκίζεηο πξνβάιιεηαη θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ ρσξηνχ, πνπ 

απνηειείηαη απφ δάζε, πνηάκηα, θαηαξξάθηεο, γεθχξηα. ην ρσξηφ νη άλζξσπνη είλαη 

επγεληθνί, θαινζπλάηνη, ραξνχκελνη. πλήζσο κηιάλε κε ηνπηθφ ηδίσκα, νη άλδξεο 

έρνπλ κνπζηάθη θαη νη γπλαίθεο θέξνπλ καληήιη ζην θεθάιη. Δίλαη ληπκέλνη κε 

θαζαξά θαζεκεξηλά ξνχρα θαηάιιεια γηα ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη. Οη ήρνη πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρψξν ηνπ ρσξηνχ είλαη ηα ζήκαληξα ησλ 

θνπαδηψλ, ην θαθάξηζκα ηνπ θφθνξα, ηα γαπγίζκαηα ησλ ζθπιηψλ. Δπηπιένλ, ζρεδφλ 

φιεο νη δηαθεκίζεηο πιαηζηψλνληαη κε ήρνπο παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ, θπξίσο θιαξίλν 

αιιά θαη ιχξα ή ζαληνχξη. 

Σα πην ζπλήζε πιάλα ζην ρσξηφ είλαη απφ ηελ πιαηεία θαη ην θαθελείν, πνπ 

απνηεινχλ ηα θέληξα ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ.
110

 ηελ 

πιαηεία παίδνπλ ηα παηδηά, νη άλζξσπνη ζπλαληψληαη γηα λα αληαιιάμνπλ 

ραηξεηηζκνχο θαη λέα θαη εθεί ιακβάλνπλ ρψξα νη ζπιινγηθέο θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο. ην θέληξν ηεο πιαηείαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη έλαο πιάηαλνο σο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο.
111

 ηηο δηαθεκίζεηο φκσο ν 

πιάηαλνο αληηθαζίζηαηαη απφ άιια δέληξα πην „ζρεηηθά‟ κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ. 

Γηα παξάδεηγκα, δηαθήκηζε γηα ιάδη πξνβάιιεη ηε γηνξηή πνπ γίλεηαη ζε πιαηεία 

ρσξηνχ ζην ηέινο ηνπ καδέκαηνο ηεο ειηάο.
112

 Ζ γηνξηή γίλεηαη ζε ραξνχκελν θιίκα, 

νη άλζξσπνη εκθαλίδνληαη επραξηζηεκέλνη απφ ηε θεηηλή ζνδεηά θαη ην γηνξηάδνπλ κε 

θαγεηφ θαη πνηφ ππφ ηνπο ήρνπο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο απφ νξγαλνπαίρηεο. Ζ 

δηαθήκηζε νινθιεξψλεηαη κε ην ρνξφ πνπ ζηήλεη φιν ην ρσξηφ γχξσ απφ ην θεληξηθφ 

δέληξν ηεο πιαηείαο, πνπ εδψ είλαη ειηά, ζέινληαο λα δψζεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

ειηάο γηα ην ρσξηφ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηελ εηαηξία πνπ 

δηαθεκίδεη ην ιάδη.  
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Σε γλψζε ζην ρσξηφ ηε θέξνπλ νη κεγαιχηεξνη θαη ηε κεηαβηβάδνπλ ζηνπο 

λεφηεξνπο, πνπ αθφκα θαη ζήκεξα αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκά ηνπο θαη ζπλερίδνπλ 

ηελ παξαγσγή φπσο ήηαλ. Δίλαη πνιχ ζχλεζεο ζηηο δηαθεκίζεηο λα πξνβάιινληαη 

παππνχδεο κε εγγφληα, δεκηνπξγψληαο ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε. Οη γεξαηφηεξνη είλαη 

απηνί πνπ κέλνπλ ζην ρσξηφ θαη είλαη εθείλνη πνπ κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ηνπ 

παξειζφληνο ζηηο λεφηεξεο γεληέο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο αμίεο, ηα κέζα 

παξαγσγήο.
113

 

Οη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πνπ αλαπαξηζηνχλ ην ρψξν ηνπ ρσξηνχ πξνβάιινπλ 

ζηηγκηφηππα απφ ηηο θαζεκεξηλέο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο. Άιισζηε, 

ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη είλαη ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο απηέο, φπσο ηα 

γαιαθηνθνκηθά θαη ην ιάδη. Οη ζπλζήθεο δσήο, φπσο ηηο εμηζηνξνχλ „πξαγκαηηθνί‟  

άλζξσπνη, ειαηνπαξαγσγνί θαη θηελνηξφθνη, είλαη δπζκελείο. Ο θαζεκεξηλφο κφρζνο, 

νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε αβεβαηφηεηα ιφγσ ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζην ρσξηφ, αιιά εμνκαιχλνληαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο. «ην ρσξηφ βγάδνπκε δχζθνια ην ςσκί 

καο, νπφηε πάλσ ηνπ απιψλνπκε κφλν ην θαιχηεξν» αλαθέξνπλ θηελνηξφθνο θαη 

                                                           
113
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θνχξλαξεο ζε δηαθήκηζε γηα καξγαξίλε.
114

 ε δηαθήκηζε κπχξαο, νη ζπλζήθεο δσήο 

ζην ρσξάθη ησλ θξηζαξνπαξαγσγψλ είλαη δχζθνιεο αιιά ιέλε «πάκε γηα κηα κπχξα» 

θαη παίξλνπλ θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ.
115

 Δμάιινπ, φπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη, 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θακπάληα ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εκέξα ζεξηζκνχ ηεο ειιεληθήο γεο 

ζηηο 15 Ηνπλίνπ 2014 θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηε δηαθεκηδφκελε εηαηξία ηνπο 

δεκηνπξγεί αζθάιεηα, νπφηε κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζρέξεηεο ηεο αγξνηηθήο 

δσήο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα ιεθηηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθήκηζεο, θαζψο ελψ ν νκηιεηήο μεθηλά κε ηνπηθφ ηδηψκα, θηάλνληαο ζηελ 

θνξχθσζε ηεο δηαθήκηζεο κε ην ζιφγθαλ «Πάκε γηα κηα κπχξα» αιιάδεη ζηαδηαθά 

ζε „αζηηθφ‟.  

Οη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ην ρσξηφ έρνπλ έληνλν θαη ην ζξεζθεπηηθφ 

ζηνηρείν. Πνιχ ζπλεζηζκέλνη είλαη νη ήρνη ηεο θακπάλαο, πνπ θαινχλ ηνπο 

αλζξψπνπο γηα γηνξηή. «ηηο γηνξηέο δε ιέκε „ρξφληα πνιιά‟, ιέκε „θαιή ζνδεηά‟.» 

αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε γηα ιάδη πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε ρσξηφ, ζεκεηψλνληαο φηη 

γηνξηή γηα ην ρσξηφ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ είλαη ε εκέξα ηεο ζπιινγήο ηεο ειηάο.
116

 Οη 

άλζξσπνη ζην ρσξηφ είλαη ζενζεβνχκελνη. ηαλ αθνχλε θεξαπλφ θάλνπλ ην ζηαπξφ 

ηνπο, αιιά μέξνπλ φηη ε βξνρή πνπ ζα έξζεη ζα πνηίζεη ηηο ειηέο, πνπ ζα δψζνπλ απηφ 

ην «ηδηαίηεξν» ιάδη πνπ πξνβάιιεηαη ζηε δηαθήκηζε.
117

 

Σα ζηνηρεία-ζεκεία πνπ πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο αλαπαξηζηψληαο ην 

ρσξηφ ζπλνςίδνληαη ζην ηνπηθφ ηδίσκα, ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ αλζξψπσλ, 

ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ, ζηελ πξνβνιή ησλ 

θαζεκεξηλψλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Γηα λα θαζηεξσζεί θάηη σο ζεκείν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κηα θνηλσληθή ζχκβαζε ή ζπλζήθε πνπ λα ην νξίδεη σο ηέηνην, λα ηνπ 

απνδψζεη δειαδή ην πεξηερφκελν πνπ ελζσκαηψλεη. Οη θνηλσληθέο απηέο ζπκβάζεηο 

δηακνξθψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα, νπφηε έλα ζεκείν 

κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαζψο ελαιιάζζνληαη νη επνρέο, ν ηφπνο, νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αληηιήςεηο. Βάζεη απηνχ, έλα ζεκείν γηα λα εξκελεπηεί 
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 Μινζρβα, ‘Χωριό’, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=OB1rB9lXK30 
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 Ακθναϊκι Ηυκοποιΐα, ‘Amstel’, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=1j7lU2Ba5Sk 
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 Μινζρβα, ‘Χωριό’, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=fy3bctTf5m0. Θ ςυγκεκριμζνθ 
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πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα δεδνκέλα θνηλσληθντζηνξηθά πιαίζηα θαη λα γίλεη ζύκβνιν, 

δειαδή έλα λνεκαηνδνηεκέλν ζεκείν.
118

  

ην ζχκβνιν, ε ζρέζε αλάκεζα ζην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλφκελν κπνξεί λα 

είλαη απζαίξεηε θαη λα κε ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα ή ζηνλ ππαξθηφ ζπζρεηηζκφ, 

αιιά κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζχκβαζεο, ην ζεκείν απνθηά λφεκα ψζηε λα 

αληηπξνζσπεχεη θάηη άιιν απφ ηνλ εαπηφ ηνπ.
119

 ηε δηαθήκηζε αληηθείκελα ή 

θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο κέζσ ζηεξενηππηθψλ 

ζπζρεηηζκψλ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ πξφθιεζε επηζπκηψλ θαη αλαγθψλ. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κέζσ ησλ ζπκβφισλ ηνπ ρσξηνχ, νη δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ 

κηα „ρσξηάηηθε‟ αηκφζθαηξα. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα αμηνπηζηίαο σο πξνο 

ηελ πξνέιεπζε ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε 

ησλ ζεαηψλ ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη κε ην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλ. Άιισζηε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε κηα δηαθήκηζε γηα ηπξί 

θέηα, «ν θαζέλαο καο έρεη ην δηθφ ηνπ ρσξηφ».
120

  

Βαζηδφκελνη ζηηο „θαζνιηθέο‟ κλήκεο καο γηα ην ρσξηφ νη δηαθεκηζηέο 

δεκηνπξγνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρσξηνχ. Καη φπσο γηα εκάο ην ρσξηφ απνηειεί ην ρψξν 

θαηαγσγήο έηζη θαη ην πξντφλ έρεη ηελ ίδηα πξνέιεπζε κε καο, θέξεη ηηο κλήκεο θαη 

ηελ παξάδνζή καο. «Γε γίλεηαη αιιηψο, θάζε [πξντφλ] πξέπεη λα θάλεη ην ηαμίδη [ηνπ] 

κέζα απφ ηνλ ηφπν καο, ηα αθνχζκαηα, ηελ παξάδνζή καο» αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε 

γηα ηπξί θέηα
121

 θαη θαηαδεηθλχεη ηελ „αλάγθε‟ ζχλδεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

παξάδνζή καο θαη ηηο κλήκεο καο ζηηο δηαθεκίζεηο.  

«Δίλαη σξαία λα γπξλάο πίζσ, εθεί πνπ ην ρψκα κπξίδεη αθφκα, εθεί πνπ ηα 

ζηφκαηα ιέλε ιίγα θαη ηα κάηηα πνιιά, εθεί πνπ ην μχιν ππξψλεη ην θνχξλν, εθεί πνπ 

ε γεχζε είλαη αιεζηλή…»
122

 εθεί ζην ρσξηφ, φπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαθεκίζεηο, φια 

είλαη απζεληηθά: νη άλζξσπνη, νη εηθφλεο, νη κπξσδηέο, νη γεχζεηο, νη εκπεηξίεο. Καη 

απηή ε απζεληηθφηεηα κεηνπζηψλεηαη ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο. Ζ παξαπάλσ δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο ιπκπνο γηα βνχηπξν δεκηνπξγεί 

έλα λνζηαιγηθφ θιίκα κέζσ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ αγξνηηθή δσή θαη, γεπφκελνο ην 
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 Δ. Κ. Ψυχογιόσ, Σι είναι τα μζςα επικοινωνίασ, Καςτανιϊτθσ, Ακινα 2003, ς. 23, 25, 27, 41 
119

 J. Fiske, ό. π., ς. 116 
120
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122

 Πλυμποσ, βοφτυρο, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=2CwtpNPIPxk 
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πξντφλ,  ν ηαμηδηψηεο βηψλεη κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία ηνπ απζεληηθνχ ρσξηνχ κε 

φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο.  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν δηαθεκίζεηο ηεο εηαηξίαο Πίλδνο, Πηελνηξνθηθφο 

πλεηαηξηζκφο Ησαλλίλσλ, νη νπνίεο έρνπλ ην ίδην ζηφρν, δειαδή λα ζπλδέζνπλ ηελ 

απζεληηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ ρσξηνχ κε ηελ απζεληηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, δχν ηαμηδηψηεο βξίζθνληαη ζηελ Ήπεηξν ζαπκάδνληαο ην ηνπίν θαη 

αλαδεηψληαο ηα θνηφπνπια Πίλδνο. ηελ πξψηε δηαθήκηζε ζπλαληνχλ έλα γέξνληα 

θαη ηνλ ξσηάλε γηα νδεγίεο, ν νπνίνο κε ην πνπ βιέπεη ηελ θάκεξα λα ηνλ ηξαβάεη 

ιέεη «Γ‟ιεχ‟ο ζην ραδνθνχη‟; Χ ξε κάλα κ‟. Σξαβάεη ηψξα;» θαη θάλεη θάπνηεο 

ρνξεπηηθέο θηγνχξεο.
123

  

 

 

 

ηε δεχηεξε ζπλαληνχλ κηα γεξφληηζζα, πνπ θνπβαιάεη μχια ζηελ πιάηε ηεο, 

επίζεο ηε ξσηάλε γηα νδεγίεο, θαη ηνπο ιέεη «Χ κσξ‟ κάλα κ‟! Απ‟ ηελ ηειεφξαζ‟ 

είζ‟η; Γηα η‟ο Οιπκπηαθνχο θαιή είκ‟η;» θαη ζεθψλεη ην δεκάηη κε ηα μχια πάλσ 

θάησ.
124
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 Ρίνδοσ, κοτόπουλο, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=I489E-jq0Us 
124

 Ρίνδοσ, κοτόπουλο, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=BlYIfMQb9YI 

Αλαπαξάζηαζε Ζπεηξψηε γέξνληα ζηε δηαθήκηζε. 

Πίλδνο, θνηφπνπιν, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=I489E-jq0Us 
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Καη ζηηο δχν ν εθθσλεηήο ηεο δηαθήκηζεο ιέεη «Απζεληηθνί άλζξσπνη. 

Παξαδνζηαθή γεχζε. Σν νξεηλφ ζπγθξίλεηαη;». Καη ζηηο δχν δηαθεκίζεηο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην επεηξψηηθν ηδίσκα ζηελ νκηιία, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, θαζψο ν 

γέξνληαο θέξεη γθιίηζα, κνπζηάθη, ηξαγηάζθα θαη ηαγάξη θαη ε γεξφληηζζα καληήιη, 

πνδηά θαη δαθέηα. Με ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν πξνβάιιεηαη ε κε-εμνηθείσζε ησλ 

αλζξψπσλ κε ηελ θάκεξα θαη ε αλάγθε ηνπο γηα απηνπξνβνιή ζηελ ηειεφξαζε. Οη 

άλζξσπνη παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηαθεκηζηηθφ πιαίζην σο «νξεηλνί», 

φπσο ηνπο νξίδεη ε δηαθήκηζε, θαη απζεληηθνί, άξα θαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην ρψξν, κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο απζεληηθφ ζηελ αληίιεςε 

ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο ελέρνπλ κηα ππνβνζθνχζα 

αζηηθή εηξσλεία, ε νπνία δηαθσκσδεί θαη πεξηπαίδεη ηνπο αλζξψπνπο, πνπ 

πξνβάιινληαη σο θαξηθαηνχξεο. κσο, απηφο ν εκπαηγκφο πξνσζεί ην πξντφλ. Αλ θαη 

απνηειεί αξλεηηθφ ζεκαηλφκελν, αληί λα απσζεί, πξνσζεί θαη ην απνηέιεζκα είλαη 

ζεηηθφ ηειηθά, θαζψο ε ηαχηηζε ηνπ θνηλνχ κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

Οη δηαθεκηζηέο γλσξίδνπλ φηη ην ρσξηφ απνηειεί ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ πνιηηηζκηθή καο ηαπηφηεηα θαη κλήκε. Φαίλεηαη φηη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ην 

πξντφλ θηάλεη κέρξη θαη λα ππνθαζηζηά ην ζχκβνιν, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλεη ηε 

Αλαπαξάζηαζε Ζπεηξψηηζζαο γεξφληηζζαο ζηε δηαθήκηζε. 

Πίλδνο, θνηφπνπιν, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=BlYIfMQb9YI 

https://www.youtube.com/watch?v=BlYIfMQb9YI
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ζέζε ηνπ ζηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη εηαηξία πνπ έρεη 

νλνκάζεη «Υσξηφ» νιφθιεξε ζεηξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ειηάο 

ην επηβεβαηψλεη απηφ. Αλ θαη κπνξεί ζήκεξα λα ζεσξνχκε φηη ηα ρσξηά 

εγθαηαιείπνληαη θαη ε κλήκε γηα ηνλ ηφπν θαηαγσγήο εμαζζελεί, ε ίδηα εηαηξία κέζσ 

ησλ πξντφλησλ ηεο «θξνληίδεη ψζηε ε δσή ζην ρσξηφ λα κελ έρεη εκεξνκελία 

ιήμεο… γηα λα ζπλερίζεη ην ρσξηφ λα δίλεη δσή ζηε γε θαη ζηνπο αλζξψπνπο».
125

 

Μάιηζηα, πξνβάιιεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα κε κηα αξθεηά επηζεηηθή δηαθήκηζε 

ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη εηθφλεο απφ ρσξηά, ειαηφδεληξα θαη λεξφ κε αλαγξαθή ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο αλαθνξηθά ηεο εγθαηάιεηςεο θαη εξήκσζεο ησλ ηφπσλ θαηαγσγήο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ παξφηξπλζε γηα αγνξά ησλ πξντφλησλ, θαζψο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαη νη θαηαλαισηέο ηνπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάζσζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ ρσξηψλ, φπσο αλαθέξεη. 

 

 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

Ζ κνπζηθή απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαθήκηζεο, πιαηζηψλεη ηελ 

εηθφλα θαη ηελ αθήγεζε, βνεζά ζηε δεκηνπξγία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηειηθά ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο φιεο εκπεηξίαο ηεο δηαθήκηζεο. ζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε 

ζπκβφισλ παξάδνζεο ζηηο ειιεληθέο δηαθεκίζεηο, ε κνπζηθή απνηειεί ην „ραιί‟ 

ζχλδεζεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο κε ηελ παξάδνζε. Ήρνη απφ παξαδνζηαθά 

φξγαλα, φπσο θιαξίλν, θινγέξα, ηζακπνχλα, γθάηληα, ζαληνχξη, ιανχην, ιχξα, 

ζπλδένπλ ηε δηαθήκηζε κε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

„παξαδνζηαθφηεηαο‟ ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ.  

ε δηαθήκηζε γηα παγσηά εκθαλίδεηαη γλσζηφο Έιιελαο ζεθ λα δεκηνπξγεί 

ζπληαγέο βαζηζκέλεο ζηηο θξεηηθέο γεχζεηο.
126

 Σελ εηθφλα εληζρχεη ε καληηλάδα πνπ 

απαγγέιιεηαη κε ηε ζπλνδεία θξεηηθήο ιχξαο φζνλ αθνξά απηή ηε δηαδηθαζία: «Ο 

Γηάλλεο έθηηαμε γηα ζε θαηλνχξηα παγσηάθηα, λα γιπθαζνχλ νη πίθξεο ζνπ, λα θχγνπλ 

ηα θαξκάθηα, παξθέ θνπληνχθη θαη cheesecake θαη παγσηφ κε θξνχηα, δελ 

εμαλακαηάθαγεο πην λφζηηκα απφ ηνχηα.» Ο ζεθ πνπ ππνγξάθεη ηηο θαηλνχξηεο 

ζπληαγέο είλαη Κξεηηθφο θαη αθφκα θαη ην cheesecake είλαη θξεηηθή ζπληαγή. Σν 
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«άξσκα Κξήηεο» πνπ ππφζρνληαη νη ζπληαγέο είλαη δηάρπην ζηε δηαθήκηζε ράξε 

ζηελ κνπζηθή.  

Αλ θαη θαηά θχξην ιφγν ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο απφ παξαδνζηαθά 

φξγαλα έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαθεκίδνληαη, ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα δηαθεκίζεσλ θαηά ηα νπνία ε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν θαη αληίζηξνθα. 

ε δηαθήκηζε εηαηξίαο αλαςπθηηθψλ εκθαλίδεηαη θξεηηθφο κε ιχξα λα ηξαγνπδάεη 

φπεξα θαη πνπ κπάληα λα ηξαγνπδάεη λεζηψηηθα ζα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκφ 

κνπζηθψλ ηαιέλησλ.
127

 Με ηε ρξήζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο, πνπ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη θφια, έξρνληαη ηα πάλσ θάησ θαη ην φηη απηφ ην 

δηεζλέο πξντφλ παξάγεηαη απφ ειιεληθή εηαηξία κεηαθξάδεηαη κέζσ απηήο ηεο 

κνπζηθήο „ζχγρπζεο‟. Δπηπιένλ, ζε δηαθήκηζε γηα θαηίθη Γνκνθνχ, είδνο ηπξηνχ πνπ 

έρεη πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο, ΠΟΠ, ε κνπζηθή πξνζθέξεη κηα „λφηα‟ 

παξάδνζεο κέζα ζην γεληθφηεξν θνπηνπξηζηηθφ θιίκα ηεο δηαθήκηζεο.
128

  

 

 

 

                                                           
127

 Βίκοσ, αναψυκτικά, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=q9twbSq9_go, 
https://www.youtube.com/watch?v=62OUT6KoGbU 
128

 Κατίκι Δομοκοφ, τυρί, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=a_n6xaEidHI 

Ραράξενεσ μορφζσ εμφανίηονται ςε διαφιμιςθ για τυρί ΡΟΡ. 
Κατίκι Δομοκοφ, τυρί, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=a_n6xaEidHI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q9twbSq9_go
https://www.youtube.com/watch?v=62OUT6KoGbU
https://www.youtube.com/watch?v=a_n6xaEidHI
https://www.youtube.com/watch?v=a_n6xaEidHI


50 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε, εκθαλίδνληαη κνληέια ληπκέλα κε αξθεηά 

θνπηνπξηζηηθά ξνχρα, κε έληνλα ρξψκαηα θαη καθηγηάδ, παξνπζηάδνληαη κνληέξλεο 

ζπληαγέο κε απηφ ην ηπξί θαη αθνχγεηαη δηαζθεπή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Μπήθαλ ηα γίδηα 

ζην καληξί». Σν πξντφλ είλαη παξαδνζηαθφ θαη εθθξάδεηαη κε ηε κνπζηθή αιιά κέζα 

ζε έλα πην κνληέξλν, ζχγρξνλν πιαίζην.  

 

 ΛΟΓΟ 

Ζ γιψζζα ηεο δηαθήκηζεο ζπλήζσο είλαη ζηεξενηππηθή θαη δηαθξηηηθή αιιά 

κπνξεί λα είλαη επθάληαζηε θαη δσεξή, ψζηε λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή θαη λα 

καο πξνδηαζέζεη ζεηηθά γηα ην πξντφλ.
129

 Ζ νκνηνθαηαιεμία, ε παξήρεζε, ηα 

ζπλζήκαηα, ν ξπζκφο, νη κεηαθνξέο, ε επαλάιεςε είλαη κεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο ηεο δηαθήκηζεο πνπ εμππεξεηνχλ ζηελ απνκλεκφλεπζε 

ηνπ κελχκαηνο. Ζ G. Dyer ζεσξεί φηη ε γιψζζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη φρη απιψο 

ζαλ έλα ζχλνιν ζεκείσλ αιιά σο ζεκείν απηφ θαζαπηφ, φηαλ εθθξάδνληαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη λνήκαηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο.
130

 Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ ε 

έκθαζε δίλεηαη ζην χθνο ηεο γιψζζαο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην πξαγκαηηθφ ηεο 

πεξηερφκελν.
131

 Γηα παξάδεηγκα, ζε δηαθεκίζεηο γηα γαιιηθφ θξαζί ή ηπξί ε νκηιία ή 

ην γξαπηφ θείκελν κπνξεί λα είλαη ζηα γαιιηθά. Αλ θαη δελ κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε ην θπξηνιεθηηθφ λφεκα ησλ ιέμεσλ ή ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ κελχκαηνο 

πψιεζεο, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην πξντφλ πνπ δηαθεκίδεηαη είλαη γαιιηθφ θαη απηφο 

είλαη ν ζθνπφο ηεο δηαθήκηζεο. πλεπψο, ε γιψζζα ελψλεηαη κε ην πξντφλ θαη ην 

ζεκεηνδνηεί κε ζθνπφ λα κεηαδνζνχλ αηζζήκαηα, ζπζρεηηζκνί θαη απφςεηο, λα καο 

θέξεη ηδέεο ζην λνπ.
132

 Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε θαζνκηινπκέλε ιατθή γιψζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

ρσξηάηηθν ηδίσκα ή νη δηάθνξεο ηνπηθέο δηάιεθηνη γίλνληαη ζεκαίλνληα παξάδνζεο 

θαη καο πξνδηαζέηνπλ φηη θαη ηα πξνβαιιφκελα πξντφληα είλαη παξαδνζηαθά. 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη „ζπλεηξκνχο παξάδνζεο‟ αθφκα 

θαη αλ ε εηθφλα απνπζηάδεη, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζε δηαθεκίζεηο εηαηξίαο 
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δπκαξηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ «παξαδνζηαθή» ζεηξά ηεο.
133

 πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη 

γηα είδε δπκαξηθψλ πνπ έρνπλ ζρήκαηα θαη νλφκαηα εκπλεπζκέλα απφ δπκαξηθά πνπ 

παξάγνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπσο παζηηηζάδα απφ ηελ Κέξθπξα, 

ρπινπίηεο απφ ην Μέηζνβν, θακπαλνχιεο απφ ηε Θεζζαιία, καηζάηα απφ ηε 

Φνιέγαλδξν, ιεηξηά απφ ηελ Ήπεηξν θ.α. ζνλ αθνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο, 

παξνπζηάδνληαη δεπγάξηα πνπ δνθηκάδνπλ ηε ζεηξά ησλ «παξαδνζηαθψλ» δπκαξηθψλ 

θαη ε νκηιία ηνπο κεηαιιάζζεηαη ζε θεξθπξατθή, θξεηηθή ή ρσξηάηηθε δηάιεθην. 

Μεηαιιάζζνληαη ινηπφλ ζε Κεξθπξαίνπο, Κξεηηθνχο θαη Σάζν-Γθφιθσ θαη κέζσ 

θαληάδαο, καληηλάδαο θαη ζηηρνκπζίαο αληίζηνηρα βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

παξάδνζεο. Ζ εηαηξία «θέξλεη ηελ παξάδνζε ζην πηάην καο», ηα πξντφληα είλαη 

παξαδνζηαθά θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

χθνπο ηεο γιψζζαο.  

Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιά παξαδείγκαηα παξνηκηψλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο. Ο Γ. Λνπθάηνο αλαθέξεη φηη νη παξνηκίεο πξνβάινπλ 

ζαλ ήξεκεο θσλέο ηηο παξάδνζεο ζηε δηαθήκηζε θαη νη δηαθεκηζηέο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ θαιά ην θείκελν θαη ην πλεχκα ηεο παξνηκίαο θαη ηε ρξήζε ηεο απφ ην ιαφ 

γηα λα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ηε δηαζθεπάδνπλ.
134

 «Ζ [εηαηξία] ζε έρεη 

κε βξέμεη θαη κε ζηάμεη» αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε θέηαο πνπ πεξηέρεη ιηγφηεξν 

αιάηη, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνζνρή ζηελ πγεία καο πνπ δίλεη θαη ε εηαηξία 

αθφκα.
135

 «Με ηα ηζαξνχρηα» αθνχγεηαη απφ ηζνιηά ππφ ηνπο ήρνπο θιαξίλνπ ζε 

δηαθήκηζε γηα ηειεθσληθέο πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ, ηνλίδνληαο φηη είλαη ε θαιχηεξε 

επηινγή.
136

 «Έρνπλ δηαθνξέο αιιά θάλνπλ ρσξηφ» αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε γηα 

ειαηφιαδν φπνπ θίινη ζπδεηάλε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ιαδηνχ ζε θαθελείν 

ρσξηνχ ελψ βνπηάλε ην ςσκί ζηε ζαιάηα.
137

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

ινγνπαίγλην αθνξά θαη ηελ επσλπκία ηνπ πξντφληνο, πνπ είλαη «Υσξηφ».  

Οη παξνηκίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη παξαζηαηηθά, κε θπξηνιεθηηθφ λφεκα δειαδή, 

ζηε δηαθήκηζε.
138

 Ζ θξάζε «ζηγά ηα ιάραλα» ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξία αιπζίδαο 
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ζνππεξκάξθεη κε θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, θαζψο πξνβάιιεηαη ν ππάιιεινο ηνπ 

καλάβηθνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ επηκειψο πξνζέρεη ηελ εκθάληζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ιαραληθψλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαπάλσ θξάζε σο παξαηήξεζε ζε πειάηηζζα 

πνπ ρηππάεη έλα-έλα ηα ιάραλα γηα λα δεη πνην είλαη θαιφ.
139

 Δπηπιένλ, ε θξάζε 

«γνπξνχλη ζην ζαθί ζα πάξνπκε;» ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηαθήκηζε άιιεο εηαηξίαο 

αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη δήηεκα αλάκεζα ζε δεπγάξη γηα 

κηα απφθαζε αγνξάο πνπ έρνπλ λα πάξνπλ.
140

 Ζ ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

αζαλζέξ πνπ είλαη γεκάην θφζκν θαη θάπνηνο απφ ην πιήζνο αθνχγνληαο ηε θξάζε 

απηή αξρίδεη λα ηνπο ξσηάεη πιεξνθνξίεο γηα ην ελ ιφγσ γνπξνχλη(«Ση ειηθίαο είλαη; 

Πνηα είλαη ε κεηέξα ηνπ;» θιπ.) δίλνληαο έκθαζε ζηελ εκκνλή ηνπ κε ηελ πνηφηεηα, 

θάηη πνπ επεθηείλεηαη ζηελ εκκνλή ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εγγχεζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ θξάζε «έθαλεο παηάηα» ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιε 

δηαθήκηζε ηεο ίδηαο εηαηξίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν, δειαδή ζαλ αθνξκή λα πξνβιεζνχλ 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηιεγφκελεο παηάηαο απφ ηελ εηαηξία θαη λα δνζεί 

έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο.
141

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνβάιινληαη δχν θίινη 

λα παίδνπλ ηάβιη θαη ε θξάζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ έλαλ θαζψο θαηαθξίλεη ηνλ 

αληίπαιφ ηνπ γηα κηα ιάζνο θίλεζε πνπ έθαλε ζην παηρλίδη. Σέινο, ζε δηαθήκηζε γηα 

ξνδίηηθε κπχξα εκθαλίδεηαη ε θξάζε «ηδνχ ή Ρφδνο, ηδνχ θαη ε κπχξα ηεο»
142

 πνπ 

απνηειεί δηαζθεπή ηεο παξνηκηαθήο θξάζεο «Ηδνχ ε Ρφδνο, ηδνχ θαη ην πήδεκα». 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε παξνηκία ρξεζηκνπνηείηαη θπξηνιεθηηθά θαη 

πιαηζησκέλε απφ εηθφλεο ηεο ηνπξηζηηθήο Ρφδνπ αιιά θαη ξνδίηηθε κνπζηθή καο 

γλσζηνπνηεί ηε ξνδίηηθε κπχξα. 

Οη παξνηκηαθέο αλαθνξέο ζηηο δηαθεκίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεξενηππηθά ζαλ 

ειιεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Αλ εκθαλίδεηαη κηα ειιεληθή παξνηκία ζε θάπνηα 

δηαθήκηζε ζεκαίλεη „μεθάζαξα‟ φηη ην πξντφλ είλαη ειιεληθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

δηαθεκίζεηο αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη εκθαλίδνληαη θξάζεηο φπσο «γηα λα βγάιεηο 

ιάδη πξέπεη λα ζνπ βγεη ην ιάδη»
143

 θαη «κε ηέηνηα καξνχιηα ζα ηνπο θάκε 

ιάραλν»
144

. Πξφθεηηαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ αθνινπζνχλ γλσζηφ Έιιελα ζεθ ζην 

«ηαμίδη ηνπ ζηελ ειιεληθή πνηφηεηα» ζε ειαηνηξηβείν θαη ζε ρσξάθη κε καξνχιηα 
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αληίζηνηρα. Οη ελ ιφγσ θξάζεηο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο 

ειιεληθφηεηαο θαη παξαδνζηαθφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξντφλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο δηαθήκηζε εηαηξίαο πνπ παξάγεη ρπκνχο θξνχησλ φπνπ 

εκθαλίδεηαη ε παξνηκία φηη «εκείο ζηελ Διιάδα μέξνπκε φηη ην κήιν θάησ απφ ηε 

κειηά ζα πέζεη, γη απηφ επηιέγνπκε κφλν ειιεληθά θξνχηα» επνκέλσο ε ρξήζε 

ειιεληθψλ θξνχησλ ζεκαίλεη φηη θαη νη ρπκνί πνπ παξαζθεπάδεη ε εηαηξία είλαη 

ειιεληθνί, άξα θαη ε ίδηα ε εηαηξία είλαη ειιεληθή.
145

 Ζ επαγσγή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνηκία δελ είλαη ινγηθή αιιά ε αλαθνξά θαη κφλν ζηελ ειιεληθή πξνθνξηθή 

παξάδνζε απνηειεί ζεκαίλνλ ειιεληθφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο εηαηξίαο. 

 

 ΔΘΗΜΑ 

Διιεληθέο εζηκηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ επίζεο ζπλεζηζκέλν κνηίβν ζηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ ζέινπλ λα πξνβάινπλ ηελ ειιεληθή παξάδνζε. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

ενξηαζκψλ γηα ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα θαη ην Γεθαπεληαχγνπζην απνηεινχλ έλα 

θαηάθσξν παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο. Ζ ειιεληθή χπαηζξνο, ε ειιεληθή 

νηθνγέλεηα, ην πινχζην ηξαπέδη, ε κνπζηθή, ε ζαιπσξή ηεο παξέαο είλαη θάπνηα απφ 

ηα πην ζπλεζηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δηαθεκίζεσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη λα 

αλαθεξζνχκε ζε ρξηζηνπγελληάηηθε δηαθήκηζε εηαηξίαο πξντφλησλ επηθνηλσλίαο, 

ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη έζηκν απφ ηε Θξάθε, απηφ ησλ Μπακπνπζηαξαίσλ.
146

 Μέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δξψκελνπ «επεηδή είλαη σξαίν λα κνηξάδεζαη ηηο γηνξηέο κε ηα έζηκά 

ηνπο», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ δηαθήκηζε. Σν Θξαθηψηηθν έζηκν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αθνξκή λα πξνβιεζεί ην θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο ζηελ 

Κνκνηελή θαη γηα λα αλαδείμεη φηη γηα ηελ εηαηξία νη πξνζθνξέο πξντφλησλ είλαη 

επίζεο εζηκηθή πξαθηηθή.  

Δπίζεο, ζε δηαθήκηζε γηα αλαςπθηηθφ ηχπνπ «θφια» εηαηξίαο αλαςπθηηθψλ 

πξνβάιινληαη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηζνπγθξίζκαηνο απγψλ γηα ην Πάζρα ηνπ 

2015.
147

 πγθεθξηκέλα, ηεξέαο απαξηζκεί ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία(5.011 ρξήζηεο, 

39.855 απγά έζπαζαλ, 205.082 ηζνπγθξίζκαηα) γηα ην ηζνχγθξηζκα ησλ απγψλ φπσο 
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 Πλυμποσ, χυμοί φροφτων, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=13RuryaHuh8 
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 Vodafone, τθλεπικοινωνίεσ, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=KtSSBUzry70 
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 Βίκοσ, αναψυκτικά, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=OHgczv7jKHk 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εθαξκνγήο ζην ίληεξλεη. Ζ παξαγσγή θφια απφ ηελ ελ 

ιφγσ εηαηξία πξνβάιιεηαη σο θαηλνηφκα θαη ξεμηθέιεπζε θαη νη δηαθεκίζεηο ηεο 

έρνπλ ην ίδην πλεχκα. Μηα παξαδνζηαθή εζηκηθή πξαθηηθή, φπσο ην ηζνχγθξηζκα ησλ 

απγψλ,  γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πηα θαη ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε θαηαιήγεη 

ζην ζιφγθαλ «ειιεληθή ενξηή, ειιεληθή θφια, ειιεληθφ case study(κειέηε 

πεξίπησζεο)» εληζρχεη κελ απηή ηελ ηάζε εθζπγρξνληζκνχ αιιά καο νηθεηνπνηεί ην 

πξντφλ δε.  

Δπηπιένλ, ηα έζηκα ηνπ γάκνπ θαη ηεο βάθηηζεο πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο. 

ε δηαθήκηζε γηα θέηα πξνβάιιεηαη γάκνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λχθεο 

κεηαβηβάδνληαη ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, «ιεπθή… λπθνχια… παληξεχεηαη ην 

ιάδη… θαη ζήκεξα παληξεχεηαη ε λνζηηκάδα ηεο παξάδνζεο κε θαηλνηνκία 

κεζνγεηαθή… απνρσξίζηεθε δσηθά ιηπαξά θαη πήξε πξνίθα ηελ πινχζηα λνζηηκηά 

απφ ην ιάδη».
148

 Αληίζηνηρα, ζε δηαθήκηζε γηα εκθηαισκέλν λεξφ, παξνπζηάδεηαη 

βάθηηζε φπνπ ην παηδί δε ζα βαθηηζηεί κε ιάδη αιιά κε λεξφ, «…γηα λα είλαη ην 

βιέκκα ηνπ θξπζηάιιηλν, ηα ιφγηα ηνπ θαζαξά θαη ε ηχρε ηνπ λα είλαη επινγεκέλε 

απφ ηε θχζε γηα λα κελ ζηεξέςεη πνηέ».
149

 ε δηαθήκηζε ηεο ίδηαο εηαηξίαο, 

πξνβάιιεηαη γάκνο φπνπ ε πξφπνζε ηνπ παηέξα ηεο λχθεο γίλεηαη κε λεξφ, «…γηα λα 

είλαη ην βιέκκα ζαο θξπζηάιιηλν, ηα ιφγηα ζαο θαζαξά θαη, φπσο θαη νη πεγέο ηνπ 

[λεξνχ], έηζη θαη ε αγάπε ζαο λα είλαη επινγεκέλε απφ ηε θχζε γηα λα κελ ζηεξέςεη 

πνηέ».
150

 Παξαηεξείηαη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαβηβάδνληαη ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ελψ ζηηο άιιεο δχν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ επρέο ζην παηδί πνπ βαθηίδεηαη θαη ζην δεπγάξη πνπ 

παληξεχεηαη. πλνιηθά, γίλεηαη κεηαθνξηθή ρξήζε ησλ εζηκηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ 

γάκνπ θαη ηεο βάθηηζεο κέζσ ηεο νπνίαο ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ 

„αλζξσπνπνηείηαη‟.  

ηηο δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη θαη έζηκα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιατθή ιαηξεία, 

φπσο ην μεκάηηαζκα θαη ε θαθεκαληεία. Σν μεκάηηαζκα εκθαλίδεηαη ζε δηαθήκηζε 

γαιαθηνβηνκεραλίαο ζηα πιαίζηα πξνβνιήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο 

θνηλφηεηαο θηελνηξφθσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξία θαη απνηειεί 
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κέξνο ησλ αμηψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ αθφκα δηαηεξνχληαη.
151

 Ζ θαθεκαληεία 

εκθαλίδεηαη ζε δηαθήκηζε γηα ειιεληθφ θαθέ, φπνπ δχν λεαξέο θνπέιεο δηαβάδνπλ ην 

θιηηδάλη ηνπ θαθέ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ θνππάηνπ, ειιεληθνχ θαθέο ζε θνχπα, πνπ 

απνηειεί λέν πξντφλ ηεο κάξθαο, θαη αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζε εξσηηθά δεηήκαηα, ην 

θιηηδάλη ιέεη φηη «ζα γλσξίζεηο ρίπζηεξ».
152

 ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην έζηκν ηνπ 

μεκαηηάζκαηνο πξνβάιιεηαη γηα λα εληζρπζεί ε ειιεληθφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

πξντφληνο,  ελψ ζηε δεχηεξε ην έζηκν ζπλδέεηαη απηφκαηα κε ην πξντφλ θαη απνηειεί 

ηε δφζε παξαδνζηαθφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη έλα ηφζν ζχγρξνλν πξντφλ, ν θνππάηνο 

θαθέο, ζε έλα ηφζν ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη ηειηθά θαη απφ ην 

ζιφγθαλ «Παξάδνζε αιιά κε ηε δηθή καο ππνγξαθή». Απηή ε παξαδνζηαθή 

πξαθηηθή εληάζζεηαη ζην ζχγρξνλε ηξφπν δσήο θαη απαληά ζε ζχγρξνλεο αλάγθεο 

κέζα απφ ην πξντφλ πνπ ηελ αληηπξνζσπεχεη. 

 

 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ- ΑΣΗΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ 

Ζ αλάγθε δηαηήξεζεο δεζκψλ κε ην ρσξηφ θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο είλαη 

θάηη πνπ νη δηαθεκηζηέο αληηιήθζεθαλ απφ πνιχ παιηά. ηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο είλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο  ησλ πφιεσλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπ ρσξηνχ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο απφ ηελ 

θαηαλάισζε ησλ αγλψλ, παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Τπάξρεη ηειενπηηθή δηαθήκηζε 

γηα αιπζίδα ζνππεξκάξθεη ήδε απφ ην 1976 πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε απηή. 

«Πνηνο δε ζα ήζειε λα παίξλεη θάζε ηφζν έλα θαιάζη απφ ην ρσξηφ κε αγλά, θπζηθά 

πξντφληα; Λάδη, ειηέο, κέιη, ακχγδαια, θξέζθα απγά. Πνηνο δε ζα ήζειε λα ςσλίδεη 

ζηελ πφιε απηά ηα πξντφληα; Γη απηφ… θηηάμακε κηθξά ρσξηά[κέζα ζηα 

θαηαζηήκαηα] πνπ ζαο πξνζθέξνπλ αγλά πξντφληα ηνπ ρσξηνχ… ζε ρσξηάηηθεο 

ηηκέο.»
153

 ε δηαθήκηζε γηα ειαηφιαδν ηνπ 1983 λνηθνθπξά αξλείηαη ην ρχκα ιάδη πνπ 

ηεο θέξλνπλ απφ ην ρσξηφ, θαζψο ηψξα ζηελ πφιε κπνξεί λα βξεη δηαζέζηκν ιάδη κε 

ην φλνκα «Υσξηφ» πνπ είλαη «ρσξηάηηθν αιιά εγγπεκέλν… απφ ην ιηνηξίβη ηνπ 
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ρσξηνχ… κε πινχζηα ρσξηάηηθε γεχζε» αιιά κε πνηφηεηα εγγπεκέλε απφ ηελ εηαηξία 

πνπ ην παξάγεη.
154

 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινπλ ην ειιεληθφ ρσξηφ είλαη 

ζπλήζσο λνζηαιγηθέο, ππάξρνπλ θαη δηαθεκίζεηο πνπ εληάζζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν δσήο ζην ζχγρξνλν θπξίσο κε θσκηθφ ηξφπν. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηηο δηαθνξέο 

παξαδνζηαθνχ θαη ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο αιιά ε ιχζε δίλεηαη κέζσ ηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο, φπσο γίλεηαη ζε δηαθήκηζε γηα κπχξα.
155

 πγθεθξηκέλα, 

έλα λέν παηδί πεγαίλεη ζην ρσξηφ γηα λα επηζθεθηεί ηνπο ζείνπο ηνπ, ηνπο θάλεη δψξν 

έλα θσηηζηηθφ ιάβαο πνπ δελ μέξνπλ πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ην βάδνπλ ζην 

θνηέηζη, ςάρλεη Wifi αιιά ηνπ ιέλε φηη κπνξεί λα βξεη φ,ηη έρεη ζην ςπγείν, αιιάδεη 

ηε κνπζηθή ζην ξαδηφθσλν ζε κνληέξλα θαη ηνπο μαθληάδεη, ελψ απηφ πνπ έπξεπε λα 

θάλεη απφ ηελ αξρή ήηαλ λα ηνπο πεη «πάκε γηα κηα κπχξα;» γηα λα πεξάζεη θαιά ζην 

ρσξηφ θαη λα έξζεη πην θνληά κε ηνπο αλζξψπνπο.  

Σν ράζκα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο θαη ηνπ ρσξηνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

αθνξκή ζηηο δηαθεκίζεηο γηα λα ιπζνχλ ζχγρξνλα „πξνβιήκαηα‟. Γεξφληηζζεο 

ζπδεηνχλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα πνπ έρνπλ νη θαηζίθεο ηνπο ζε δηαθήκηζε εηαηξίαο 

ηειεπηθνηλσληψλ.
156

 Αλ θαη θαηλνκεληθά νη θαηζίθεο είλαη ίδηεο, ε παξνπζίαζε κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ηεο κίαο θαη ηεο άιιεο δείρλνπλ φηη 

ηειηθά δελ είλαη. Οη αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ παξνκνηάδνληαη κε ηηο 

θαηζίθεο θαη ε δηαθεκηδφκελε εηαηξία ζπγρέεηαη κε ηελ απνδνηηθφηεξε θαηζίθα. Ο 

ηξφπνο νκηιίαο, ε εκθάληζε, νη θαηζίθεο θαη ην ρσξάθη παξαπέκπνπλ ζε ρσξηφ αιιά 

ν ηξφπνο παξνπζίαζεο κε γξαθήκαηα θαη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνζνκνηάδνπλ παξνπζίαζε ζε γξαθεία εηαηξίαο. Δπηπιένλ, ζε δηαθήκηζε ηεο ίδηαο 

εηαηξίαο, παξνπζηάδεηαη ζχγθιηζε θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην θαθελείνπ ηνπ ρσξηνχ 

κε βαζηθφ ζέκα ηελ επίηεπμε νηθνλνκίαο γηα ην ρσξηφ.
157

 Ο ηξφπνο νκηιίαο είλαη ζε 

ηνπηθή δηάιεθην, νη φξνη φκσο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληινχληαη απφ ηε ζχγρξνλε 

πνιηηηθή ζθελή ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζρεηηθά κε 

κεηαξξπζκίζεηο θαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη δεκηνπξγείηαη oκάδα απνηεινχκελε 

απφ ηνλ ςάιηε, ην γηαηξφ θαη ην δάζθαιν, πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ εμέρνπζα 

                                                           
154
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θνηλσληθή ζέζε ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ δηαθήκηζε 

ηειεηψλεη κε ην φηη ππάξρνπλ πνιχ πην εχθνινη ηξφπνη λα επηηεπρζεί ε νηθνλνκία θαη 

απηφ γίλεηαη κε ηελ πξνηίκεζε ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξίαο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ε παξάδνζε πξνβάιιεηαη κε «κε- νξζνινγηθφ» ηξφπν ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα, αιιά ν ζθνπφο είλαη κε θσκηθφ ηξφπν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ζχλδεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο σο θάηη νηθείν, πνπ 

ζα θέξεη ην ζέκα ηεο δηαθήκηζεο πην θνληά καο.  

Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, επίζεο, απνηειεί δηαθήκηζε 

γαιαθηνβηνκεραλίαο ζηελ νπνία αληηπαξαβάιιεηαη ε νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θνπαδηνχ.
158

 Ο κάλαηδεξ είλαη ην ηζνπαλφζθπιν, νη δεκφζηεο ζρέζεηο 

γίλνληαη κε ην ζθχξηγκα ηνπ ηζνπάλε, ε ππεχζπλε παξαγσγήο είλαη ε αγειάδα, ε 

έξεπλα αγνξάο γίλεηαη ζην καληξί, ν αληαγσληζκφο είλαη ν αληαγσληζκφο αλάκεζα 

ζηνπο ηξάγνπο, θαηαιήγνληαο φηη νη άλζξσπνη ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο είλαη «νη 

δηθνί καο άλζξσπνη». Γηαθήκηζε απφ ηελ Κχπξν γηα εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ πνπ 

πξνβάιιεη γεξφληηζζα ζε θαθελείν λα αθνχεη απφ ην θηλεηφ κε αθνπζηηθά κνπζηθή 

ελψ νη άιινη γχξσ ηεο αθνχλε κνπζηθή ζην παιηφ ξαδηφθσλν, επηβεβαηψλεη επίζεο 

απηή ηελ ηάζε.
159

  

ζν κνληέξλν θαη ζχγρξνλν θη αλ είλαη ην ζθεληθφ ησλ δηαθεκίζεσλ, ε χπαξμε 

θαη κφλν ελφο γέξνληα ή κηαο γεξφληηζζαο πξνζδίδεη „παξαδνζηαθφηεηα‟ ζην 

δηαθεκηδφκελν πξντφλ. ε κηα ζεηξά δηαθεκίζεσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο εηαηξίαο, 

εκθαλίδνληαη κνληέια πνπ ηξψλε γηανχξηη θάλνληαο αξθεηά αηζζεζηαθέο θηλήζεηο 

είηε ζε πηζίλα πνιπηεινχο ζπηηηνχ είηε ζε ππλνδσκάηην.
160
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Απηφ ην θιίκα φκσο δηαιχεηαη απφ ηελ εκθάληζε ελφο δεχγνπο ειηθησκέλσλ πνπ 

δείρλνπλ πψο πξέπεη λα ηξψγεηαη ην γηανχξηη.  

Αηζζεζηαθά κνληέια εκθαλίδνληαη ζε ρψξνπο πνιπηεινχο ζπηηηνχ. 

Γσδψλε, γηανχξηη, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ZAhodNKfOGc , 

https://www.youtube.com/watch?v=VAI7De1RGFU 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAhodNKfOGc
https://www.youtube.com/watch?v=VAI7De1RGFU
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Αλ θαη εκθαλίδνληαη παξάηαηξνη θαη κε θσκηθφ ηξφπν ηνπο παίξλνπλ ην γηανχξηη 

απφ ηα ρέξηα, ρξεζηκνπνηνχλ θξάζεηο φπσο «Μσξή, πψο ην ηξσο έηζη;», «Ήκαξηνλ, 

πψο θάλεηο έηζη; Γηανχξηη είλαη!» κε απνηέιεζκα δηαθφπηνπλ ηε ξνή ησλ 

αηζζεζηαθψλ θαη κνληέξλσλ θαηά ηα άιια δηαθεκίζεσλ, κε ηελ παξνπζία ηνπο 

εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ην πξντφλ είλαη παξαδνζηαθφ.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αζηηθφ ηξφπν δσήο ιεηηνπξγνχλ σο δηαθεκηζηηθφ ηέρλαζκα κε ην νπνίν 

θαηαδεηθλχεηαη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο γεληέο, γέξνληεο-λένη, γέξνληεο-κνληέια, θαη 

ε αληίζεζε αλάκεζα ζηηο δχν κνξθέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αγξνηηθή-αζηηθή. 

Μέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ απηψλ, πξνβάιιεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ 

αγξνηηθφ ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο θαη κάιηζηα ν πεξηζσξηαθφο ραξαθηήξαο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ πξψηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο δεχηεξνπο, φπσο ηελ φξηζε ν ηάζεο 

Γακηαλάθνο.
161

 Οη γέξνληεο απνηεινχλ ζεκαίλνληα ηνπ αγξνηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ελψ 

νη λένη άλζξσπνη ζεκαίλνληα ηνπ αζηηθνχ. Σν ράζκα κεηαμχ ησλ δχν γεθπξψλεηαη κε 

ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ην νπνίν γίλεηαη ζεκαίλνλ ζπληήξεζεο ηεο αγξνηηθήο 

ηαπηφηεηαο ζην ζχγρξνλν αζηηθφ πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζκνχ.   

                                                           
161

 Σ. Δαμιανάκοσ, Διαδικαςίεσ κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ ςτθν αγροτικι Eλλάδα, EKKE, Aκινα 
1987. --, Παράδοςθ ανταρςίασ και λαϊκόσ πολιτιςμόσ, Ρλζκρον, β’ ζκδοςθ, Aκινα 2003 

Αηθληδηαζκφο απφ δεπγάξη ειηθησκέλσλ. 

Γσδψλε, γηανχξηη, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ZAhodNKfOGc , 

https://www.youtube.com/watch?v=VAI7De1RGFU 
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 Ζ ΠΑΡΑΓΟΖ Χ ΓΔΗΚΣΖ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

 

Ζ πνηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνέιεπζε ελφο πξντφληνο απφ ην ρσξηφ είλαη 

αδηακθηζβήηεηε ζηε δηαθήκηζε. Έλα πξντφλ πνπ εκπινπηίδεηαη κε „ρσξηάηηθα‟ 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη αγλφ θαη αμηφπηζην. Αθφκα θαη πξντφληα πνπ είλαη μελφθεξηα 

θαη ζπλδένληαη απφιπηα κε ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο αλ ραξαθηεξίδνληαη ρσξηάηηθα 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Δλδεηθηηθά είλαη επίζεηα φπσο 

«ρσξηάηηθν» ή «ρσξηαλφ» πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπαζίεο ςσκηνχ ηνπ ηνζη.
162

 Γηα 

παξάδεηγκα, ζε δηαθήκηζε γηα ςσκί ηνπ ηνζη εκθαλίδεηαη νηθνγέλεηα λα πεγαίλεη 

εθδξνκή ζε ρσξηφ.
163

 ηαλ επηζηξέθνπλ θαη γεχνληαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ 

μππλνχλ νη αλακλήζεηο ηνπο απφ ηελ εθδξνκή «θαη φιε ε παξάδνζε[ππάξρεη] ζε κηα 

θέηα ςσκί». Σν ςσκί ηνπ ηνζη ζπγρέεηαη κε ηε λνζηαιγία γηα ην ρσξηφ θαη ηελ 

παξάδνζε θαη γίλεηαη «κνλαδηθφ ζαλ ηελ παξάδνζή καο». Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

επίζεο δηαθήκηζε γηα ηπξί ηνπ ηνζη πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε πιαηεία ρσξηνχ, φπνπ 

φιν ην ρσξηφ είλαη ζπγθεληξσκέλν, ππάξρνπλ λένη ληπκέλνη κε παξαδνζηαθέο 

θνξεζηέο, αθνχγεηαη ν ήρνο ηνπ θιαξίλνπ θαη „παξνπζηαζηήο εθπνκπήο‟ έρεη έξζεη 

γηα λα γλσξίζεη ην ρσξηφ θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ.
164

 ηα πιαίζηα παξνπζίαζεο 

παξαδνζηαθψλ θαγεηψλ ηνπ ελ ιφγσ ρσξηνχ, ην ηνζη παξνπζηάδεηαη σο παξαδνζηαθή 

ζπληαγή. Μάιηζηα, έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαζθεπήο ηνπ είλαη θαη ην ζηαχξσκα 

ηξεηο θνξέο. «Σν ηνζη γίλεηαη ληφπην» είλαη ην ζιφγθαλ ηεο δηαθήκηζεο θαη εληζρχεη 

ηελ άπνςε φηη αθφκα θαη απηφ ην μελφθεξην θαγεηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

παξαδνζηαθφ αλ ζπλδεζεί κε ην ειιεληθφ ρσξηφ. 

Μηα πνιχ δηαδεδνκέλε ηαθηηθή ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη ε επίθιεζε ζηελ απζεληία. 

Αλ ζηε δηαθήκηζε ην πξντφλ καο ην πξνηείλεη θάπνηνο εηδηθφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηφηε 

κπνξνχκε λα πεηζηνχκε πην εχθνια λα ην αγνξάζνπκε. Τπάξρεη πιεζψξα 

δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινπλ θάπνηνλ εηδηθφ επί ηνπ ζέκαηνο, έλα ζεθ πνπ πξνηείλεη 

ηα ζπγθεθξηκέλα δπκαξηθά ή ηελ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα ζνππεξκάξθεη, έλα γλσζηφ 

πνδνζθαηξηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ζπγθεθξηκέλα αζιεηηθά ξνχρα ζηηο πξνπνλήζεηο 

ηνπ, έλαλ νδνληίαηξν πνπ παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπγθεθξηκέλε 

νδνληφθξεκα είλαη θαιή γηα ηα δφληηα, «100 θαηαζθεπαζηέο πιπληεξίνπ 

πξνηείλνπλ…» θ.α. Απηά ηα ηερλάζκαηα ηζρπξνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή πεηζνχο ηεο 
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 Κρισ Κρισ, Ραπαδόπουλοσ, ψωμί του τοςτ 
163

 Κρισ Κρισ, ‘Φζτεσ Ηωισ Χωριάτικο’, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=4EyS2cntazs 
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 Ιπειροσ, ‘Οικογενειακό’, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=3twEOLxjOjQ 
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δηαθήκηζεο θαη πξνζδίδνπλ αμία ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, κέζσ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ εηδηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξάδνζεο, ηελ απζεληία θέξνπλ νη θνξείο ηεο, 

δειαδή νη γεξαηφηεξνη θαη νη παξαγσγνί, πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαθεκίζεηο.  

Αλ θάηη είλαη παξαδνζηαθφ πξνηείλεηαη απφ ηνπο γέξνπο ηνπ ρσξηνχ, γηαηί απηνί 

μέξνπλ «ηη είλαη θαιφ». ε δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο Γσδψλε πνπ πξνβάιιεηαη ζηελ 

Αγγιία, παξνπζηάδεηαη Άγγινο ζεθ πνπ πξνηείλεη ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ ζην αγγιηθφ θνηλφ.
165

 Σα πξντφληα απηά είλαη ηφζν πνιχηηκα πνπ ηα 

δηαηεξεί ζε ζεζαπξνθπιάθην θξπκκέλν πίζσ απφ θσηνγξαθία Διιελίδαο 

γεξφληηζζαο, πνπ θξαηάεη ζηελ αγθαιηά ηεο έλα αξλί. Ζ γεξφληηζζα „αθπξψλεη‟ ην 

ζεθ φζν εμειίζζεηαη ε δηαθήκηζε θαη απνηειεί ηειηθά ηελ πξαγκαηηθή απζεληία επί 

ηνπ ζέκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζε δηαθήκηζε γηα ηπξί θέηα άιιεο εηαηξίαο, παξνπζηάδεηαη γεξφληηζζα 

ζε ρσξηάηηθν ζπίηη λα θηηάρλεη γεκηζηά, λα πξνζέρεη ηελ εκθάληζε ηνπ πηάηνπ θαη, 

αθνχ ηνπνζεηήζεη θαη ην θνκκάηη θέηαο επηκειψο, λα ην βγάδεη κε ην ηάκπιεη 

θσηνγξαθία θαη λα ην αλεβάδεη ζην πξνζσπηθφ ηεο κπινγθ ζην ίληεξλεη.
166

 Σν 

ζιφγθαλ «παξαδνζηαθή αιιά λέα», πνπ θιείλεη ηε δηαθήκηζε, επηβεβαηψλεη ηελ 

παξαπάλσ ηάζε. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη δηαθήκηζε γηα ρσξηάηηθν θχιιν 

ζηελ νπνία ζεθ παξαζθεπάδνπλ πίηεο κε ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν θαη ηηο δίλνπλ ζηηο 

γηαγηάδεο ηνπο γηα λα θάλνπλ ηελ ηειηθή γεπζηγλσζία.
167

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

πξντφλ εγθξίλεηαη απφ ηηο γεξφληηζζεο ζεκαίλεη φηη είλαη πνηνηηθφ θαη πξνζνκνηάδεη 

ην παξαδνζηαθφ ρεηξνπνίεην θχιιν πνπ θηηάρλνπλ νη ίδηεο.  

ζνλ αθνξά ηελ επίθιεζε ζηελ απζεληία ησλ παξαγσγψλ, ππάξρνπλ πνηθίια 

παξαδείγκαηα. Οη γεσξγνί αλαθέξνληαη ζε πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ φζνλ αθνξά 

ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο(ζπνξά, θιάδεκα, ακεηςηζπνξά, ρξφλνο αλακνλήο θ.α.) θαη νη 

θηελνηξφθνη επίζεο πξνβάινπλ ηερληθέο αξκέγκαηνο, βνζθήο θαη παξαγσγήο ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
168

 Ζ παξνπζίαζε ζπλεληεχμεσλ απφ παξαγσγνχο ζηηο 

δηαθεκίζεηο θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ηε δηαθήκηζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
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 Δωδϊνθ, γαλακτοκομικά, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=3BN-y2NRZe4 
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 Ιπειροσ, φζτα, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=fe1Ynj7h8dQ 
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 Ηφμθ ψαχνϊν, φφλλο, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=el6XJfwh39U 
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 Μινζρβα, ‘Χωριό’, φζτα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=XO30AxzLyGw, 
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https://www.youtube.com/watch?v=3BN-y2NRZe4
https://www.youtube.com/watch?v=fe1Ynj7h8dQ
https://www.youtube.com/watch?v=el6XJfwh39U
https://www.youtube.com/watch?v=XO30AxzLyGw
https://www.youtube.com/watch?v=oKl-4D9cspg
https://www.youtube.com/watch?v=iB8TC5-KvDg


62 
 

πηζηνπνηήζεηο γηα ηα πξντφληα.
169

 Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε παξνπζίαζεο καξηπξηψλ 

κε ηε κνξθή κνλνιφγνπ,
170

 φπσο γίλεηαη ζε δηαθήκηζε γηα γάια φπνπ θηελνηξφθνη κε 

νλνκαηεπψλπκν κηιάλε γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο, ηε ζεκαζία ηνπ θαη ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ηνπο, ψζηε λα γλσξίζνπκε ηνπο παξαγσγνχο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ εηαηξία θαη λα «ληψζνπκε ηπρεξνί» πνπ παίξλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν γάια ζηελ 

πφιε θαζψο είλαη ηφζν πνηνηηθφ.
171

 ε δηαθήκηζε γηα βνχηπξν εκθαλίδνληαη 

ηνπξίζηεο ζε ρσξηφ λα δνθηκάδνπλ βνχηπξν, αιιά θηελνηξφθνο ηνπο πξνζθαιεί λα 

δνπλ πψο γίλεηαη ην «αιεζηλφ» βνχηπξν φπσο ην θηηάρλεη ε ζχδπγφο ηνπ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν.
172

 Δίλαη ηφζε ηζρπξή ε αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνπλ νη 

παξαγσγνί ψζηε αθφκα θαη αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη πξνβάιινπλ ηελ επίθιεζε ζηελ 

απζεληία ηνπο γηα λα καο πείζνπλ λα πξνηηκήζνπκε ηα πξντφληα πνπ πνπιάλε. Σα 

πξντφληα ηνπο επηιέγνληαη απφ κηθξνχο παξαγσγνχο θαη νη έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο 

ππφθεηληαη πξηλ θηάζνπλ ζην ξάθη ηνπ ζνππεξκάξθεη γίλνληαη απφ «εηδηθνχο», απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο ή απφ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην ρσξηφ.
173

 

 

 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ «ΔΛΛΖΝΗΓΑ ΜΑΝΑ» 

 

Ζ ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο 

ζπγγέλεηαο. Ζ κεηέξα είλαη ν ηξνθφο ηεο δσήο, δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη απνηειεί ζχκβνιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.
174

  

Ζ «ειιελίδα κάλα» απνηειεί „εκβιεκαηηθή‟ πξνζσπηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ε ζπκπεξηθνξά ηεο νπνίαο είλαη ζηεξενηππηθή, φπσο πξνβάιιεηαη ζηηο 

δηαθεκίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε δηαθήκηζε γηα ζπζθεπαζκέλνπο ρπκνχο, αθνχγνληαη 

νη θσλέο καλάδσλ κέζα απφ ζηίθηεο, πνπ πιένλ δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο.
175

 «Βξε, ηφζε ψξα έζηπβα! Αλ δελ 

ηελ πηεηο ακέζσο δελ έρεη θακία αμία! Έια παηδάθη κνπ, ηειείσλε, γιπθηά είλαη! α 

λεξάθη, λα κε ραζνχλ νη βηηακίλεο! Μνλνξνχθη!» είλαη θάπνηεο απφ ηηο αηάθεο πνπ 
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 G. Dyer, ό. π., ς.164 
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 Στο ίδιο 
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 Δζλτα, ‘Life’, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=S4WRe_VrZP4 
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αθνχγνληαη θαη απνηεινχλ ζηεξενηππηθέο θξάζεηο ηεο ειιελίδαο κεηέξαο πξνο ηα 

παηδηά ηεο.  

Ζ ζέζε ηεο κεηέξαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αλ θάπνην 

πξντφλ ην πξνηηκά, ην πξνηείλεη ή δε ιείπεη απφ ηελ θνπδίλα ηεο ζεκαίλεη φηη είλαη 

θαιφ θαη πνηνηηθφ. Ζ επίθιεζε ζηε ζπκβνιηθή ζρέζε κάλαο-παηδηνχ αξθεί γηα λα 

επηηεπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηφρεπζε ζηε δηαθήκηζε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχλ πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο.
176

 

 

 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΜΝΖΜΖ 

 

Ζ αλάθιεζε ηνπ παξειζφληνο ζηηο δηαθεκίζεηο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπ ρσξηνχ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο πεξαζκέλσλ επνρψλ. 

Οη κλήκεο άιισλ επνρψλ θαη ε παξνπζίαζε πεξαζκέλσλ ζπλζεθψλ δσήο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδψζνπλ ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηελ εηαηξία πνπ ην παξάγεη, δηαρξνληθφηεηα θαη αμηνπηζηία.  

Ζ ηαθηηθή απηή δελ είλαη θαηλνχξηα αιιά αθνινπζείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

απφ ηηο εηαηξίεο θαη εηδηθά εθείλεο πνπ ζέινπλ λα πξνβάινπλ ηελ καθξφρξνλε 

παξνπζία ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γηαθήκηζε απφ ην 1982 εηαηξίαο πνπ παξάγεη 

κπχξα είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
177

 πγθεθξηκέλα, πξνβάιεη αζηηθέο ζπλζήθεο δσήο απφ 

ην 1884, φπνπ άληξεο θαη γπλαίθεο ληπκέλνη κε θνπζηαλέιεο θαη αζηηθέο θνξεζηέο 

ηεο επνρήο απνιακβάλνπλ ηελ κπχξα ζε έλα πνιπηειέο θνζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Αληίζηνηρα ζε δηαθήκηζε γηα δπκαξηθά γίλεηαη αλαδξνκή ζηελ επνρή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε εηαηξία:«…[Σφηε] αθφκα θπθινθνξνχζαλ ζην δξφκν ηα Ford κε 

κνπζηάθηα, νη θπξίεο ληχλνληαλ κε ηε κφδα ηεο γηαγηάο καο, κεζνπξαλνχζε ην ηαγθφ, 

ε ξνχκπα, ε ζάκπα… γηα λα παο ζηελ Κεθηζηά έπξεπε λα πάξεηο ην ζεξίν... απφ ηφηε 

πέξαζαλ πάλσ απφ 50 ρξφληα, πνιιά άιιαμαλ, πνιιά ράζεθαλ…».
178

 Ζ αθήγεζε 

πιαηζηψλεηαη απφ εηθφλεο ηεο επνρήο θαη ην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην πξντφλ έρεη 

αθφκα ηελ ίδηα πνηφηεηα φπσο φηαλ πξσηνδεκηνπξγήζεθε. Σν πξντφλ είλαη «απφ ηα 
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 Τζμπθ, φζτα, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=8BRAOg8_y9Q 
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 Ολυμπιακι Ηυκοποιία, ΦΛΞ, μπφρα, 1982, https://www.youtube.com/watch?v=8gB8eaxo16c 
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 Μίςκο, ηυμαρικά, https://www.youtube.com/watch?v=cpVpXJlN8V0 
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ιίγα πξάγκαηα πνπ έκεηλαλ αγλά φπσο ηφηε»
179

, είλαη «ζχκβνιν πνηφηεηαο  απφ γεληά 

ζε γεληά»,
180

 «ην μέξεηο απφ ηε κακά ζνπ θαη ηε γηαγηά ζνπ»,
181

 «φζα ρξφληα θη αλ 

πεξάζνπλ ε γεχζε θαη ε παξάδνζε ζα έρνπλ ην ίδην φλνκα»,
182

 ην πξντφλ είλαη ηειηθά 

«αλαληηθαηάζηαην»
183

.  

πλήζσο ε αλάθιεζε ηνπ αζηηθνχ παξειζφληνο βαζίδεηαη ζηηο κλήκεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη γλσζηνί εζνπνηνί, νη νπνίνη φκσο 

ζηε δηαθήκηζε ιεηηνπξγνχλ σο „απινί‟ άλζξσπνη. Σν πξντφλ είλαη ε αθνξκή πνπ 

μππλά κλήκεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζπλήζσο κλήκεο απφ ηα παηδηθά ρξφληα(ν 

πξσηαγσληζηήο δνθηκάδεη ηπξί θαη ακέζσο ηνπ έξρνληαη κλήκεο απφ ηα ζρνιηθά ηνπ 

ρξφληα)
184

. κσο, θαη ε θξάζε αθφκα «ηξέμε, ηξέμε Γεκεηξάθε» πνπ ζπλεηξκηθά 

επαλαθέξεη ζηε κλήκε κηα θξάζε ηνπ παξειζφληνο, «ηξέμε, ηξέμε νδεγέ, γηα λα ηνπο 

πεξάζνπκε θαη λα ζε θεξάζνπκε κηα κπχξα ΦΗΞ», πνπ σο παξνηκηψδεο θξάζε 

κεηέρεη κηαο καθξάο δηαθεκηζηηθήο παξάδνζεο, αξθεί γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε 

ζχλδεζε κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ.
185

 Με ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θαη ην άθνπζκα ελφο ηξαγνπδηνχ θαη απηφκαηα λα γίλεη ε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ 

θαη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ λα ιεηηνπξγήζεη ζπλεθηηθά, φπσο ζε δηαθήκηζε πνπ 

αθνχγεηαη ηξαγνχδη ηνπ ηέιηνπ Καδαληδίδε ζε ηαβέξλα απφ ηελ παιηά ηειεφξαζε 

θαη ην ηξαγνπδά παξέα γλσζηψλ ζχγρξνλσλ ηξαγνπδηζηψλ.
186

  

Οη πξσηαγσληζηέο, φκσο, κπνξεί θαη λα κελ είλαη δηάζεκνη αιιά λα είλαη 

ζεκαληηθά πξφζσπα ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο, 

φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε δηαθήκηζεο γάιαθηνο, φπνπ αθνινπζνχκε ηηο κλήκεο 

γαιαηά ηνπ 1965.
187

 Ο πξσηαγσληζηήο εκθαλίδεηαη λα ζπιιέγεη κε ην πνδήιαηφ ηνπ 

ην γάια απφ ην ρσξηφ θαη λα πεγαίλεη ζηελ πφιε λα ην κνηξάζεη. Αζπξφκαπξεο 

εηθφλεο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο πφιεο ζπλνδεπφκελεο απφ λνζηαιγηθή κνπζηθή 

δεκηνπξγνχλ ην επηζπκεηφ θιίκα ηνπ παιηνχ.  
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Σελ εξγαζία ηνπ ηελ έρεη αλαιάβεη πιένλ ε δηαθεκηδφκελε εηαηξία αιιά ε 

ζχλδεζε κε ηηο κλήκεο ηνπ ζέιεη λα εληζρχζεη ηελ  άπνςε φηη αλ θαη «πνιιά έρνπλ 

αιιάμεη, νη αμίεο [ηεο εηαηξίαο] είλαη ίδηεο». Σν ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ηνπ γαιαηά, 

πνπ ζήκεξα έρεη εθιείςεη, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιιεο δηαθεκίζεηο γηα γάια. 

Δλδεηθηηθά, ππάξρεη δηαθήκηζε ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε δηαδηθαζία δηαλνκήο ηνπ 

γάιαθηνο απφ ηα εξγνζηάζηα ηεο εηαηξίαο ζηελ πφιε, φπνπ κέζα απφ ηα θνξηεγά 

βγαίλνπλ γαιαηάδεο κε πνδήιαηα πνπ αλαιακβάλνπλ ηειηθά ηε δηαλνκή ζηα ζεκεία 

πψιεζεο.
188
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 Δζλτα, γάλα, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=qwkz9hLqQt8 

Αλαπαξάζηαζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πεξαζκέλσλ επνρψλ. 

ιπκπνο, γάια, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=ikMYhNzB98U 
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Έηζη, επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ κε ζθνπφ λα επηζεκαλζεί ε 

θξεζθάδα θαη ε πνηφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο.  

Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε θαη ε χπαξμε δχν παξάιιεισλ εηθφλσλ ζηε 

δηαθήκηζε, ην παιηά θαη ην ζήκεξα, φπνπ πξνβάιινληαη ηξφπνη παξαγσγήο, 

ζρεδηαζκνχ θαη δηαλνκήο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ζην παξειζφλ θαη ζην 

παξφλ.
189
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 Μζλιςςα, ηυμαρικά, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ngnPbRpUHlA, 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=31FIdHhn7JQ 

Γαιαηάδεο κε πνδήιαηα αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή γάιαθηνο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 

Γέιηα, γάια, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=qwkz9hLqQt8 
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Ζ αληηπαξαβνιή ησλ δχν εηθφλσλ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο ρξνληθήο 

ζπλέρεηαο κε έκθαζε ζηελ εμέιημε, αιιά επηζεκαίλνληαο ηε δηαρξνληθφηεηα. Ζ 

έκθαζε ζηε δηαρξνληθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνληζηεί ε παξνπζία ηεο 

δηαθεκηδφκελεο εηαηξίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο γίλεηαη ζε δηαθήκηζε γηα κπχξα, 

ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη πέξαζκα επνρψλ, πνπ πνιχ ραξαθηεξηζηηθά 

αληηπξνζσπεχεηαη κε ρξψκαηα(απφ αζπξφκαπξφ γηα ην παιηφ ζε ρξσκαηηζηφ γηα ην 

ζχγρξνλν).
190
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 Ολυμπιακι Ηυκοποιία, ΦΛΞ, μπφρα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=Ulzc-dmFSRo 

Αληηπαξαβνιή ησλ ηερληθέο ζεξηζκνχ παιηά θαη ζήκεξα. 

Μέιηζζα, δπκαξηθά, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=ngnPbRpUHlA 
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ην θαθελείνλ «Διιάο» νη άλζξσπνη φισλ ησλ επνρψλ θάζνληαη ζην ίδην ηξαπέδη 

πίλνληαο ηελ ίδηα κπχξα. Αλ θαη ε αθήγεζε απνπζηάδεη, ε εηθφλα είλαη αξθεηή γηα 

ηελ πξνβνιή ηεο ρξνληθήο ζπλέρεηαο, «150 ρξφληα ΦΗΞ, 150 ρξφληα Διιάδα». Αθφκα 

θαη ε παξνπζία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ζε ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο ζχγρξνλεο 

ηζηνξίαο, φπσο ε παξνπζία ηεο Μαξίαο Κάιιαο ζηε θάια ηνπ Μηιάλνπ ην 1959, ε 

πξψηε απφβαζε ζηε ζειήλε ην 1969 θαη ε θαηάθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κππέιινπ 

απφ ηελ εζληθή Διιάδνο ην 2004, κπνξεί λα πξνζδψζεη δηαρξνληθφηεηα, θαζψο είλαη 

«ε γεχζε πνπ αγαπνχλ γεληέο Διιήλσλ».
191

 

Σέινο, ε αλάθιεζε ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ επίθιεζεο 

δηαθήκηζεο ηνπ παξειζφληνο ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

εηαηξίαο γάιαθηνο.
192

 πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλάθιεζε δηαθήκηζεο κε ην Νίθν Γθάιε 

ηνπ 1988
193

 φηαλ κηα κπάια κπάζθεη „πεηάγεηαη‟ ζην ζθεληθφ θαη απηφκαηα 

ζπκνχληαη ηελ ελ ιφγσ δηαθήκηζε. Μέζσ απηήο ηεο „γλσζηήο‟ δηαθήκηζεο, 

επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε κε ην έλδνμν παξειζφλ θαη ηνλίδεηαη ε δηαρξνληθφηεηα ηεο 

εηαηξίαο θαη ηνπ πξντφληνο. Ζ ίδηα πξαθηηθή αθνινπζείηαη θαη απφ άιιεο εηαηξίεο, 

φπσο εηαηξία δπκαξηθψλ, πνπ ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο ην ‟80 ρξεζηκνπνηνχζε ην 
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 Μζλιςςα, ηυμαρικά, 2010, https://www.youtube.com/watch?v=GWdf02lEK8M 
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 Αγνό, γάλα, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=fG3dF6b7100 
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 Αγνό, γάλα, 1988, https://www.youtube.com/watch?v=_b7lWUVKeuY 

ιεο νη επνρέο εκθαλίδνληαη γχξσ απφ έλα κεγάιν ηξαπέδη, έκθαζε ζηε δηαρξνληθφηεηα ηεο 

εηαηξίαο.  

Οιπκπηαθή Επζνπνηία, ΦΗΞ, κπχξα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=Ulzc-dmFSRo 
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ζιφγθαλ «Αθάθηε, κε μεράζεηο ηα καθαξφληα λα είλαη Μίζθν» θαη ζηηο ζεκεξηλέο ηεο 

δηαθεκίζεηο ην επηθαιείηαη. 

 

2. ΣΟΠΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Σν λα γλσξίδνπκε απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπκε καο 

δεκηνπξγεί κηα (ςεπδ-)αίζζεζε αζθάιεηαο. ηηο δηαθεκίζεηο ε αλαθνξά ηνπ ηφπνπ 

πξνέιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνλψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη καο 

πξνδηαζέηεη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο. Δηδηθά ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ 

ε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη γίλεη απηνζθνπφο, ε αλαθνξά ζηνλ ηφπν 

παξαζθεπήο ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ ζπληειεί θάπνηεο θνξέο θαη ζηελ κε-

αληηθεηκεληθή επηινγή πξντφλησλ, θαζψο, φηαλ έλα πξντφλ πξνβάιιεηαη φηη θαηάγεηαη 

απφ θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο, είκαζηε θνξηηζκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά σο πξνο ην 

λα ην επηιέμνπκε, πηζηεχνληαο φηη κε απηή καο ηελ επηινγή βνεζάκε ηνλ ηφπν καο. 

Δπνκέλσο, ε γλψζε ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο καο 

δεκηνπξγεί ζηγνπξηά γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη κε 

ηελ αγνξά ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο κπνξνχκε λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ αλάθακςε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ επεκεξία ηνπ ηφπνπ καο. Απηφο ν ξφινο ησλ 

δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινπλ ηελ ηνπηθφηεηα ήηαλ γλσζηφο απφ πνιχ παιηά ζηνπο 

δηαθεκηζηέο. Ζ χπαξμε δηαθήκηζεο απφ θξαηηθφ θνξέα ην 1982 πνπ παξνηξχλεη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ ληφπησλ ηπξηψλ έλαληη ησλ μελφθεξησλ κε ζιφγθαλ «ρη ηπξί φπνην 

θη φπνην. Νηφπην» είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
194

  

Ζ πην μεθάζαξε αλαθνξά ζηνλ ηφπν γίλεηαη κέζσ ησλ νλνκάησλ ησλ εηαηξηψλ ή 

ησλ ζεηξψλ πξντφλησλ, φπσο „ιπκπνο‟ γηα εηαηξία γαιαθηνθνκηθψλ θαη 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, „Κξήηεο γε‟ γηα εηαηξία παξαζθεπήο παμηκαδηψλ, Θξάθεο 

γεχζεηο γηα αιιαληνπνηία, „Ήπεηξνο‟ γηα εηαηξία γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ 

πξντφλησλ, „Ρνδφπε‟ γηα εηαηξία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, „Corfu beer‟ γηα 

δπζνπνηία, „Κάκπνο Υίνπ‟ γηα εηαηξία παξαγσγήο ζπζθεπαζκέλσλ ρπκψλ θξνχησλ 

θ.α. Δπίζεο, ε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπσο Γαζηνχλε 
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 Κρατικόσ φορζασ, τυρί, 1982, https://www.youtube.com/watch?v=i7nOYVrAZsY 
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Ζιείαο,
195

 Δπηζθνπηθφ Ησαλλίλσλ,
196

 έξξεο,
197

 Λάξηζα,
198

 Νάνπζα
199

 θ.α., καδί κε 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, φπσο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε 

παξαγσγνχο, δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηξφπνη ζπιινγήο, έιεγρνη θ.α., δεκηνπξγνχλ ηελ 

αίζζεζε φηη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ είλαη ηνπηθφ. Οη δηαθεκίζεηο πιαηζηψλνληαη 

απφ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ν ηξφπνο νκηιίαο είλαη ζε ηνπηθφ ηδίσκα, γηα λα γίλεη ε 

εκπεηξία αθφκα πην ξεαιηζηηθή. 

Ζ έκθαζε ζηελ ηνπηθφηεηα ζπλνςίδεηαη κε δεμηνηερλία ζηα ζιφγθαλ θαη ζηηο 

θξάζεηο πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο: «Γηαηί εκείο εδψ ζηε Θξάθε 

μέξνπκε»
200

, «Ζ θέηα ηνπ ηφπνπ καο»
201

, «Μνλαδηθφο φπσο θαη ν ηφπνο ηνπ»
202

, 

«Μπχξα κε θεξθπξατθφ κπξίν»
203

, «Δπεηδή ε πνηφηεηα είλαη ζέκα ηφπνπ»
204

, «Σν 

δέληξν ηνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ ηφπν καο»
205

.  

Σν πξντφλ είλαη ηνπηθφ αλ παξάγεηαη ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο απφ ληφπηεο 

πξψηεο χιεο θαη ληφπηνπο παξαγσγνχο. Γηαθήκηζε γηα κπχξα είλαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθή θαζψο αλαθέξεη ηηο επσλπκίεο απφ ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο ζπζθεπαζίαο, δειαδή ηελ εηηθέηα, 

ην θαπάθη θαη ην κπνπθάιη, καδί κε ζηνηρεία γηα ηνπο έιιελεο παξαγσγνχο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη θαη ην πνζφ επέλδπζεο ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

ζπκπεξαίλνληαο φηη πξφθεηηαη γηα «κπχξα θνκκάηη-θνκκάηη απφ ηνλ ηφπν καο».
206

  

Σν δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ινηπφλ, ιακβάλεη ηε „ζθξαγίδα‟ ηνπ ηνπηθνχ θαη 

εληζρπκέλν κε ζχκβνια παξάδνζεο, φπσο ε παξαδνκέλε γλψζε, ε παξαδνζηαθή 

κνπζηθή, νη ηνπηθέο δηάιεθηνη, γίλεηαη πνηνηηθφ θαη αγλφ, έρεη ηε «γεχζε ηνπ 

θαινχ»
207

 θαη ε αγνξά ηνπ έλαληη άιισλ καο δεκηνπξγεί αζθάιεηα γηα ηελ πνηφηεηά 

ηνπ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθφηεηαο θαη ηεο παξάδνζεο 
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196

 Μινζρβα, ‘Χωριό’, φζτα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=TJnTQfLxLWI 
197

 Κρι Κρι, γιαοφρτι, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=X9QLwD4enV0 
198

 Μζλιςςα, ηυμαρικά, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=6AsygOqQhNY 
199

 Τςίπουρο Ναοφςθσ, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=mFyhnxUXTWU 
200
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201
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202

 Κάμποσ Χίου, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=7yQySJCYPNU 
203

 Κερκυραϊκι Ηυκοποιία, μπφρα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=UNjzZwpeivM 
204

 Δωδϊνθ, γάλα, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=WHSk80Hp9xA 
205

 Lidl, ςουπερμάρκετ, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=n5t2usu0GYU 
206

 Ακθναϊκι Ηυκοποιία, Άλφα, μπφρα, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=AFwMak7V4MY 
207

 Δωδϊνθ, γαλακτοκομικά, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=A6XR7zyabac 
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ζπλππάξρνπλ ζηηο δηαθεκίζεηο θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ ζχκπξαμε ησλ δχν 

απηψλ αθεγεκάησλ ζπλζέηεη ην αθήγεκα ηεο ειιεληθφηεηαο θαη αλαπαξηζηά ην κχζν 

ηεο ειιεληθφηεηαο. 
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3. ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ο κχζνο, ζχκθσλα κε ην Barthes, είλαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν κηαο θνηλσλίαο, 

ην πψο αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί θαη εξκελεχεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ν 

«ηξφπνο ζθέςεο» ηεο. ρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπαξαδήισζεο, θαζψο θαη νη 

δχν αθνξνχλ ηελ αιιειφδξαζε κεηαμχ ζεκείνπ θαη δέθηε-αλαγλψζηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ κχζνπ απνηεινχλ ε δπλακηθή θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθντζηνξηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηζρπξνί.
208

 

Οη κχζνη εθθξάδνπλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Πεξηγξάθνπλ θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο θαη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε γεγνλφηα, «θπζηθά», «ινγηθά» 

θαη απνδεθηά. Σν λφεκα πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηεο 

θνηλσλίαο σο γλψζε, κλήκε, ηδέεο παίξλεη κνξθή κέζα απφ ηελ νξγάλσζή ηνπ ζε 

ζεκεία θαη θψδηθεο ζρεκαηίδνληαο ην κχζν. Μέζσ ηνπ κχζνπ, ην πνιηηηζκηθφ 

κεηαηξέπεηαη ζε «θπζηθφ», ηα θνηλσληθά ζεκεία ζε γεγνλφηα.  

Ζ ζεκεησηηθή αλάιπζε πνιηηηζηηθψλ κχζσλ ζηε δηαθήκηζε αθνξά θπξίσο ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πνπ ηνπο ζπλζέηνπλ, θαζψο 

θαη ηελ έξεπλα ηνπ θαηά πφζν θαη κε πνην ηξφπν θάπνηεο αμίεο θαη ζηάζεηο 

αλαδεηθλχνληαη ή παξαγθσλίδνληαη.  

Αλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηνπηθφηεηαο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ειιεληθέο δηαθεκίζεηο ππνδειψλνπλ ειιεληθφηεηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε 

έμαξζε δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάιινπλ μεθάζαξα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ίζσο κε 

ελδερφκελεο εζληθηζηηθέο  ηδενινγηθέο απνρξψζεηο απαηηεί ηδηαίηεξε αλαθνξά.  

Οη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ εθθξάζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνπιηνχξαο θαη 

αληηθαηνπηξίδνπλ θνηλσληθέο ηάζεηο. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα θαη νη εζληθέο αμίεο 

απνηεινχλ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ζήκεξα δηαθπβεχνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηαλαζηαηεπηηθνχ θχκαηνο πξνο ηελ Δπξψπε θαη 

νη δηαθεκίζεηο έξρνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο „ππελζπκίζεηο εζλφηεηαο‟, national 

reminders. Άιισζηε, φπσο αλαθέξνπλ νη θαζεγεηέο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο Μ. Billig 

θαη Σ. Ederson, ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ εζληθή ηαπηφηεηα θαη εζληθφηεηα 

                                                           
208

 R. Barthes, ό. π., ς. 201 



73 
 

βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο, 

δηαβαηήξηα, θαζνκηινπκέλε, ΜΜΔ, πνιηηηθή).
209

 Ζ δηαθήκηζε, σο κέζν δηάδνζεο 

ηδεψλ θαη ηδενινγηψλ, έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία δηαηήξεζεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
210

  

Οη εηαηξίεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ιεηηνπξγνχλ σο „αλακεηαδφηεο‟ εζληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Μέζσ απηήο ηεο ηαθηηθήο, ζπληεξείηαη ην αθήγεκα ηεο εζλφηεηαο, 

πνπ απνηειεί δεκνθηιή θνηλσληθή ηάζε ζηε δεδνκέλε επνρή, θαη νη εηαηξίεο δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην δηακνξθψζνπλ ή λα ην επεξεάζνπλ.
211

 Παξφια απηά, 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα εζληθά ζχκβνια ψζηε λα 

απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη ίζσο λα θαηαθέξνπλ 

ην πξντφλ λα ζπλδεζεί κε απηά θαη λα γίλεη εκβιεκαηηθφ(icon) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θνπιηνχξα θαη εζλφηεηα.
212

  

Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ εζληθήο ηαπηφηεηαο είλαη πνιχ ζπλήζεηο ζε δηαθεκίζεηο 

κεγάισλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ ζε θάπνηα εζληθή 

αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή απηή νλνκάζηεθε απφ ηνπο Ozkan θαη Foster „globalization of 

nationalism‟(παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εζληθηζκνχ)
213

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξίεο 

πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο θακπάληεο αλάινγα κε ηε ρψξα 

πξννξηζκνχ ψζηε ηα πξντφληα λα γίλνπλ νηθεία θαη νη ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο λα 

κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ κε απηά. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηαθήκηζε, νη κάξθεο 

πξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα πνπ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα 

έρνπλ,
214

 δειαδή λα πξνβάινπλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαη νη ίδηνη ζα ήζειαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

 

 

                                                           
209

 M. Billig, Banal nationalism, Sage, London 1995, T. Ederson, National identity, popular culture and 
everyday life, Berg Publishers, Oxford 2002 
210

 J. Prideaux, “Consuming icons: Nationalism and advertising in Australia”, Nations and Nationalism, 
15(4), 2009, ς. 618 
211

 Στο ίδιο, J. Hogan, “Gender ethnicity and national identity in Australian and Japanese 
advertisements”, National identities, 7(2), 2005 
212

 A. Mager, “One beer, one goal, one nation, one soul: South African breweries. Heritage, 
masculinity and nationalism 1960-1999”, Past and Present, 188(1), 2005, ς. 176 
213

 D. Ozkan, R. J. Foster, “Consumer citizenship, nationalism and globalization in Turkey: the 
advertising launch of Cola Turka”, Advertising and Society review, 6(3), 2005 
214

 J. Prideaux, ό. π., ς. 619, M. de Mooji, ό. π.,  ς. 38 



74 
 

 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 

Οη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα ζηηο επηινγέο 

ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ πξνβάιινληαο ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα 

ηηο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη λα ηνλψζνπλ ην 

ειιεληθφ ηνπο πξνθίι ψζηε λα γίλνπλ πξνηηκεηέεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζε δηαθήκηζε γηα ηξαπεδηθά πξντφληα πεξηγξάθεηαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο 

ζηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: «ηα ηειεπηαία δχζθνια 

ρξφληα ηεο νηθνλνκίαο καο, ζηελ ηξάπεδα ζηεξίμακε πνιιά. ηεξίμακε λεπξαιγηθνχο 

ηνκείο γηα ηελ Διιάδα, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ αθηνπινΐα, ηελ ελέξγεηα, ζηεξίμακε ηε 

γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία… θπξίσο ζηεξίμακε ην 35% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ρψξαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο κέζα ζηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζήκεξα 

πνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία ρξεηάδεηαη κηα επαλεθθίλεζε… ε ηξάπεδα ζα ζηεξίμεη 

μαλά κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ ειιεληθή θνηλσλία φπσο 

νθείιεη λα θάλεη…».
215

 Οη εηαηξίεο απαζρνινχλ Έιιελεο εξγαδφκελνπο, 

ζπλεξγάδνληαη κε Έιιελεο παξαγσγνχο, επελδχνπλ ην ηδίξν ηνπο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, πξνζθέξνπλ ζηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε αιπζίδαο 

ζνππεξκάξθεη.
216

 «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία νρπξψλεηαη κε ειιεληθά πξντφληα. 

ηεξίδνληαο ηα ειιεληθά πξντφληα απνξξνθνχκε ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ» αλαθέξεηαη 

ζε δηαθήκηζε εηαηξίαο φζπξησλ θαηαιήγνληαο φηη «έρνπκε κέζα καο ηελ Διιάδα».
217

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί θαη δηαθήκηζε ηεο κεγάιεο πνιπεζληθήο εηαηξίαο Coca 

Cola κε ηελ νπνία, επεπθεκψληαο ηε ρψξα θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, ζέιεη λα 

γλσζηνπνηήζεη φηη παξά ηηο αληημνφηεηεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη ζηελ Διιάδα: «ηαλ 

είζαη ζηελ Διιάδα 45 ρξφληα καδί κε αλζξψπνπο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην ρακφγειν, 

φηαλ ηαμηδεχεηο θάζε κέξα ζε θάζε γσλία ηεο νκνξθφηεξεο ρψξαο, ηφηε κέλεηο ζηελ 

Διιάδα. Γηα λα ζπλερίζεηο λα κνηξάδεζαη γεχζεηο, ζηηγκέο, απφιαπζε. Ζ [εηαηξία] 

είλαη εδψ θαη ζα κείλεη εδψ, ζηελ Διιάδα καο, γηα έλα θαιχηεξν αχξην, πνπ ην 

δεκηνπξγνχκε εδψ, καδί».
218
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Οη εηαηξίεο πξνβάινπλ ην ρξένο ηνπο ζηνπο έιιελεο θαηαλαισηέο, ην νπνίν είλαη 

λα ζηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία θαη ηα ειιεληθά πξντφληα. Ζ 

Διιάδα νρπξψλεηαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ θέξνπλ ηηο εζληθέο καο αμίεο θαη 

επηιέγνληάο ηεο κπνξνχκε λα είκαζηε ήζπρνη γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ επεκεξία. 

Τπάξρνπλ θαη δηαθεκίζεηο, βέβαηα, πνπ είλαη ιηγφηεξν βαξχγδνππεο αιιά πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε, φπσο είλαη δηαθήκηζε αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη πνπ επαλαθέξεη ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο ζην 2008 ψζηε «λα κπνξνχκε λα αγνξάδνπκε φια φζα 

ρξεηαδφκαζηε φπσο ηφηε».
219

 Ζ αλαθνξά ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο γίλεηαη εδψ εκκέζσο αιιά, ρξεζηκνπνηψληαο ην δήηεκα ηεο αθξίβεηαο κε πνιχ 

θαίξην ηξφπν,  ε εηαηξία καο επηζεκαίλεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη θνηλσλία.  

Σέινο, ζηηο δηαθεκίζεηο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη θαη ηζηνξίεο αλζξψπσλ πνπ 

επέιεμαλ λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη λα 

ζηξαθνχλ ζε έλαλ πην παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο καθξηά απφ ηηο κεγαινππφιεηο, φπσο 

γίλεηαη ζε δηαθήκηζε ειιεληθνχ θαθέ. Ζ θαηαλάισζε ηνπ θαθέ γίλεηαη αθνξκή γηα 

λα πάξνπλ νη άλζξσπνη ηηο απνθάζεηο λα αιιάμνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο θαη λα 

αζρνιεζνχλ κε επαγγέικαηα πνπ είλαη πην θνληά ζηε θχζε θαη φρη ζηνπο θξελήξεηο 

ξπζκνχο ηεο πφιεο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία θέληξνπ ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο θαη 

βηνηερλίαο μχιηλσλ ζθειεηψλ γπαιηψλ.
 220

 Σν πξντφλ γίλεηαη ζχκβνιν αιιαγήο θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία πνπ ηφζν πνιχ επηδεηείηαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζήκεξα.  

 

 ΑΞΗΟΘΔΑΣΟ 

Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε παξέκεηλε αθκαίνο θαζψο ε Διιάδα απνηειεί δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

παγθνζκίσο. ήκεξα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο δηαθεκίζεηο γηα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

φπσο π.ρ. γηα ηελ Κξήηε ή ηε Ρφδν, απφ θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ψζηε λα 

ηνλσζεί ην ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. Οη δηαθεκίζεηο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ πξνβάινπλ εηθφλεο απφ κέξε ηεο Διιάδαο, παξαδνζηαθή κνπζηθή, έζηκα, 
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 ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=6xmg_UnKiT0 
220

 Bravo, καφζσ, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=3Qc2oHRG7Vw, 
https://www.youtube.com/watch?v=sH7p-AHt0c4 
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παξαιίεο, γιέληηα, ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ ψζηε λα απνδψζνπλ κε επηηπρία 

φιε ηελ ειιεληθή εκπεηξία.  

Οη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο είλαη εθείλεο πνπ θαηεμνρήλ πξνβάινπλ ηελ Διιάδα ζαλ 

„ηνπξηζηηθφ πξντφλ‟. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη δηαθήκηζε ζηελ νπνία πξνβάιινληαη 

πιάλα απφ παξαιίεο, βνπλά, δάζε, θνπάδηα δψσλ, ειιεληθά πηάηα, ειιεληθφ θαθέ, 

παξέεο ζε ηαβεξλάθηα, παηδηά λα παίδνπλ, γέξνληεο λα παίδνπλ ηάβιη, γεξφληηζζεο λα 

θαιεκεξίδνληαη, νηθνγέλεηα λα θάλεη βφιηα ζε ζνθάθηα λεζηνχ, παηδηά λα θάλνπλ 

skateboard, γπλαίθεο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο, παλεγχξηα, έζηκν ζπαζίκαηνο ηεο 

ζηάκλαο απφ ηελ Κέξθπξα, δεκηνπξγία πθαληνχ ζε αξγαιεηφ θαη φια απηά ππφ ηελ 

ζχκπξαμε παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ, φπσο πίπηδα, ιχξα θαη ιανχην κε ζχγρξνλεο, 

φπσο ειεθηξηθή θηζάξα, ληξακο θαη κνπζηθή απφ DJ.
221

 Μέζα ζηνλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν δηαθεκηζηηθφ ρξφλν „ρψξεζαλ‟ φια ηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ Διιήλσλ, ζπλζέηνληαο έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην.  

«Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο θιείλεη έλα εηζηηήξην γηα ηελ Διιάδα είλαη ζα λα θιείλεη 

ηξαπέδη ζε έλα ειιεληθφ ηαβεξλάθη» αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε ηεο ίδηαο εηαηξίαο, 

ζηελ νπνία δεπγάξη Άγγισλ ζπδεηνχλ γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο.
222

 

Παξάιιεια κε ηε ζπλνκηιία ηνπο πξνβάιινληαη θαη νη εηνηκαζίεο ζε ηαβέξλα γηα λα 

ηνπο ππνδερηνχλ, δειαδή ζηξψλνπλ ηξαπέδη θαη βάδνπλ θαξέθιεο ελψ νη Άγγινη 

θαινχλ ηνπο θίινπο ηνπο λα έξζνπλ καδί.  

Δπίζεο, κέζα απφ ηα ειιεληθά πξντφληα κπνξείο λα πάξεηο κηα δφζε απφ απηήλ ηε 

ραξνχκελε, ειηφινπζηε, θηιφμελε, άμηα ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο Διιάδα φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζε δηαθήκηζε γηα ηπξί θέηα, φπνπ ζε ηαβέξλα φινη αθφκα θαη νη 

ηνπξίζηεο παξαγγέιλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλα κάξθα θέηαο, ψζηε λα «γεπηνχλ ηελ 

Διιάδα».
223

 

 

 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ 

Δζληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ επίζεο παξνπζηάδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο: ε 

ηδηνζπγθξαζία, νη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, νη εζληθέο αμίεο. Μέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο 
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 Aegean Airlines, αεροπορικι εταιρία, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=auR6xd0fgzQ 
222

 Aegean Airlines, αεροπορικι εταιρία, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=13lccfWp_tU 
223

 Δωδϊνθ, φζτα, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=6KjnyiUvRG4 
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ζπληίζεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα θαη θαηά ζπλέπεηα ε ξεηνξηθή γηα ηελ Διιάδα. 

Σα δηαθεκηδφκελα πξντφληα κνηάδνπλ λα δαλείδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ 

θη έηζη αλζξσπνπνηνχληαη θαη πξνζσπνπνηνχληαη. Έηζη, θαηαιήγνπλ λα γίλνληαη 

επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ.  

«Έιιελεο. Δίκαζηε θηηαγκέλνη απφ βνπλφ θαη ζάιαζζα, θαζήθνλ θαη αγψλα, 

παξάδνζε θαη αγάπε. Δίκαζηε θηηαγκέλνη απφ αθνζίσζε, πείζκα θαη επηκνλή. Έηζη 

είκαζηε θηηαγκέλνη θαη έηζη είλαη θηηαγκέλν θαη ην γάια καο» αθνχγεηαη ζε 

δηαθήκηζε γηα γάια.
224

 Σα πξνβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αμίεο ησλ Διιήλσλ 

κεηνπζηψλνληαη ζην πξντφλ θαη ην πξντφλ γίλεηαη ειιεληθφ, θέξεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά καο θαη ηαπηνπνηείηαη. «Γπξλψληαο ζην παξειζφλ ζθέθηεζαη φηη 

ηίπνηα δελ ήηαλ ηπραίν. Σα αξηζηνπξγήκαηα, δειαδή νη πίλαθεο δσγξαθηθήο, νη 

εξκελείεο ηεο Μειίλα Μεξθνχξε, νη κεισδίεο ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, νη πξσηηέο, 

φπσο ην βξαβείν Νφκπει ζηνλ Παπαληθνιάνπ, νη επηηπρίεο φπσο ην θχπειιν πνπ 

θέξδηζε νκάδα κπάζθεη. ρεδηάδνληαο ην κέιινλ, ζθέςνπ φηη θαη πάιη ηίπνηα δε ζα 

είλαη ηπραίν γηαηί είκαζηε Έιιελεο. Μπνξνχκε…».
225

 Ζ παξαπάλσ αθήγεζε είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ πξντφληνο κε  αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

επηηεχγκαηα ηνπ παξειζφληνο είλαη ζηνηρεία εζληθήο ππεξεθάλεηαο. Ζ ζχλδεζή ηνπο 

κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, είλαη κελ νμχκσξε αιιά ε σδή ζηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ Διιήλσλ είλαη άμηα παξαηήξεζεο.  

Δπηπιένλ, ζε δηαθήκηζε αιιαληηθψλ πξνβάιιεηαη ε πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «ζε 

απηφλ ηνλ ιαφ πνπ μέξεη λα ηαμηδεχεη, λα επηβξαβεχεη, λα ηηκά, πνπ δίλεη πλνή ζην 

αχξην, πνπ μέξεη λα κνηξάδεηαη, λα δεη. ε απηφλ ηνλ ιαφ αμίδεη λα δίλεηο ηα 

πάληα».
226

 Ο επθεκηζκφο ηνπ Έιιελα ζηελ παξαπάλσ δηαθήκηζε καδί κε ηελ 

„απξφζθνπηε‟ πξνζθνξά απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ζπλζέηνπλ έλα πνιχ 

επλντθφ θιίκα γηα λα επηιέμνπκε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ.  

Οη Έιιελεο, φπσο πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο, εθηηκνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ηε 

θηιία, έρνπλ αλζξσπηά, είλαη επγεληθνί, θηιφμελνη, μέξνπλ ην θαιφ θαη «ην θαιφ 

βγαίλεη απφ ηελ θαξδηά ηνπο»
227

. «ην ηφπν καο είκαζηε πξαγκαηηθά εκείο» θαη «κε 
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ηνπο αλζξψπνπο καο είκαζηε πξαγκαηηθά εκείο».
228

 Οη Έιιελεο είλαη γιεληδέδεο, 

έρνπλ ρηνχκνξ, μέξνπλ λα πεξλάλε θαιά θαη ηα πξντφληα βξίζθνληαη καδί ηνπο ζε 

φιεο ηνπο ηηο ζηηγκέο ραξάο. Μπχξα „εμηζηνξεί‟ φηη «φια απηά ηα ρξφληα βιέπεη ηνπο 

Έιιελεο λα γίλνληαη φινη κηα παξέα, λα ηα βξίζθνπλ αθφκα θαη φηαλ ηα 

ηζνπγθξίδνπλ, λα είλαη έμσ θαξδηά… θαη ηη ηεο έκαζαλ; ηη ε δσή είλαη γηα λα ηελ 

απνιακβάλεηο».
229

 Πξνβάιιεηαη έηζη ζηηο δηαθεκίζεηο κηα εζληθή απηφ-εηθφλα, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία ζα ήζειαλ νη Έιιελεο λα 

πεξηγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Ζ έπαξζε ησλ Διιήλσλ θαη ε αλάγθε ηνπο γηα θνηλσληθή πξνβνιή είλαη έλα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαθεκίζεηο θπξίσο κε πεξηπαηρηηθφ 

ηξφπν: «ε απηή ηε ρψξα φινη μέξνπκε θάπνηνλ πνπ ηα μέξεη απφ κέζα…» θαη «ζε 

απηή ηε ρψξα φινη είκαζηε πξφεδξνη…» αιιά «πάλσ απφ φια είκαζηε παξέα».
230

 Οη 

Έιιελεο είλαη θσλαθιάδεο θαη ηζαθψλνληαη εχθνια, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε 

δηαθήκηζε γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα ην Λνλδίλν φπνπ έλαο Έιιελαο νδεγφο 

θσλάδεη ζε Άγγιν νδεγφ πνπ ζηακαηάεη ζε δηάβαζε πεδψλ θαη Διιελίδα πνπ πεξλά 

ην δξφκν εθείλε ηελ ψξα αξρίδεη λα ηζαθψλεηαη κε ηνλ Έιιελα.
231

 Σν ζαζηηζκέλν 

βιέκκα ηνπ Άγγινπ νδεγνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ.  

ε δηαθήκηζε γηα κπχξα εκθαλίδεηαη νπξά ζε δεκφζηα ππεξεζία, φπνπ 

πξνθαιείηαη εθλεπξηζκφο θαη θαηά ζπλέπεηα αλεβαίλνπλ νη ηφλνη.
232

 ηαλ φκσο 

αληηιακβάλνληαη φηη θαηάγνληαη απφ ηελ ίδηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαηεπζείαλ 

κνλνηάδνπλ θαη ραιαξψλνπλ ηνπο ηφλνπο. «Δίλαη ηξεινί απηνί νη Έιιελεο» αθνχγεηαη 

απφ ηνλ εθθσλεηή.  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ζηηο δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη θαη 

ζηεξενηππηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε εζληθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

δηαθεκίζεηο γηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, πξνβάιιεηαη απφ ηε κία Θεζζαινληθηφο λα 

κπαίλεη ζε αζελατθφ θνχξλν θαη λα δεηάεη κπνπγάηζα κε ηπξί θαη απφ ηελ άιιε 

θαθηαλφο λα ξσηά Μαληάηε πψο αληηκεησπίδνπλ ζηε Μάλε ην κλεζηήξα ηεο 
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 Ακθναϊκι ηυκοποιία, Άλφα, μπφρα, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=mrNkhCB7OOc, 
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αδεξθήο ηνπο, κε καραίξα ή κε ζνπγηά.
233

 Ο ζθνπφο ησλ δηαθεκίζεσλ απηψλ είλαη λα 

πξνβάινπλ φηη κέζσ ηεο εηαηξίαο κπνξνχκε φινη ζηελ Διιάδα λα γλσξηζηνχκε 

θαιχηεξα παξά ηηο εζλνηνπηθέο δηαθνξέο καο.  

 

 ΔΘΝΗΚΟ ΑΦΖΓΖΜΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚ(ΗΣΗΚ)Δ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΔΗ 

 

Οη πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηψλ λα αλαθεξχμνπλ ηα πξντφληα ηνπο ειιεληθά 

δεκηνπξγνχλ έλα πνιχ ελδηαθέξνλ αθήγεκα ειιεληθφηεηαο. Σν εζληθφ αθήγεκα θαη 

νη ζπκβνιηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηαθεκίζεηο ησλ εηαηξηψλ απηψλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ ε Prideaux αλαθέξεη σο „achieving 

nationalistic credentials‟(επίηεπμε εζληθηζηηθψλ δηαπηζηεπηεξίσλ).
234

 Αξρηθά, ηα 

πξντφληα εθφζνλ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, κε ειιεληθέο πξψηεο χιεο, κε 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δελ κπνξεί λα κε ζεσξνχληαη ειιεληθά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαθεκίζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη δηαθήκηζε γηα κπχξα, ε νπνία αθνχ παξάγεηαη 

«απφ δηθφ καο ειιεληθφ θξηζάξη, δηθά καο ρέξηα, ζηε δηθή καο γε, δελ κπνξεί, δηθφ 

καο ζα είλαη θαη ην φλνκα». Πξνβάιεη ηζηνξία θαηά ηελ νπνία απφ θαθελείν ζηέιλαλε 

άηνκα λα θέξνπλ κπχξεο απφ ην ςπγείν, πνπ ήηαλ καθξηά, αιιά δελ επέζηξεθαλ θαη 

απνδίδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξντφληνο ζηε ζχκπηπμε ησλ ιέμεσλ ηεο 

αθήγεζεο: «Ακ ζηέιλαλ ηνλ έλαλ… Ακζηέι-λαλ ηνλ άιινλ… βγήθε ην φλνκα 

Άκζηει».
235

  

Σα δηαθεκηδφκελα πξντφληα «έρνπλ κέζα ηνπο ηε κλήκε θαη ην άξσκα ηεο 

Διιάδαο πνπ αγαπάκε»
236

, «έρνπλ ηε γεχζε ηεο Διιάδαο πνπ αγαπάκε»
237

, κέζσ ησλ 

πξντφλησλ «αλαθαιχπηνπκε ηελ άιιε Διιάδα πνπ ιαηξεχνπκε»
238

. Αθφκα θαη ζε 

δηαθήκηζε ηνπ ππνπξγείνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πνπ παξνηξχλεη ηελ αγνξά 

ειιεληθψλ θξαζηψλ, ε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα είλαη πνιχ έληνλε θαζψο «ε 

Διιάδα είλαη θνκκάηη ηεο ςπρήο καο».
239

  

                                                           
233

 Aegean Airlines, αεροπορικά ειςιτιρια, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=btark5_tnnY, 
https://www.youtube.com/watch?v=TExqx-sP_w8 
234

 J. Prideaux, ό π., ς. 623 
235

 Ακθναϊκι Ηυκοποιία, Amstel, μπφρα, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=jIwNlNNk-Uc 
236

 Δωδϊνθ, παγωτά, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=v2tC0W2T6vY 
237

 Ακθναϊκι Ηυκοποιία, Άλφα, μπφρα, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=MZ-dA6up6Jo 
238

 Ηυκοποιία Αταλάντθσ, Pils Hellas, μπφρα, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=Yzz2Qr_SU64 
239

 Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, κραςί, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=H_HVbo052cQ 

https://www.youtube.com/watch?v=btark5_tnnY
https://www.youtube.com/watch?v=TExqx-sP_w8
https://www.youtube.com/watch?v=jIwNlNNk-Uc
https://www.youtube.com/watch?v=v2tC0W2T6vY
https://www.youtube.com/watch?v=MZ-dA6up6Jo
https://www.youtube.com/watch?v=Yzz2Qr_SU64
https://www.youtube.com/watch?v=H_HVbo052cQ
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ηαλ επηιέγεηο ειιεληθά πξντφληα «δηαιέγεηο Διιάδα»
240

. Σα πξντφληα γίλνληαη 

ειιεληθά, ζπλδένληαη κε ηηο παξαδφζεηο, ηηο κλήκεο, ηελ ειιεληθή θχζε, ηηο εζληθέο 

αμίεο θαη εκείο πνπ ηα αγνξάδνπκε γηλφκαζηε πην πνιχ Έιιελεο, απνδερφκαζηε ηηο 

εηαηξίεο σο ειιεληθέο θαη «φινη καδί κπνξνχκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν γηα ηνλ ηφπν 

καο»
241

. «Νηψζνπκε ππεξήθαλνη γηα ηε ρψξα καο»
242

 θαη δίλνπκε «ςήθν 

εκπηζηνζχλεο ζηελ Διιάδα»
243

 καδί κε ηηο εηαηξίεο πνπ εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

ζην εμσηεξηθφ.   

Σα πξντφληα «θνπβαιάλε αμίεο»,
244

 εζληθέο αμίεο. «Ζ πνηφηεηα θαη ε 

ειιεληθφηεηα είλαη αμίεο θαη δέζκεπζε» αθνχγεηαη ζε δηαθήκηζε αιπζίδαο 

ζνππεξκάξθεη πνπ πξνβάιεη ηε ζεηξά ηεο κε πξντφληα απφ επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, ηα νπνία φρη κφλν «είλαη πνηνηηθά αιιά είλαη κέζα γηα λα ζηεξίμνπκε ηνλ 

ηφπν καο».
245

 «Σψξα πνπ φινη ςάρλνπλ ηηο ρακέλεο αμίεο, [ζηελ εηαηξία] είλαη 

πεξήθαλνη πνπ δελ ηηο έραζαλ πνηέ» θαη εκείο ζαλ θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ 

κπνξνχκε λα „είκαζηε πεξήθαλνη‟ φηη δηαηεξνχκε ηηο ίδηεο αμίεο, ηηο αμίεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θηιίαο, ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα. «Να ζέβεζαη ην 

παξειζφλ θαη λα νλεηξεχεζαη ην κέιινλ, λα θξαηάο ηηο παξαδφζεηο ζνπ κα λα ηνικάο 

λα θαηλνηνκείο, λα κέλεηο πηζηφο ζηηο αμίεο ζνπ θαη λα ηηο κεηαδίδεηο ζε απηνχο πνπ 

αγαπάο, λα ληψζεηο πεξήθαλνο γηα ηε ρψξα ζνπ θαη λα δείρλεηο ζε φινπο πφζν καθξηά 

κπνξεί λα θηάζεη…» καο ζπκβνπιεχεη εηαηξία δπκαξηθψλ.
246

 

Πνιχ ζπρλά εκθαλίδεηαη θαη ην εζληθφ ζχκβνιν ηεο ζεκαίαο γηα λα θαηνρπξσζεί 

ε ειιεληθφηεηα ησλ πξντφλησλ. Δμάιινπ, ην 2012 δηακνξθψζεθε ην λνκνζρέδην γηα 

ην „ήκα ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ‟ πνπ αθνξά ηε ζήκαλζε „ειιεληθφ 

πξντφλ‟ κε ε ζπλνδεία ειιεληθήο ζεκαίαο ζε ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ.  

                                                           
240

 Υφαντισ, αλλαντικά, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=W1yf9H27qgs 
241

 οδόπθ, γάλα, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=s7tLVtEF23I 
242

 Μζλιςςα, ηυμαρικά, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=ee2Fk0FTRNM 
243

 Ακθναϊκι Ηυκοποιία, Heineken, μπφρα, 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=wjOQMoMnS6g 
244

 Ρίνδοσ, κοτόπουλα, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=oowC1vQ3mgE 
245

 ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=_cIN8Dg5_II 
246

Μζλιςςα, ηυμαρικά, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=ee2Fk0FTRNM 
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Πξντφληα πνπ θέξνπλ απηφ ην ζήκα είλαη είηε πξντφληα ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή 

ή/θαη ε επεμεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, είηε κέξνο ησλ πξψησλ πιψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ηνπο είλαη ειιεληθφ, είηε ν ηξφπνο 

παξαζθεπήο ηνπο είλαη παξαδνζηαθφο ή θάπνηαο ηδηαίηεξεο επεμεξγαζίαο.
247

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη δηαθήκηζε γαιαθηνβηνκεραλίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζήκα ειιεληθνχ πξντφληνο είλαη ζήκα δηθαίσζεο θαζψο «φηαλ είζαη 100% ειιεληθφ 

πξντφλ, ην ζήκα ην παίξλεηο κε ηα ηζαξνχρηα».
248

  

Ζ εκθάληζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηηο δηαθεκίζεηο απνηειεί πηζηνπνίεζε 

εζληθφηεηαο. ε δηαθήκηζε γηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα εκθαλίδνληαη παηδηά λα 

παίδνπλ ζε ζνθάθηα λεζηνχ θαη λα ηξέρνπλ κέζα απφ θνπάδηα δψσλ θαη ακπειψλεο 

θπκαηίδνληαο ηελ ειιεληθή ζεκαία ππφ ηνπο ήρνπο ιχξαο.
249

 Ζ δηαθήκηζε θαηαιήγεη 

ζε έπαξζε ηεο ζεκαίαο ζε θάπνην ςειφ ζεκείν ηνπ λεζηνχ θαη ε εθθσλήηξηα 

αλαθέξεη: «Απηφ πνπ γηα θάπνηνπο είλαη έλα θνκκάηη παλί, γηα καο είλαη έλα θνκκάηη 

ηεο ηζηνξίαο καο θαη ζα θάλνπκε ηα πάληα γηα λα θξαηήζνπκε ςειά φζα 

αληηπξνζσπεχεη. Σν ρξσζηάκε ζηα παηδηά καο. Πεξήθαλνη σο Έιιελεο». Σν ζχκβνιν 

ηεο ειιεληθφηεηαο, ην εζληθφ ζχκβνιν ηεο ζεκαίαο πεξηθιείεη φιεο ηηο αμίεο, ηελ 

ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ησλ Διιήλσλ. Ζ δηαθεκηδφκελε εηαηξία ελζηεξλίδεηαη φια 

ηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ θαη πξνβάιεη ηελ ππεξεθάλεηα ηεο 

                                                           
247

 Δ. Χαροντάκθσ, «Ελλθνικά προϊόντα και με τθ βοφλα», Σο βιμα(18/03/2012), 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=449077 
248

 Πλυμποσ, γάλα, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=Ol4o9ofA69k 
249

 Πλυμποσ, γαλακτοκομικά, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=s7Z3Pn86UJQ 

Μνξθέο ειιεληθνχ ζήκαηνο ζε πξντφληα. 

Πεγή: Γηαδίθηπν 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=449077
https://www.youtube.com/watch?v=Ol4o9ofA69k
https://www.youtube.com/watch?v=s7Z3Pn86UJQ
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λα ραξαθηεξίδεηαη ειιεληθή θαη ην ρξένο ηεο πξνο ηνπο Έιιελεο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Ζ δηαθήκηζε κε ζαθείο εζληθηζηηθνχο ππαηληγκνχο επηθαιείηαη ην αίζζεκα ηνπ 

παηξησηηζκνχ θαη βαζηδφκελε ζηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ 

ησλ παηδηψλ καο δεκηνπξγεί έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε γηα ην ρξένο καο σο 

Έιιελεο λα ζηεξίμνπκε θαη λα πεξηραξαθψζνπκε νηηδήπνηε ειιεληθφ.  

Αληίζηνηρε είλαη δηαθήκηζε ηνπ νκίινπ ζνππεξκάξθεη ΔΛΟΜΑ ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, φπσο κπνηηιηάξηζκα ζην δξφκν, νηθνγελεηαθφ 

ηξαπέδη θ.α., θαη ε ειιεληθή ζεκαία εκθαλίδεηαη αθφκα θαη δσγξαθηζκέλε ζηα 

πξφζσπα θαη ζηα ξνχρα ησλ αλζξψπσλ.
250

 Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί νπαδηθή θαη ν εθθσλεηήο ιέεη φηη «Μαο ελψλεη ε 

θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα λα ζηεξίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν, καο ελψλεη ε ίδηα 

ππεξεθάλεηα γηα φηη ειιεληθφ, καο ελψλνπλ νη ίδηεο ραξέο, ηα ίδηα ρξψκαηα. Σψξα 

καο ελψλεη θαη θάηη αθφκα, κία νκάδα, ε δηθή ζαο νκάδα. Δίκαζηε απφ ηνλ ίδην ηφπν, 

καο μέξεηε κε ην φλνκά καο, ηψξα ζα καο κάζεηε ζαλ ηελ θαιχηεξε νκάδα».  

Οη εηαηξίεο καο „νκνινγνχλ‟ ζηηο δηαθεκίζεηο ηνπο φηη είκαζηε φινη Έιιελεο, 

έρνπκε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηεξίδνπκε ηνλ ηφπν καο, καο ελψλνπλ νη ίδηεο αμίεο 

θαη παξαδφζεηο. Έηζη κπνξνχλ νη Έιιελεο θαηαλαισηέο πην εχθνια λα ηαπηηζηνχλ 

καδί ηνπο θαη λα πξνηηκήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Ζ εζληθή ππεξεθάλεηα θαη ν 

παηξησηηζκφο είλαη δηάρπηα ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θηάλνληαο αθφκα θαη ζε επίπεδα εζληθηζκνχ, δεκηνπξγψληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

„εζληθηζκνχ ηεο ειιεληθήο αγνξάο‟. Καη‟ επέθηαζε, ζην κπαιφ ηνπ ειιεληθνχ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ δεκηνπξγείηαη ε πεπνίζεζε φηη, αλ δελ αγνξάδνπλ ειιεληθά 

πξντφληα θαη δε ζηεξίδνπλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη 

Έιιελεο.  
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 Ελομάσ, όμιλοσ ςουπερμάρκετ, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=XHxWyOgcdYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=XHxWyOgcdYQ
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4. ΖΜΑΗΝΟΜΔΝΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 

Ζ πξνβνιή ζηηο δηαθεκίζεηο ζηνηρείσλ παξαδνζηαθφηεηαο θαη ειιεληθφηεηαο 

απνζθνπεί ελ ηέιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ αθεγήκαηνο ηεο πνηφηεηαο. Σν πξντφλ 

εκπινπηίδεηαη κε παξαδνζηαθά, ηνπηθά θαη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα κπνξέζεη 

αξρηθά λα „κηιήζεη‟ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε πην νηθείνπο 

φξνπο θαη ηειηθά λα αλαδείμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ. Ζ πνηφηεηα απηή είλαη φκσο ε 

πνηφηεηα πνπ αλαδεηνχλ λα βξνπλ νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζηα πξντφληα πνπ 

επηιέγνπλ θαη είλαη κηα πνηφηεηα „αδηακθηζβήηεηε‟, θαζψο είλαη „ειιεληθή 

πνηφηεηα‟. Σα πξντφληα είλαη πνηνηηθά γηαηί είλαη ειιεληθά, παξαδνζηαθά θαη 

παξάγνληαη ηνπηθά. Έηζη, ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ αζθείηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο είλαη ηφζν ηζρπξή πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ακθηβάινπλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ δηαθεκηδφκελσλ πξντφλησλ θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ακθηζβεηνχλ 

ηελ ίδηα ηνπο ηελ εζληθή ηαπηφηεηα. 

«ε απηφλ ηνλ ηφπν φηη αμίδεη θαίλεηαη. Ίζσο είλαη απηφ ην άπιεην θσο πνπ έρεη ε 

Διιάδα θαη πνπ ηειηθά ηα δείρλεη φια. ηη θαη λα είλαη, αθφκα θη αλ θξπθηεί γηα ιίγν 

ηειηθά πάληα θαίλεηαη, θαίλεηαη κε κηα καηηά ή κε έλα άγγηγκα, θαίλεηαη απφ ηηο 

κπξσδηέο πνπ βγάδεη ή απφ ην ρξψκα πνπ παίξλεη, θαίλεηαη απφ ηνλ ηφπν πνπ ην 

γέλλεζε, απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην θξφληηζαλ, ην έιεγμαλ, ην κεηέθεξαλ, θαίλεηαη 

ζηε γε, θαίλεηαη θαη ζην ηξαπέδη καο. Λέλε φηη δηαιέγνπκε δχζθνια, ίζσο γηαηί 

μέξνπκε λα δηαιέγνπκε ζσζηά. Γηαηί ζε απηφλ ηνλ ηφπν φηη αμίδεη, θαίλεηαη.» 

αθνχγεηαη ζε δηαθήκηζε αιπζίδαο ζνππεξκάξθεη πνπ πξνσζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

θακπάληαο ηεο «Σαμίδη ζηελ ειιεληθή πνηφηεηα» ηα πξντφληα ηεο απφ Έιιελεο 

παξαγσγνχο.
251

 πγθεθξηκέλα, γλσζηφο Έιιελαο ζεθ ηαμηδεχεη ζηελ Διιάδα θαη 

καζαίλεη ηα κπζηηθά γηα ηελ παξαγσγή νζπξίσλ, δπκαξηθψλ, θξαζηνχ θαη ραιβά.
252

 Ζ 

πνηφηεηα είλαη αδηακθηζβήηεηε θαζψο πξνέξρνληαη απφ Έιιελεο παξαγσγνχο πνπ ηα 

παξάγνπλ κε κεξάθη, θξνληίδα, «θξαηψληαο ηηο παξαδφζεηο». 
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 Lidl, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=bPrOsOK6H9M 
252

 Lidl, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2016 , https://www.youtube.com/watch?v=haBEUO-b-ds, 

https://www.youtube.com/watch?v=MQsquZcm--U, 
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Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε κηθξέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο νη κεγάιεο 

αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη πξνβάινπλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο. Δπηπιένλ, πξνβάινπλ θαη ηελ επηζπκία 

ηνπο λα παξέρνπλ ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο πξντφληα, πνπ εθφζνλ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ίδην ηφπν, είλαη πνηνηηθά. «ήκεξα ε Διιάδα έρεη αλάγθε λα παξάγεη 

πξντφληα ειιεληθά πςειήο πνηφηεηαο… θαη [ε εηαηξία] καο έρεη δψζεη ηδέεο… γηα ην 

πψο ζα ηνλίζνπκε ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ ειιεληθφηεηα ησλ πξντφλησλ καο» 

αθνχγεηαη απφ ηδηνθηήηε αιιαληνπνηείνπ πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ αιπζίδα 

ζνππεξκάξθεη.
253

 Ζ εηαηξία «ζηεξίδεη γεληέο Διιήλσλ παξαγσγψλ, εκπηζηεχεηαη ην 

κεξάθη ηνπο θαη επηιέγεη γηα ζαο ηα θαιχηεξα ειιεληθά πξντφληα».
254

  

Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ζπλδέεηαη κε ηε γλεζηφηεηα ηεο ειιεληθφηεηαο θαη 

ηελ απζεληηθφηεηα ηεο παξάδνζεο γηα λα γίλεη πηζηεπηή. «ε απηφλ ηνλ επινγεκέλν 

ηφπν θηηάρλεηαη ην [πξντφλ] κε πίζηε ζηελ παξάδνζε, αγλά πιηθά θαη ην κεξάθη ηεο 

νηθνγέλεηαο…» αλαθέξεηαη ζε δηαθήκηζε γηα «γλήζην» θξεηηθφ παμηκάδη.
255

 Οη 

«απζεληηθέο γεχζεηο» πνπ καο πξνζθέξεη γαιαθηνθνκηθή εηαηξία βαζίδεηαη ζηελ 

«ηπξνθνκηθή καο παξάδνζε, ζην ειιεληθφ αηγνπξφβεην γάια, πνπ δίλεη ζηα 

[πξντφληα] ηελ παξαδνζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη γεχζε, πξντφληα πνπ αμίδεη λα 

ηξψλε ηα παηδηά καο».
256

  Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε ηεο πνηφηεηαο, αιιά αξθεί λα ζπλδεζεί κε εζληθέο αμίεο γηα 

λα ζεσξήζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη είλαη πνηνηηθφ. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζνχλ θαη δχν δηαθεκίζεηο γηα ειαηφιαδν ζηηο νπνίεο θχξην ζέκα είλαη ε 

αλαδήηεζε πνηφηεηαο.
257

 πγθεθξηκέλα, ζηε κία πξνβάιιεηαη ζε αληηπαξαβνιή 

βηνιίζηξηα θαη ιατθφο ηξαγνπδηζηήο θαη ζηελ άιιε παηδί θαη εγθιεκαηίαο κε ζηνιή 

θξαηνχκελνπ θαη ρεηξνπέδεο. ηελ πξψηε ν εθθσλεηήο ιέεη «Μαθάξη λα κπνξνχζεο 

λα μερσξίζεηο ηελ πνηφηεηα ηφζν εχθνια θαη ζε έλα κπνπθάιη ειαηφιαδν» θαη ζηε 

δεχηεξε «Μαθάξη λα κπνξνχζεο λα μερσξίζεηο ην θαιφ ηφζν εχθνια θαη ζε έλα 

                                                           
253

 ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dm66yNskvd8 
254

 ΑΒ Βαςιλόπουλοσ, αλυςίδα ςουπερμάρκετ, 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=ObS_hmCt7cE 
255

 Τςατςαρωνάκθ, παξιμάδι, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=kA9568WpW7g 
256

 Λεβζτι, τυρί, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=3Iuvqb0ARfY 
257

 Ελαΐσ, Άλτισ, ελαιόλαδο, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=WB6I2XQ86lY, 2008, 

https://www.youtube.com/watch?v=bEEPsLilph0 
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https://www.youtube.com/watch?v=3Iuvqb0ARfY
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https://www.youtube.com/watch?v=bEEPsLilph0
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κπνπθάιη ειαηφιαδν». Οη δχν δηαθεκίζεηο πξνβάινπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην „θαιφ‟ 

κέζσ «θνηλσληθψλ ζπλεηξκψλ» ζέινληαο λα καο επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηνηηθνχ θαη θαινχ ειαηνιάδνπ. «Μφλν αλ δηαζθαιίδεηο ηελ 

πνηφηεηα απφ ην κάδεκα ηεο ειηάο έσο ην ηξαπέδη» θαη «κφλν αλ θξχβεηο κέζα ζνπ ηηο 

θαιχηεξεο ζνδεηέο ηεο ρψξαο καο» κφλν ηφηε «γίλεζαη ην αγαπεκέλν ειαηφιαδν ησλ 

Διιήλσλ».   

 

5. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ 

 

Σα πξντφληα πνπ πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

αλαθεξχζζνληαη παξαδνζηαθά, αθνχ παξάγνληαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν, ζε 

παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ, απφ παξαδνζηαθνχο αλζξψπνπο.  Καηνρπξψλνληαη θαη σο 

ειιεληθά θαζψο θέξνπλ φιεο ηηο εζληθέο αμίεο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, 

θαη νη εηαηξίεο πνπ ηα παξάγνπλ ζεσξνχληαη ειιεληθέο θαη γη‟ απηφ αμίδνπλ ηελ 

πξνηίκεζή καο.  

Ζ ρξήζε ζηνηρείσλ παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηηο δηαθεκίζεηο ζηνρεχεη 

θπξίσο ζηελ πξνβνιή νηθείσλ πξντφλησλ. Αλ νη δηαθεκίζεηο αληαλαθινχλ ζηνηρεία 

παξάδνζεο θαη εζλφηεηαο, ηα πξντφληα γίλνληαη νηθεία θαη απνθηνχλ αμηνπηζηία.
258

 Ο 

απψηεξνο ζθνπφο απηψλ ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηη πην πνηνηηθφ απφ 

ην παξαδνζηαθφ θαη ειιεληθφ; 

Έηζη, νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο δεκηνπξγνχλ κηα ζχλδεζε κε έλα «κπζηθφ, 

νπηνπηθφ παξειζφλ»,
259

 „κε ηηο παιηέο θαιέο κέξεο, φηαλ ε δσή ήηαλ πην απιή θαη 

ραξνχκελε. Οη Lewis θαη Catteson αλαθέξνπλ φηη απηφ ην παξειζφλ δελ ππήξμε πνηέ 

αιιά ε απήρεζή ηνπ είλαη ζπκπησκαηηθή θαζψο αληαλαθιά θνηλσληθνχο δεζκνχο, 

                                                           
258

 S. Klaus, “Folklore in Mass Media: National Garb, Places of Identity and Fairies in (Post)communist 

Advertising”, Studia mythologica Slavica, 13(2010), ς. 295, V. L. Newton, “Folklore and Advertising: An 

Examination of Traditional Themes and Motifs in British Twenty-First-Century Television Advertising 
Campaigns”, Folk Life, 48:1(2010), ς. 53 
259

 J.F. Lewis, P. Catteson, ‘Selling the Good Old Days: Images of Rural Utopia in Contemporary 

American Advertising’, in Gender and Utopia in Advertising, L., A. Manca(editors), Procopian Press, 
Illinois 1994, ς. 145–53. 
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ξπζκνχο θαη ηαπηφηεηεο πνπ αλαδεηνχληαη απφ ην θνηλφ κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη 

φρη κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.
260

  

Αλ θαη κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φηη νη δηαθεκίζεηο πξνβάινπλ έλα νπηνπηθφ 

παξειζφλ, φπνπ φια κπνξεί λα ήηαλ θαιχηεξα, θαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ επηζπκεί 

λα ην δεη, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ε ρξήζε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

ειιεληθφηεηαο ζηηο δηαθεκίζεηο ζήκεξα είλαη ζπκπησκαηηθή. πγθεθξηκέλα, 

αθνινπζεί θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζπγθπξία, απηή ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Καη κάιηζηα, δελ απνηειεί κφλν ειιεληθφ 

θαηλφκελν αιιά παλεπξσπατθφ, ζε κηα αλάγθε εχξεζεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαη κείσζεο ηεο θνηλσληθήο αβεβαηφηεηαο. Οη εζληθέο θνηλσλίεο ζήκεξα πξνζπαζνχλ 

λα ππεξαζπηζηνχλ εζληθέο θαη παξαδνζηαθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο,
261

 επηθεληξψλνληαη 

ζην εζληθφ ζπκθέξνλ
262

 θαη ζηελ εθρψξεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ηνπ ειέγρνπ ησλ 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ.
263

 ηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο παξαηεξείηαη ην εζληθφ θαηλφκελν ηεο πεξηραξάθσζεο ησλ 

εζληθψλ αμηψλ θαη αλαδηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

παξειζφλ πνπ θαληάδεη πην νκνηνγελέο θαη πην δίθαην γηα ηα εζληθά ππνθείκελα.
264

 

Ζ εζληθνπνίεζε ησλ αγνξψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη δηαθεκίζεηο λα ιακβάλνπλ 

„εζληθφ‟ ραξαθηήξα θαζψο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζληθή αγνξά 

θαη κεηαρεηξίδνληαη ζηνηρεία εζληθήο ηαπηφηεηαο πξνο φθεινο ησλ εηαηξηψλ. Οη 

δηαθεκίζεηο, αληηθαηνπηξίδνληαο θνηλσληθέο ηάζεηο, εκπνξεπκαηνπνηνχλ ζχκβνια 

παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ ην „folklure‟(ζχκπηπμε ησλ 

φξσλ folklore θαη lure). Σν folklure
265

 αθνξά ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ παξάδνζεο θαη 
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ιατθήο θνπιηνχξαο ζηηο δηαθεκίζεηο ψζηε λα δειεάζνπλ θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη.  

κσο, κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ ηα ζχκβνια πνπ αληινχληαη απφ ηε ιατθή 

παξάδνζε θαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη θαη 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη δεκηνπξγψληαο λέα ηδενινγηθά ζπζηήκαηα πην απηά ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Ζ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο 

επνρήο επηβάιιεη ηελ εχξεζε δεζκψλ κε ην παξειζφλ θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δσήο θαη θαηαδεηθλχεη ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαλ Έιιελεο πξέπεη λα 

ππεξεηήζνπκε σο αληίδνηα ζηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Απαληψληαο, ινηπφλ, ζηελ αλάγθε καο ζαλ θνηλσληθά ππνθείκελα γηα κηα ζηαζεξή 

θαη ήξεκε θνηλσληθή δσή, νη δηαθεκίζεηο καο πξνηείλνπλ ηα πξντφληα πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα καο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπκε απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο. Καη‟ επέθηαζε, 

καο ππαγνξεχνπλ απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη καο νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζαλ 

Έιιελεο  πξέπεη λα έρνπκε αλ επηζπκνχκε ε νηθνλνκία θαη ε θνηλσλία καο λα 

αλαθάκςεη.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Ζ ζχλζεζε θαη εξκελεία ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ νλνκάδεηαη 

θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε αληίζηνηρα. Καη νη δχν δηαδηθαζίεο 

πξνυπνζέηνπλ κηα πξνεγεζείζα θαζηέξσζε ζπκβάζεσλ, γλψζε θαη εκπεηξία ηφζν ηνπ 

δεκηνπξγνχ φζν θαη ηνπ αλαγλψζηε ηνπ κελχκαηνο γηα λα πξνρσξήζνπλ αληηζηνίρσο 

ζηε ζπγθξφηεζε θαη θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ. 

Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηειενπηηθά, πνπ απνηεινχλ θαη 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη πνιπζήκαληα θαη δηέπνληαη απφ πνιινχο 

θψδηθεο. Οη δηαθεκίζεηο γίλνληαη πνιπεπίπεδεο θαη απνηεινχληαη απφ έλα ζχκπιεγκα 

κελπκάησλ κε επηξξνέο απφ ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ή ηεο θαληαζίαο θαη απφ ηνλ 

ξεαιηζηηθφ θαη ππαξθηφ. Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα αλαιχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πνιηηηζκηθφ θψδηθα ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ηνπ αλαγλψζηε. Ο αλαγλψζηεο θαιείηαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ λνήκαηνο, απνθσδηθνπνηψληαο απηφ ην 

πνιιαπιφ ζχκπιεγκα κελπκάησλ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη ν ίδηνο ειέγρεη ηελ απνθσδηθνπνηεηηθή δηαδηθαζία θαη 

ζεσξεί ηειηθά ην κήλπκα σο πξντφλ δηθήο ηνπ ζθέςεο. Απαιιάζζεηαη έηζη απφ ην 

αίζζεκα ηεο ελνρήο φηη εμαπαηήζεθε απφ θάηη πνπ ηνπ επέβαιαλ θαη γίλεηαη 

„ζπλέλνρνο‟ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Έηζη, ε απνθσδηθνπνίεζε γίλεηαη κηα επράξηζηε θαη 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Ζ δηαθήκηζε πνπιά πξντφληα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ πξνβάιινληαη 

ζηηο δηαθεκίζεηο εμππεξεηνχλ απηφλ ηνλ ζθνπφ. Απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ κεηαρεηξίδεηαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο κε ηνπο θαηαλαισηέο. 

Σα ζηνηρεία ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο πεξηφδνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ θψδηθεο θνηλά απνδεθηνχο απφ ην 

εζληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ ρξήζε ηνπο απνζθνπεί πξσηίζησο ζηελ νηθεηνπνίεζε 

ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο. Έηζη, γίλεηαη δπλαηή ε ηαχηηζε ηνπ 

θαηαλαισηή κε ην πξντφλ κέζσ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πξψηνπ πνπ 

κεηνπζηψλνληαη ζην δεχηεξν. Οη εηθφλεο απφ νηθηζκνχο, ε παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηα 
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ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θχζεο, ην ηνπηθφ ηδίσκα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ 

θαζίζηαληαη ζεκαίλνληα παξάδνζεο θαη ειιεληθφηεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθφηεηαο κέζα απφ ηηο δηαθεκίζεηο κεηνπζηψλνληαη ζηα δηαθεκηδφκελα 

πξντφληα κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία λα γίλνληαη ζεκαίλνληα ησλ εζληθψλ αμηψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Ζ παξάδνζε πξνβάιιεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο κέζσ ζηεξενηχπσλ ηεο ζπιινγηθήο 

κλήκεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα „απζεληηθή‟ παξαδνζηαθή 

εκπεηξία. Σν πξντφλ εληάζζεηαη ζην ίδην πιαίζην θαη θέξεη ηηο κλήκεο θαη ηελ 

παξάδνζή καο.  Έηζη, θαζίζηαηαη απζεληηθφ, ρσξηάηηθν, παξαδνζηαθφ, ειιεληθφ, 

δηαρξνληθφ θαη ηειηθά άμην πξνηίκεζεο θαη αγνξάο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη λα 

πξνβάιιεηαη θαη ράζκα αλάκεζα ζηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο θαη ηνλ αζηηθφ, πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ πξνβνιή ηεο ζπληήξεζεο θαη δηαρξνληθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ αγξνηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ κέζσ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ ράζκαηνο κέζσ ηεο αγνξάο ηνπ.  

Οη αλαπαξαζηάζεηο ηεο παξάδνζεο, εκπινπηηζκέλεο κε άκεζεο αλαθνξέο ζε 

ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπλζέηνπλ ηειηθά ην αθήγεκα ηεο ειιεληθφηεηαο. Μέζσ 

απηήο ηεο ξεηνξηθήο, νη δηαθεκηζηέο πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ην ειιεληθφ 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη νη εηαηξίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο είλαη ειιεληθά. ηη, ζηελ 

επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη εηαηξίεο κνηξάδνληαη ηα ίδηα άγρε θαη ηελ ίδηα 

αβεβαηφηεηα κε ηνπο Έιιελεο, φηη ζηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία, 

φηη νρπξψλνπλ θαη θαηνρπξψλνπλ ηηο εζληθέο αμίεο. ε έλα  θιίκα έληνλεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ηα πξντφληα ιακβάλνπλ φια ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ Διιήλσλ θαη εμαζθαιίδνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αγνξά ηνπο απφ ην ειιεληθφ 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Γίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Διιήλσλ θαη θηάλνπλ αθφκα λα 

θέξνπλ ζηνηρεία εζληθηζηηθά, φπσο ν παηξησηηζκφο θαη ε ππεξεθάλεηα γηα ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα. 

Ζ δηαδηθαζία ηαχηηζεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο κε ηνλ Έιιελα 

θαηαλαισηή απνζθνπεί, ηειηθά, ζηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Σν πξντφλ 

εκπινπηίδεηαη κε παξαδνζηαθά, ειιεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγεηαη ηνπηθά. 

Άξα, είλαη αμηφπηζην θαη θέξεη κηα πνηφηεηα „ειιεληθή‟. Ζ πνηφηεηα απηή, φπσο 

πξνβάιιεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο θαληάδεη „αδηακθηζβήηεηε‟ φζν αδηακθηζβήηεηε 

θαληάδεη ε εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Διιήλσλ.  
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Οη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ κεραληζκφ απνθινίσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα 

θαηαζιηπηηθά ηεο ζηνηρεία θαζψο πξνβάινπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ έλαλ θφζκν 

νπηνπηθφ, ραξνχκελν, καθξηά απφ ηελ πεδή θαζεκεξηλφηεηα. Πξνζθέξνπλ έλαλ 

ηξφπν δσήο εμηδαληθεπκέλν πνπ δεκηνπξγεί ειπίδεο, αλαθνπθίζεηο θαη δηεμφδνπο απφ 

ηηο δπζρέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σα ζχκβνια ηεο παξάδνζεο θαη ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ζπλζέηνπλ απηφλ ηνλ νπηνπηθφ θφζκν. Φαίλεηαη λα κελ είλαη έλαο θφζκνο 

εμσπξαγκαηηθφο αιιά απηφο, εκπινπηηζκέλνο κε ζηνηρεία νηθεία, πνπ αλαθαιεί 

ηξφπνπο δσήο θαη ζπλζήθεο πην επλντθέο θαη αλζξψπηλεο. Σα πξντφληα έξρνληαη λα 

θάλνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε απηφλ ηνλ νπηνπηθφ θφζκν, ζηα 

πιαίζηα κηαο έληνλεο ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο αηκφζθαηξαο.  

Σφζν ε δηαθήκηζε φζν θαη ν πνιηηηζκφο βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε, 

αιιειεπηδξνχλ θαη κεηαβάιινληαη κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ. Σα πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία, πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηνηρεία 

παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο, αλαδηακνξθψλνληαη θαη επαλεξκελεχνληαη θαη 

γίλνληαη ηειηθά κέξε κηαο γεληθφηεξεο ηδενινγίαο πνπ αληαλαθιά ηελ επηθξαηνχζα 

θνηλσληθή ηδενινγία. Οη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ ην φρεκα απηήο ηεο ηδενινγίαο, φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ηηο δεδνκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ 

„εζληθνπνίεζε ηεο αγνξάο‟, ε πεξηραξάθσζε ησλ εζληθψλ αμηψλ θαη ε επηδίσμε 

κείσζεο ηεο θνηλσληθήο θαη εζληθήο αβεβαηφηεηαο παξέρνπλ πξφζθνξν έδαθνο ψζηε 

νη δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάινπλ ζηνηρεία παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. Οη δηαθεκίζεηο πξνβάινπλ ηα πξντφληα πνπ πξέπεη λα 

θαηαλαιψζνπκε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηα θαηαλαιψζνπκε θαη ην πξνθίι 

πνπ πξέπεη λα ππεξεηήζνπκε ζαλ θαηαλαισηέο. Φαίλεηαη λα μεθεχγνπλ φκσο απφ 

απηφ θαη λα θηάλνπλ λα καο ππαγνξεχνπλ ην εζληθφ πξφηππν πνπ πξέπεη λα 

ππεξεηήζνπκε. Μαο ππνδεηθλχνπλ  φηη ηα παξαδνζηαθά θαη ειιεληθά πξντφληα πνπ 

καο πξνζθέξνπλ πξνο θαηαλάισζε γίλνληαη ζηνηρεία εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη εκείο 

σο θαηαλαισηέο γηλφκαζηε πεξηζζφηεξν Έιιελεο κε ηελ αγνξά θαη θαηαλάισζή 

ηνπο. 

Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ζηνηρείσλ παξάδνζεο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί 

ηελ θπξίαξρε, ζα ιέγακε, ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή αγνξά, 

φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο δηαθεκίζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αλ 

θαη κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη ε εθκεηάιιεπζε ζπκβφισλ παξάδνζεο θαη 

ειιεληθφηεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαθήκηζεο είλαη κεκπηή θαη θαηαθξηηέα, ε 
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χπαξμε ηνπο ζε έλα ηφζν δηαδεδνκέλν κέζν επηθνηλσλίαο απνηειεί θαηάθσξν 

παξάδεηγκα ηεο ζπλερνχο δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ππφθεηληαη 

αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ 

γίλνληαη αληηθείκελν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

επνρήο. Καη‟ επέθηαζε, επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, φπσο ε 

ιανγξαθία, ε αλζξσπνινγία θαη ε θνηλσληνινγία, επηβάιιεηαη λα βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή „εγξήγνξζε‟ ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία απηή. Γελ έρεη λφεκα λα 

αλαδεηνχκε αλαρξνληζηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ζαλ „ππνιείκκαηα‟ παξάδνζεο 

αιιά λα δερηνχκε φηη ε παξάδνζε απνηειεί ελεξγφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο θαηαζθεπήο θαη ηδενινγίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθαο δηαθεκίζεσλ (ηαμηλόκεζε αλά πξντνληηθή θαηεγνξία) 

 

Δηαηξία Πξντόλ Έηνο ύλδεζκνο ιόγθαλ ρόιηα 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=MM

vBJONcadc 

«Μάζε θάηη 
πξαγκαηηθά ρξήζηκν 

γηα ηελ Διιάδα» 

Φίινη ζπδεηάλε γηα ηα ρσξηά 
ηεο Διιάδαο. Κσκηθφ. 

Σνπξηζηηθή αηξαμηφλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=bt

ark5_tnnY 

«Δπθαηξία όινη 

ζηελ Διιάδα λα 

γλσξηζηνύκε 

θαιύηεξα» 

Θεζζαινληθηόο κπαίλεη ζε 

θνύξλν, δεηάεη κπνπγάηζα κε 

ηπξί, Αζελαίνο δελ ηνλ 

θαηαιαβαίλεη. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

εζλνηνπηθώλ νκάδσλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=T

Exqx-sP_w8 

«Δπθαηξία όινη 

ζηελ Διιάδα λα 

γλσξηζηνύκε 

θαιύηεξα» 

θαθηαλόο ξσηάεη Μαληάηε 

πώο αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

κλεζηήξα ηεο αδεξθήο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά 

εζλνηνπηθώλ νκάδσλ. 

Aegean Airlines 
Αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=H9g
BCKZ0rKw 

«πλάληεζε αιά 
ειιεληθά» 

Έιιελαο εμεγεί ζε Γεξκαλνχο 

πψο ραηξεηηνχληαη Έιιελεο 

φηαλ ζπλαληεζνχλ. Σνπξηζηηθή 
αηξαμηφλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Db7

WeHE3SoI 

«Εετκπέθηθν αιά 

ειιεληθά» 

Τπάιιεινο ηαβέξλαο δείρλεη 

ζε ηνπξίζηα πψο λα ρνξεχεη 
δετκπέθηθν. Σνπξηζηηθή 

αηξαμηφλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

3lccfWp_tU 

«Κάζε θνξά πνπ 

θάπνηνο θιείλεη 

εηζηηήξην γηα ηελ 

Διιάδα είλαη ζα λα 

θιείλεη ηξαπέδη ζε 

έλα ειιεληθό 

ηαβεξλάθη» 

Εεπγάξη από ηελ Αγγιία 

θιείλεη εηζηηήξηα γηα 

Εάθπλζν, εηνηκάζηεο ζηελ 

ηαβέξλα. Σνπξηζηηθή 

αηξαμηόλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=F

Xx-6ZQqjqo Υσξίο ζιόγθαλ 

Έιιελεο ζην Λνλδίλν 

ηζαθώλνληαη ζην δξόκν. 

Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ. 

Aegean Airlines 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

uR6xd0fgzQ 

«Όιε ε Διιάδα 

θνληά» 

Πιάλα από ειιεληθέο πόιεηο, 

κνπζηθή, θαζεκεξηλή δσή. 

Σνπξηζηηθή αηξαμηόλ. 

Airfasttickets 

Αεξνπνξηθά 

εηζηηήξηα 2014 

https://www.youtub
e.com/watch?v=GV

o3zkb7CYU 

«Με airfast 

αιιηψο… άζη!» 

Κξεηηθνί ζε θαθελείν έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηελ ηερλνινγία. 
Υαξαθηεξηζηηθά εζλνηνπηθψλ 

νκάδσλ. 

Creta Farms Αιιαληηθά  2008 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Mo

MLNcIDjXo 

«Απφιπην 

αιιαληηθφ» 

Δλ Διιάδη: Υαξαθηεξηθά 

πξντφληνο, θξεηηθφ ειαηφιαδν. 

Creta Farms Αιιαληηθά  2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=iXK
aTUhXyj4 

«Σα κφλα αιιαληηθά 

ζηνλ θφζκν κε 
ειαηφιαδν» 

Δλ Διιάδη gourmet: "ηελ 

Διιάδα έρνπκε κάζεη φηη ηελ 
απφιπηε γεχζε ηε ζπλνδεχεη ην 

ειαηφιαδν", θξεηηθφ 

ειαηφιαδν, θνχξλνο ειηάο, 
φπσο άιιεο ρψξεο έρνπλ 

πξντφληα  γλσζηά έηζη θη εδψ 

έρνπκε απηά. εκαηλφκελν 
πνηφηεηαο. 

Creta Farms Αιιαληηθά  2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=IGS

T2jBKY64 

«Γελ είλαη κπζηηθφ, 

είλαη ην ειαηφιαδν» 

Δλ Διιάδη: Γλσζηφο εζνπνηφο 

δείρλεη πψο γίλνληαη ηα 
αιιαληηθά, δηαηξνθηθή αμία 

πξντφληνο, ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληνο, θξεηηθφ ειαηφιαδν. 

Creta Farms Αιιαληηθά  2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=tAs

pM2QAh-0 «Θα κε ζπκεζείηε» 

Δλ Διιάδη Πάξηδα: 

παξαδνζηαθή γεχζε, πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. 
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Έδεζκα Αιιαληηθά  2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=U1
mbl0ZNqwk 

«Σν έδεζκα ηεο 

ραξάο θαη ηεο 
παξέαο» 

100 ρξφληα ζηε Θεζζαινλίθε, 

ζπληαγή απφ ηε κχξλε, πιάλα 
απφ παιηά Θεζζαινλίθε, "καο 

ζπληξνθεχνπλ ζε φιεο ηηο 

θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, ζε 
γηνξηέο".  

Θξάθεο Γεύζεηο Αιιαληηθά  2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=K

_L2pXzQh9c 

«Γηαηί εκείο εδώ 

ζηε Θξάθε 

μέξνπκε» 

Εσλαξάδηθν. Γλσζηόο ζεθ ηα 

πξνηείλεη. εκαηλόκελν 

πνηόηεηαο. 

Παζζηάο Αιιαληηθά  2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=oXI

yxPdrVhw «Γηα φια ηα παηδηά.» 

Καζεκεξηλέο ζηηγκέο, απφ ηε 

Θεζζαινλίθε. 

Θεζζαινληθηψηηθε πξνθνξά. 
Υαξαθηεξηζηηθά εζλνηνπηθψλ 

νκάδσλ. 

Παζζηάο Αιιαληηθά  2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=RKf
MVlDd51E 

«Αθνχ ζε ιέσ.. Γελ 
παίδεηαη!» 

Θεζζαινληθηψηηθε πξνθνξά. 
Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. 

Τθαληήο Αιιαληηθά  2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9c

ATvXn1sU4 

«' απηόλ ηνλ ιαό 

αμίδεη λα δίλεηο ηα 

πάληα» 

Πιάλα από Έιιάδα, 

ειιεληθέο αμίεο, ειιεληθή 

ζεκαία. Δζλη(θηζηη)θό 

αθήγεκα. 

Τθαληήο Αιιαληηθά  2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

W1yf9H27qgs 

«Γηαιέγεηο 

Τθαληήο, δηαιέγεηο 

πνηόηεηα» 

Γηαιέγεηο Διιάδα', πιάλα 

από βνπλά, πνηάκηα, γεθύξηα, 

εξγαζηήξην παξαγσγήο 

αιιαληηθώλ, ζεθ. 

Δζλη(θηζηη)θό αθήγεκα. 

3Δ Αλαςπθηηθά 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=f

ZwdUL7QtbE 

«Δδώ ζηελ 

Διιάδα» 

Δπθεκηζκόο ρώξαο, ειιήλσλ, 

'ζηελ Διιάδα καο γηα έλα 

θαιύηεξν αύξην πνπ ην 

δεκηνπξγνύκε εδώ καδί', 

ειιεληθή ζεκαία, κπνπδνύθη. 

Δζλη(θηζηη)θό αθήγεκα. 

Βίθνο Αλαςπθηηθά 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6xc-

9WsKIWk 

«Διιεληθή γηνξηή, 

ειιεληθή θφια» 

Πάζρα, έζηκα, νηθνγελεηαθφ 

ηξαπέδη. 

Βίθνο Αλαςπθηηθά 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=8X

EFlF73vgA 

«Γίςα γηα κνπζηθή, 
δίςα γηα Βίθνο 

θφια» 

Ρνθ κπαλη ηξαγνπδάεη ιατθά, 

animation, θσκηθφ 

Βίθνο Αλαςπθηηθά 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

9twbSq9_go 

«Γίςα γηα κνπζηθή, 

δίςα γηα Βίθνο 

θόια» 

Κξεηηθόο ηξαγνπδάεη 

θιαζηθή, animation θσκηθό 

Βίθνο Αλαςπθηηθά 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

2OUT6KoGbU 

«Γίςα γηα κνπζηθή, 

δίςα γηα Βίθνο 

θόια» 

Πνπ κπάληα ηξαγνπδάεη 

λεζηώηηθα, animation, 

θσκηθό 

Βίθνο Αλαςπθηηθά 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

Hgczv7jKHk 

«Διιεληθή γηνξηή, 

ειιεληθή θόια, 

ειιεληθό case 

study» 

Παπάο δηαβάδεη ηα ζηνηρεία 

από ην case study ζπαζίκαηνο 

απγώλ ην πάζρα 2015. Έζηκα. 

ΖΒΖ Αλαςπθηηθά 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M8
DCm2IxR-4 

«φινη έρνπκε ιίγν 
ΉΒΖ κεζα καο» Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ. 

Αγλφ Βνχηπξν 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2w0
4veoTVNI «Δίλαη κέζα καο» 

πληαγέο κε βνχηπξν 

ζπκβνπιέο απφ γηαγηά. 
Απζεληία. 

Μηλέξβα Βνύηπξν 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=m

ibvEE7bmQQ 

«Έηζη είλαη ην 

βνύηπξν. Υσξηό.» 

Σνπξίζηεο ζην ρσξηό, 

παππνύο ηνπο δείρλεη πώο 

θηηάρλεηαη ην ζσζηό 

βνύηπξν. Απζεληία.  

Όιπκπνο Βνύηπξν 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=2

CwtpNPIPxk «Πίζσ ζηε γεύζε» 

Πιάλα από ρσξηό, 

"γπξίδνπκε πίζσ εθεί πνπ 

είλαη όια απζεληηθά".  

Αγλό Γάια 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=f

G3dF6b7100 

«Σν θξέζθν είλαη 

αγλό» 

Οδόο Φξέζθνπ, αγνξά, από 

60s, ρνξεπηηθό, "ζαλ ηνλ 

Γθάιε θη εγώ", από ηε 

Μαθεδνλία. Δπίθιεζε ζε 

παιηά δηαθήκηζε. 

Αγλό Γάια 1988 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_

b7lWUVKeuY 

«Σν θξέζθν είλαη 

αγλό» Γηαθήκηζε κε ην Νίθν Γθάιε 



102 
 

Γέιηα Γάια 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9yQ

Pkd3IS5I «60 ρξφληα καδί» 

Μηθξέο νηθνγελεηαθέο θάξκεο: 

Γάια απφ ηε κάλα, 
παξαδνζηαθή γεχζε, ειιεληθέο 

θάξκεο, 100% ειιεληθφ γάια. 

πσο παιηά. 

Γέιηα  Γάια 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

wkz9hLqQt8 

«Σίπνηα πην 

θξέζθν» 

Φξέζθν γάια  εκέξαο: 

Γαιαηάδεο θαηεβαίλνπλ από 

ην θνξηεγό Γέιηα θαη θάλνπλ 

δηαλνκή ηνπ πξντόληνο. Όπσο 

παιηά. 

Γσδώλε Γάια 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WHSk80Hp9xA 

«Δπεηδή ε 

πνηόηεηα είλαη 

ζέκα ηόπνπ» 

"Δπεηδή ην θαιύηεξν γάια 

είλαη ην γάια ηνπ ηόπνπ ζνπ". 

Σνπηθόηεηα. 

ΔΒΟΛ Γάια 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=lB

wIjSofap8 

«100% ειιεληθό 

γάια, έηζη είλαη 

θηηαγκέλν ην γάια» 

Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ 

κεηνπζηώλνληαη ζην γάια, 

100% ειιεληθό, πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, Θεζζαινί 

παξαγσγνί. Δζλη(θηζηη)θό 

αθήγεκα, ηνπηθόηεηα. 

Μεβγάι Γάια 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=8x9

MAmPjD9I 

«Σν γάια είλαη ε 

δσή καο» 

100% ειιεληθφ, κάλα κε παηδί, 

απφ ηε Μαθεδνλία. 

εκαηλφκελν πνηφηεηαο. 

Νενγάι Γάια 2014 

https://www.youtub
e.com/watch?v=rBd

Ixf5z96M 

«Παξάδνζε 

πνηφηεηα» 

Γηαλνκή, εξγνζηαζηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Όιπκπνο Γάια 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

l4o9ofA69k 

«Μηα δσή 

ειιεληθό, έλα ζήκα 

δηθαίσζεο» 

Δπηιεγκέλν: 100% ειιεληθό 

γάια, θιαξίλν, "Σν ζήκα ην 

παίξλεηο κε ηα ηζαξνύρηα". 

Δζλη(θηζηη)θό αθήγεκα. 

Όιπκπνο Γάια 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=ik

MYhNzB98U 

«Γελ 

απνγαιαθηηζηήθακ

ε πνηέ» 

Δπηιεγκέλν: Γαιαηάο 1965, 

πνιιά έρνπλ αιιάμεη αιιά νη 

αμίεο καο όρη, όπσο ήηαλ 

παιηά, ζήκα ειιεληθνύ 

πξντόληνο. Οπηηθή αλαθνξά 

ζην παξόλ, ζειίδα 68. 

ιπκπνο Γάια 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=nm3

6vnAXms4 

«Γηανχξηη απφ ην 

δηθφ καο γάια» Παξνπζίαζε πξντφλησλ 

Ρνδφπε Γάια 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3PY

jM46yq_I 

«Μηα αγθαιηά 

γεκάηε 

εκπηζηνζχλε» 

πλνκηιία παηδηψλ, 
αληαγσληζκφο, "απφ ηα δηθά 

καο βνζθνηφπηα". εκαηλφκελν 

πνηφηεηαο. 

Ρνδόπε Γάια 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=s7

tLVtEF23I 

«Μαδί κπνξνύκε λα 

θάλνπκε ην 

θαιύηεξν γηα ηνλ 

ηόπν καο» 

Δπγλσκνζύλε γηα ηελ 

πξνηίκεζε, "ζηήξημε 700 

παξαγσγώλ πνπ αγσλίδνληαη 

γηα ηελ πξνθνπή ησλ παηδηώλ 

ηνπο", επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκα, νηθνγελεηαθέο 

αμίεο, "ην γάια πνπ καο 

αμίδεη".  

Ρνδφπε Γάια 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Lca

ZZpz9RLo 

«Γάια πάλσ απφ 

φια» 

Οηθνγέλεηεο θηελνηξφθσλ, 

κνλάδεο, πιάλα απφ 
θαζεκεξηλή δσή, "δνχκε απφ ην 

γάια θαη είκαζηε πεξήθαλνη γη 

απηφ, είκαζηε γελλεκέλνη 
γαιαηάδεο". Δζλη(θηζηη)θφ 

αθήγεκα. 

πλεξγάι Γάια 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=m1
XetZ7YCv0 «Σν δηθφ καο γάια» 

εξγάι: Απφ ην εξξατθφ 
θάκπν, κνληέξλν ζπίηη, 

νηθνγέλεηα, παηδηά 

πξσηαγσληζηέο, δεθαεηία '90, 
ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. 

Φάγε Γάια 2001 

https://www.youtub

e.com/watch?v=AO

Ur2DvTbKw 

«Σν ειιεληθφ γάια 

πνπ θάλεη ηε δσή 

καο πην εχθνιε» 

Φξνληίδα, θάξκεο απφ φιε ηελ 

Διιάδα, λέα ζπζθεπαζία. 

Φάγε Γάια 2003 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r-

SaI1_RLWE 

«πνπ γάια βάιε 

10» 

Υαξαθηεξηζηηθά γάιαθηνο, 

νηθνγέλεηα, 100% ειιεληθφ 

γάια, θάξκεο ζηε Μαθεδνλία.  

Liber AEBE-Απιψο Γαιαθηνθνκηθά 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=YtG

bxE27wX4 

«Απιψο γηαηί καο 

αξέζεη» 

Πξνβνιή πξντφλησλ, δηαλνκή 
ζηα Γσδεθάλεζα, "απφ θξέζθν 

γάια εκέξαο απφ Κσ θαη Ρφδν" 
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Γέιηα Γαιαθηνθνκηθά 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4V

DXfy6cDdk 

«Απφ Άθξε ζ' άθξε 

απηνχ ηνπ ηφπνπ» 

Γηαλνκή ζε δπζπξφζηην λεζί. 

Σνπηθφηεηα. 

Γέιηα Γαιαθηνθνκηθά 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=G

ObzK3F-VQ8 

«Γεύζε όπσο 

παιηά» 

Οηθνγελεηαθέο 

θάξκεο:Πξνβνιή 

παξαγσγώλ, πξαγκαηηθό 

ειιεληθό γάια,"κεγαιώζακε 

ηα παηδηά καο κε απηό, ηα 

δώα ηα θξνληίδνπκε, όπσο ην 

θάλακε παιηά", παξαδνζηαθή 

γεύζε, 100% ειιεληθό γάια. 

όπσο παιηά. 

Γσδώλε Γαιαθηνθνκηθά 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

6XR7zyabac 

«Ζ γεύζε ηνπ 

θαινύ» 

Πξόβαην-εζνπνηόο ιέεη όηη  

ηα πξντόληα είλαη πνιύ αγλά 

θαη ε γεύζε αξθεί γηα λα ζε 

πείζεη(ζπλνδεία θιαξίλνπ), 

πιάλα από Ήπεηξν, 'από 514 

ρσξηά θαη 5000 παξαγσγνύο 

θαη κηθξνύο θαη κεγάινπο. 

εκαηλόκελν πνηόηεηαο. 

ΔΒΟΛ Γαιαθηνθνκηθά 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9sU
Yysc3FAQ «θαη φια κέιη γάια» 

νηθνγέλεηα, εθδξνκή, 

Βνιηψηηθν γάια αθνινπζεί ηελ 
παξάδνζε. 

Κνπθάθε Γαιαθηνθνκηθά 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=GL
OZOQl0P44 

«Γελ έρεηο 

δνθηκάζεη πην 
λφζηηκα» 

Εσγξαθηά, θάξκα, δσνηξνθέο, 

πξνβνιή πξντφλησλ, ζην 
Κηιθίο. 

Μεβγάι Γαιαθηνθνκηθά 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

CQsfWeo3CQ 

«60 ρξόληα ην γάια 

είλαη ε δσή καο» 

Παηέξαο κε γην πεξηθέξνληαη 

ζηε θάξκα ηνπ παππνύ, 

Μαθεδνλία, αγλά θαη 

παξαδνζηαθά, "δηθό καο 

ζπίηη". Απζεληία, 

ζεκαηλόκελν πνηόηεηαο. 

Μπαιαληίλνο Γαιαθηνθνκηθά 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=fh

yG2Y7wk6o 

«Γηα λα κπνξνύκε 

όινη θαη παληνύ λα 

απνιακβάλνπκε ηα 

πξντόληα ηνπ ηόπνπ 

απηνύ» 

Πέξαζκα από ειιεληθή 

ηζηνξία, πεξεθάλεηα, 

"θξάηεζε ην γλήζην Κξεηηθό 

ραξαθηήξα". Δζλη(θηζηη)θό 

αθήγεκα. 

Όιπκπνο Γαιαθηνθνκηθά 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=B

uvtgw17IvA 

«Οη δηθνί ζαο 

άλζξσπνη» 

Παξνκίαζε ηνπ θνπαδηνύ κε 

νξγάλσζε εηαηξίαο, θιαξίλν.  

Όιπκπνο Γαιαθηνθνκηθά 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=s7

Z3Pn86UJQ 

«Πεξήθαλνη σο 

Έιιελεο» 

αληνύξη, πιάλα από λεζί, 

γάηδαξνο, παηδηά παίδνπλ, 

αγειάδεο, γεσξγνί, ειιεληθή 

ζεκαία. Δζλη(θηζηη)θό 

αθήγεκα. 

Σζαηζνχιεο Γαιαθηνθνκηθά 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9U
UjuYiJ4ds Υσξίο ζιφγθαλ 

Ηζηνξία απφ παππνχ, 

εθζπγρξνληζκέλα κεραλήκαηα, 
πξνβνιή πξντφλησλ. 

Φάγε Γαιαθηνθνκηθά 2002 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sZ1

3IN2Hd_o 

«ην ηπξί πάλσ απφ 

φια ΦΑΓΔ» 

Πιάλα απφ ζπίηη, ζπληαγέο, 

πιάλα απφ ρσξηφ. εκαηλφκελν 

πνηφηεηαο. 

Liber AEBE-Απιψο Γαιαθηνθνκηθά    

https://www.youtub

e.com/watch?v=1kF

dtE80AmU  Υσξίο ζιφγθαλ Πξνβνιή πξντφλησλ. 

Danone Γηανχξηη 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=e09-

T_92OnM Υσξίο ζιφγθαλ 

Oikos: means home Πιάλα απφ 
ειιεληθά λεζηά, ζπξηάθη, 

ηξαπέδη ζε λεζί 

Αγλφ Γηανχξηη 2010 

https://www.youtub
e.com/watch?v=hdK

AMFPQmJM 

«Πψο αιιηψο λα πεηο 

ην γηανχξηη» 

Βusiness woman κε ην γην ηεο, 
Αγλφ ζεκαίλεη απφ 100% 

ειιεληθφ γάια. 

Γέιηα Γηανχξηη 1983 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vzn
iIpwwpso 

«Σν ζσζηφ 

ζηξαγγηζηφ 
γηανχξηη» Σζνπάλεο, βνζθή, θιαξίλν.  

Γέιηα Γηανχξηη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uHg

t8tYk48U 

«ηξαγγηζηφ φπσο 

θαλέλα» 

Complet: Πιάλα απφ ξάληζν, 

κνληέια, θξεηηθή καγηά 

Γσδώλε Γηανύξηη 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

AhodNKfOGc 

«Αιεζηλό γηανύξηη 

από γάια εκέξαο 

από ηνλ ηόπν καο/ 

Παξάδνζε ζηε 

γεύζε» 

Πηζίλα, κνληέια, παππνύο θαη 

γηαγηά εκθαλίδνληαη θαη 

δείρλνπλ πώο ηξώγεηαη ην 

γηανύξηη, αξγθό ρσξηάηηθε. 

Απζεληία. Οπηηθή αλαθνξά 

ζην παξόλ, ζειίδεο 61-62. 
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Γσδώλε Γηανύξηη 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=V

AI7De1RGFU 

«Αιεζηλό γηανύξηη 

από γάια εκέξαο 

από ηνλ ηόπν καο/ 

Παξάδνζε ζηε 

γεύζε» 

Μνληέιν, 

θξεβάηη,αηζζεζηαθή 

δηαθήκηζε. Παππνύδεο ηεο 

δείρλνπλ πώο ηξώγεηαη. 

Απζεληία. Οπηηθή αλαθνξά 

ζην παξόλ, ζειίδεο 61-62. 

Γσδψλε Γηανχξηη 2014 

https://www.youtub
e.com/watch?v=QlA

mSCcXmc8 

«Αιεζηλφ γηανχξηη 

απφ γάια εκέξαο 

απφ ηνλ ηφπν καο/ 
Παξάδνζε ζηε 

γεχζε» 

Οηθνγέλεηα,  πξσηλφ, 

παππνχδεο, ζε απηή ε γηαγηά 
ξσηάεη ηνλ άλδξα πψο ην 

αλνίγεη. Απζεληία. 

Γσδψλε Γηανχξηη 2015 

https://www.youtub
e.com/watch?v=bjm

rJ4Ot_C4 «Only Dodoni» 

Άγγινο ζεθ, επίθιεζε ζηελ 
απζεληία, απζεληηθή ειιεληθή 

ζπληαγή.  

Γσδώλε Γηανύξηη 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

BN-y2NRZe4 «Only Dodoni» 

Άγγινο ζεθ, ηνπνζεηεί ηα 

πξντόληα ζε ρξεκαηνθηβώηην 

πίζσ από εηθόλα γηαγηάο κε 

καληήια θαη αγθαιηά έλα 

αξλί. Απζεληία. 

Εήηα Γηανχξηη 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=hkd

Uim8laLI 

«Έθαλε ην γηανχξηη 

απφιαπζε» 

Υνξεχηξηα, Swing κνπζηθή, 

κπάληα, ινγνπαίγλην κε δσή 

θαη δήηα. 

Εήηα Γηανχξηη 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=s95

g93uL0gk 

«Έθαλε ην γηανχξηη 

απφιαπζε» 

Γλσζηή ζρεδηάζηξηα κφδαο 
ζηελ Ακεξηθή, έκπλεπζε, 

ινγνπαίγλην κε δσή θαη δήηα 

Κάληδνο Γηανχξηη 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=W0
P7ysgqu_E 

«Αμίδεη ε γεχζε 
ηνπ» 

Παξαδνζηαθφ πξφβεην 
γηανχξηη, πιαλφδηνο πσιεηήο 

ζε ζπίηηα, "εμειηζζφκαζηε θαη 

δηαηεξνχκε ηελ ίδηα 
παξαδνζηαθή γεχζε" 

Κάληδνο Γηανχξηη 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=QvF
ghi5w7R0 

«Αμίδεη ε γεχζε 
ηνπ» 

Εεπγάξη ζε πξνβιήηα, κε ην 
γηανχξηη κνλνηάδνπλ 

Καξδάξη Γηανχξηη 
  

«Απφ ην θαξδάξη 

ζην ηξαπέδη ζαο» 

Μνπζηθή, γθιίηζα, θαξδάξη, 

πηηζηξίθη πνπ ηξψεη 

Κξη Κξη Γηανχξηη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ci_

C2zRzRH0 

«Γηανχξηη απφ ηνλ 

ηφπν ηνπ» 

Πιάλα απφ αγξνηηθή θάξκα, 

πψο γίλεηαη, 'Γηανχξηη εξξψλ', 

Σνπηθφηεηα. 

Κξη Κξη Γηανύξηη 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

9QLwD4enV0 

«Γηανύξηηα κε 

γάια εκέξαο» 

Πιεξνθνξίεο γηα γηανύξηη, 

από ην 1954, 100% ειιεληθό 

γάια, γάια εκέξαο, θάξκεο 

ζηηο έξξεο, θινγέξα. 

εκαηλόκελν πνηόηεηαο. 

Μεβγάι Γηανχξηη 2002 

https://www.youtub
e.com/watch?v=bdP

M3rQtK5U «Φξνληίδα δσήο» 

Harmony: γπλαίθα πεξηθέξεηαη 

ζην ζπίηη ηεο θαη ζπκβνπιεχεη, 
100% καθεδνληθφ γάια, 

πξαγκαηηθφ γηανχξηη  

Ννπλνχ Γηανχξηη 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=WA
-4lU0HHVE 

«Ζ παξάδνζε ζηα 
ζεκεξηλά ηεο» 

Δθιεθηφ: "Απφ επηιεγκέλεο 

ειιεληθέο θάξκεο, κε 

παξαδνζηαθή ειιεληθή 

θαιιηέξγεηα, κε έκπλεπζε απφ 

ηελ παξάδνζε, κεξάθη", 
θνπδνχληα, πιάλα απφ θάξκα 

Όιπκπνο Γηανύξηη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

v6sMYG4fSI «Σν θαιό καο» 

Καζεκεξηλέο ζηηγκέο, "ηελ 

Διιάδα ην θαιό βγαίλεη από 

ηελ θαξδηά καο", 

ζηξαγγηζκέλν παξαδνζηαθά, 

ειιεληθό γάια θαη καγηά, 

εζλη(θηζηη)θό αθήγεκα. 

Ρνδφπε Γηανχξηη 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

MPTIKg2KB0 

«Παξαδνζηαθφ 
γηανχξηη-200 ρξφληα 

Θξαθηψηηθεο 

παξάδνζεο» 

Φχζε Ρνδφπεο, "πάππνπ πξνο 

πάππνπ θηελνηξφθνη, αηψλεο 
ηψξα θηηάρλνπκε ην 

παξαδνζηαθφ γηανχξηη, καο 

θξαηάεη γεξνχο ηφζα ρξφληα". 

πλεξγάι Γηανχξηη 1985 

https://www.youtub

e.com/watch?v=GN

mMPkIxxhI 

«Γεχζε κε 

παξάδνζε» 

Γλσζηνί εζνπνηνί, αξγθφ, 
θνζηνχκηα, δνθηκή γηανπξηηψλ, 

"παλνκνηφηππν κε απηφ πνπ 

θηηάρλνπλ ζην ρσξηφ" 

Φάγε Γηανχξηη 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=8Lv

jslsNzeE 

«Γεχζε απφ ηε δηθή 

καο δσή» 

Total:"ια ζηε γεχζε κνπ 

Διιάδα" 
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Φάγε Γηανχξηη 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=KG
qQVmliuoM 

«Γεχζε απφ ηε δηθή 
καο δσή» 

Total: Θενθάλεηα, φια ζηε 
γεχζε ηνπ Διιάδα  

Φάγε Γηανχξηη 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=iebf

fkBy8xU «πσο πάληα» 

Αγειαδίηζα: γλσζηφο 

ηξαγνπδηζηήο,νηθνγελεηαθέο 

αμίεο, "φζν ζχγρξνλνη θη αλ 
είκαζηε ζην γηανχξηη είκαζηε 

θιαζηθνί" 

Φάγε Γηανχξηη 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=eDjf

mrsk10s 

«Γηανχξηηα 

ΦΑΓΔ(ελλνείηαη)» 

Κεζεδάθηα κε θαθέο απφ 
παηδηά, 50 ρξφληα ζε θάζε 

ειιεληθφ ζπίηη 

Φάγε Γηανχξηη 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=AA
7TXpTD15c 

«Σν πξφβεην 
ζήκεξα» 

Πιάλα απφ ρσξηφ, 
παξαδνζηαθά φξγαλα  

Φάξκα Νφηαο Γηανχξηη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=2Io
42iomDsE 

«Θεζζαιηθφ 
πξντφλ» 

Πξνβνιή ηεο θάξκαο θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, γάια εκέξαο.  

Barilla Επκαξηθά 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pG

UQPu_a9CA 

«Δίλαη ζπγθηλεηηθφ. 

Ζ Barilla εκπλέεηαη 
απφ ηελ ειιεληθή 

θνπδίλα θαη 

δεκηνπξγεί.» 

πεξα, δηάθνξνη άλζξσπνη 
δνθηκάδνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

παξαδνζηαθά ειιεληθά θαγεηά 

κε δπκαξηθά Barilla θαη θιαίλε. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 1995 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ZZS

kuZ4RGoE 

«Παξάδνζε ζηε 

λνζηηκηά» 

Θεζζαιηθφο θάκπνο, ζηηεξά, 
γηαγηά θηηάρλεη γηα 

νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη, 

'παξαδνζηαθή γεχζε' 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2003 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fjy

YCvOx3X4 

«Γεχζεηο πςειψλ 

απαηηήζεσλ» 

Primo Gusto: πληαγή γηα 

καθαξνλάδα απφ πξφεδξν 

επξσπατθήο έλσζεο ζεθ. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=G

Wdf02lEK8M 

«Ζ γεύζε πνπ 

αγαπνύλ γεληέο 

Διιήλσλ 

καθαξνλάδσλ» 

εκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ 

θόζκνπ, έλαο ηξώεη 

καθαξόληα ακέηνρνο, Μαξία 

Κάιιαο ζηε ζθάια ηνπ 

κΗιάλνπ, 2004 Euro, πξώην 

βήκα ηνπ αλζξώπνπ ζηε 

ζειήλε. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

AsygOqQhNY 

«Γέλλεκα ζξέκκα 

Λάξηζαο» 

Ηζηνξία, παξαβνιή πηλαθίδσλ 

ΚΟΚ κε δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

εηαηξίαο, έκθαζε ζηα 30 

ρξόληα ηεο εηαηξίαο. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=ee

2Fk0FTRNM 

«Σα δπκαξηθά ησλ 

Διιήλσλ 

καθαξνλάδσλ» 

Γηπιή νζόλε κε ζύγθξηζε 

παξαγσγήο, νηθνγελεηαθνύ 

ηξαπεδηνύ, δηαλνκήο ζήκεξα 

θαη παιηά, 'λα ληώζεηο 

πεξήθαλνο γηα ηε ρώξα ζνπ, 

εμαγσγέο, 'γηαηί είκαζηε 

καθαξνλάδεο κα πάλσ από 

όια είκαζηε Έιιελεο'. 

Δζλη(θηζηη)θό αθήγεκα. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

1FIdHhn7JQ 

«Γηαηί είκαζηε 

καθαξνλάδεο» 

Υσξίο γινπηέλε:αλαδξνκή 

ζην παξειζόλ. 

Μέιηζζα Επκαξηθά 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

gnPbRpUHlA 

«Γηαηί είκαζηε 

καθαξνλάδεο» 

Οιηθήο άιεζεο: 'ηε 

Μέιηζζα θξαηάκε ηηο 

παξαδόζεηο καο αιιά δε 

ζηακαηάκε λα θαηλνηνκνύκε', 

'ειιεληθά δπκαξηθά από ην 

1950', δηπιό πιάλν παιηά θαη 

ζήκεξα. Όπσο παιηά. 

Μίζθν Επκαξηθά 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

5tEO9KMBL0 

«Γεπηείηε ηελ 

πνηόηεηα ηεο 

παξάδνζεο» 

Παξαδνζηαθά: ερεηηθό. 

Εεπγάξη ηα δνθηκάδεη θαη 

ακέζσο αιιάδνπλ ζε αξγθό 

θαη γίλνληαη Γθόιθσ θαη 

Σάζνο, ζηηρνκπζία 

Μίζθν Επκαξηθά 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5

1WcTJ9tbO0 

«Γεπηείηε ηελ 

πνηόηεηα ηεο 

παξάδνζεο» 

Παξαδνζηαθά: ερεηηθό. 

Εεπγάξη ηα δνθηκάδεη θαη 

ακέζσο αιιάδνπλ ζε 

θεξθπξατθή αξγθό, 

ζηηρνκπζία 

Μίζθν Επκαξηθά 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=lnJx

BHvWRJc 

«Φέξλεη ηελ 

παξάδνζε… ζην 

ηξαπέδη ζαο!» 

Παξαδνζηαθά: καθαξνχληα, 

πιάλν απφ ην πηάην 
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Μίζθν Επκαξηθά 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z_

0pYTcGeME 

«Γεπηείηε ηελ 

πνηόηεηα ηεο 

παξάδνζεο» 

Παξαδνζηαθά: ερεηηθό. 

Εεπγάξη ηα δνθηκάδεη θαη 

ακέζσο αιιάδνπλ ζε θξεηηθή 

αξγθό, ζηηρνκπζία. 

Μίζθν Επκαξηθά 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=d5S

NA6nmPyc 

«Αθάθηε.. Με 

μεράζεηο ηα 
καθαξφληα λα είλαη 

ΜΗΚΟ» 

πληαγή γηα γηνπβέηζη πάππνπ 
πξνο πάππνπ, 'δηαιέγεη ηα 

θαιχηεξα ειιεληθά ζηηάξηα' 

Μίζθν Επκαξηθά 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ydI

yy4id7ew 

«Κνξπθαίν 

ειιεληθφ δπκαξηθφ» 

εηξά ρξπζή ζνδεηά: 
Σαρπδαθηπινπξγηθά ζηελ 

θνπδίλα, "δε ρξεηάδεηαη πνιιά 

πνιιά ην θαιφ δπκαξηθφ" 

Μίζθν Επκαξηθά 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=c

pVpXJlN8V0 

«Κνξπθαία 

πνηόηεηα» 

Αλαδξνκή ζην παξειζόλ θαη 

ηελ πνξεία ηεο Μίζθν, 

δηαρξνληθόηεηα, Αθάθηνο, 

παιηά δηαθήκηζε. 

ηέιια Επκαξηθά 2001 

https://www.youtu

be.com/watch?v=u

HyrX5UcMdw 

«Ζ ζπληαγή ηεο 

λνζηηκηάο» 

"Θπκάκαη πάληα ην κπακπά-

θνύξλαξε λα θηηάρλεη 

γηνπβέηζη θαη εγώ ζήκεξα", 

νηθνγελεηαθό ηξαπέδη, όλνκα 

γπλαίθαο ηέιια, 'όζα ρξόληα 

θη αλ πεξάζνπλ ε γεύζε θαη ε 

παξάδνζε ζα έρνπλ πάληα ην 

ίδην όλνκα' 

ηέιια Επκαξηθά 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ND
SJmx3qtrk 

«Διιεληθά δπκαξηθά 
κε παξάδνζε» 

πδήηεζε ρσξηαηηζζεο γηα 

κπζηηθφ κπαραξηθφ ηνπ 
παζηίηζηνπ, δηαγσληζκφο 

ηέιια γηα παξαδνζηαθέο 
ζπληαγέο 

ηέιια Επκαξηθά 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rhfk

21ZmDLU 

«Διιεληθά δπκαξηθά 

κε παξάδνζε» 

πλλπθάδεο ζπδεηνχλ γηα 

ζπληαγή γηαγηάο, δηαγσληζκφο. 

ηέιια Επκαξηθά 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Zm
DhifnfNbo 

«Διιεληθά δπκαξηθά 
κε παξάδνζε» 

Αλαδξνκή ζην παξειζφλ, 

ζπκκαζήηξηεο απφ ζρνιείν, 

ζπληαγή γηα γηνπβέηζη 
παιηά,δηαγσληζκφο. 

Bravo Καθέο 1994 

https://www.youtub

e.com/watch?v=I51

viEuLP_4 

«Καλείο δελ μέξεη 

ηνλ θαθέ θαιχηεξα» 

Φίινη βξίζθνληαη γηα θαθέ, 

'Καλείο δελ μέξεη ηνπο Έιιελεο 

θαιχηεξα' 

Bravo Καθέο 1995 

https://www.youtub
e.com/watch?v=pE2

vrJie_hk 

«Bravo… απηφο 

είλαη θαθέο» 

Καξαγθηνδνπαίρηεο κε εγγνλφ, 

"εκείο νη Έιιελεο…", 

ραξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ, 
αθνινπζεί ην παηδί ζηελ πνξεία 

ηεο δσήο ηνπ. 

Bravo Καθέο 1999 

https://www.youtu

be.com/watch?v=lp

aUJQaTIcg 

«Bravo… απηόο 

είλαη θαθέο» 

Φσηνγξάθνο ηαμηδεύεη ζηελ 

Διιάδα, ραξαθηεξηζηηθά 

Διιήλσλ, αμίεο 

Bravo Καθέο 2002 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Kq

AqaeMCAIs 

«Bravo… απηφο 

είλαη θαθέο» 

Γεηηφληζζα θαζαξίδεη θαη 

ξίρλεη ηα θχιια ζηε δηπιαλή, 
"ε γεχζε ηνπ αιιάδεη ηε 

δηάζεζε φρη ηνλ άλζξσπν" 

Bravo Καθέο 2002 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xgp

73R0HKR0 

«Bravo… απηφο 

είλαη θαθέο» 

Φνηηεηέο πξνζπαζνχλ λα 

δηαβάζνπλ αιιά πίλνπλ θαθέ 
θαη ηειηθά παίδνπλ ηάβιη, "ε 

γεχζε ηνπ αιιάδεη ηε δηάζεζε 

φρη ηνλ άλζξσπν" 

Bravo Καθέο 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Mfj

EtHp_FNY 

«Bravo… απηφο 

είλαη θαθέο» 

Οηθνγέλεηα, ραξαθηεξηζηηθά 

Διιήλσλ, 'δεζκφο κε ην ζπίηη 

καο' 

Bravo Καθέο 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

Qc2oHRG7Vw 

«ε απηνύο πνπ 

αθνινπζνύλ ην 

δηθό ηνπο 

κνλνπάηη, Bravo… 

απηόο είλαη θαθέο» 

Ηζηνξία γπλαίθαο πνπ έθπγε 

από ηελ πόιε θαη γύξηζε ζην 

ρσξηό, κηιά γηα ην επαγγεικά 

ηεο. 

Bravo Καθέο 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=s

H7p-AHt0c4 

«ε απηνύο πνπ 

αθνινπζνύλ ην 

δηθό ηνπο 

κνλνπάηη, Bravo… 

απηόο είλαη θαθέο» ύξνο, Xylo eyewear 

Bravo Καθέο 
 

https://www.youtub

e.com/watch?v=FFb

6VT1apaE 

«Bravo… απηφο 

είλαη θαθέο» "Μαδί κε ην Ρσκηφ" 
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Λνπκίδεο Καθέο 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ow

Qydbfl_9k 

«Με ηνλ παπαγάιν 

ληψζεηο ζπίηη.» 

θνχξνο: Τπάιιεινο γξαθείνπ 

ληψζεη ζαλ λα είλαη ζην ζπίηη 

ηνπ.  

Λνπκίδεο Καθέο 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

U7gCXqSbNk 

«Παξάδνζε αιιά 

κε ηε δηθή καο 

επηγξαθή» 

Φίιε ιέεη ηνλ θνππάην ζηε 

θίιε ηεο. Καθεκαληεία. 

Έζηκα. 

Λνπκίδεο Καθέο 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=K

yiUov8iz7s 

«Παξάδνζε αιιά 

κε ηε δηθή καο 

επηγξαθή» 

Φίιεο πίλνπλ θνππάην ζην 

κπαιθόλη θαη ξίρλνπλ ηελ 

θνύπα γηα λα γλσξίζνπλ μέλν 

πνπ πεξλά από θάησ. 

Βνθηάο Κνηφπνπιν 1984 

https://www.youtub

e.com/watch?v=JsW

JbiIFchI 

«Δίλαη λφζηηκα γηαηί 

είλαη θξέζθα» 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, 

ηξαγνχδη 

Μηκίθνο Κνηφπνπιν 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=dZz

dxtizzLM 

«Καζεκεξηλά 

θξνληίδεη γηα ζαο» 

Δγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίνπ, 

θξεζθάδα 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 1996 

https://www.youtub

e.com/watch?v=u0K
LWKpqt4Y 

«ηεο εκέξαο θαη ηνπ 
ρσξηνχ» 

Κνηφπνπια εκέξαο θαη ηνπ 
ρσξηνχ, Ησαλλίλσλ , παηδί 

κεηέξα, πξντφληηθα 

ραξαθηεξηζηηθά, εγγχεζε ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 2003 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3E
Dso4HszF4 

«Σα λφζηηκα νξεηλά 
θνηφπνπια» 

Κνξηάξηζκα θφηαο-θφθνξα, 

θιαξίλν, 'δήησ ε ειεπζεξία', 
ειεπζέξαο βνζθήο 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 2004 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ua3
KNKHqK7Y 

«Σα λφζηηκα νξεηλά 
θνηφπνπια» 

Βνζθνηφπη, ςεηφ θνηφπνπιν, 

'ζπγθξίλεηαη κε ηίπνηα ην 

νξεηλφ; ηγά κε ζπγθξίλεηαη', 
έκθαζε ζε ειέγρνπο. 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=LuS
-aZU8AIs 

«Σα λφζηηκα νξεηλά 
θνηφπνπια» 

Δπρέο γηα Υξηζηνχγελλα, 

επζχλε θνηλσληθή, 500 
πηελνηξφθνη 

Πίλδνο Κνηόπνπιν 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I4

89E-jq0Us 

«Σν νξεηλό 

ζπγθξίλεηαη;» 

ηαμηδηώηεο ζπλαληνύλ 

παππνύ ζηελ Ήπεηξν, 

'απζεληηθνί άλζξσπνη, 

παξαδνζηαθή γεύζε', ηνλ 

ηξαβάλε βίληεν, ρνξεύεη, 

θιαξίλν. Οπηηθή αλαθνξά 

ζην παξόλ, ζειίδα 49. 

Πίλδνο Κνηόπνπιν 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=o

owC1vQ3mgE «Κνπβαιάλε αμίεο» 

νππεξκάξθεη, 'παίξλεηε 

καδί θαη παξάδνζε θαη 

εγγύεζε θαη λνζηηκηά' 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=vnY

Dhmp7UJI «Διεπζεξία είλαη!» 

πιάλα απφ ρσξηφ, αλζξψπνπο, 

'ειεπζεξία είλαη…', ειεχζεξεο 

βνζθήο, έκθαζε ζηελ πνηφηεηα 

Πίλδνο Κνηφπνπιν 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=BKt

fpmlRl_U 

«Σα λφζηηκα νξεηλά 

θνηφπνπια» ςεκέλα πξντφληα, νηθνγέλεηα 

Πίλδνο  Κνηόπνπιν 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Bl

YIfMQb9YI 

«Σν νξεηλό 

ζπγθξίλεηαη;» 

ηαμηδηώηεο ζπλαληνύλ γηαγηά 

ζηελ Ήπεηξν, 'απζεληηθνί 

άλζξσπνη, παξαδνζηαθή 

γεύζε', ηελ ηξαβάλε βίληεν, 

"γηα νιπκπηαθνύο θαιή 

είκαη;". Οπηηθή αλαθνξά ζην 

παξόλ, ζειίδα 50. 

Τπνπξγεί Αγξ. 

Αλαπηπμεο Κξαζί 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=H

_HVbo052cQ 

«Ζ Διιάδα είλαη 

θνκκάηη ηεο ςπρήο 

καο» 

Κξαζί, ειιεληθό, ζηεξίδνπκε, 

ακπέιηα, παξαγσγόο θξαζηνύ, 

"απνηειεί αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο παξάδνζεο ηεο 

Διιάδαο' 

Creta Farms Λάδη 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ws
HKpNl4n94 

«Ζ απζεληηθή γεχζε 

ηνπ εθιεθηφηεξνπ 

ειαηφιαδνπ ζην 
ζπηηηθφ ζαο» 

Απφ ηελ Κξήηε, ειαηφιαδν 

ειιεληθφο ρξπζφο, θαηλνηνκία 
επηρείξεζεο 

ΑΒΔΑ Λάδη 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=ht

2oRmCaHS0 

«Βαζηά ξηδσκέλε 

ζηε δσή καο» 

Έζηκν γηα γέλλεζε παηδηνύ, 

αγάπε γηα ηελ ειηά ηεο 

Κξήηεο, αλαθνξά ζηνλ 

παππνύ, 'ε εηαηξία ηνπ θάζε 

Κξεηηθνύ', παξνπζίαζε 

εηαηξίαο, ζρέζε Κξεηηθνύ κε 

ηελ ειηά, σδή ζην ιάδη, ηελ 

ειηά 
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Διαΐο Λάδη 1994 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oDS

bjA8opnQ 

«Μέρξη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ 

ζηαγφλα» 

Γλψζηεο νη Μπηηιεληνί, 

έκθαζε ζηε γεχζε, δψξν 

ζεξβηξίζκαηνο 

Διαΐο Λάδη 1996 

https://www.youtub

e.com/watch?v=VB

VFo2DYVvg 

«Μέρξη ηελ 

ηειεπηαία ηνπ 

ζηαγφλα» 

Απφ ηε Μπηηιήλε θαη ζηελ 

πφιε, δψξα ζεξβηξίζκαηνο 

Διαΐο Λάδη 2009 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4Yg

G-v2bpKk 

«Ζ πξψηε ζνπ 

επηινγή» 

χγθξηζε θαηαγσγήο, ηζνιηάο-
Κηλέδνο ηνπξίζηαο. "Διαηψλεο 

ηνπ ηφπνπ καο, γίλεζαη ην 
αγαπεκέλν ειαηφιαδν ησλ 

Διιήλσλ". 

Διαΐο Λάδη 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ho

Dh_HZNnB0 

«Ζ αμία πνπ 

αληηζηέθεηαη» 

Μνλφινγνο άλδξα πνπ ηα έρεη 

ράζεη φια, ζε έλα θπθεψλα απφ 
αλζξψπνπο, γθξίδν πιάλν, 

αιιά δελ έρεη ράζεη ηελ αμία 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Διαΐο Λάδη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=J5t

YluLbq9Y 

«Μέρξη ηελ 
ηειεπηαία ζηαγφλα, 

καο λνηάδεη λα είλαη 

Άιηηο» 

Γεπζηγλσζία ειαηνιάδνπ απφ 

εηδηθνχο 

Διαΐο Λάδη 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=U9e

JES6QARA 

«Μέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηαγφλα, 
καο λνηάδεη λα είλαη 

Άιηηο» 

Έιεγρνη ειαηνιάδνπ απφ 

εηδηθνχο 

Διαΐο Λάδη 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=lrH

nVxRW2pw 

«Μέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηαγφλα, 
καο λνηάδεη λα είλαη 

Άιηηο» 

Έιεγρνη απφ εηδηθνχο ζε 

ειαηψλεο 

Διαΐο Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WB6I2XQ86lY 

«Ζ πξώηε ζνπ 

επηινγή» 

Γηαθνξά πνηόηεηαο, 

ζύγθξηζε βηνιίζηξηαο θαη κε 

ιατθό ηξαγνπδηζηή. 

"Αγαπεκέλν ειαηόιαδν ησλ 

Διιήλσλ". εκαηλόκελν 

πνηόηεηαο. 

Διαΐο Λάδη 2014 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3ofJ

vajTAGE 

«Δμαηξεηηθφ ...κέρξη 
ηελ ηειεπηαία 

ζηαγφλα!» 

Παξαδνζηαθφ, ρσξηάηηθε 

ζαιάηα, ζεθ, δνθηκή, 
"μερσξηζηά αξψκαηα ηεο 

Διιεληθήο θχζεο". 

Διαηνπξγία 

Μεζζελίαο Λάδη 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=-

0bjvkEpjuo «Ο ρπκφο ηεο ειηάο» 

Υαξαθηεξηζηηθά ιαδηνχ, 

πέθηεη πάλσ ζε θαγεηά 

Διαΐο Λάδη 2008 

https://www.youtu

be.com/watch?v=b

EEPsLilph0 

«Ζ πξώηε ζνπ 

επηινγή» 

Άιηηο: ύγθξηζε θαινύ 

θαθνύ κε παξαβνιή ελόο 

παηδηνύ θαη ελόο εγθιεκαηία, 

'αγαπεκέλν ειαηόιαδν ησλ 

Διιήλσλ, ζνδεηέο ηεο ρώξαο 

καο' 

Μηλέξβα Λάδη 1983 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

pkE464NhIc 

«Με πινύζηα 

ρσξηάηηθε γεύζε.» 

Φινγέξα, "από ην ιηνηξίβη 

ηνπ ρσξηνύ", Αζήλα πιάλν 

από παξάδνζε ιαδηνύ ρύκα 

από ρσξηό 

Μηλέξβα Λάδη 1995 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

dA9mM11iRU 

«ύκβνιν 

πνηόηεηαο από 

γεληά ζε γεληά» 

κεξηθά πξάγκαηα δελ ηα 

αιιάδεηο πνηέ, 

αλαληηθαηάζηαην 

Μηλέξβα Λάδη 1997 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

Gn9iX1e_Rw 

«Ζ θύζε, ε ειηά θη 

ν ρπκόο ηεο» 

Πιάλα από βξνρή, ειαηώλαο, 

θεξαπλόο ζπάεη θνξκό ειηάο 

βγαίλεη ην ιάδη, παηδηά 

ρνξεύνπλ γύξσ από ην 

δέληξν, ηξαγνπδνύλ, 

εκθάληζε Άγηνπ Γεώξγηνπ 

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Q

mcld-zMzKs 

«Έηζη είλαη ην 

ιάδη. Υσξηό.» 

Πιαηεία ρσξηνύ, κηιάλε γηα 

πνηθηιίεο ιαδηνύ θαη βνπηάλε 

ςσκί ζηε ζαιάηα. 'Έρνπλ 

δηαθνξέο αιιά θάλνπλ 

ρσξηό', παξνηκία.  

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=fy

3bctTf5m0 

«Έηζη είλαη ην 

ιάδη.» 

Οξεηλέο πεξηνρέο. Γπλαίθα 

ρσξηάηηζζα, ζπίηη, ειαηώλεο 

νξεηλνί. 
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Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

CIhmhw3dYg 

«Έηζη είλαη ην 

βηνινγηθό. Υσξηό.» 

Διαηώλαο, παξαγσγόο κε 

εγγνλή. 

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bgE

5GZ3LQM8 

«Έηζη είλαη ην ιάδη. 

Υσξηφ.» Διαηνπαξαγσγφο. 

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=V

uLF_EH_nRE 

«Έηζη είλαη ην 

ιάδη.» 

Δπαξρία, "ζηηο γηνξηέο δε 

ιέκε ρξόληα πνιιά, ιέκε θαιή 

ζνδεηά", θιαξίλν. 

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=x

_j1bfJY7Co 

«Έηζη είλαη ην 

ιάδη. Υσξηό.» 

Γηνξηή ζην ρσξηό, ειηά, ρνξόο 

ζε πιαηεία γύξσ από δέληξν 

ειηάο. Οπηηθή αλαθνξά ζην 

παξόλ, ζειίδα 46. 

Μηλέξβα Λάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=o

volkNx6b0w 

«Σν ειιεληθό 

ρσξηό δελ έρεη 

εκεξνκελία ιήμεο» 

Υσξηό αηεθόξν: Ζκεξνκελία 

ιήμεο εκθαλίδεηαη ζε ρσξηά, 

θύιια, "ε Μηλέξβα θξνληίδεη 

ε δσή ζην ρσξηό λα κελ έρεη 

εκεξνκελία ιήμεο", πιάλα 

από ειαηώλεο, παξαγσγνύο, ' 

γηα λα ζπλερίζεη ην ρσξηό λα 

δίλεη δσή ζηε γε θαη ζηνπο 

αλζξώπνπο' 

Μηλέξβα Λάδη 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=K7t
BJg9Sjqs 

«Παξάδνζε ζηελ 
πνηφηεηα.» Αξαβνζηηέιαην. 

Μηλέξβα Λάδη   

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

x3YPYj_u5k 

«Παξάδνζε ζηελ 

πνηόηεηα.» 

όπσο παιηά, 'από ηα ιίγα 

πξάγκαηα πνπ έκεηλαλ αγλά 

όπσο ηόηε' 

Βηηάκ Μαξγαξίλε 1991 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5Ie7

438tQK8 

«Γεχζε θαη ζσζηή 

ηξνθή.» 

ήκαληξα, ρσξηάηηθν ζπίηη, 

καδεχνπλ θεξάζηα, αλνίγνπλ 

θχιιν θαη θηηάρλνπλ ηάξηα. 

Μηλέξβα Μαξγαξίλε 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=iB

8TC5-KvDg 

«Υσξηό. Γηθαίσκα 

ζηα βηνινγηθά.» 

Φσλή βηνινγηθνύ 

παξαγσγνύ, πιάλν από 

ειαηώλα. 

Μηλέξβα Μαξγαξίλε 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_7K

k_NIkQr0 

«Μηιάεη κε 

αιήζεηεο» 

Υσξηφ: βηνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, επίθιεζε ζε 

απζεληία. 

Μηλέξβα Μαξγαξίλε 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

B1rB9lXK30 

«Έηζη είλαη ην 

ρσξηό. Μηλέξβα.» 

Άξκεγκα, θνύξλνο, παηδηά 

ηξώλε θσκί κε βνύηπξν. 

εκαηλόκελν πνηόηεηαο. 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπχξα 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Wp

ggssiwFsg 

«Διιάδα πάκε 

γεξά» 

Παξνκνίσζε νπαδηθήο 

ζπκεξηθνξάο κε ζπκπεξηθνξά 
φηαλ πεξλάεη ην θνξηεγφ ηεο 

Ακζηει, ρνξεγφο εζληθήο 

νκάδαο 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=hgE
KZru29fY 

«Θα ζθεθηφζνπλ ηε 
δσή ρσξίο Amstel;» 

Σαβέξλα, θίινη ηξψλε θαη 
παξαγγέιλνπλ ζαιέπη γηα πνηφ 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπύξα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=jI

wNlNNk-Uc 

«Δ δελ κπνξεί! 

Γηθό καο ζα είλαη 

θαη ην όλνκα.» 

Παιηό θαθελείν, ηζηνξία γηα 

ην όλνκα ζε λέν θαθελείν, 

'δηθό καο ειιεληθό θξηζάξη, 

δηθα καο ρέξηα, δηθή καο γε'. 

Σνπηθόηεηα. 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=dRj

L8P4JS1g «ηελ πγεία ηνπο» 

2100 Έιιελεο αγξφηεο, παξέα, 

ηξαγνχδη ειιεληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ.  

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπύξα 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1j

7lU2Ba5Sk 

«Πάκε γηα κηα 

κπύξα;» 

Αγξόηεο, δσή ζην ρσξάθη, 

αξγθό, 'πάκε γηα κηα κπύξα;', 

3000 έιιελεο αγξόηεο δίλνπλ 

ην θξηζάξη ηνπο 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tp

F97QpDo9k 

«Πάκε γηα κηα 

κπύξα;» 

Παηδί πάεη ζε ρσξηό, 

δηαθνξέο ηξόπνπ δσήο, 

θσκηθό. 

Κεξθπξατθή 

Επζνπνηία Μπύξα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

NjzZwpeivM 

«Μπύξα κε 

θεξθπξατθό κπξίν» 

Άξσκα Κέξθπξαο, 

θεξθπξατθή γεύζε, 

ραξαθηεξηζηηθά πξντόληνο, 

'Δδώ ζηνλ λεζί καο γξάθνπκε 

θαζεκεξηλά ηε δηθή καο 

ηζηνξία κπύξαο' 
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Corona Μπχξα 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zNo
e7V5h2Cg Υσξίο ζιφγθαλ 

Μχθνλνο, πιάλα απφ ηε Υψξα 

θαη κνπζηθή, κπαίλεη ε κπχξα 
θαη γίλεηαη Μεμηθφ 

Αζελατθή 

Επζνπνηία Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=w

jOQMoMnS6g 

«Παξάγνπκε ζηελ 

Διιάδα γηα ηνλ 

Κόζκν» 

"Από Έιιελεο παξαγσγνύο 

θξηζαξηνύ", "ςήθνο 

εκπηζηνζύλεο ζηελ Διιάδα", 

αλάπηπμε, αμίεο 

Zythos VAP Μπύξα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=G

Q0YXwJkF7M 

«Ηδνύ ε Ρόδνο, ηδνύ 

θαη ε κπύξα ηεο» 

Αμηνζέαηα Ρόδνπ, κνπζηθή 

παξαδνζηαθή, παξέα 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2001 

https://www.youtub

e.com/watch?v=F5k
L1Nd_nXs «Γεχζε Διιάδαο» Παξέεο, μελχρηηα 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2010 

https://www.youtub
e.com/watch?v=RM

dPpDhyXJM 

«Γεχζε απφ ηελ 
Διιάδα πνπ 

αγαπάκε» 

Σαβέξλα, "φζν θη αλ αιιάδεη ε 
δσή καο ε αλζξσπηά καο 

θξαηάεη πηζηά ηηο παξαδφζεηο" 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπχξα 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_q6

xGe1WIlI 

«Γεχζε απφ ηελ 
Διιάδα πνπ 

αγαπάκε» 

Γλσζηφο ζεθ, ειιεληθή 

ζπληαγή: ηξαπέδη, ζάιαζζα, 
θίινη, κπχξα, 'ε ζπληαγή ηεο 

απιφηεηαο' 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=p7q

MhnHGTOA 

«Γεχζε απφ ηελ 

Διιάδα πνπ 

αγαπάκε» 

"Ζ απιφηεηα ζηελ Διιάδα 

αξρίδεη κε Άιθα", γλσζηφο 

ζεθ, θαθελείν, παξέα 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=M

Z-dA6up6Jo 

«Γεύζε από ηελ 

Διιάδα πνπ 

αγαπάκε» 

Γλσζηόο ζεθ, 'ζηελ Διιάδα ε 

απόιαπζε αξρίδεη κε Α' 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=A

FwMak7V4MY 

«Μπύξα θνκκάηη 

θνκκάηη από ηνλ 

ηόπν καο» 

"Όια ηα κέξε ηεο κπύξαο 

παξάγνληαη ζηελ Διιάδα", 

επσλπκίεο εηαηξηώλ 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπχξα 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=djO

8nD4n1DQ «Απιά πξάγκαηα» 

Καζεκεξηλέο ζηηγκέο, παξέα, 

δηαθνπέο, παιηφ ακάμη, πηθ απ, 
ξαδηφθσλν, ζπλαπιία Ηκακ 

Μπατιληί, 'φια ηα απιά έρνπλ 

Α' 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπχξα 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Q99
vQUESHnA «Απιά πξάγκαηα» 

Καινθαηξηλέο ζηηγκέο, παππνχο 
θαη γηαγηά κε γατδνπξάθη, 

παππνχο ζθπξίδεη, δηαθνπέο, 

ζπλαπιία Ηκάκ Μπατιληί, 'φια 
ηα απιά έρνπλ Άιθα' 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 

Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=m

rNkhCB7OOc 

«Ζ Άιθα πιεπξά 

ηνπ εαπηνύ καο» 

ραξαθηεξηζηηθά Πινίαξρνπ, 

ραξαθηεξηζηηθά Έιιελα, 

'ζηνλ ηόπν καο είκαζηε 

πξαγκαηηθά εκείο', θσκηθή 

Αζελατθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

XDA5Lu0w-M 

«Ζ Άιθα πιεπξά 

ηνπ εαπηνύ καο» 

Υαξαθηεξηζηηθά γακπξνύ, 

'κε ηνπο αλζξώπνπο καο 

είκαζηε πξαγκαηηθά εκείο' 

Επζνπνηία 

Αηαιάληεο Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Y

zz2Qr_SU64 

«Γείμε κνπ ην θίιν 

ζνπ…» 

Pils Hellas: ηηγκέο κε ηνλ 

θίιν κνπ, 'αλαθαιύςακε ηελ 

άιιε Διιάδα πνπ 

ιαηξεύνπκε', 'νη θίινη κνπ 

είλαη ε Διιάδα κνπ θαη είλαη 

κνλαδηθνί', Κέξθπξα, 'ή άιιε 

Διιάδα' 

Επζνπνηία 

Αηαιάληεο 

Μπύξα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=L

K9TkpkZweA 

«Απηή είλαη γηα 

καο» 

Pils Hellas: Παξέα θίισλ ζε 

ηαβέξλα ζπδεηάλε, 'ζε απηή 

ηε ρώξα όινη μέξνπκε 

θάπνηνλ πνπ ηα μέξεη από 

κέζα όκσο πάλσ από όια 

είκαζηε παξέα' 

Επζνπνηία 

Αηαιάληεο 

Μπύξα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

W8LQEFYqIs 

«Απηή είλαη γηα 

καο» 

Pils Hellas: Παξέα θίισλ ζε 

ηαβέξλα ζπδεηάλε, 'ζε απηή 

ηε ρώξα είκαζηε όινη 

πξόεδξνη, όκσο πάλσ από 

όια είκαζηε παξέα' 

Βίνο5 Μπχξα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ayj
Y7XdwQMA 

«Διιεληθή κπχξα, 

δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλε» 

"ηελ ειιεληθή γε 
θαιιηεξγνχληαη" 

Carlsberg group Μπχξα 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Rdq

8BuloXSY 

«Απηή είλαη ε 

δχλακή καο, απηφο 

είλαη ν κχζνο καο» 

Ηθαξία, παλεγχξη, βξνρή, 

ζπλέρηζε ηνπ γιεληηνχ, "θαη 

ζηελ αλαπνδηά εκείο 
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ζπλερίδνπκε" 

Carlsberg group Μπχξα 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4tE

OohtboHU 

«Παληνχ ππάξρεη 

έλαο κχζνο» 

Παξέα κε θίινπο, ζηξίβνπλ 

λφκηζκα γηα ην ηη ζα θάλνπλ 

Neda Beer Μπχξα 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=b18

mZCPGucI «Ζ ειιελίδα καο» 

Μνληέια ζε βίια, αηζζεζηαθή, 

ραξαθηεξηζηηθά κπχξαο 

παξνκνίσζε κε γπλαίθα 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία Μπύξα 1982 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

gB8eaxo16c 

«Ζ κπύξα πνπ 

άθεζε επνρή» 

1864 πίλνπλ ΦΗΞ θαη ζήκεξα 

πίλνπλ. Όπσο παιηά, 

δηαρξνληθόηεηα. 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=w

WEjnIjodh8 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 

Γλσζηνί εζνπνηνί, θαθελείν, 

ζπκνύληαη ηα παιηά, 

"μαλαγύξηζε ε ΦΗΞ". 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ftM

zfMHPtbI 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 
Γλσζηνί εζνπνηνί ζπλαληνχλ 

αγγιίδα, ινγνπαίγλην "fix my 

car, fix my beer". 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 

Μπχξα 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cGi

JHFz-XVQ 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 
Γλσζηνί εζνπνηνί, ηαβέξλα, 

ζπδεηνχλ γηα κεηαλάζηεπζε, 

ζεηηθά αξλεηηθά, "πνπ ζα βξεηο 
θαιχηεξε παξέα θαη ήιην, 

ζάιαζζα". 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ow

pj51Br3-8 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» Ξεκάηηαζκα απφ γηαγηά, 

ηξαπέδη κε θίινπο. Έζηκα.  

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sLN

l_GehMYQ 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 
Οπαδνί ζε θαθελείν, αγαπάλε 

ηελ νκάδα ηνπο, "είλαη ηξεινί 

απηνί νη Έιιελεο" 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jop9

Vg8CPpU 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» Μπνπθάιη κπχξαο θαη ήρνη 

θακπάλαο απφ αλάζηαζε 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0vw
ViPPoQ-k 

«150 ρξφληα ΦΗΞ, 
150 ρξφληα Διιάδα» 

Πέξαζκα απφ ηηο επνρέο, 

ηξαπέδη, θαθελείν 'Διιάο'. 
πσο παιηά, δηαρξνληθφηεηα. 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπχξα 2014 

https://www.youtub
e.com/watch?v=O3y

BFX-njCI «Πξνλφκην φισλ» 

Royale: Animation, θιέθηεο 
επηηίζεληαη ζε άκαμα βαζηιηά 

θαη θιέβνπλ ηε weiss, ηζάκηθν. 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 

Μπύξα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

DP0gOiBW44 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 

Σαβέξλα, παξέα κε γλσζηνύο 

ηξαγνπδηζηέο ηξαγνπδάλε 

Καδαληδίδε πνπ αθνύγεηαη 

ζηελ παιηά ηειεόξαζε κέζα 

ζην καγαδί. 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 
Μπύξα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

EXGpayc-UE 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» "Αθνινπζεί ηνπο Έιιελεο 

ζηηο γηνξηέο ηνπο" 

Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία 

Μπύξα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

P6jpvbbo78 

«Πνηα λα ζπγθξηζεί 

καδί ζνπ» 
Τπεξεζία, ηζαθσκόο, ηειηθά 

θνηλή θαηαγσγή θαη 

κνληάδνπλ, "είλαη ηξεινί 

απηνί νη Έιιελεο θαη ε κπύξα 

ηνπο είλαη ΦΗΞ".  

Αγξφο Νεξφ 2009 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1fG

TQ-bPRjI 

«Νεξφ απφ 

επινγεκέλν ηφπν» 

Πιάλα απφ ρσξηφ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηφπνπ 

Αγξόο Νεξό 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

bVXfv2Bbaw 

«Νεξό από 

επινγεκέλν ηόπν» 

Γάκνο ζε ρσξηό, ζηνηρεία ηνπ 

λεξνύ κεηαθέξνληαη ζην 

δεπγάξη 

Αγξόο Νεξό 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=ta

oev0GPZMA 

«Νεξό από 

επινγεκέλν ηόπν» 

Βαθηίζηα ζε ρσξηό, ζηνηρεία 

ηνπ λεξνύ κεηαθέξνληαη ζην 

παηδί 

Βίθνο Νεξφ 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Pzk

E76JSUkk 

«Έλαο θαη 

κνλαδηθφο» 

Σνπξίζηαο ζηα Εαγφξηα, tribute 

ζην Βίθν(πνηάκη θαη εηαηξία 

εκθηάισζεο λεξνχ) 

Εαγφξη Νεξφ 2003 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vwh

i7liSnh0 

«Καηεπζείαλ απφ 

ηελ πεγή» 

Υσξηφ, παππνχο ρηππάεη ηε 

βξχζε λα βγάιεη λεξφ ζαλ 

απηφκαην κεράλεκα, παηδηά 

πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ 
ςάρλνπλ ςηιά γηα λα πάξνπλ θη 

απηνί 
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Εαγφξη Νεξφ 2004 

https://www.youtub
e.com/watch?v=eU

OcZk1TTFM «ινη ην δεηάλ» 

Αξγθφ ζην ρσξηφ, παξάθξαζε 

ζε δεηάλ κε δηληάλ 
πνδνζθαηξηζηή, Εαγνξάθεο 

εκθάληζε 

Εαγφξη Νεξφ 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zM
nNubLwRnM «φρη απιά έλα λεξφ» 

Δπίζθεςε, ηνπο βγάδεη έλα 

λεξφ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
λεξνχ, αθήγεζε απφ 

αλζξσπάθηα θηηαγκέλα απφ ην 

λεξφ, 'έρεηε φιε ηελ Ήπεηξν 
ζην πνηήξη ζαο' 

Απαιαξίλα Οχδν 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=UK
FMTf9CrYs 

«Γείηε ηε… 
Υηψηηθα!» 

Διιεληθφ θαινθαίξη, ρηψηηθν 

άξσκα, ςαξάο θηηάρλεη ηε 
βάξθα ηνπ, παξάδνζε. 

Μίλη Οχδν 2007 

https://www.youtub

e.com/watch?v=G4

BShYPt3r8 

«Ζ νκνξθηά είλαη 

κέζα ηνπ» 

Παξαγσγή, σδή ζηε θχζε θαη 

ηνλ ηφπν, παξέα, αηζζήζεηο, 

έξσηαο 

Νάνπζαο Οχδν 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=PuG

0DbxtytM 

«ηελ πγεηά ηνπ 

επφκελνπ.» Απφιαπζε, ειιεληθή ζεκαία. 

Οχδν 12 Οχδν 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xsz

wo_uKcfA 

«Διιάδα, απηφ είλαη 

ην νχδν ζνπ» 

Κσλζηαληηλνχπνιε, 
Θεζζαινλίθε, 'κίιαγε ζηελ 

ςπρή ηνπ Έιιελα', Πεηξαηάο, 

θέθη, παξέα 

Πισκάξη Οχδν 2000 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M4l

_P3hvQCs 

«ιε ε Διιάδα κηα 

παξέα» 

θαΊθη, θαγεηφ, παξέα θαη νχδν, 

ζαληνχξη 

Πισκάξη Οχδν 2003 

https://www.youtub

e.com/watch?v=VF3

0uAQp1eg 

«Δίλαη ζηελ αιήζεηα 

ηνπ.» 

Πιάλν απφ ηαβέξλα κε ιχξα 

κνπζηθή. 

Πισκάξη Οχδν 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=n37

IhPFiXz8 

«Έια ζηελ αιήζεηα 

ηνπ» 

Πιάλα απφ ειιεληθέο πφιεηο, 
ληφκηλν κε θαξέθιεο πνπ 

νδεγνχλ ζε ηξαπέδη κε νχδν ζε 

λεζί. 

Πισκάξη Οχδν 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=aXE

2_NJwrPg 

«Έρεη ήιην, έρεη 

Πισκάξη.» 

Καιακαξάθη day, δηαθνπέο, 

ήιηνο, ρακφγεια. 

Πισκάξη Οχδν 2015 

https://www.youtub
e.com/watch?v=CJo

gWeunt4w 

«Έρεη ήιην, έρεη 

Πισκάξη.» 

Ήιηνο θαη Πισκάξη. Νεζί, 

παξέα. 

Γσδώλε Παγσηό 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=v

2tC0W2T6vY 

«Σν δηθό καο 

ειιεληθό παγσηό» 

Γλσζηόο ζεθ, "100% 

ειιεληθό γάια, έκπλεπζε γηα 

γεύζεηο από ηελ Διιάδα", 

θαινθαίξη δηαθνπέο ζην λεζί, 

ειιεληθό θηζηίθη, παζηέιη, 

'έρνπλ κέζα ηνπο όιε ηε 

κλήκε θαη ην άξσκα ηεο 

Διιάδνο πνπ αγαπώ' 

Γσδώλε Παγσηό 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

gPO8iSRmZ4 

«Θετθό παγσηό κε 

άξσκα Κξήηεο» 

Γλσζηόο ζεθ θηηάρλεη 

παγσηό, θξεηηθή καληηλάδα, 

ιύξα 

Κξήηεο Γε Παμηκάδη 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ptqt
bgeqybM Υσξίο ζιφγθαλ 

"ηελ Κξήηε δνπλ πνιχ γηαηί 

ηξψλε θαιά", θαθελείν, 

ηειέθσλν απφ παππνχ 
παξαγγειία παμηκάδηα ζηνλ 

60ρξνλν εγγνλφ ηνπ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
παμηκαδηνχ, πγεία, ρνιεζηεξίλε 

Κξεηψλ Άξηνο Παμηκάδη 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0B
CKYgYg1QE 

«λαθ απφ ηελ 
Κξήηε» 

λαθ, αξγθφ, θξεηηθφο κε 

παξαδνζηαθά, θνπδίλα θξεηηθή, 
πεληνδάιεο, 'κηθηφ'  

Κξεηψλ Άξηνο Παμηκάδη 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3Ix

Ufo4LTWU 

«Πην θξεηηθά… δε 

γίλεηαη!» 

Γλσζηφο ζεθ ηα πξνηείλεη, 

ιχξα  

Σζαηζαξσλάθε Παμηκάδη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

A9568WpW7g 

«Γλήζηα Κξεηηθά 

παμηκάδηα. Ζ βάζε 

ηεο ζσζηήο 

δηαηξνθήο.» 

Σν κάλλα: "Δπινγεκέλνο 

ηόπνο", "κε πίζηε ζηελ 

παξάδνζε, αγλά πιηθά, 

κεξάθη νηθνγέλεηαο, θαλέλα 

δελ είλαη ζαλ απηό". Πιάλα 

από Κξήηε θαη ηξαπέδη, 

πηάηα κε παμηκάδηα. Λύξα. 

Jannis Παζηέιη 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=us7

Sv8K0dgE 

«Καη ζε πηάλνπλ ηα 

κέιηα» 

Σξαγνχδη ραξνχκελν κνληέξλν, 

φιεο νη ειηθίεο ηξαγνπδάλε ζε 

ζηνχληην 



113 
 

11821 

Πιεξνθνξίεο 

θαηαιόγνπ 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

4aSPoBNIZc «Με ηα ηζαξνύρηα» 

Σζνιηάο, αξγθό, "κε ηα 

ηζαξνύρηα", ην πην θζελό 

Agrino Ρύδη 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=B

wjSfj5IMTc 

«Έρνπκε κέζα καο 

ηελ Διιάδα» 

Παξόηξπλζε γηα ζηήξημε 

ειιεληθώλ πξντόλησλ 

Κάληδνο Ρπδφγαιν 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ot0

_G_JsRiQ 

«Αμίδεη ε γεχζε 

ηνπ» 

ηαζκφο ηξέλσλ, πιαλφδηνο 

πσιεηήο  

Unilever άιηζα ληνκάηαο 1994 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_1Z

X6gzX7wY 

«Αλ ηνκαηηθφ, 

Pummaro.» 

Σξαγνχδη πηαζάξηθν, 

ζπζθεπαζία. 

Unilever άιηζα ληνκάηαο 1995 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Dxg

gSgLJ5rA Υσξίο ζιφγθαλ 

πληαγή πξφηαζε, ζπλεξγαζία 

κε πεξηνδηθφ. 

Unilever άιηζα ληνκάηαο 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e0

55cnoyZZY 

«κόλν ε θαιύηεξε 

ειιεληθή ληνκάηα 

γίλεηαη Pummaro.» 

Γαζηνύλε Ζιείαο, ληόπηνη 

παξαγσγνί, ηαμίδη ηεο 

ληνκάηαο κέρξη ηελ 

θαηζαξόια 

Unilever άιηζα ληνκάηαο 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=rgE

OALQmAQE «Πάληα Pummaro.» 

Κιαξίλν, ακάμη ζηακαηάεη ζε 
πιαλφδην πσιεηή θαη δεηάεη 

ληνκάηεο. 

Unilever άιηζα ληνκάηαο 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i5

j-k0Tkbbc 

«Πάληα κε αγάπε, 

πάληα Pummaro.» 

Γαζηνύλε, 100 Έιιελεο 

παξαγσγνί, νλνκαηεπώλπκν, 

100% ειιεληθέο ληνκάηεο, 

πιάλα από ρσξάθηα, 

ραξαθηεξηζηηθά ληνκάηαο. 

Κχθλνο άιηζα ληνκάηαο 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=kf4

B538ElCA 

«Ση πην 

πξνρσξεκέλν απφ 

ηελ παξάδνζε;» 

Κπξία πάεη ζε ηαηνπαηδίδηθν 

θαη δεηάεη λα θάλεη ηνλ Κχθλν 

Κχθλνο άιηζα ληνκάηαο 2015 

https://www.youtub
e.com/watch?v=elF7

KdRatx8 

«Ζ αγάπε δελ 

θξχβεηαη» 

ρξήζεηο ηνπ ηελεθέ. 
Οηθνγελεηαθέο ζηηγκέο. 

'επραξηζηνχκε' 

Κύθλνο άιηζα ληνκάηαο 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5r

9UBCUAvxY 

«Σνλ θύθλν 

πξνηηκώ» 

Γπλαίθα ςσλίδεη, ζπληαγέο, 

'ην μέξεη από ηε καλά ζνπ, ην 

μέξεηο από ηε γηαγηά ζνπ', 

ηξαγνύδη '90 

Μπάξκπα ηάζεο άιηζα ληνκάηαο 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=KH

J8jrKn8Z4 «Μαο θάλεη θαιφ» 

"Δπηιεγκέλεο ληνκάηεο απφ ηα 

ρσξάθηα ηεο ειιεληθήο γεο", 

ζπζθεπαζία 

Κξφθνο Κνδάλεο αθξάλ 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=QPd

6495LrQY 

«Σν Νν1 
παγθνζκίσο 

ειιεληθφ ζαθξάλ» 

Γπλαίθα πνπ ρνξεχεη, 
αηζζεζηαθή θσλή, άξσκα, 

γεχζε  

Carrefour νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_e

sldv3y_NI 

«Πξνζθέξνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζα 

ζπλερίζνπλ» 

Αγνξά από παξαγσγνύο, 

επηζηξνθή ηδίξνπ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, 

πξνζθνξά ζηελ Διιάδα 

Lidl νππεξκάξθεη 2009 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vj_6

mIfNmBM 

«Κάζε ζηηγκή αμίδεη 

κε Lidl» Πξνζσπηθέο ζηηγκέο 

Lidl νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=UF
Wf7qg76cI 

«15 ρξφληα καδί 
είλαη ηηκή καο» 

Credit ζε εξγαδφκελνπο, 

Έιιελεο παξαγσγνχο θαη 
πξνκεζεπηέο, εηαηξηθή επζχλε 

Lidl νππεξκάξθεη 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=2mx

aPqbHVgw 

«Πνηφηεηα θαη ηηκή 

κε δηαθνξά» 

Σξαπέδη, 'γηνξηάδνπκε 

παξαδνζηαθά ην 
Γεθαπεληαχγνπζην', ρνξφο, 

παξαδνζηαθή κνπζηθή 

Lidl νππεξκάξθεη 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=CPn
eOb7lb1k 

«Ζ δηαθνξά είλαη 
ζηελ πνηφηεηα» 

Γλσζηνί εζνπνηνί, κάξθεο ηνπ 
ζνππεξκάξθεη, πνηφηεηα 

Lidl νππεξκάξθεη 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=y5d
nAtu9Lp8 «Κάζε κέξα αμίδεη» 

Πάζρα, πξνζθνξέο ζε αξληά, 

γαξδνχκπεο, θνθνξέηζη, 
ηζάκηθν 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qtj

AuqvyzMU 

«Σηκή πνπ αμίδεη, 

πνηφηεηα πνπ 

θαίλεηαη» 

Έκθαζε ζηνπο ειέγρνπο πνπ 

γίλνληαη ζηα πξντφληα, 'ςάμην 

θη εζχ' 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=b

PrOsOK6H9M 

«ε απηόλ ηνλ ηόπν 

όηη αμίδεη 

θαίλεηαη» 

ε απηόλ ηνλ ηόπν όηη αμίδεη 

θαίλεηαη', απγά, πιάλα από 

ρσξηά, κέιη, γάια, ηπξί, 

ςάξηα, ιεκόληα, θξνύηα, 

πιάλα αλζξώπσλ, παξέεο, 

θαγεηά 



114 
 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=oPC

2yw6QUOw 

«Σηκή πνπ αμίδεη, 
πνηφηεηα πνπ 

θαίλεηαη» 

Μεηαθνξέαο μέξεη απφ 

ραξηνθηβψηηα, ζπζθεπαζία 
Lidl, ρακειή ηηκή, "ςάμην θη 

εζχ" 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=fSq
AMqpogaY 

«Σηκή πνπ αμίδεη, 

πνηφηεηα πνπ 
θαίλεηαη» 

Γηαγηά ειέγρεη ζεξκνθξαζία, 

"ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζηα 
πξντφληα", "ςάμην θη εζχ" 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6c

LbLCo36sY 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ 

πεγαίλεη ζε ειαηώλα, κηιά κε 

παξαγσγό γηα ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ, πιάλα από 

ειαηνηξηβείν, 'γηα λα βγάιεηο 

ιάδη πξέπεη λα ζνπ βγεη ην 

ιάδη' 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xkv

QfA5pEy4 

«Γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα 

θαιχηεξν αχξην» 

Γξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο, 
ππνηξνθίεο, ρξεκαηνδφηεζε 

αθξηηηθψλ κνλάδσλ πγείαο, 

θνηλσληθψλ παληνπσιείσλ. 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=H

PELT-Q9OqI 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ 

πεγαίλεη ζε ρσξάθη κε 

καξνύιηα, κηιάεη κε 

παξαγσγό, 'κε ηέηνηα 

καξνύιηα ζα ηνπο θάκε 

ιάραλν' 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9D
BlH3zYilM 

«Αμίδεη θαη 
θαίλεηαη» 

θίινη θάλνπλ BBQ, ηνπο δίλεη 

νδεγίεο, 'ν θαιφο ν ςήζηεο 

μέξεη φηη φιε ε δνπιεηά είλαη 
λα βξεηο θαιφ θξέαο' 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=IhY

P8BwdqzE 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηφηεηα: γλσζηφο ζεθ πάεη ζε 
πηελνηξνθείν, 'κε ηηο θφηεο 

ζεθσζήθακε', πνηφηεηα  

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

PYFC2qofeo 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Πνηόηεηα ηνπ θξέαηνο, 

έιεγρνο από παππνύ πξηλ από 

ζέλα 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

5t2usu0GYU 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Πνηόηεηα ησλ ιαραληθώλ, 

έιεγρνο πξηλ από ηνλ 

θαηαλαισηή. 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=h

aBEUO-b-ds 

«Αμίδεη λα θξαηάο 

ηηο παξαδόζεηο θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ πάεη 

ζε πάξαζθεπαζηήξην ραιβά 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=M

QsquZcm--U 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ 

πεγαίλεη ζε ζηηαξώλεο θαη 

καζαίλεη γηα ην πώο γίλνληαη 

ηα δπκαξηθά 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=C

lrABv6nMsY 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ 

πεγαίλεη ζε ακπειώλα θαη 

νηλνπνηείν θαη καζαίλεη γηα ην 

θαιό θξαζί 

Lidl νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

dZdHhDqCfM 

«Αμίδεη θαη 

θαίλεηαη» 

Σαμίδη ζηελ ειιεληθή 

πνηόηεηα: Γλσζηόο ζεθ 

πεγαίλεη ζε ρσξάθη κε 

όζπξηα θαη καζαίλεη γηα ηα 

θαιά όζπξηα  

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2007 

https://www.youtub

e.com/watch?v=cFT

BHuJ6joE 

«Δγγπεκέλε 

πνηφηεηα» 

πλέληεπμε ελ δπλάκεη 
εξγαδνκέλνπ, ραξαθηεξηζηηθά 

ηπξηνχ, εκκνλή κε ηελ 

πνηφηεηα 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2007 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

8Do_PNKzDk 

«Δγγπεκέλε 

πνηόηεηα» 
Φίινη παίδνπλ ηάβιη, παηάηα 

θίλεζε ηνπ ελόο, αθνξκή γηα 

αλαθνξά ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά παηάηαο, 

εκκνλή κε ηελ πνηόηεηα 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2007 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

gvkB8cbQOg 

«Δγγπεκέλε 

πνηόηεηα» 
Γνπξνύλη ζην ζαθί ζα 

πάξνπκε; Υαξαθηεξηζηηθά 

γνπξνπληνύ, εκκνλή κε ηελ 

πνηόηεηα 
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ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2008 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Hh

EcDX-Ykjs «Πνχ αιινχ;» 

Πνηφηεηα απζεληηθή θαη 

ειιεληθή, πνηφηεηα, 
θεκηζκέλεο ειιεληθέο 

πεξηνρέο, απζεληηθέο γεχζεηο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mb2
0hT2HKrU «Πνχ αιινχ;» 

Δπηιέγνληαη απφ παξαγσγνχο, 

έιεγρνη πνηφηεηαο, πξνσζεζε 
πξνηφλησλ ΑΒ 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_c

IN8Dg5_II 

«Διάηε λα 

ζπγθξίλεηε. Πνύ 

αιινύ;» 

"Ζ Διιάδα ζην ηξαπέδη καο, 

όρη κόλν πνηόηεηα αιιά λα 

ζηεξίδνπκε θαη ηνλ ηόπν 

καο". "Ζ πνηόηεηα θαη ε 

ειιεληθόηεηα είλαη αμίεο θαη 

δέζκεπζε", ειιεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ραξαθηήξα. 

Εεπγάξη ηξώεη.  

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=V-

P-rqcGI78 

«Μφλν ζηα 
θαιχηεξα βάδνπκε 

ην φλνκά καο» 

AB θνληά ζηελ ειιεληθή γε: 
"ζεβφκαζηε ηελ παξάδνζε, 

θεκηζκέλεο πεξηνρέο, φηη πην 
απζεληηθφ έρεη ν ηφπνο καο". 

Βηβιίν κε ράξηε ηεο ειιάδαο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0dp
6QU9L1y8 

«Μφλν ζηα 

θαιχηεξα βάδνπκε 
ην φλνκά καο» 

ΑΒ bio: βηβιίν κε πξντφληα, 
βηνινγηθά 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

xmg_UnKiT0 

«Σόζν νηθνλνκηθά 

όζν ην 2008» 

"Δπαλαθνξά ηηκώλ ζην 2008, 

όπσο ηόηε" 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=W9
TaFzxNhWc 

«73 ρξφληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 
έιιελα παξαγσγφ» 

Έιιελαο παξαγσγφο κηιά γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα πνπ έκαζε απφ 

ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηελ εμέιημε, 
γεσπφλνο, βνήζεηα απφ ΑΒ 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uou

_U3qPIsY 

«73 ρξφληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγφ» 
Διαηψλαο, ρσξάθηα 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=XM
iEo18pWkY 

«73 ρξφληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγφ» 

Σπξνθφκνο ζηελ Κξήηε, ην 

πήξε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, 
βνήζεηα απφ ΑΒ, 'πηζηεχσ ζηα 

ΑΒ γηαηί επελδχεη ζηνλ ηφπν 

καο θαη ζηεξίδεη ηνπο 
παξαγσγνχο' 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bR
MnnPjpxxg 

«73 ρξφληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγφ» "Δκείο ζηα ΑΒ…", κεξάθη, 
έιιελαο παξαγσγφο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Pod
NwCG-01w 

«73 ρξφληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγφ» Υνηξνηξφθνο, θάξκα, επζχλε 
ζηνλ θαηαλαισηή 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

m66yNskvd8 

«73 ρξόληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγό» Αιιαληνπνηείν, βνήζεηα από 

ΑΒ, ειιεληθόηεηα πξντόλησλ. 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο νππεξκάξθεη 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

bS_hmCt7cE 

«73 ρξόληα 

ζηεξίδνπκε ηνλ 

έιιελα παξαγσγό» "Δκείο ζηα ΑΒ…", έιιελαο 

παξαγσγόο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=XU
KgPbWUvLU 

«Ζ ραξά λα δίλεηο ην 
θαιχηεξν» ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1V

BUUtggY3Y 

«Ζ ραξά λα δίλεηο ην 

θαιχηεξν» νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο νππεξκάξθεη 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xT

WEvw2KCoo 

«Ζ ραξά λα δίλεηο ην 

θαιχηεξν» 

Γηαγηά θηηάρλεη ηπξφπηηα γηα 

νηθνγέλεηα, επηδνθηκαζία. 

Βεξόπνπινο νππεξκάξθεη 1976 

https://www.youtu

be.com/watch?v=2

xGOky4Ta04 «Μηθξά Υσξηά» 

ύγθξηζε πξντόλησλ από ην 

ρσξηό, "ηα βξίζθεηο ζηα 

κηθξά ρσξηά ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ζε ρσξηάηηθεο 

ηηκέο". 
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Γξεγνξηάδεο νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oLq
Vppq8jbE 

«Σν θίλεκα ηνπ 
αξληνχ» 

Σαβέξλα, ειιεληθέο ζεκαίεο, 

ληφπηα αξληά, κπνπδνχθηα, 
ηζάκηθν, ειιεληθά γηνξηάδνπκε 

Γξεγνξηάδεο νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=asni

c9SIx2Q 

«Σν θίλεκα ηνπ 

αξληνχ» 

Κηελνηξφθνη ζπλεξγαζία κε ην 

ζνππεξκάξθεη 

Δινκάο νππεξκάξθεη 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

HxWyOgcdYQ 

«Ζ ειιεληθή νκάδα 

ησλ 

ζνππεξκάξθεη» 

Διιεληθέο ζεκαίεο, 'καο 

ελώλεη ε πεξεθάλεηα γηα όηη 

ειιεληθό', 'είκαζηε από ηνλ 

ίδην ηόπν' 

Μαζνύηεο νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WEC6CHifV0k 

«40 ρξόληα είλαη 

εδώ γηα ζέλα» 

Μαλάβεο ζην θαηάζηεκα, 

'ζηγά ηα ιάραλα' 

Μαζνχηεο νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Tipr

A9Ftbpw 

«40 ρξφληα είλαη 

εδψ γηα ζέλα» 

Σπξνθφκνο ζην θαηάζηεκα, 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε 

ππαιιήινπο 

Μαζνχηεο νππεξκάξθεη 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=eB

Dh35jnI_Q 

«40 ρξφληα είλαη 

εδψ γηα ζέλα» 

Κξενπψιεο, πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κε ππαιιήινπο 

Cosmote Σειεπηθνηλσλίεο 2010 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6t

HytELufCg 

«Κάπνηα θαίλνληαη 

ίδηα. Αιιά δελ 

είλαη.» 

Γηαγηάδεο, παξνπζίαζε 

απόδνζεο θαηζίθαο, θσκηθό 

Cosmote Σειεπηθνηλσλίεο 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=QY
wty30SEQc 

«Ο θφζκνο καο , 
εζχ.» 

Πξνμεληφ ζηε Μάλε, 
ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ  

Cosmote Σειεπηθνηλσλίεο 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=P

AxV2PYM_y8 «Task force» 

πκβνύιην ζην ρσξηό γηα 

νηθνλνκία, όξνη θπβέξλεζεο, 

θσκηθό 

Nova Σειεπηθνηλσλίεο 2007 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ojk-

Hw31-kw 

«Pull over the 

gaidar» 

Αζηπλνκηθφο ζηακαηάεη γηα 

έιεγρν γηαγηά κε γάηδαξν, 

θσκηθφ 

Nova Σειεπηθνηλσλίεο 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=0Y

UJw8SMuJI 

«Γχζθνια 

μεθνιιάο» 

Κιεθηνθνηάο ζε ρσξηφ, 

θπλεγεηφ κε αζηπλνκηθφ, 

κηιάεη αγγιηθά 

Vodafone Σειεπηθνηλσλίεο 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=YH

TDywYQy-k 

«Sat-ta δψξα ηεο 

Vodafone δε ζα 

βξεηο πνπζελά!» 

Άγηνο Βαζίιεο πάεη ζηε 
Λαθσλία γηα πνξηνθάιηα, 

δηαθήκηζε γηα θαηάζηεκα 

πάξηεο. 

Vodafone Σειεπηθνηλσλίεο 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=K

tSSBUzry70 

«Αμίδεη λα ραίξεζαη 

ηηο γηνξηέο κε ηα 

έζηκά ηνπο» 

Θείνο ζηέιλεη 'παξαδνζηαθέο' 

επρέο γηα ρξηζηνύγελλα ελώ 

ζπκκεηέρεη ζε έζηκν ζηε 

Θξάθε(Μπακπνπζηαξαίνη), 

πξνζθνξά παθέηνπ έζηκν γηα 

ηελ εηαηξία, θαηάζηεκα 

Κνκνηελήο. 

Vodafone Σειεπηθνηλσλίεο 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5wh
Gn_ZXQEE 

«Δπεηδή αμίδεη λα 

κνηξάδεζαη 
αλακλήζεηο» 

Δγγνλή πεγαίλεη ζην ρσξηφ ηεο 

γηαγηάο ηεο θαη ηεο ζηέιλεη 
βίληεν 

ΜΣΝ Σειεπηθνηλσλίεο 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=2c

WuFGeUzxo 

«Καη ηνύηα ηα 

Υξηζηνύγελλα 

ΜΣΝ» 

Υξηζηνύγελλα, θαθελείν, 

γηαγηά αθνύεη κνπζηθή ζην 

smartphone, νη ππόινηπνη ζε 

ξαδηόθσλν 

Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Σξαπεδηθά 

πξντόληα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

6VJDsTRYE8 

«Ζ πξώηε ηξάπεδα 

ζηελ Διιάδα» 

"ηεξίδνπκε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία" 

Νανύζεο Σζίπνπξν 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=m

FyhnxUXTWU Υσξίο ζιόγθαλ 

Αλαθνξά ζηνλ ηόπν, 

ακπειώλεο Νάνπζαο 

Οηλνπνηεηηθφο 

πλεηαξηζκφο 

Σπξλάβνπ Σζίπνπξν 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Taq

RbyBftfg 

«Σζίπνπξν κε 

ηζηνξία» 

Νένο  θηάλεη ζε θαθελείν λα 
βξεη θίινπο κε ακάμη θαη νδεγφ 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ '20, 

"κεγάιε ηζηνξία" 

Γσδψλε Σπξί 2010 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Zk

Nb-Oalahc 

«Απνθιεηζηηθά απφ 

Ζπεηξψηηθν γάια» θελέο απφ νηθνγελεηαθή δσή. 

ΔΑ Νάμνπ Σπξί 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1icJ

u9r60Pg 

«Με θξνληίδα θαη 

κεξάθη» 

Παξαδνζηαθφο ηξφπνο, 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ήπεηξνο Σπξί 2004 

https://www.youtub

e.com/watch?v=PR
NUHEWaYwQ 

«Γεχζε πνπ αμίδεη 
λα αλαθαιχςεηε» 

"ηελ Ήπεηξν ε γεχζε έρεη έλα 
φλνκα", ράξηεο Ζπείξνπ. 
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Ήπεηξνο Σπξί 2005 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1dE

HVuMygKg 

«Γεχζε πνπ αμίδεη 

λα αλαθαιχςεηε» 

Κιαξίλν, πιάλν ζε 

ζνππεξκάξθεη φπνπ θάζνληαη 
ζε ηξαπέδη θαθελείνπ θαη 

ηξψλε. "Ζ πηθάληηθε 

παξαδνζηαθή γεχζε" 

Ήπεηξνο Σπξί 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3t

wEOLxjOjQ 

«Σν ηνζη έγηλε 

ληόπην.» 

Οηθνγελεηαθό: Κιαξίλν, 

εθπνκπή βόιηα ζηελ Ήπεηξν, 

λένη κε παξαδνζηαθέο ζηνιέο, 

πιαηεία ρσξηό, ληόπηα 

παξαδνζηαθή ζπληαγή ηνζη. 

Καινγεξάθε Σπξί 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=kPo
RMjusL14 Υσξίο ζιφγθαλ 

Γξαβηέξα, νηθνγέλεηα,γηα φιεο 

ηηο ρξήζεηο, ραξαθηεξηζηηθά 
πξντφληνο 

Καηίθη Γνκνθνχ Σπξί 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=g5k

0-pWwN9c «Κξαηάο κπζηηθφ;» 

Γπλαίθα ζε θνπδίλα θηηάρλεη 

ληάθν ζαιάηα, ην κπζηηθφ ηεο 

είλαη ην θαηίθη, "γεχζε απφ 
Διιάδα", παξαδνζηαθή 

ζπληαγή 

Καηίθη Γνκνθνύ Σπξί 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

_n6xaEidHI 

«Ο θξέζθνο ηξόπνο 

λα απνιακβάλεηο 

ηπξί» 

Οξεηλέο πεξηνρέο: κνληέιν ζε 

πηζίλα, αηζζεζηαθό, 

ζπληαγέο, θνπηνπξηζηηθά 

ληπζίκαηα, ρνξόο, ηξαγνύδη 

δηαζθεπή "κπήθαλ ηα γίδηα 

ζην καληξί". Οπηηθή 

αλαθνξά ζην παξόλ, ζειίδα 

52. 

Κνιηφο Σπξί 1995 

https://www.youtub

e.com/watch?v=EM
HtTzW7xlk 

«Γεχζε γλήζηα, 
ειιεληθή.» 

Σξαγνχδη, πηάηα κε θέηα θαη 
θαζέξη. 

Λεβέηη Σπξί 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3I

uvqb0ARfY 

«Δπηιέγεη 

απζεληηθέο 

γεύζεηο» 

Παξαδνζηαθό αηγνπξόβεην 

γάια, "παξαδνζηαθή 

ηαπηόηεηα θαη γεύζε, ηέηνην 

ηπξί αμίδεη λα ηξώεη ην παηδί 

καο", ηδνκπάλεο κε θνπάδη 

θαη κάλα κε παηδί ζηελ 

θνπδίλα. 

Λνγάδη Σπξί 2014 

https://www.youtub

e.com/watch?v=T4E
wwfAOCEM 

«Γελ είλαη κπζηηθφ, 
είλαη κνλαδηθφ» 

Πιάλα ζε παληνπσιείν ρσξηνχ 

, θαηάζθνπνη, κπζηηθά ηνπ 
ηπξηνχ 

Μεβγάι Σπξί 1997 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Rtv
Of3SqLcI 

«Ζ γεχζε έρεη έλα 

φλνκα.. 
Μαθεδνληθφ» 

Πιάλα απφ νηθνγελεηαθέο 

ζηηγκέο θαη ηαβέξλεο, ηξαγνχδη 

κε ινγνπαίγλην, "Ζ γεχζε ζνπ 
Διιάδα" 

Μηλέξβα Σπξί 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=kvL
8MmqGF54 

«Υσξηφ. Γηθαίσκα 
ζηα βηνινγηθά.» 

Φσλή βηνινγηθνχ παξαγσγνχ, 
πιάλν απφ θάξκα. 

Μηλέξβα Σπξί 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=SsK

Cr3C6dE0 

«Έηζη είλαη ε 

γξαβηέξα. Υσξηφ.» 

Υσξηφ γξαβηέξα, μέλν ηπξί 

ζηνλ πάγθν δε βάδσ, ειιεληθή, 

ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο 

Ννπλνχ Σπξί 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=idax
d6VEqJo 

«Ζ παξάδνζε ζηα 
ζεκεξηλά ηεο» 

Δθιεθηφ: Πιάλα ζε 

ηπξνθνκείν, "κε ηελ αγάπε 

ειιήλσλ ηπξνθφκσ"λ, παξέα 
ζε ρσξηφ, παηδί παίδεη κε 

θαηζίθηα ζε ιηβάδη, "θέξλεη 

φιε ηε γεχζε ηεο παξάδνζεο 
θαη ηνπ ζήκεξα" 

ΦΑΓΔ Σπξί 
 

https://www.youtub

e.com/watch?v=W1

9932og97c 

«Πνηφηεηα ρσξίο 

ζχλνξα» 

Γξαβηέξα Κξήηεο: Κξεηηθνί 

ζπδεηάλε, παξαδνζηαθφ 

ηπξνθνκείν 'Φεινξείηεο' 

Φάγε Σπξί 2002 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ak

ZCdnkUW0g 

«ην ηπξί πάλσ απφ 

φια ΦΑΓΔ» 

"Ζ Φάγε ζπλδπάδεη παξάδνζε 

θαη ηερλνινγία"  

Φάγε Σπξί 2003 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mw
dnEBCB9Go 

«ην ηπξί πάλσ απφ 
φια ΦΑΓΔ» 

χγρξνλν ηπξνθνκείν, 
εγθαηαζηάζεηο, αθνζίσζε ζηελ 

πνηφηεηα, ηελ παξάδνζε, ζην 
ηπξί 

Φάγε Σπξί 2012 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sdf1

J_6iebg 

«Σν ηπξί ζηηο δφμεο 

ηνπ» 

Γλσζηφο εζνπνηφο επηζηξέθεη 

ζην ρσξηφ, ηξφπνο νκηιίαο 

αγγιηθά, θσκηθφ 

 Κξαηηθόο θνξέαο Σπξί 1982 

https://www.youtu

be.com/watch?v=i7

nOYVrAZsY 

«Όρη ηπξί όπνην θη 

όπνην, ληόπην!» 

Διιεληθά ηπξηά, πιάλα από 

δώα, γεθύξηα, ρσξηά 
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Λεβέηη Σπξί  2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Js

sPJ_FCY0c 

«Δπηιέγεη 

απζεληηθέο 

γεύζεηο» 

Όπσο ηόηε, παξαδνζηαθή 

γεύζε. Γλσζηόο εζνπνηόο 

ηξώεη ηπξί θαη ζπκάηαη ηα 

ζρνιηθά ηνπ ρξόληα. "Απηά 

είλαη ηπξηά. Απζεληηθά 

ειιεληθά ηπξηά κε ηελ 

ππνγξαθή Λεβέηη". 

ΟΠΑΠ Σπρεξά παηρλίδηα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=c-

0nvGuJwr8 

«Δίκαζηε Έιιελεο. 

Όινη καδί δελ 

αθήλνπκε ηίπνηα 

ζηελ ηύρε» 

Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ, 

παξειζόλ, επηηεύγκαηα, 

'κπνξνύκε' 

ΟΠΑΠ Σπρεξά παηρλίδηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=w8f
0_ISquTA 

«Δίκαζηε Έιιελεο. 

ινη καδί δελ 

αθήλνπκε ηίπνηα 
ζηελ ηχρε»  Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ 

ΟΠΑΠ Σπρεξά παηρλίδηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rZie

_-RiIHA 

«Δίκαζηε Έιιελεο. 
ινη καδί δελ 

αθήλνπκε ηίπνηα 

ζηελ ηχρε»  Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ 

ΟΠΑΠ Σπρεξά παηρλίδηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=KsL

goik8PtI 

«Δίκαζηε Έιιελεο. 
ινη καδί δελ 

αθήλνπκε ηίπνηα 

ζηελ ηχρε»  Υαξαθηεξηζηηθά Διιήλσλ 

Creta Farms Φέηα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3

36hVgsAdOM 

«Ζ λέα εθιεθηή ηεο 

θαξδηάο καο» 

Δλ Διιάδη Μεζνγεηαθή: 

πιάλν από γάκν, παξνκνίσζε 

λύθεο κε θέηα πνπ 

παληξεύεηαη ην ειαηόιαδν, 

'παληξεύεηαη ε λνζηηκάδα ηεο 

παξάδνζεο κε θαηλνηνκία 

κεζνγεηαθή', 'πήξε 

πξνίθα…', speakage από 

γλσζηό εζνπνηό 

Βαικά  Φέηα 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=g

KBxh3v00PQ 

«Ζ θέηα ηνπ ηόπνπ 

καο» 

πιιέγεη γάια από ηα δηθά 

καο ρσξηά, νλόκαηα θαη 

εηθόλεο από ρσξηά  

Βαικά  Φέηα 2015 

https://www.youtub
e.com/watch?v=WB

2wukqeFm4 

«Σν εμαηξεηηθφ 

θαηζηθίζην ηπξί» 

Κνθηλάθη: Σπξνθφκνο, 

"παξαδνζηαθά πιηθά ηνπ ηφπνπ 
καο, αγλά, απφ Μαθεδνλίηηθεο 

θαηζίθεο" 

Γσδψλε Φέηα 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Osz

ws-5GDYo 

«Απφ ηε θχζε ηεο 

θαιχηεξε.» 

νππεξκάξθεη, πειάηεο 
αγνξάδνπλ θέηα Γσδψλε, 

γλσζηφο εζνπνηφο, ζηαζεξή 

πνηφηεηα, ζηαζεξή αμία. 

Γσδώλε Φέηα 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

KjnyiUvRG4 

«Γεύζνπ Διιάδα, 

Γεύζνπ Γσδώλε. 

Από ηε θύζε ηεο ε 

θαιύηεξε.» 

Σαβέξλα, παξαγγειίεο γηα 

θέηα Γσδώλε θαη από 

ηνπξίζηεο. 'Γεηα ζνπ Διιάδα' 

Γσδψλε Φέηα 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1U6
0Merfyg8 

«Γλήζηα 
Ζπεηξψηηζζα» 

Παξνκνίσζε ηεο θέηαο κε ηε 
γπλαίθα ηνπ, "γλήζηα 

Ζπεηξψηηζζα, θξαηάεη ηελ 

παξάδνζε",  100% Ζπεηξψηηθν 
γάια. 

Ήπεηξνο Φέηα 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=f-

OhwHhsiWU 

«Ζ Ήπεηξνο καο 

έκαζε… γη απηφ φρη 

απιά θέηα.» 

Υξήζεηο ηνπ ηελεθέ Ήπεηξνο 

απφ φιεο ηηο ειηθίεο ζε 
θαζεκεξηλέο δνπιεηέο, 'Ζ 

ήπεηξνο καο έκαζε λα…', 

θιαξίλν 

Ήπεηξνο Φέηα 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=E

PQQzGxZXlg 

«Από ρέξη 

ηπξνθόκνπ» 

Υσξηό, θαθελείν, θιαξίλν, 

'Γε γίλεηαη αιιηώο, θάζε θέηα 

πξέπεη λα θάλεη ην ηαμίδη ηεο 

κέζα από ηνλ ηόπν καο, ηα 

αθνύζκαηα, ηελ παξάδνζή 

καο' 

Ήπεηξνο Φέηα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

K665ogaacA 

«Από ρέξη 

ηπξνθόκνπ» 

Εεπγάξη αξγθό ρσξηό, πιάλα 

από θαζεκεξηλή δσή, 

ιηγόηεξν αιάηη 

Ήπεηξνο Φέηα 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=nZ-
spF02ntc Υσξίο ζιφγθαλ 

"The provato from Ipirus better 
than the sheep" 



119 
 

Ήπεηξνο Φέηα 2015 

https://www.youtu

be.com/watch?v=fe

1Ynj7h8dQ 

«Παξαδνζηαθή 

αιιά λέα.» 

Υσξηαηόζπηην, δεπγάξη 

παππνύδσλ, γεκηζηά κε θέηα 

θσην κε ηάκπιεη από γηαγηά 

γηα αλάξηεζε ζε κπιόγθ. 

"Όιε ε παξάδνζε Ήπεηξνο 

ηώξα καιαθή." 

Καινγεξάθε Φέηα 2009 

https://www.youtub

e.com/watch?v=R6

W5fEcEnU4 

«Ζ δηθή καο 

Κξεηηθή βηνκεραλία 

γάιαθηνο.» 

Κξεηηθή ιχξα, ζνππεξκάξθεη, 

αγνξά θέηαο.  

Καξαγηάλλε Φέηα 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=j7et
1b6qOqw 

«Γηα…ηπξί ηελ 
παξάδνζε» 

Καηζηθίζην: ζηελ ηζαληίια, 

παξαδνζηαθφ, πιάλα απφ 

ρσξηφ, κεγάισζαλ γεληέο θαη 
γεληέο κε απηφ. 

Κνιηφο Φέηα 1999 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ZaA

g6fjm2YU 

«Σπξηά αλψηεξεο 

πνηφηεηαο κε ηελ 

ππνγξαθή Κνιηφο.» 

Γνθηκή θέηαο απφ άληξα, 

ειιεληθφ γάια, ππνγξαθή ηνπ 

εηδηθνχ. 

Μεβγάι Φέηα 2008 

https://www.youtub

e.com/watch?v=eY

Uzn9iiMJk «Δίλαη παξάδνζε» 

"Αγαπεκέλε θέηα ηεο 

νηθνγέλεηαο, θέξδηζε 

επξσπατθφ βξαβείν 2007" 

Μεβγάι Φέηα 2011 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vto

EJ6IFT9Y 

«Δδψ θαη 60 ρξφληα 

είλαη παξάδνζε» 

Σξφπνη καγεηξέκαηνο, 
νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, 

παξαδνζηαθά θαγεηά 

Μεβγάι Φέηα 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=9P

MfE0WGw_A «Φέηα θεηίρ!» 

Κσκηθή, γίγαληεο θιεξηάξνπλ 

κε θέηα, απζεληηθή ειιελίδα. 

Μηλέξβα Φέηα 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=qgA
D_S5kdoM 

«Έηζη είλαη ε θέηα. 
Υσξηφ.» 

Γνθηκή θέηαο, πιάλα απφ 
ρσξηφ, ηξαπέδη κε θαγεηφ. 

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtub
e.com/watch?v=_J6

FmzPuWRw «Σν ψξηκν ειαθξχ» 

Υσξηφ: Διαθξχ, σξίκαλζε, 

παξαδνζηαθφ ηπξνθνκείν, 
100% ειιεληθφ αηγνπξφβεην 

γάια 

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zTJi
wSedZVE 

«Έηζη είλαη ε θέηα. 
Υσξηφ.» 

Υσξηφ: Πιάλν απφ 

παληνπσιείν ζε ρσξηφ, 
ινγνπαίγλνη κε 'θέεεηα', έγθπνο 

πνπ πεξηκέλεη, ραξαθηεξηζηηθά 
πξντφληνο. 

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=T

JnTQfLxLWI 

«Φέηα ρσξηό. Όια 

είλαη ζηε γεύζε 

ηεο.» 

Πιαηεία ρσξηνύ, γεπζηγλσζία 

από γλσζηό ζεθ, ειιεληθό 

γάια, έιιελεο παξαγσγνί, 

αλαθνξά ζε Δπηζθνπηθό 

Ησαλλίλσλ, όρη 

αληηπξνζσπεπηηθά πιάλα.  

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

O30AxzLyGw 

«Υσξηό βηνινγηθό. 

Μηιάεη κε 

αιήζεηεο.» 

Κνπάδη, θσλή θηελνηξόθνπ 

γηα βηνινγηθά.  

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=o

Kl-4D9cspg 

«Υσξηό. Γηθαίσκα 

ζηα βηνινγηθά.» 

Κνπάδη, θσλή θηελνηξόθνπ 

γηα βηνινγηθά.  

Μηλέξβα Φέηα 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Gw

Rr81sPWrU 

«Έηζη είλαη ε θέηα. 

Υσξηφ.» 

Παηδηθή παξάζηαζε ζε πιαηεία 
ρσξηνχ. "Φέηα ζεκαίλεη λα 

μέξεηο λα πεξηκέλεηο." 

Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο. 

Μηλέξβα Φέηα 2016 

https://www.youtu

be.com/watch?v=lL

0D4TcqHYk Υσξίο ζιόγθαλ 

Οξεηλέο πεξηνρέο: "Ο 

θαζέλαο καο έρεη ην δηθό ηνπ 

ρσξηό", ραξαθηεξηζηηθά 

πξντόληνο. Οπηηθή αλαθνξά 

ζην παξόλ, ζειίδα 44. 

ιπκπνο Φέηα 2012 

https://www.youtub
e.com/watch?v=H47

M4AIsMS0 

«Οη δηθνί ζαο 

άλζξσπνη. Ζ δηθή 
ζαο γεχζε 

Διιάδαο.» 

Σζακπνχλα, ρσξηφ, βάθηηζε, 

μεκάηηαζκα, δέκα ζηελ μεληηηά, 
παηδηθά παηρλίδηα, θαθελείν, 

'ηψξα πνπ φινη ςάρλνπλ λα 

βξνπλ ηηο ρακέλεο αμίεο εκείο 
είκαζηε πεξήθαλνη πνπ δελ ηηο 

ράζακε πνηέ' 

Σέκπε Φέηα 2012 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

BRAOg8_y9Q 

«Διιεληθά 

πξντόληα 

γάιαθηνο» 

Γλσζηόο ζεθ ζηελ θνπδίλα 

ηνπ, δε ιείπεη από ην ζπίηη 

ηεο ειιελίδαο κάλαο, 

ρσξηάηηθε ζαιάηα 

Σξίθθε Φέηα 2016 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cxe

BUYD3sFI 

«Ζ θέηα φπσο ηελ 

έρεηε θαληαζηεί» 

Πιάλν απφ νηθνγελεηαθφ 

ηξαπέδη 
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Φάγε Φέηα 1995 

https://www.youtub

e.com/watch?v=eQh
lmZ9fazQ 

«Με ζεβαζκφ ζηελ 
παξάδνζε.» 

ηφρνο ε πην λφζηηκε ειιεληθή 

θέηα.. Αθνινπζήζακε ην 
κνλνπάηη ηεο παξάδνζεο, 

εθζπγρξνλίζακε παξαδνζηαθά 

ηπξνθνκεία, ρξεζηκνπνηήζακε 
θξέζθν ειιεληθφ γάια, 

ζηεξηρηήθακε ζην κεξάθη ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηελ ηερλνγλσζία 
Φάγε…' 

Φάγε Φέηα 2004 

https://www.youtub

e.com/watch?v=7Hs

25ZHJNTs 

«Καη ζηε θέηα πάλσ 

απφ φια Φάγε.» 

Γνθηκή ηπξφπηηαο απφ άληξα, 

επεηξψηηθε λνζηηκηά, πιάλα ζε 

ζπίηη κε νηθνγέλεηα. 

Υεικφο Φέηα 2010 

https://www.youtub

e.com/watch?v=i6y

WTMVvlUw 

«Εεηήζηε ηα 

επψλπκα.» 

Ληβάδηα, ζήκαληξα, πξφβαηα, 

παηδί πνπ ηξέρεη, παξαγσγνί 

πεξηνρήο, 'ε θχζε θαη ε 
παξάδνζε δεκηνπξγνχλ 

απζεληηθέο γεχζεηο γηα θάζε 

ζηηγκή', Παξαδνζηαθά 
ηπξνθνκηθά πξντφληα 

αλαγξάθεηαη θαη ζην logo ηεο 

κάξθαο 

Εύκε ςαρλώλ Φύιιν 2011 

https://www.youtu

be.com/watch?v=el

6XJfwh39U 

«Γηα όζνπο μέξνπλ 

από θύιιν.» 

Γνθηκή από γηαγηάδεο. 

'Παξαδνζηαθό, ρσξηάηηθν 

θύιιν όπσο ην κάζακε από 

ηηο γηαγηάδεο καο.' 

Εχκε ςαρλψλ Φχιιν 2013 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Da9
dcRR_fYU 

«Απφ ηε δηθή καο 

νηθνγέλεηα ζηε δηθή 
ζαο.» 

Γηαγηά ζε εγγνλή ιέεη φηη 

πξέπεη λα έρεηο θαιέο βάζεηο, 

παηξνπαξάδνηνο ηξφπνο, 
νηθνγελεηαθφ ηξαπέδη 

Amita Υπκφο 2015 

https://www.youtub

e.com/watch?v=g63
vj2rB364 «Απφ αγάπε» 

Γηαγηά θηηάρλεη κε εγγνλή 

ληνικάδεο, παηέξαο κε γην, 
νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, αγάπε 

Amita Υπκφο 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sjFc
G0ofeQA «Απφ αγάπε» 

Μεηέξα θεξδίδεη ηαμίδη λα 

είλαη κε ην παηδί ηεο ζε κεγάιε 

ζηηγκή ηνπ κε ηελ νκάδα 
πνδνζθαίξνπ ηνπ. 

Γέιηα Υπκόο 2014 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

4WRe_VrZP4 

«όζν ζηύςαηε 

ζηύςαηε» 

Life: Διιεληθά πνξηνθάιηα. 

Οηθείεο αηάθεο από ειιελίδεο 

κάλεο πνπ βγαίλνπλ από 

ζηύθηεο. 

Έλα Υπκφο 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ds5
8JTRPAL0 

«Απφ ρπκνχο έλα 
μέξσ.» 

Γλσζηφο Έιιελαο ζεθ ζε 
ιατθή αγνξά. 

Έλα Υπκφο 2011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1ST

dHwnDvI8 

«Πξψηε γεχζε, 

ακέηξεηε 

απφιαπζε» 

Γλσζηφο ζεθ ζπλαληά θνπέια 

ζην πάξθν θαη ηεο πξνηείλεη λα 
ζπλδπάζεη ηα θξνχηα πνπ 

αγφξαζε ζε έλα, έκθαζε ζηε 

γεχζε 

Κάκπνο Υίνπ Υπκόο 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=7

yQySJCYPNU 

«Μνλαδηθόο όπσο 

θαη ν ηόπνο ηνπ» 

Υίνο, ηαμίδη δεπγαξηνύ, 

πεξλάλε κέζα από ρσξάθηα, 

ζπλαληνύλ γηαγηά. 

Όιπκπνο Υπκόο 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

3RuryaHuh8 

«Διιεληθνί κέρξη 

ηα θξνύηα ηνπο» 

Σν κήιν θάησ από ηε κειηά 

ζα πέζεη', ειιεληθά θξνύηα 

ιπκπνο Υπκφο 2016 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bp3

2rKmy19A 

«Διιεληθνί κέρξη ηα 

θξνχηα ηνπο» 

Αθνινπζεί θσηνγξάθν ζηελ 

Διιάδα, 'Ζ θαηαγσγή θαη ε 
θχζε καο είλαη ε δηθή καο 

δχλακε, ε δηθή καο Διιάδα, ν 

δηθφο καο ρπκφο' 

Κξηο Κξηο  Φσκί ηνζη 2013 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

EyS2cntazs 

«Όιε ε δσή ζε κηα 

θέηα ςσκί.» 

Υσξηάηηθν: εθδξνκή 

νηθνγέλεηαο ζε ρσξηό, 

'θξαηήζηε κηα θέηα 

παξάδνζεο', όιε ε παξάδνζε 

ζε κηα θέηα ςσκί, κνλαδηθό 

ζαλ ηελ παξάδνζή καο΄. 

 

 


