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ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΑΡΣΗ 

 

ΠΟΜΠΟ 

 

 Δπηρεηξήζεηο 

 Οξγαληζκνί 

 Κόκκαηα 

 Τπεξεζίεο 

 Σξάπεδεο 

Κ.ιπ. 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

(κε βάζε ην πξντόλ) 

 Δκπνξηθή 

 Κνηλσληθή 

 Πνιηηηθή 

 Πεξηβαιινληηθ

ή 

ΚΟΠΟ 

Πξνώζεζε-θαηαλάισζε 

πξντόλησλ 

 Τιηθά αγαζά 

 Ηδέεο 

 ηάζεηο 

ΓΔΚΣΖ 

 

πγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο 

 Γπλαίθεο 

 Παηδηά 

 ΄Αλδξεο 

 Φνηηεηέο 

 ΄Αλεξγνη  

Κ.ιπ 

Σν κήλπκα έρεη δηάθνξεο κνξθέο 

1. Μήλπκα πνπ πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα 

2. Μήλπκα κνλνιόγνπ-δηαιόγνπ 

3. Αθεγεκαηηθό κήλπκα 

4. Μήλπκα πνπ αλαπηύζζεηαη κε άκεζν 

ηξόπν 

5. Μήλπκα πνπ επεμεγεί ηελ εηθόλα 

6. Μήλπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ηερλάζκαηα-επξήκαηα 

 

Αμηνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο πεηζνύο 

1. Δπίθιεζε ζηε ινγηθή 

2. Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα 

3. Δπίθιεζε ζηελ απζεληία 

4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπ πξντόληνο 

5. πλεηξκόο 

6. Λαλζάλσλ αμηνινγηθόο 

ραξαθηεξηζκόο 

Αμηνπνηείηαη ε γιώζζα κε ηδηαίηεξν ηξόπν 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΑ ΜΔΑ  

Ραδηόθσλν, ηειεόξαζε, αθίζεο, έληππα, θπιιάδηα θ.ι.π. 

 

 

Θεηηθέο 

Όηαλ ηεξνύληαη νη θαλόλεο 

Γενληνινγίαο 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ 

ΑΗΣΗΔ 

ΤΝΔΠΔΗΔ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘΣΜΟΣ 

 Άηνκν 

 Φύζε 

 Κνηλσλία 

 Πνιηηηζκόο 

 Πνιηηηθή 

 Δζληθή δσή 

      ΣΡΟΠΟΗ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

 

 

Αξλεηηθέο 

Όηαλ είλαη 

 Παξαπιαλεηηθή 

 Αζέκηηε 

 Γθξίδα 

 Πξνπαγάλδα 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

Αλάγθε: Η έλλνηα αλάγθε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ θαη ζεκαίλεη ην δπζάξεζην 

αίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ θαη εθθξάδεηαη κε ηελ επηζπκία λα ην 

απνθηήζεη. Οξηζκέλεο από ηηο αλάγθεο είλαη επηηαθηηθέο επεηδή πξέπεη λα ηηο ηθαλνπνηήζνπκε γηα λα 

δήζνπκε, γη απηό ιέγνληαη βηνηηθέο ή πξσηεύνπζεο αλάγθεο. 

 

Αγαζά είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθόηεξα, αγαζό κπνξνύκε λα 

ζεσξήζνπκε θάζε αληηθείκελν, νπζία, πξάμε ή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη επραξίζηεζε ή λα 

καο πξνθπιάμεη από δπζαξέζθεηα.  

 Πνεςμαηικά είλαη όζα ηθαλνπνηνύλ πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ε Γλώζε, ην Χξαίν, νη 

Ιδέεο. 

 Τλικά είλαη όζα ρξεζηκεύνπλ, γηα λα ηθαλνπνηεί ν άλζξσπνο βηνηηθέο ηνπ αλάγθεο, δειαδή ηε δηαηξνθή, 

ηελ έλδπζε, ηε ζηέγαζε ηνπ θ.ά. Η δηάθξηζε, σζηόζν, αλάκεζα ζε πλεπκαηηθά θαη πιηθά αγαζά δελ είλαη 

απόιπηε, αθνύ ζπρλά έλα πιηθό αγαζό κπνξεί λα έρεη, εθηόο από πιηθή, θαη πλεπκαηηθή, αηζζεηηθή αμία, 

όπσο ιόγνπ ράξε έλα νηθνδόκεκα, έλα θόζκεκα. 

 

Γηαθήκηζε είλαη ε δεκηνπξγία πξσηόηππνπ κελύκαηνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε θάπνην πιηθό ή πλεπκαηηθό 

παξάγσγν/πξντόλ, θαη ε πξνβνιή ηνπ από ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ηειηθό ζθνπό ηελ παξαθίλεζε ηνπ 

απνδέθηε λα αγνξάζεη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. 

 

Αζέκηηε δηαθήκηζε: νξίδεηαη εθείλε πνπ έρεη ζθνπό ηελ πξόθιεζε ή εθκεηάιιεπζε αηζζεκάησλ θόβνπ, 

ηελ πξόθιεζε κεησηηθώλ δηαθξίζεσλ ζρεηηθά  κε ην θύιν, ηε θπιή ή ην ζξήζθεπκα, ηελ εμώζεζε 

αλζξώπσλ ζε πξάμεηο βίαο,  ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εππηζηίαο ησλ παηδηώλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ  

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο σο εδνλνζεξηθνύ αληηθεηκέλνπ, ηελ πξνζβνιή ηεο  πξνζσπηθόηεηαο πξνζώπσλ κε 

θπζηθά ή δηαλνεηηθά ειαηηώκαηα.  

 

Παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε: Θεσξείηαη θάζε δηαθήκηζε πνπ δεκηνπξγεί ή  ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

πιάλε ζηα πξόζσπα ζηα νπνία απεπζύλεηαη θαη πνπ  είλαη δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά ή λα βιάςεη  πξόζσπν πνπ παξάγεη ή εκπνξεύεηαη όκνηα ή παξαπιήζηα πξντόληα ή  

ππεξεζίεο.  

 

Πξνπαγάλδα θαη δηαθήκηζε: ζθνπόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη λα πείζεη ην θνηλό λ΄ αγνξάζεη έλα πξντόλ 

πξνζπαζώληαο λα δηεγείξεη απηό  πνπ ιέκε αγνξαζηηθή επηζπκία, λα ην θάλεη δειαδή λα ζέιεη λα ην 

απνθηήζεη∙ ελώ ζηελ πξνπαγάλδα πξνζπαζνύκε λα πείζνπκε έλαλ άλζξσπν όρη γηα πξντόληα αιιά γηα ηδέεο. 

Θέινπκε λα πηζηέςεη ζε θάηη, ζ΄ έλαλ άλζξσπν, ζε κηα ηδενινγία, ζ΄ έλα θόκκα, ζε κηα θπβέξλεζε, ζ΄ έλα 

θαζεζηώο. Πξνζπαζνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο γλώκεο θαη ηηο απόςεηο ηνπ  

 

Γθξίδα δηαθήκηζε, ιέγεηαη  ε ζπγθεθαιπκκέλε, δειαδή, ε δηαθήκηζε πνπ πξνβάιιεη έλα πξντόλ όρη ζηνλ 

πξνβιεπόκελν δηαθεκηζηηθό ρώξν ή ρξόλν, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ξνήο ελόο πξνγξάκκαηνο 

σο ζηνηρείν ηνπ ζθεληθνύ ή ηνπ ζελαξίνπ.
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Αηηίεο αλάπηπμεο ηεο δηαθήκηζεο 

 

 Η ππεξπαξαγσγή αγαζώλ 

 Ο νηθνλνκηθόο αληαγσληζκόο  

 Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο 

 Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Μ.Μ.Δ. 

 Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

 

 

Μνξθέο/είδε δηαθήκηζεο 

 

Αλάινγα κε ην πξντόλ πνπ πξνσζεί ε δηαθήκηζε είλαη:  

 Δκπνξηθή 

 Κνηλσληθή  

 Πνιηηηθή 

 Πεξηβαιινληηθή 
 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ-video 

http://www.youtube.com/watch?v=UAq6o2zD4tA 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ivh1_9YYq4A 

 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

http://www.youtube.com/watch?v=9-cciMOkPoI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pAYfIXPmArY&feature=BFa&list=ULhvLO6JwjGbw 

 

1. 

Μνξθή δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο (ζει. 51 ζρνι. βηβιίν) 

 

Ζ κνξθή ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο ραξαθηεξίδεηαη από πεξίηερλε νξγάλσζε θαη πξσηνηππία, 

παξαζηαηηθόηεηα, έκθαζε, ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Σν δηαθεκηζηηθό κήλπκα είλαη πνιπζήκαλην θαη νη 

ιεθηηθνί ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιινί: 

 

1. Μήλπκα πνπ πξνζθέξεη επηρεηξήκαηα 

2. Μήλπκα πνπ αλαπηύζζεηαη κε άκεζν ηξόπν(ρσξίο πξνιόγνπο θαη πεξηηηέο εμεγήζεηο, (   

   (ζιόγθαλ  ζπλζήκαηα) 

3. Αθεγεκαηηθό κήλπκα(αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο) 

4. Μήλπκα κνλνιόγνπ-δηαιόγνπ 

5. Μήλπκα πνπ επεμεγεί ηελ εηθόλα ιεδάληα 

6. Μήλπκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηερλάζκαηα επξήκαηα 

 

2. 

Τερληθέο δηαθήκηζεο(ζει. 53 ζρνι. βηβιίν) 

 

1. Δπίθιεζε ζηε ινγηθή(κε επηρεηξήκαηα θαη ηεθκήξηα) 

2. Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα (ζπλαηζζήκαηα θόβνπ, επζύλεο, επραξίζηεζεο, ελνρήο θ.ιπ.) 

3. Δπίθιεζε ζηελ απζεληία(παξνπζηάδεηαη πξόζσπν εηδηθό ζην ζέκα π.ρ. επηζηήκνλαο ή έλαο δηάζεκνο ή 

δεκνθηιήο άλζξσπνο) 

4. πλεηξκόο ( ε ζπζρέηηζε πξντόλησλ θαη ηδεώλ, πξνηηκήζεσλ, επηινγώλ, ζπκπεξηθνξώλ) 

« Η δηαθήκηζε […]δηακνξθώλεη ζρέζεηο θαη δεζκνύο αλάκεζα ζε πξντόληα θαη ζε θαηαλαισηέο θαη 

θαηαζθεπάδεη «ζύκβνια αληαιιαγήο», π.ρ. ηα δηακάληηα. Τν πξντόλ απηό ηαπηίδεηαη κε ηελ παληνηηλή αγάπε. 

΄Οπνηνο πξνζθέξεη δηακάληηα θάλεη έκκεζα θαλεξέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δηαζέζεηο, γηαηί ήδε έρεη 

δεκηνπξγεζεί ν «ζπκβνιηζκόο» ( Γ.Χ. Ζώηνο, «Δηαθήκηζε», ζ.70) 

http://www.youtube.com/watch?v=UAq6o2zD4tA
http://www.youtube.com/watch?v=Ivh1_9YYq4A
http://www.youtube.com/watch?v=9-cciMOkPoI
http://www.youtube.com/watch?v=pAYfIXPmArY&feature=BFa&list=ULhvLO6JwjGbw
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Π.ρ. «Forte ζεκαίλεη δύλακε» Τν θαζαξηζηηθό πγξό γίλεηαη ζπλώλπκν ηεο δύλακεο, αθνύ απηή ε ηδέα 

ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο. 

«Lac de Roches Μπνπηάξε. Τν επγεληθό θξαζί» ( ην θξαζί γίλεηαη ζπλώλπκν ηεο αξρνληηάο θαη ηνπ θαινύ 

γνύζηνπ) 

5. Λαλζάλσλ αμηνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο (επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ δέθηε)π.ρ. νη μύπληνη νδεγνύλ Ρελώ 

6. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή, επίδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο 

 

3. 

Ζ γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο 

 

1. Ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιώζζαο: λενινγηζκνί, ρηνύκνξ, επθπνινγήκαηα ιεθηηθόο πιεζσξηζκόο (π.ρ. 

ππεξαξηζηνύξγεκα) 

2. Υξήζε ιέμεσλ-ζπκβόισλ: ηαύηηζε πξντόλησλ κε ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, αμίεο 

3. πλζεκαηνινγηθόο ιόγνο: παξερήζεηο, νκνηνθαηαιεμία δειαδή ρξήζε εύερσλ θξάζεσλ πνπ 

ζπκππθλώλνπλ θάπνηεο ηδέεο, ηα ιεγόκελα β«slogan» ηα νπνία απνκλεκνλεύνληαη εύθνια. Η ζπρλή 

επαλάιεςε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο πξνθαιεί εζηζκό - ππλσηηθή ππνβνιή.  

4. Ρεκ. πξόζσπα: α΄, β΄πξόζσπα►ζηόρνο ε άκεζε θαη νηθεία επηθνηλσλία 

5. Δγθιίζεηο: ►Οξηζηηθή(βεβαηόηεηα), Τπνηαθηηθή-Πξνζηαθηηθή ►(έληνλε παξαθίλεζε, πξνηξνπή-

απνηξνπή) 

6. ρήκαηα ιόγνπ: ππεξβνιέο, επηθσλήκαηα, επαλαιήςεηο, ξπζκόο, παξήρεζε, νκνηνθαηαιεμία, ρηαζηό 

7. ύληαμε: απόθιηζε από ηε ινγηθή λόξκα: ζνινηθηζκνί, αζπληαμίεο 

8. Δθθξαζηηθνί ηξόπνη: αθήγεζε, πεξηγξαθή, δηάινγνο 

 

 Ύθνο: απιό, ιηηό, θαηλνκεληθά αηεκέιεην, άκεζν, νηθείν, ππνβιεηηθό 

  

4.  

΄Αιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δηαθήκηζε 

Γηαθήκηζε θαη εηθόλα 

Η δηαθήκηζε εθκεηαιιεύεηαη ην ιόγν, ηνλ ήρν, ηελ εηθόλα.Η εηθόλα είλαη κέζν επηθνηλσλίαο άκεζν θαη 

παξαζηαηηθό. Απνηειεί δπλακηθό κέζν ηεο δηαθήκηζεο, αθνύ δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο , εμάπηεη ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπ δέθηε θαη αλαβαζκίδεη ηελ θαιιηηερληθή ηεο πνηόηεηα. Απεπζύλεηαη πάληα ζην ζπκηθό θαη 

πνηέ ζην ινγηθό ηνπ δέθηε – θαηαλαισηή, κε κέζν ην δέιεαξ ηεο αθζνλίαο, ηεο ριηδήο θαη ηεο ηξπθήο. Η 

δηαθεκηζηηθή εηθόλα είλαη πάληα πινύζηα, παξαπέκπεη ζ΄έλαλ θόζκν πιηθήο αθζνλίαο θαη αλεκειηάο, όπνπ ε 

επηπρία ζπλνδεύεη πάληα ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη είλαη ζπλώλπκε ηεο θαηαλαισηηθήο επκάξεηαο. 

 

Γηαθήκηζε θαη ηέρλε 
 Η δηαθήκηζε εθκεηαιιεύεηαη ηε ζπλδξνκή πνηθίισλ θαιιηηερληθώλ εηδηθνηήησλ ( εζνπνηνί, ζελαξηνγξάθνη, 

ζθελνζέηεο, παξαγσγή, ζθηηζνγξάθνη θ.ιπ.) γηα λα δεκηνπξγεί άξηηα αηζζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ κεγάιε πεηζηηθή δύλακε, αθνύ πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε. 

 

Γηαθήκηζε θαη ηερλνινγία 
 ηελ ππεξεζία ηεο δηαθήκηζεο έρνπλ ηεζεί ζύγρξνλα ηερληθά θαη ειεθηξνληθά κέζα επεμεξγαζίαο ήρνπ – 

εηθόλαο , ηα νπνία θαζηζηνύλ ην ηειενπηηθό-θπξίσο- δηαθεκηζηηθό κήλπκα εμαηξεηηθά εληππσζηαθό. 

 

 

Γηαθήκηζε θαη επηζηήκε 
Δπηζηξαηεύνληαη ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο κέζνδνη πεηζνύο θαη εηδηθόηεηεο πνπ θαζηζηνύλ ηε δηαθήκηζε 

άθξσο πεηζηηθή / δειεαζηηθή. 

 

 Δηδηθνί επηζηήκνλεο δηακνξθώλνπλ ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα θαηά ηξόπν πνπ απηό λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ ηδηαίηεξε ςπρνδνκή ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζην νπνίν ζηνρεύεη θάζε θνξά (πρ. ςπρνινγία ηεο 

αγνξάο, θνηλσληνιόγνη, εξεπλεηέο ηεο αγνξάο θνθ) 

Αμηνπνηνύληαη δεδνκέλα θαη πνξίζκαηα εξεπλώλ ηεο θνηλσληνινγίαο αλαθνξηθά κε ζπλήζεηεο, αληηιήςεηο, 

αμίεο, πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ. 
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Μοπθέρ/είδη διαθήμιζηρ και αποηελέζμαηα 

 

Αλάινγα κε ην πξντόλ πνπ πξνσζεί ε δηαθήκηζε είλαη:  

1. Δκπνξηθή 

2. Κνηλσληθή  

3. Πνιηηηθή 

4. Πεξηβαιινληηθή 

Οη ζπλέπεηεο είλαη ζεηηθέο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαθήκηζεο θαη αλ ηεξείηαη ν θώδηθαο δενληνινγίαο 

Οη ζπλέπεηεο είλαη αξλεηηθέο, όηαλ δελ ηεξείηαη ν θώδηθαο δενληνινγίαο 

 

1. Δκπνξηθή δηαθήκηζε 

 

Γλσζηνπνίεζε λέσλ πξντόλησλ 

 Όηαλ δηαηεξεί ηνλ ελεκεξσηηθό ηεο ξόιν δηεπθνιύλεη  ηνλ αγνξαζηή ζηηο  επηινγέο ηνπ, εμνηθνλνκεί 

θόπν θαη ρξόλν, δίλεη ηελ επθαηξία ζύγθξηζεο  κεηαμύ πξντόλησλ. Βειηηώλεη ην βηνηηθό επίπεδν 

 Καιύπηεη θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ θάλνπλ ηε δσή καο πην άλεηε. Η αγνξά θαηαθιύδεηαη όρη κόλν από 

πξντόληα πνπ ζεσξνύληαη βαζηθά, αιιά θαη από έλα πιήζνο άιισλ κηθξνπξαγκάησλ, πνπ θαιύπηνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο δεπηεξνγελείο αλάγθεο καο. Η γλσζηνπνίεζε ηέηνησλ πξντόλησλ ζα ήηαλ αδύλαηε ρσξίο ηε 

δηαθήκηζε. 

 

πκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα 

  Απνηειεί, ζηελ πνηνηηθή ηεο έθθαλζε, κνξθή πνιηηηζκνύ, δεκηνπξγεί επθνξία ζηνπο απνδέθηεο (κε ην 

ρηνύκνξ) θαη θαιιηεξγεί ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε (εηθόλα- κνπζηθή- ζελάξην) 

 Δζίδνπλ ην άηνκν ζηελ αξκνλία ρξσκάησλ, ζρεκάησλ θαη αλαινγηώλ. 

 

Δπλνεί ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε 

 Όηαλ γλσζηνπνηνύληαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο (κνπζηθέο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθζέζεηο 

δσγξαθηθήο θ.ιπ.) 

 Όηαλ απνηειεί κέζνλ ρνξεγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπδάπαλσλ πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ θαη 

εθδειώζεσλ 

 

Θεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

 πκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ ιόγσ ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η παξαγσγή, ε δηάδνζε θαη ε 

θαηαλάισζε πξντόλησλ επλνεί ηε δεκηνπξγία βηνκεραληώλ θαη βηνηερληώλ κε άκεζε νηθνλνκηθή 

σθέιεηα ηόζν γηα ηα άηνκα, όζν θαη γηα ηηο ρώξεο ηνπο. Όηαλ κάιηζηα ηα παξαγόκελα αγαζά 

γίλνληαη γλσζηά κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη απνξξνθώληαη από αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, 

εμνηθνλνκείηαη πνιύηηκν ζπλάιιαγκα. 

 Δπελεξγεί ζεηηθά ζηελ νηθνλνκία κε ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο 

 Δληζρύνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ησλ θξαηώλ 

 Τπνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηα θξαηηθά θαη ηδησηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη βνεζά λα επηηειέζνπλ ην 

έξγν ηνπο αλεμάξηεηα από πνιηηηθά θέληξα εμνπζίαο.  

 πκβάιιεη κεξηθώο ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο αλεξγίαο. Αξθεηά άηνκα αζρνινύληαη κε ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη παξνπζίαζεο κηαο δηαθήκηζεο. Φπρνιόγνη, θνηλσληνιόγνη, γξαθίζηεο, 

αθηζνθνιιεηέο, ηερλίηεο είλαη κεξηθνί θιάδνη εξγαδνκέλσλ, πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε κηαο δηαθήκηζεο. 
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2. Κνηλσληθή δηαθήκηζε 

 

 Ζ θνηλσληθή δηαθήκηζε θέξλεη ζην πξνζθήλην ηεο επηθαηξόηεηαο ζνβαξά ζέκαηα (όπσο ε κάζηηγα 

ησλ λαξθσηηθώλ θαη ε λεπξηθή αλνξεμία πνπ πιήηηνπλ ηνπο εθήβνπο, ηα ηξνραία αηπρήκαηα, ηηο 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο) θαη πξνβιεκαηίδεη ηνπο πνιίηεο (αθύπληζε – 

επαηζζεηνπνίεζε)  

 πκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθνύ πλεύκαηνο 

(θακπάληεο γηα εζεινληηθέο δξάζεηο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, καξαζώληνη αγάπεο θ.ιπ.) 

 

3. Πνιηηηθή δηαθήκηζε 

 

 Δλεκεξώλεηαη ν πνιίηεο γηα ηε δξάζε ησλ θνκκάησλ 

 Δπλνείηαη ε δηαθίλεζε ηδεώλ 

 Παξαθηλείηαη ν πνιίηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ (ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, δηακόξθσζε 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο) 

 Πνιηηηθνπνηείηαη 

 Δπαηζζεηνπνηείηαη γηα εζεινληηθέο δξάζεηο 

 Παξαθηλείηαη λα ζπκκεηέρεη ζε θηλήκαηα 

 

 

ΑΘΔΜΗΣΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 

 

ην ζρέδην λόκνπ "σο αζέκηηε δηαθήκηζε" νξίδεηαη εθείλε πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηα ρξεζηά ήζε θαη έρεη 

ζθνπό ή είλαη πξόζθνξε λα έρεη απνηέιεζκα: 

α) ηελ πξόθιεζε ή εθκεηάιιεπζε αηζζεκάησλ θόβνπ 

β) ηελ πξόθιεζε κεησηηθώλ δηαθξίζεσλ ζρεηηθά κε ην θύιν, ηε θπιή ή ην ζξήζθεπκα θαη ηδίσο ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ελόο θύινπ ζαλ ρακειόηεξνπ πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ από ην άιιν 

γ) ηελ εμώζεζε πξνζώπσλ ζε πξάμεηο βίαο 

δ) ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο απεηξίαο θαη ηδίσο ηεο θπζηθήο εππηζηίαο παηδηώλ 

ε) ηελ άζεκλε εθκεηάιιεπζε κέξνπο ή νιόθιεξνπ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο σο ζεμνπαιηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ζη) ηελ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ή ανξίζηνπ αξηζκνύ πξνζώπσλ κε νξηζκέλα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηδηαίηεξα κε θπζηθά ή δηαλνεηηθά ειαηηώκαηα. 

 

 Ωο παξαπιαλεηηθή ζεσξείηαη  θάζε δηαθήκηζε πνπ κε πξάμε ή παξάιεηςε, ή νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν απηή παξνπζηάδεηαη, δεκηνπξγεί ή ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη πιάλε ζηα πξόζσπα ζηα νπνία απεπζύλεηαη ή ζησλ νπνίσλ ηε γλώζε πεξηέξρεηαη θαη πνπ 

είλαη δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ή λα βιάπηεη ή λα ελδέρεηαη λα βιάςεη, 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν παξάγεη ή εκπνξεύεηαη όκνηα ή παξαπιήζηα πξντόληα ή ππεξεζίεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ κία δηαθήκηζε είλαη παξαπιαλεηηθή, ιακβάλνληαη 

ππόςε όια ηα ζηνηρεία ηεο θαη ηδίσο νη ελδείμεηο ζρεηηθά κε: 

α) ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ, όπσο ε θύζε, 

ε ζύλζεζε, ε επάξθεηα, ε κέζνδνο θαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή παξνρήο, 

ε ρξήζε, ε πνζόηεηα, νη πξνδηαγξαθέο, ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα, ε 

γεσγξαθηθή θαηαγσγή ή εκπνξηθή πξνέιεπζε, ή εκπνξηθή πξνέιεπζε, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη από ηε ρξήζε ηνπο, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνθηκώλ ή ειέγρσλ ησλ εκπνξεπκάησλ ή 

ππεξεζηώλ. 

β) ηελ ηηκή ή ηνλ ηξόπν δηακόξθσζήο ηεο, θαζώο θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπονπνίνπο παξέρνληαη ηα 

εκπνξεύκαηα ή νη ππεξεζίεο. 

γ) ηελ ηδηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ όπσο π.ρ. ε 

ηαπηόηεηα θαη ε πεξηνπζία ηνπ, νη ηθαλόηεηεο θαη ηα δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή 

ηα βξαβεία θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. 

δ) ηα επηζηεκνληθά ή ηα ηερλνινγηθά δεδνκέλα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ην 
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δηαθεκηδόκελν εκπόξεπκα ή ππεξεζία. 

 

Ζ δηαθήκηζε είλαη παξαπιαλεηηθή ηδίσο όηαλ : 

- Δπηθαιείηαη ηελ αμηνπηζηία ηεο καξηπξίαο εηδηθώλ βαζηδόκελε ζηελ επηζηεκνληθή ή άιιε ηδηόηεηα 

πξνζώπσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε δηαθήκηζε ρσξίο λα έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ ηδηόηεηα πνπ 

επηθαινύληαη. 

- Δπηθαιείηαη σο εγγύεζε ηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ππεξνρή κηαο ρώξαο είλαη άκεζα ή έκκεζα 

δεισηηθέο ηεο πνηόηεηαο ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ.) -Δκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

δεκνζηνγξαθηθήο είδεζεο ή ζρόιηνπ ή αξζξνγξαθίαο ή κε ηε κνξθή επηζηεκνληθήο αλαθνίλσζεο, ρσξίο λα 

δειώλεηαη ξεηά θαη επδηάθξηηα όηη πξόθεηηαη γηα δηαθήκηζε. 

- παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο, ράιθεπζε ζηνηρείσλ = παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε 

- ερεξή ζπλζεκαηνινγία= όιεο νη δηαθεκίζεηο βαζίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ επηηπρία ηνπο  

 

 

ζηελ επζηνρία, ην ρηνύκνξ θαη ηελ επξεκαηηθόηεηα ηνπ ζιόγθαλ 

- κεραληζκόο ππνβνιήο = απεπζύλεηαη ζην ππνζπλείδεην, ζην ζπκηθό θαη όρη ζηε ινγηθή ηνπ δέθηε. 

Αιίκνλν ζηε δηαθήκηζε πνπ επηηξέςεη έζησ θαη γηα δεπηεξόιεπηα ζην δέθηε λα επεμεξγαζηεί ινγηθά ην 

πεξηερόκελν ηνπ πξνβαιιόκελνπ κελύκαηνο – ζεσξείηαη εμνξηζκνύ θαηαδηθαζκέλε!  

(ηα παξαπάλσ πξνέξρνληαη από ην λνκνζρέδην γηα ηελ αζέκηηε θαη παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε/ πεγή: 

«ΔΚΦΡΑΗ – ΔΚΘΔΗ» βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Γ΄ΛΤΚΔΊΟΤ ζει.49) 

 

 

Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

 

ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

• Οη έληππεο δηαθεκίζεηο θαηαζηξέθνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη  ξππαίλνπλ (π.ρ. αθίζεο).  

ΑΣΟΜΟ 

Πλεπκαηηθά 

 Τπνλνκεύεηαη ε πλεπκαηηθή ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ 

 Παζεηηθνπoηείηαη ε ζθέςε 

 Δπηβάιιεη ηελ νκνηνκνξθία κε απνηέιεζκα λα ηελ ηππνπνίεζεΜαδνπνίεζε 

 Τπνβάζκηζε γιώζζαο (επίδξαζεο ηεο γιώζζαο ηεο δηαθήκηζεο) 

 ηξνθή ζηα πιηθά αγαζά-απαμίσζε ησλ πλεπκαηηθώλ αγαζώλ 

ςπρηθά 

 Γεκηνπξγεί πιαζκαηηθέο αλάγθεο ζην αγνξαζηηθό θνηλό, ην παγηδεύεη ζ΄ έλα κάηαην αγώλα γηα ηελ 

απόθηεζε πεξηζζόηεξσλ αγαζώλ απ΄ όζα ρξεηάδεηαη, ην εμσζεί ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ηελ απώιεηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ.   

 Λόγσ ππεξεξγαζίαο επηηείλεηαη ην άγρνο. 

 ΄Αηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην θαηαλαισηηθό πξόηππν ζπκπεξηθνξάο αηζζάλνληαη όηη 

κεηνλεθηνύλ, ράλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ απηνζεβαζκό ηνπο. 

Ζζηθά 

Η δηαθήκηζε εζίδεη ηα άηνκα ζε κηα θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζε όια ηα πεδία ηεο 

δσήο ηνπο, αζθεί ζ΄ απηά έλα είδνο «πιύζεο εγθεθάινπ» επεξεάδνληαο ην αμηαθό ηνπο ζύζηεκα, ηελ εζηθή 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο.  

 Σν άηνκν εμσζείηαη ζηελ απιεζηία, αθνύ ε δηαθήκηζε δηδάζθεη ηελ εζηθή ηεο θηιαπηίαο, ηνπ 

αηνκηζκνύ θαη ηνπ ππέξκεηξνπ θαηαλαισηηζκνύ. 

 Η έληνλε αλάγθε γηα απόθηεζε ρξεκάησλ θαη θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ εμσζεί ζηελ παξαλνκία, κε 

ζηόρν ην «εύθνιν θέξδνο».  

 Πξνζαλαηνιίδεη ηα άηνκα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηα εμσζεί ζηελ αδηαθνξία γηα ηα 

ζπιινγηθά αγαζά, ηα απνκαθξύλεη από ηηο θνηλσληθέο αξεηέο (ζπλεξγαζία – αιιειεγγύε – αλαγλώξηζε 

– ζεβαζκόο – άκηιια).  

 Τπνβαζκίδεη ηε γπλαίθα θαζώο, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ηελ παξνπζηάδεη ζαλ εδνλνζεξηθό αληηθείκελν 

(εθρπδατζκόο), θαηώηεξε από ηνλ άλδξα, αθξαία θηιάξεζθε, ρσξίο πλεπκαηηθόηεηα.  

 Δπηειίδεη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαζώο ζηα δηάθνξα δηαθεκηζηηθά ζελάξηα ηα ζπλαηζζήκαηα 

ζπλδένληαη κε ηα πιηθά αγαζά (π.ρ. ε  αγάπε εκπλέεηαη από ηελ πξνζθνξά ελόο αξώκαηνο).  
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Πνιηηηθά 

• Η εμάξηεζε/πξνζήισζε ησλ αηόκσλ από ηε δηαθήκηζε θαη ηελ θαηαλαισηηθή καλία κεηαθέξεηαη από ην 

εκπνξηθό – νηθνλνκηθό πεδίν ζην ηδενινγηθό-πνιηηηθό, ζπξξηθλώλεηαη ε ειεύζεξε βνύιεζε, ππνβαζκίδνληαη  

αμίεο θαη ηδαληθά, ην άηνκν γίλεηαη ππνρείξην δεκαγσγώλ(ιόγσ εζηζκνύ ππαθνήο ζε δηαθεκηζηηθά 

κελύκαηα)  θίλδπλνο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ην θηιειεπζεξηζκό. 

 Σα άηνκα καδνπνηνύληαη-αλαπηύζζνπλ κεζζηαληζηηθέο αληηιήςεηο 

 Τπνλνκεύεηαη ε πνιπθσλία 

 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΕΩΖ 
Η δηαθήκηζε επηβάιιεη μελόθεξηα πξόηππα δσήο, ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαλάισζεο(π.ρ. θαηαλάισζε 

αιθνόι, μέλε κνπζηθή, κόδα, δηαζθέδαζε θ.ιπ.)κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεύνπλ νη ιανί από εζληθό 

απνραξαθηεξηζκό ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο μελνκαλίαο 

 Απνκάθξπλζε από παξαδνζηαθέο αμίεο 

 Αίζζεκα εζληθήο κεηνλεμίαο 

 

 

Τξόπνη αληηκεηώπηζεο 

ΑΣΟΜΟ 

 Σν αγνξαζηηθό θνηλό ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε θξηηηθό πλεύκα ην πεξηερόκελν ησλ 

δηαθεκίζεσλ  → απνθξππηνγξάθεζε όζσλ πξνβάιινπλ, άκπλα ζην δέιεαξ ηνπ θαηαλαισηηζκνύ.  

 Αιιαγή λννηξνπίαο ώζηε λα απνζπλδεζνύλ ηα θαηαλαισηηθά αγαζά από ηελ «πξνζδνθία» επηπρίαο  

→ ηεξάξρεζε  αμηώλ, απνδνρή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο. 

 

ΘΔΜΟΗ 

Δλδπλάκσζε «Δλώζεσλ θαηαλαισηώλ» νη νπνίεο ελεκεξώλνπλ ην θνηλό →εκπνδίδνπλ ηελ παξαπιάλεζε, 

ζηακαηνύλ κε λόκηκα κέζα ηελ θεξδνζθνπία.  

 

ΦΟΡΔΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΠΟΗΖΖ 

 

 Ζ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν είλαη ζθόπηκν λα πξνζηαηεύνπλ ηα παηδηά έλαληη  

ησλ δηαθεκηζηηθώλ «ζεηξήλσλ»  → νξζή δηαπαηδαγώγεζε, θαιιηέξγεηα  

εγθξάηεηαο θαη δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ κέηξνπ → νξηνζέηεζε αλαγθώλ.  

 

 Πνιηηεία 

Μεξηθά από ηα κέηξα πνπ ζεζπίδνπλ ηα δηάθνξα θξάηε είλαη: 

α. επηβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ ππνρξέσζε λα ηνπνζεηνύλ πάλσ ζηα πξντόληα ηνπο εηηθέηεο πνπ λα 

πιεξνθνξνύλ ηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο, ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο πνπ ηεξεί θηι., 

β. ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε, δειαδή γηα ηελ πίζηε πνπ δίλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο π.ρ. δάλεην, κε δόζεηο, πηζησηηθέο θάξηεο θηι., 

γ. ζεζπίδνπλ κέηξα γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ αζέκηηε θαη παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε. 

δ. παίξλνπλ κέηξα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ θαηαλαισηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα αγνξάζνπλ ειαηησκαηηθά ή 

επηθίλδπλα πξντόληα. 

ε. ζεζπίδνπλ θώδηθα δενληνινγίαο ζην ρώξν ησλ δηαθεκίζεσλ από ηνπο επαγγεικαηίεο → πξνθύιαμε ησλ 

απνδεθηώλ από ηελ «πιύζε εγθεθάινπ» θαη ηνλ εθρπδατζκό  δηαηήξεζε εζηθώλ θαη αηζζεηηθώλ νξίσλ.  

Κίλεηξα 

Δπηβάιιεηαη αθόκε 

 Δλίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ κε θπβεξλεηηθώλ θαηαλαισηηθώλ νξγαλώζεσλ 

 Η βξάβεπζε ησλ πνηνηηθώλ δηαθεκίζεσλ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
 
 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί δηαθεκηζηηθή θαηαρώξηζε ηνπ WWF 
(Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιιovηoο) ζε 

μέλν πεξηνδηθό. 
 

Θέκαηα 
Πιεξνθνξίεο 

Λνγηθέο ζρέζεηο 

 
  Δίλαη δύζθνιν λα θαληαζηνύκε ηε ζάιαζζα ρσξίο ςάξηα. Δίλαη ηόζν 
κεγάιε, ηόζν βαζηά, ηόζν κπζηεξηώδεο. Γπζηπρώο, όκσο, έρεη βπζό. 
     Η εληαηηθή αιηεία ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη αθαλίδεη ηόζν ηα ςάξηα όζν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. 
Καηαζηξέςηε ηα ςάξηα θαη έρεηε θαηαζηξέςεη θαη ηε δσή ησλ ςαξάδσλ πνπ 
ηα πηάλνπλ.  
ε παγθόζκηα θιίκαθα, ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ ζεκαληηθώλ, από εκπνξηθή 
άπνςε, ζαιαζζίσλ εηδώλ. έρεη  ππεξαιηεπζεί ή έρεη αιηεπζεί ζε νξηαθό 
ζεκείν. Καηά ζπλέπεηα, νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο ππνρξεώζεθαλ λα 
απαγνξεύζνπλ ηελ αιηεία γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ζε θάπνηεο ζαιάζζηεο 
πεξηνρέο.  
    Μεγάινη, πςειήο ηερλνινγίαο ζηόινη θπξηνιεθηηθά ζαξώλνπλ νηηδήπνηε 
βξεζεί ζην δξόκν ηνπο. Κάζε αιίεπκα πνπ είλαη πνιύ κηθξό ή "άρξεζην" 
πεηηέηαη πάιη ζηε ζάιαζζα πεζακέλν ή εηνηκνζάλαην. Ο όγθνο ησλ 
αιηεπκάησλ απηώλ μεπεξλά ηα είθνζη εθαηνκκύξηα ηόλνπ  ην ρξόλν.  
    Αλ ζθεθηείηε όηη ν αξηζκόο απηόο ηζνδπλακεί κε ην έλα  ηέηαξην ηνπ 
όγθνπ ηεο εηήζηαο παγθόζκηαο αιηείαο, ηόηε ζα αξρίζεηε λα ζπλεηδεηνπνηείηε 
ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.  
ε κεξηθά κέξε ηνπ θόζκνπ, γηα θάζε θηιό γαξίδαο πνπ  πηάλεηαη από ηηο 
ηξάηεο άιια 15 θηιά αλύπνπησλ ςαξηώλ,  ρειώλσλ θαη άιισλ ζαιάζζησλ 
εηδώλ ράλνληαη κόλν θαη  κόλν επεηδή βξέζεθαλ ζε ιάζνο κέξνο ηε ιάζνο 
ζηηγκή. Γηα κηα κέζε κεξίδα γαξηδνζαιάηαο πνπ ηξώηε ζα πξέπεη λα 
πξνζζέζεηε ζην ινγαξηαζκό ζαο ζρεδόλ δύν θηιά λεθξώλ ζαιάζζησλ εηδώλ. 
 .  
     Δίλαη γεγνλόο όηη κεξηθέο ρώξεο έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ ην 
πξόβιεκα, αιιά θαηαιαβαίλεηε όηη είλαη  ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο λα βξνύκε 
πεξηζζόηεξν αεηθόξνπο  ηξόπνπο αιηείαο, πξνηνύ νη σθεαλνί κεηαηξαπνύλ 
ζε λεθξέο   ζάιαζζεο. 
   Θα κπνξνύζαηε λα ηζρπξηζηείηε όηη ζα ήηαλ ινγηθό λα δίλεηαη ζηα ςάξηα 
αξθεηόο ρξόλνο λα αλαθάκςνπλ, λα αλαπαξαρζνύλ θαη λα ελειηθησζνύλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα αιηεπζνύλ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα κελ επεξεαζηνύλ άιια 
είδε.   
      Απηή είλαη θαη ε νπζία ηεο εθζηξαηείαο ηνπ WWF γηα ηηο απεηινύκελεο 
ζάιαζζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα παγθόζκηα πξνζπάζεηα κε ζηόρν ηελ 
αλαζηξνθή ησλ επηπηώζεσλ ηεο ππεξαιηείαο ζηελ ζαιάζζηα δσή θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ.   
Έρνπκε ήδε ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελόο αλεμάξηεηνπ Δπνπηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Θάιαζζαο ην νπνίν ζα επηβιέπεη ηελ πηζηνπνίεζε 
αλεμάξηεησλ ςαξόηνπσλ πνπ ζα έρνπλ θαιή δηαρείξηζε. Όπσο είλαη θπζηθό 
ηα πξντόληα πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηέηνηεο πεγέο ζα θέξνπλ έλα ινγόηππν 
πνπ  
ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα ηα αγνξάδνπλ κε θαζαξή ζπλείδεζε . 
   
     Απηό, καδί κε άιιεο ζεκαληηθέο εθζηξαηείεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
θιηκαηηθώλ αιιαγώλ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνινγηθήο  δηαρείξηζεο ησλ 
δαζώλ, ζα καο βνεζήζεη λα ζπλερίζνπκε ην  
καθξύ δξόκν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.   
   Αλ εζείο ή ε εηαηξία ζαο κπνξείηε λα βνεζήζεηε, παξαθαινύκε 
επηθνηλσλήζηε καδί καο. Θα δερηνύκε θάζε πξόηαζε ή ζπκβνπιή. Όζα πην 
πνιιά κεγάια ςάξηα έρνπκε κε ην κέξνο καο ηόζεο πεξηζζόηεξεο 
πηζαλόηεηεο έρνπκε λα ζώζνπκε ηα κηθξά.  
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ΔΡΩΣΖΔΗ 

 

Α. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (80 ιέμεηο πεξίπνπ) 

 

Β1.Πνηα είλαη ε κνξθή ηνπ κελύκαηνο; 

 

Β2. Να εληνπίζεηε ηηο ηερληθέο πεηζνύο πνπ αμηνπνηεί ν θεηκελνγξάθνο ζην δηαθεκηζηηθό κήλπκα. 

 

Β3. Να παξαηεξήζεηε ηε ρξήζε ησλ ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ θαη λα αηηηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ηνπ 

θεηκελνγξάθνπ 

 

Β4. ε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ αμηνπνηείηαη ε πεξηγξαθή θαη ε ρξήζε ηεθκεξίσλ. Πνηνο ν ξόινο 

ηνπο; 

 

Γ. ε έλα θείκελν πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα ππνζηεξίμεηε όηη είλαη αλαγθαία 

ε εηζαγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαη λα πξνηείλεηε θαη 

άιινπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα επαηζζεηνπνηεζνύλ νη πνιίηεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ.  
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ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

«Η δηαθήκηζε αλακθηζβήηεηα απνηειεί κηα κνξθή ηέρλεο, πνπ ζπλδπάδεη ζπρλά ήρν θαη εηθόλα, ελώ 

γισζζηθά ρξεζηκνπνηεί πνιιέο κνξθέο πεηζνύο.  

 

 

Η κνξθή ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο ραξαθηεξίδεηαη από πεξίηερλε νξγάλσζε θαη πξσηνηππία, 

παξαζηαηηθόηεηα, έκθαζε, ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Σν δηαθεκηζηηθό κήλπκα είλαη πνιπζήκαλην θαη νη 

ιεθηηθνί ηξόπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιινί.  

 

1. Ο ιεθηηθόο πιεζσξηζκόο 
( δει. ν πιενλαζκόο θαη επηηήδεπζε ζηε ρξήζε ησλ ιεθηηθώλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ηελ αθπξνιεμία θαη 

ηελ αζάθεηα) 

 

Γισζζηθά ζηνηρεία 

κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ν 

ιεθηηθόο πιεζσξηζκόο 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Δπηθνηλσληαθόο ζθνπόο 

 

Λεθηηθά ηέξαηα 
 

 

 

 

 

Λέμεηο/θξάζεηο αζαθείο 
 

 

Τπεξβνιή 

 

 

 

 

Πιενλαζκόο επηζέησλ-

επαλαιήςεηο-επηθσλήκαηα 

. 

 

π.ρ. «ππεξαξηζηνύξγεκα» 

Σν ζπγθεθξηκέλν επίζεην ,κε ηελ ππεξβνιή κεηαηξέπεηαη από 

ζεκαζία ζε θξαπγή, ζε ζαπκαζηηθό επηθώλεκα ( Α. 

Φξαγθνπδάθε, «Γιώζζα θαη ηδενινγία». Δθδ. Οδπζζέαο, 

ζ.156) 

 

π.ρ. «Σν BRISTON έρεη θαιή γεύζε’ ηε γεύζε πνπ πξέπεη λα 

έρεη ην ηζηγάξν» 

θνπόο είλαη ν εληππσζηαζκόο 

 

«Γνθίκαζε κηα κπνπθηά θαη ζα νλεηξεπηείο όηη ηξσο ζην 

CHAMPS ELYSEES» 

COSMOTE: Ο θόζκνο καο εζύ 

θνπόο είλαη ν εληππσζηαζκόο 

 

Π.ρ. Beau Mec.Ξπξίδεζαη καιαθά, καιαθά, καιαθά 

Με απηό ηνλ ηξόπν δίλεηαη έκθαζε γηα λα κελ μερλάκε ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ 

 

 

 

2. Υξήζεηο ηεο γιώζζαο: 

 

 

Γισζζηθέο επηινγέο 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Δπηθνηλσληαθόο ζθνπόο 

Δξσηήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρεκ. πξόζσπα 
α', β' 

« Ξέξεηε πσο επηά ζηα δέθα ραιαζκέλα δόληηα βξίζθνληαη εδώ 

πίζσ;» 

 

Οη εξσηήζεηο πξνζδίδνπλ ζην ιόγν ακεζόηεηα θαη νηθεηόηεηα, 

αθνύ ζπλήζσο απεπζύλνληαη ζην δέθηε αμηνπνηώληαο ην β΄ξεκ 

πξόζσπν. ΄Δηζη θαιιηεξγείηαη ε εληύπσζε ζην  δέθηε όηη ν 

(ππνζεηηθόο)ζπλνκηιεηήο απεπζύλεηαη ζ΄απηόλ απνθιεηζηηθά κε 

ζθνπό λα ηνλ ελεκεξώζεη «γηα ην θαιό ηνπ». 

 

«ηε ΥΡΧΣΔΥ εκπλεπζηήθακε από ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο, 

κειεηήζακε ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ζηε δηαθόζκεζε θαη 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ                                      επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

 13 

 

 

 

 

 

Ρεκ. ρξόλνη 

 

Δλεζηώηαο 

Μέιινληαο 

 

 

 

 

 

 

Ρεκ.  Δγθιίζεηο: 

Οξηζηηθή 

 

 

 

 

 

Πξνηξεπηηθή Τπνηαθηηθή 

 

 

Πξνζηαθηηθή 

 

 

 

 

 

   

δεκηνπξγήζακε κηα κνλαδηθή ζπιινγή απνρξώζεσλ.» 

ηόρνο ε άκεζε θαη νηθεία επηθνηλσλία 

 

«΄Δηζη ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηέζεηο θαη νη δπλάκεηο πνπ 

αζθνύληαη ζηα πόδηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηηο αξζξώζεηο. 

Θα ληώζεηε ηε δηαθνξά ζε 30 εκέξεο κόλν.» 

Ο Δλεζηώηαο πξνζδίδεη ζην κήλπκα ηελ έλλνηα ηεο δηάξθεηαο, 

θαη ηνλίδεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην παξόλ. 

Με ηνλ Μέιινληα ην αλακελόκελν απνηέιεζκα πξνεμνθιείηαη 

 

 

«΄Δηζη ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηέζεηο θαη νη δπλάκεηο πνπ 

αζθνύληαη ζηα πόδηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηηο αξζξώζεηο» 

Πξνζδίδεη ζην κήλπκα βεβαηόηεηα, αλακθηζβήηεηε αιήζεηα 

 

 

«Σν κόλν πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα ηξσο έλα κπνι All-Bran 

Flakes κηα θνξά ηελ εκέξα γηα 10 κέξεο, ζην πιαίζην κηαο 

ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο.» 

« θάληε έλα δηάιεηκκα, θάληε έλα Κηη-Καη» 

Απηέο νη εγθιίζεηο πξνζδίδνπλ ζην κήλπκα ην ζηνηρείν ηεο 

ζύζηαζεο, ηεο έληνλεο παξαθίλεζεο, ηεο πξνηξνπήο ή 

απνηξνπήο 

 

 

 

 

3. Πξσηόηππεο –ηδηόηππεο γισζζηθέο επηινγέο 
 

Οη δηαθεκηζηέο απνιακβάλνπλ κηα ηδηόηππε γισζζηθή ειεπζεξία πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ην ζθνπό 

ηνπο, δει. ηε δεκηνπξγία πξσηόηππνπ κελύκαηνο 

 

 

 

Πξσηόηππεο –

ηδηόηππεο γισζζηθέο 

επηινγέο 

 

Δπηθνηλσληαθόο ζθνπόο 

 

  Έιιεηςε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νενινγηζκνί 

 

Καιείηαη ε απνπζία ζην ιόγν νξηζκέλσλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

κηαο πξόηαζεο (Γ. Μπακπηληώηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο 

γιώζζαο) 

Πξόθεηηαη γηα κηα γισζζηθή επηινγή θαηά ηελ νπνία ν πνκπόο 

πξνηηκά ηελ ειιεηπηηθή δηαηύπσζε, δει. ιίγα ιέγνληαη-

πεξηζζόηεξα ελλννύληαη. 

Π.ρ. « Amstel. Γηαηί έηζη καο αξέζεη»   

Με απηό ηνλ ηξόπν πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δέθηε, 

ζπγθξαηεί επθνιόηεξα ην κήλπκα 

 

Νενινγηζκνί θαινύληαη νη ιέμεηο πνπ εηζάγνληαη ζηε γιώζζα κε 
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Υηνύκνξ 

επθπνινγήκαηα 

κε: 

 

 

Λνγνπαίγληα 

 

 

΄Δληαμε 

ηππνπνηεκέλσλ 

εθθξάζεσλ όπσο: 

παξνηκίεο, ζπλζήκαηα, 

ζηίρνη ηξαγνπδηώλ, 

ζηνηρεία γλσζηά ζ΄έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ 

 

Σξνπνπνίεζε γλσζηώλ 

ξεηώλ 

 

 

 

Αζπληαμίεο 

απόθιηζε από ηε ινγηθή 

λόξκα: 

ζνινηθηζκνί(ζπληαθηηθά 

ιάζε) 

Παξάθξαζε 

ηε δηαδηθαζία ηεο λενινγίαο δει. ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

εηζάγεηαη ζην ιεμηιόγην κηαο γιώζζαο κία λέα έλλνηα είηε κε 

θαηλνύξηα ιέμε είηε κε ηε ρξήζε κηαο ιέμεο κε θαηλνύξηα 

ζεκαζία. (Γ. Μπακπηληώηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο 

γιώζζαο) 

 Π.ρ. 

-Η ιέμε  θισλνπνίεζε δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ΄90 γηα λα απνδνζεί ζηα ειιεληθά ν αγγιηθόο όξνο cloning 

-Η ιέμε ππνινγηζηήο δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνδνζεί ζηα 

ειιεληθά ε ιέμε computer 

 

 

 

        «Κάλνπκε lifting ηηκώλ» 

 

π.ρ. «Knorr.  Η θλνζηηκηά ζε όιεο ηηο γιώζζεο» 

 

π.ρ. « Καη ν Θεόο έπιαζε ηε γπλαίθα. Γπλαίθα. Κπθινθνξεί 

θάζε…» 

 

 

 

 

Π.ρ. «Ο επηκέλσλ ειιεληθά» 

«Κνληά ζηνλ λνπ θη ε θξέκα. Νu-θξέκα 

 

 

 

 

Π.ρ. « Φνπληνύληα. Σα έηζη ησλ έηζη ζνπ ιέσ!» 

«Σα θνπληνύληα θάλνπλ θαζαξά ηα ξνύρα ζηελ 

κπεηνληέξα.΄Δρνπλ δηπιό δηαθνξηθό, ηξαβάλε ζηελ αλεθόξα» 

 

 

΄Οηαλ απνδίδεηαη ην ίδην λόεκα κε κηα λέα έθθξαζε πνπ ηνλίδεη 

ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντόληνο  

Π.ρ. « Fresh air. Αέξαο θξεζθάδαο» 

 

Με όιεο απηέο ηηο ηερληθέο εμάπηεηαη ε θαληαζία ηνπ δέθηε , αθνύ 

θύξηνο ζηόρνο ηνπ δηαθεκηζηή είλαη λα πξνζειθύζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ δέθηε  θαη επνκέλσο λα πξνζέμεη θαη ην πξντόλ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Λνγνηερληθέο εθθξάζεηο  

 

ΟΣΑΝ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΤΝΑΝΣΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Αλ παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ε γιώζζα ηεο 

δηαθήκηζεο δαλείδεηαη πνιιά ζηνηρεία θαη ξεηνξηθέο ηερληθέο από ηε γιώζζα ηεο ινγνηερλίαο δηόηη «Τν 

γεγνλόο όηη ν άνθπωπορ έσει ηην εςκαιπία να επιλέξει, έζησ θαη εληόο πξνθαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ πνπ 
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ραξάζζεη ε ζπκβαηηθή γιώζζα, δημιοςπγεί ηεπάζηιερ δςναηόηηηερ ζηην έκθπαζή ηοπ, απμνκεηνύκελεο 

αλάινγα κε ηε γλώζε, ηελ πείξα, ηελ άζθεζε ζηε γιώζζα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ επαηζζεζία, 

ηελ θαζαξόηεηα ηεο ζθέςεσο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε γισζζηθή επηθνηλσλία θάζε 

άηνκνπ»  

( Γ. Μπακπηληώηεο «Γισζζνινγία θαη Λνγνηερλία») 

 

 

ΛΔΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ 

 

Δπηθνηλσληαθόο ζθνπόο 

    

Μεηαθνξηθόο ιόγνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρπζκόο, 

νκνηνθαηαιεμία 

Παξήρεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίζεζε 

 

 

 

 

Πξνθνξηθόηεηα ηνπ 

ιόγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιπζεκία 

 

«Ξεθιεηδώλνληαο ην κπζηηθό γηα ηε γξήγνξε απώιεηα βάξνπο» 

Ζ κεηαθνξά αλαθαιεί ζην δέθηε εκπεηξίεο θαη γλώζεηο πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί ζην νηθείν θαη πξνζσπηθό ηνπ πεξηβάιινλ, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε νηθεηόηεηαο αλάκεζα 

ζην δέθηε θαη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Η κεηαθνξά σο 

εηθνλνπιαζηηθόο ιόγνο  πξνζδίδεη επίζεο ζην ιόγν ακεζόηεηα, 

δσληάληα, παξαζηαηηθόηεηα. 

 

 

«Ford ζέιεηο; Κνληέιεο»  

«Honda. Δίλαη όιν πξνζόληα».  

« Ρίμακε ηηο ηηκέο ζε πξν επξώ επνρέο!» 

Απηέο νη ηερληθέο, γλσζηέο από ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πνίεζε, 

πξνζδίδνπλ ξπζκό ζην ιόγν, ζηνηρείν πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζνρή 

ηνπ δέθηε θαη δηεπθνιύλεη ην δέθηε λα ζπκάηαη ην κήλπκα, ζε 

αληίζεζε κε ην αθεγεκαηηθό κήλπκα ζε πεδό ιόγν. 

 

 

« Δζείο έρεηε ηα ρξήκαηα. Δκείο ηελ πείξα θαη ηε γλώζε 

(Ιληεξακέξηθαλ)» 

Η αληίζεζε απνηειεί έλα έληνλν ξεηνξηθό ζρήκα, ην νπνίν 

πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ηνπ δέθηε. 

 

Γηαθεκηδόκελν πξντόλ: νπίζθη 

Σν λα παο ηε δεθαεηία ηνπ 1770 ζην Γνπβιίλν γηα λα θηηάμεηο έλα 

απνζηαθηήξην, ήηαλ ζαλ λα πήγαηλεο ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ζην LA 

γηα λα θηηάμεηο έλα film studio. 

 

Η  δηαθεκηζηηθή γιώζζα ραξαθηεξίδεηαη από πξνθνξηθόηεηα. 

πρλή είλαη ε ρξήζε ιέμεσλ ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, 

νη ειιείςεηο, νη επαλαιήςεηο, ηα γεκίζκαηα, νη αλαθνινπζίεο, ε 

παξέθβαζε, δει. ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηνλ πξνθνξηθό 

από ην γξαπηό ιόγν. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ε πξνθνξηθόηεηα ηνπ ιόγνπ θαζηζηά ην 

κήλπκα νηθείν θαη  άκεζν, αθνύ γίλεηαη θαηαλνεηό από θάζε 

δέθηε αλεμάξηεηα από κνξθσηηθό επίπεδν. 

Από ηελ άιιε πιεπξά επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ην θείκελν «σο 

θπζηθή θαη όρη σο πξνζρεδηαζκέλε επη- 

θνηλσλία (όπσο πξάγκαηη είλαη)» (Μ. Παπαγηαλλίδνπ: Η γιώζζα 

ησλ κελπκάησλ-Σέρλε θαη ηερληθή, Βήκα 1-3-1998) 

 

« Οη ηηκέο είλαη Μηληόλ» 

Τπνβάιιεη ην κήλπκα όηη νη ηηκέο ηνπ θαηαζηήκαηνο Μηληόλ είλαη 

ρακειέο 
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ΠΟΤ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ; 

Η δηαθήκηζε δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ θαη ςπρνιόγσλ πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

πεηζνύο. Να κεξηθνί από ηνπο πην απινύο ςπρνινγηθνύο κεραληζκνύο πνπ εθκεηαιιεύεηαη ε δηαθήκηζε: 

- Η γενίκεςζη. Σύκθσλα κε ην κεραληζκό απηό, ε δηαθήκηζε επεθηείλεη απζαίξεηα ηηο ζεηηθέο ή επράξηζηεο 

όςεηο ελόο πξνηεξήκαηνο πνπ δηαζέηεη θάπνηνο ζε νιόθιεξε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, 

ζαπκάδσ ηηο πνδνζθαηξηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ Inzaghi, απηόκαηα εθηηκώ θαη ην γηανύξηη πνπ δηαθεκίδεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο παίθηεο. Είλαη ζαθέο, βέβαηα, όηη δελ πθίζηαηαη θακηά ινγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

πνδνζθαηξηθή δεμηνηερλία θαη ηε γλώζε γύξσ από ηα γαιαθηνθνκηθά. 

- Η αξιοπιζηία ηηρ πηγήρ. Η επθνιία κε ηελ νπνία απνδερόκαζηε κηα ζπκβνπιή είλαη αλάινγε ηεο 

αμηνπηζηίαο ή ηνπ θύξνπο εθείλνπ πνπ ηε δίλεη. Γηα ην ιόγν απηό, ζηηο δηαθεκίζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πξόζσπα 

πνπ απνιακβάλνπλ κηα γεληθή εθηίκεζε εθ κέξνπο ηεο θνηλήο γλώκεο. 

- Σα κοινωνικά ζηεπεόηςπα. Η δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα, απνδίδνληαο ε-

ζθαικέλα ζε θάπνηνπο αλζξώπνπο γλσξίζκαηα θαη ηδηόηεηεο πνπ δελ έρνπλ, κα πνπ ζεσξνύληαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ (ή, ζηελ νπνία ε ίδηα ε δηαθήκηζε απζαίξεηα ηνπο 

εληάζζεη). 

Έρεη απνδεηρζεί όηη ε επηηπρία κηαο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο, όπσο θαη κηαο ηειενπηηθήο εθπνκπήο, είλαη 

αλάινγε ηνπ πιήζνπο ησλ ζηεξενηύπσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη. Είλαη γλσζηό, εμάιινπ, όηη ηα ζηεξεόηππα 

εληζρύνληαη από ηελ ηειενπηηθή ηνπο αλαπαξαγσγή. 

- Ο ζςνειπμόρ. Η δηαθήκηζε ζπλδέεη ζπλεηξκηθά έλα πξντόλ κε εηθόλεο ή θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο, όηαλ 

αλαπαξάγνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ην αλαθαινύλ ζηε κλήκε κε ηξόπν ζπλεηδεηό ή, ζπρλόηεξα, αζπλείδεην. 

Τέηνηεο εηθόλεο πάληα επράξηζηεο θπζηθά, όρη κόλν έιθνπλ θαη δηαηεξνύλ πην εύθνια ηελ πξνζνρή ηνπ 

ηειεζεαηή αιιά δεκηνπξγνύλ έλα ζπλδεηηθό θξίθν αλάκεζα ζ’ απηό πνπ ηνπ αξέζεη θαη ζην δηαθεκηδόκελν 

πξντόλ, ην νπνίν κ’ απηό ηνλ ηξόπν θαζίζηαηαη εμίζνπ επράξηζην. 

Έηζη εμεγείηαη γηαηί ε δηαθήκηζε παξαπέκπεη ζπλερώο κε ηξόπν ζαθή ή ππαηληθηηθό ζηε ζεμνπαιηθόηεηα, 

αθόκε θαη γηα ηελ πξνβνιή κηαο επξύηαηεο πνηθηιίαο πξντόλησλ πνπ δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε κε ην 

ζεμ. 

- Η ανάγκη για ζςμμόπθωζη (κομθοπμιζμόρ). Πξόθεηηαη γηα ηελ αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ λα απνθηήζεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθεη ή ηελ νπνία ζαπκάδεη. Απηή ε 

αλάγθε, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή ζηνπο λεόηεξνπο, βξίζθεηαη ζηε ξίδα όισλ ησλ ζπλεζεηώλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξώλ, κε ηηο νπνίεο όινη, ζέινληαο θαη κε, πξνζαξκνδόκαζηε. Η ζπγθεθξηκέλε αλάγθε εμεγεί επίζεο 

γηαηί είκαζηε πην επηξξεπείο ζην λα ελζηεξληζηνύκε κηα ηδέα ή έλαλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ ήδε 

απνδερζεί ή αθνινπζήζεη πνιινί άλζξσπνη. 

Η ηειεόξαζε ελζαξξύλεη ηνλ θνκθνξκηζκό. 

- Ο θόβορ. Απηό ηνλ ςπρνινγηθό κεραληζκό εθκεηαιιεύνληαη θπξίσο ε ζξεζθεπηηθή θαη ε πνιηηηθή 

πξνπαγάλδα, νη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ πγεία θιπ. 

- Η παθηηικόηηηα. Η πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ νξγαλώλνληαη κε ηέηνην ηξόπν, 

ώζηε λα πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηα πεξηζώξηα ινγηθήο αληίδξαζεο εθ κέξνπο ηνπ ηειεζεαηή. Σηελ 

παζεηηθόηεηα ηνπ ηειεζεαηή ζηεξίδνπλ επίζεο ηε δξάζε ηνπο ηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα. 

 (Tito Squillaci, H ηειεόξαζε θαη ηα παηδηά καο –απνζπάζκαηα-, Δθδ. Αθξίηαο 2006) 
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ΚΔΙΜΔΝΟ ΥΔΣΙΚΟ ΜΔ ΣΙ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΔΙΘΟΤ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

 

 

«Η ζύγρξνλε δηαθήκηζε είλαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθνξεηηθή [απ' ό,ηη ήηαλ ζην παξειζόλ]. Δελ 

απεπζύλεηαη ζηε ινγηθή αλλά ζηο ζςναίζθημα. Όπσο θάζε είδνο ππλσηηθήο ππνβνιήο, πξνζπαζεί λα 

εληππώζεη ηα αληηθείκελα ηεο ζπλαηζζεκαηηθά, θαη θαηόπηλ ηα ππνβάιιεη λνεηηθά. Ο ηύπνο απηόο δηαθήκηζεο 

εληππσζηάδεη ηνλ πειάηε κε όια ηα κέζα: Με ηελ επαλάιεςε πνιιέο θνξέο ηεο ίδηαο θόξκνπιαο. Με ηελ 

επήξεηα κηαο έγθπξεο εηθόλαο, όπσο ηεο εηθόλαο κηαο θπξίαο ηεο πςειήο θνηλσλίαο ή ελόο πεξίθεκνπ 

ππγκάρνπ πνπ θαπλίδεη νξηζκέλε κάξθα ηζηγάξνπ. Με ην λα πξνζειθύεη ηνλ πειάηε θαη ηαπηόρξνλα λα 

εμαζζελίδεη ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλόηεηα κε ην ζεμαπίι κηαο όκνξθεο θνπέιαο. Τξνκνθξαηώληαο ηνλ κε ηελ 

απεηιή ηεο απνπλνίαο, δειαδή ηεο «θαθνζκίαο ηνπ ζηόκαηνο». Ή αθόκε δεκηνπξγώληαο ηνπ ηελ ςεπδαίζζεζε 

πσο πξόθεηηαη λ' αιιάμεη νιόθιεξε ε δσή ηνπ αλ αγνξάζεη έλα νξηζκέλν ζαπνύλη ή πνπθάκηζν. Όιεο απηέο νη 

κέζνδνη είλαη νπζηαζηηθά παξάινγεο. Δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εκπνξεύκαηνο, επλνπρίδνπλ 

θαη εμαθαλίδνπλ ηηο θξηηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ πειάηε, όπσο κηα λάξθσζε. Με ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπο ηνπ δίλνπλ 

θάπνηα επραξίζηεζε, αθξηβώο όπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ηαπηόρξνλα όκσο εληζρύνπλ ην αίζζεκα ηεο 

κηθξόηεηαο θαη ηεο αζεκαληόηεηάο ηνπ. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη κέζνδνη απηέο ηεο απνραύλσζεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο είλαη πην επηθίλδπλεο γηα ηε 

δεκνθξαηία καο από ηηο επηζέζεηο πνπ εμαπνιύνληαη αλνηθηά ελάληηά ηεο θαη πην αλήζηθεο — από άπνςε 

αλζξώπηλεο αθεξαηόηεηαο — από ηα άζεκλα έληππα πνπ δηώθνληαη. Τν θίλεκα: ησλ θαηαλαισηηθώλ 

ζπλεηαηξηζκώλ θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο λα απνθαηαζηήζεη ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 

αίζζεζε ζπνπδαηόηεηαο ηνπ πειάηε θη έηζη ελεξγεί παξάιιεια κε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Μέρξη ζηηγκήο, 

όκσο, νη επηδηώμεηο ηνπ έρνπλ παξακείλεη ζε πεξηνξηζκέλα πιαίζηα.» (Έξηρ Φξνκ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


