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ΔΩΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΗ



ΟΡΙΜΟΙ

Σι είναι διαφιμιςθ;

 θ μονομερισ (δθλαδι από τον πομπό, χωρίσ τθ ςυμμετοχι του δζκτθ) 
επικοινωνία και μετάδοςθ πλθροφοριϊν με πειςτικό τρόπο για προϊόντα 
και υπθρεςίεσ ι ιδζεσ όπου ο διαφθμιηόμενοσ (αυτόσ που ζχει πλθρϊςει 
για τθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ) είναι εμφανισ (δθλαδι δεν είναι 
κρυφι ι ζμμεςθ ι μαφρθ διαφιμιςθ και είναι φανερό ποιοσ πλθρϊνει για 
τθν προβολι).

 θ επί πλθρωμι μονομερισ επικοινωνία ενόσ εμφανοφσ χορθγοφ που 
χρθςιμοποιεί μζςα επικοινωνίασ 

- για να ενθμερϊςει και να προωκιςει τθν υιοκζτθςθ/αποδοχι αγακϊν, 
υπθρεςιϊν,   προςϊπων ι ιδεϊν

- για να πείςει ι να επθρεάςει ζνα κοινό (π.χ. πολιτικζσ διαφθμίςεισ)

 είναι ζνα πλθρωμζνο μινυμα που μπορεί να ςου πει κάτι που πρζπει να 
ξζρεισ ι να ςε πείςει να αγοράςεισ ζνα προϊόν ι να προβάλει μια 
ςυγκεκριμζνθ άποψθ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΜΩΝ

Μονομερισ επικοινωνία 

Πλθρωμζνο μινυμα 

πομπόσ-χορθγόσ →  μζςο μετάδοςθσ→ 

δζκτθσ ομάδεσ-ςτόχοι 

Πλθροφόρθςθ

Πεικϊ-Επθρεαςμόσ για αγορά

Προϊκθςθ άποψθσ-ιδζασ



ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΣΙσ ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ;

 Διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ ι εταιρείεσ παραγωγισ
αναλαμβάνουν τθν δθμιουργία και προϊκθςθ
(π.χ.Super Bowl δαπανϊνται τεράςτια ποςά για τθν
δθμιουργία διαφθμίςεων αποκλειςτικά για το
ςυγκεκριμζνο γεγονόσ)

 Θ διαφιμιςθ είναι κάτι παραπάνω από απλι προϊκθςθ
κακϊσ για τθν δθμιουργία τθσ ςυντάςςονται ομάδεσ και
ςυνεργάηονται άτομα από διάφορεσ ειδικότθτεσ όπωσ
υπεφκυνοι μάρκετινγκ, ψυχολόγοι, γραφίςτεσ,
ςεναριογράφοι κ.ά.

 Θ διαφιμιςθ αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ για
επιςτιμεσ όπωσ θ κοινωνιολογία, θ ψυχολογία, θ
κειμενογλωςςολογία και το μάρκετινγκ



ΣΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΗ;

 Αντικατοπτρίηει τον πολιςμό τθσ κοινωνίασ:

• ιδζεσ

• αξίεσ

• ςτερεότυπα

• νοοτροπία

 Κοινωνικζσ αξίεσ

 Πρότυπα

 υμπεριφορζσ: ςυγκεκριμζνο τρόπο ομιλίασ, 
ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ











ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΕΩΝ

Κατθγοριοποίθςθ βάςθ 

του μζςου

τθσ ςτοχοκεςίασ

των τεχνικϊν

του κζματοσ

τθσ αντίλθψθσ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΟΤ ΜΕΟΤ

Οπτικοακουςτικά μζςα

Σθλεόραςθ - Ραδιόφωνο - Κινθματογράφοσ 

Ζντυπα μζςα

Σφποσ - Αφίςεσ  - Φυλλάδια - Πλακάτ - Ροφχα -

Aντικείμενα (π.χ. ςακοφλεσ, αποδείξεισ,

αναπτιρεσ…)

Ψθφιακά μζςα

Διαδίκτυο - SMS – Ψθφιακζσ αφίςεσ

Μζςα μεταφοράσ

Λεωφορεία - Αεροπλάνα - Αυτοκίνθτα



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΗσ ΣΟΧΟΘΕΙΑ

Πλθροφορίασ

Π.χ. απογραφι ςτο εκνικό κτθματολόγιο, κεατρικι παράςταςθ

Εμπορικι

Π.χ. για αγορά ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ

Προϊκθςθ άποψθσ-κζςθσ

Π.χ. το κάπνιςμα βλάπτει



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ

 Πλθροφοριακζσ : ςφντομεσ με ελάχιςτεσ 
περιττζσ λζξεισ.

 Απλζσ :δίνουν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργικζσ 
πλθροφορίεσ χωρίσ ςλόγκαν. υναντϊνται 
ςυνικωσ ςε περιοδικά ειδικισ φλθσ, όπου θ 
ςχζςθ ανάμεςα ςτον προμθκευτι και τον 
καταναλωτι είναι άμεςθ και ειλικρινισ.

 φνκετεσ : θ ιπια ενκάρρυνςθ μετατρζπεται 
ςε ανεπαίςκθτο ςυςχετιςμό και πεικϊ. 
Βαςίηεται ςτισ εικόνεσ για να πείςει. Ο 
διαφθμιςτισ ελπίηει πωσ ο αναγνϊςτθσ κα 
ςυνδζςει το προϊόν με τθ ςυνολικι εντφπωςθ.



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ

 Πολφπλοκεσ: επικεντρϊνονται ςυνικωσ ςτθν
παρουςίαςθ τθσ πολυτζλειασ και τθσ
κοινωνικισ κζςθσ. Οι διαφθμίςεισ κφρουσ
διαπνζουν αυτοπεποίκθςθ, επιτυχία,
υπευκυνότθτα και δφναμθ.

 Περίτεχνεσ: είναι προζκταςθ των πολφπλοκων.
Εξερευνοφν κρυφά ι υποςυνείδθτα
αιςκιματα και προκαλοφν ονειρϊδεισ
φανταςιϊςεισ. Πολφ ςυχνά χρθςιμοποιοφνται
ςεξουαλικοί ςυμβολιςμοί. Οι άντρεσ δρουν και
οι γυναίκεσ εμφανίηονται. Οι άντρεσ κοιτάηουν
τισ γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ παρακολουκοφν τον
εαυτό τουσ "κεϊμενο".



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ

οκαριςτικζσ: για να τραβιξουν τθν προςοχι και να 
εξαςφαλίςουν τθν μετάδοςθ τθσ άποψθσ - κζςθσ





ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ

Οι περιςςότερεσ διαφθμίςεισ είναι παραλλαγζσ

πάνω ςε βαςικζσ ιδζεσ. Σα ςυναιςκιματα και οι

ςτάςεισ κινθτοποιοφνται αν ςυνδεκεί το προϊόν με

 ευτυχιςμζνεσ οικογζνειεσ 

 παιδικι θλικία 

 γυναίκα - άνδρασ

 πλοφςιουσ κοινωνικοφσ κφκλουσ 

 όνειρα και φανταςιϊςεισ 

 ζρωτα 

 διάςθμουσ ανκρϊπουσ ι ειδικοφσ

 μζρθ με αίγλθ 

 επιτυχία ςτθν καριζρα 

 τζχνθ, πολιτιςμό, ιςτορία 

 φφςθ και φυςικό κόςμο 

 χιοφμορ 



ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΑΗ ΣΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ

Ζμμεςεσ: προβάλλουν ζνα προϊόν χωρίσ να φαίνεται ότι αποτελεί πλθρωμζνθ 
διαφιμιςθ, π.χ. τοποκζτθςθ προϊόντων ςε ταινίεσ, ρεπορτάη…

Άμεςεσ: αντιλαμβανόμαςτε ότι πρόκειται για διαφιμιςθ



ΤΓΚΡΙΗ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ - ΕΝΣΤΠΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ

ΣΗΛΕΟΡΑΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

 Σο κοινό είναι πακθτικό. Δζχεται χωρίσ αντίδραςθ όςα μθνφματα του μεταδίδει ο
ςτακμόσ που επζλεξε.

 Σα διαφθμιςτικά μθνφματα τοποκετοφνται ςε τζτοια ςθμεία που είναι δφςκολο
να τα αποφφγεισ. Π.χ. πολλοί ςτακμοί προγραμματίηουν τθ μετάδοςθ των
διαφθμιςτικϊν διαλειμμάτων τισ ίδιεσ ϊρεσ ι κακυςτεροφν το χρόνο ζναρξθσ
κάποιων προγραμμάτων ϊςτε να υποχρεωκεί το κοινό να παρακολουκιςει
περιςςότερεσ διαφθμίςεισ.

 Σα μθνφματα είναι πάντοτε ςφντομα. Όςο περιςςότερο διαρκεί το μινυμα τόςο
αυξάνουν οι πικανότθτεσ να το παρακάμψει ο τθλεκεατισ (π.χ. αλλάηοντασ
κανάλι).

 Σο μζςο απευκφνεται ςε ςχετικά ανομοιογενζσ κοινό οι προτιμιςεισ του οποίου
ςυμπεραίνονται από δθμογραφικά και ψυχογραφικά ςτοιχεία.

Εκπομπζσ με εξειδικευμζνο αντικείμενο π.χ. όςοι παρακολουκοφν κάποια εκπομπι
για το αυτοκίνθτο ζχουν πολλζσ πικανότθτεσ να αγοράςουν ανάλογα προϊόντα
όπωσ αυτοκίνθτα, αξεςουάρ, οδικι βοικεια κ.λπ.

Εκπομπζσ με γενικό αντικείμενο και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τα
χαρακτθριςτικά του κοινοφ και για τα προϊόντα που πρζπει να διαφθμίςουμε ςε
αυτό γίνεται με ζμμεςο τρόπο. (π.χ. οι πρωινζσ εκπομπζσ παρακολουκοφνται
κυρίωσ από γυναίκεσ νοικοκυρζσ, άρα διαφθμίηουμε εκεί το νζο αλεφρι).



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 Οι αναγνϊςτεσ είναι πιο ςυνειδθτοποιθμζνοι. Θ προμικεια ενόσ εντφπου
προχποκζτει από τον αναγνϊςτθ τθ μετάβαςθ ςτο περίπτερο, τθ δαπάνθ αγοράσ,
τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ανάγνωςθσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (π.χ.
μζχρι τθν ζκδοςθ του επόμενου τεφχουσ) κ.λπ. υνεπϊσ, οι αναγνϊςτεσ κάκε
εντφπου είναι άνκρωποι με ιςχυρό και διαρκζσ ενδιαφζρον για αυτό, αλλά και για
όςα πραγματεφεται.

 Σα διαφθμιςτικά μθνφματα τοποκετοφνται ςε τζτοια ςθμεία που είναι δφςκολο
να τα αποφφγεισ. υνικωσ οι διαφθμίςεισ είναι διεςπαρμζνεσ μζςα ςτισ ςελίδεσ
με τζτοιο τρόπο ϊςτε το μάτι του αναγνϊςτθ να πζφτει υποχρεωτικά επάνω τουσ
π.χ. βρίςκονται ςτθ δεξιά ςελίδα, ι ανάμεςα ςτο κείμενο.

 Σα μθνφματα είναι πάντοτε ςφντομα και ολιγόλογα. Μεγαλφτερθ βαρφτθτα
δίδεται ςτθν καλλιτεχνικι απεικόνιςθ και τα εντυπωςιακά ςυνκιματα (ςλόγκαν).

 Σο μζςο απευκφνεται ςε ςχετικά ομοιογενζσ κοινό οι προτιμιςεισ του οποίου
ςυμπεραίνονται από το είδοσ των κειμζνων για τα οποία δείχνει ενδιαφζρον. Σα
περιςςότερα περιοδικά απευκφνονται ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο κοινό, π.χ.
επιχειρθματίεσ, μοντελιςτζσ, ιςτιοπλόουσ κ.λπ.. Ζτςι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
για τα χαρακτθριςτικά του κοινοφ και για τα προϊόντα που πρζπει να
διαφθμίςουμε ςε αυτό είναι πολφ εφκολθ, π.χ. ο καινοφριοσ καναπζσ πρζπει να
διαφθμιςτεί ςτο περιοδικό "Ιδζεσ και λφςεισ για το ςπίτι" .



INTERNET

 Σο κοινό είναι ενεργό. Κάκε ςτιγμι ζχει διακζςιμεσ ςτθν οκόνθ του πολλζσ
επιλογζσ (κατθγορίεσ ενόσ μενοφ, παραπομπζσ μζςα ςε ζνα κείμενο κ.λπ.) και
επιλζγει ελεφκερα τόςο το αντικείμενο με το οποίο κα αςχολθκεί όςο και τον
χρόνο που κα του αφιερϊςει.

 Οι χριςτεσ είναι λιγότερο χαλαροί. Θ πρόςβαςθ ςτο Internet γίνεται ςυνικωσ
μζςω Θ/Τ, θ χριςθ του οποίου δεν προςφζρει τθ χαλάρωςθ μιασ πολυκρόνασ μζςα
από τθν οποία παρακολουκοφμε ςυνικωσ τθλεόραςθ ι διαβάηουμε κάποιο
ζντυπο. Επίςθσ, θ ανάγνωςθ κειμζνου από μια οκόνθ είναι τρεισ φορζσ πιο
κουραςτικι από εκείνθ ςτο τυπωμζνο χαρτί. Γι' αυτό οι χριςτεσ προτιμοφν
ςυνικωσ να ρίχνουν γριγορεσ ματιζσ, αλλά δεν διαβάηουν παρά μόνο αν
ςυναντιςουν κάτι εξαιρετικά ενδιαφζρον. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ, αν το
κείμενο ζχει μεγάλθ ζκταςθ, προτιμοφν να το τυπϊςουν για περαιτζρω μελζτθ,
χάνοντασ τθν επαφι με τισ διαφθμίςεισ του, οι οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για να
κάνεισ κλικ επάνω τουσ και όχι για να τισ διαβάηεισ τυπωμζνεσ.

 Σα διαφθμιςτικά μθνφματα τοποκετοφνται ςε τζτοια ςθμεία που είναι δφςκολο
να τα αποφφγεισ. Πρόκειται ςυνικωσ για banners (τισ περιςςότερεσ φορζσ
animated), αν και όλο και περιςςότεροι διαφθμιςτζσ υποςτθρίηουν πλζον τθ χριςθ
των interstitials (διαφθμιςτικά μθνφματα τα οποία εμφανίηονται πριν φορτωκεί μια
ςελίδα) και των superstitials (διαφθμιςτικά μθνφματα τα οποία εμφανίηονται όταν
εγκαταλείπουμε μια ςελίδα).



INTERNET

 Σα μθνφματα είναι πάντοτε ςφντομα και ολιγόλογα. φμφωνα με ζρευνεσ, ο
χριςτθσ αφιερϊνει ςτα banners κάκε ςελίδασ μόλισ 1'15'' (ζνα δευτερόλεπτο και
δεκαπζντε δεφτερα). Όςο περιςςότερθ προςοχι απαιτείται από τον χριςτθ για να
κατανοιςει το μινυμα του banner, τόςο μειϊνονται οι πικανότθτεσ
ολοκλθρωμζνθσ ανάγνωςισ του.

 Σο μζςο απευκφνεται ςε πολφ εξειδικευμζνο κοινό, οι προτιμιςεισ του οποίου
ςυμπεραίνονται από το είδοσ των κειμζνων για τα οποία δείχνει ενδιαφζρον. Θ
δικτυακι δθμοςίευςθ περιεχομζνου είναι πολφ ευκολότερθ απ' ό,τι εκείνθ των
εντφπων και γι' αυτό το υλικό που ζχει ςτθ διάκεςι του το κοινό είναι αςφγκριτα
μεγαλφτερο. Φυςικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ πλθκϊρασ περιεχομζνου είναι θ
μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ και ο ςυνακόλουκοσ κατακερματιςμόσ του κοινοφ ςε όλο
και περιςςότερεσ (και μικρότερεσ) ομάδεσ. (Τπάρχουν χϊροι ςτο Internet για όςουσ
ενδιαφζρονται για Ιαπωνικι Χαρτοκοπτικι, αλλά δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ζντυπα,
ι ραδιοφωνικά και τθλεοπτικά προγράμματα.)



ΣΙ ΠΙΣΕΤΕΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ;

1. Οι διαφθμίςεισ είναι επικίνδυνεσ. Πείκουν πολφ εφκολα .

2. Σα παιδιά μιμοφνται και αντιγράφουν αυτά που βλζπουν ςτισ διαφθμίςεισ.

3. Οι γονείσ ςυχνά ξοδεφουν παραπάνω χριματα από όςα μποροφν, γιατί οι 
διαφθμίςεισ ενκαρρφνουν τα παιδιά να γκρινιάηουν και να ηθτάνε.

4. Θ διαφιμιςθ βοθκάει τουσ ανκρϊπουσ , να επιλζξουν τι να αγοράςουν.

5. Αν δεν υπιρχαν διαφθμίςεισ, τα περιοδικά και οι εφθμερίδεσ κα ιταν πολφ πιο 
ακριβά.

6. Τπάρχουν τόςεσ πολλζσ διαφθμίςεισ ςτθν τθλεόραςθ, που δεν ςε αφινουν να 
δεισ το πρόγραμμα.

7. Όλοι ξζρουν ότι οι διαφθμίςεισ κζλουν μόνο να πουλάνε πράγματα. Κανείσ δεν 
πιςτεφει ςτ’ αλικεια όλα όςα λζνε.

8. Μερικζσ διαφθμίςεισ είναι φανταςτικζσ! Καλφτερεσ κι από τισ εκπομπζσ!

9. Θ διαφιμιςθ δεν κζλει να κάνει τουσ ανκρϊπουσ μόνο να ξοδεφουν. Μπορεί 
επίςθσ και να τουσ βοθκιςει.

10. Αν οι διαφθμίςεισ απαγορεφονταν, οι άνκρωποι κα ικελαν λιγότερα πράγματα. 
Ζτςι, ο κόςμοσ μασ κα γινόταν καλφτεροσ και πιο δίκαιοσ.



Η ΓΛΩΑ ΣΗσ ΔΙΑΦΗΜΙΗ – ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

τατικι ι κινοφμενθ εικόνα

Χρϊματα, τοποκεςία,

αντικείμενα, χαρακτιρεσ, ηϊα

Κείμενο - Γλϊςςα

Γραπτι, προφορικι

Ήχοσ – Μουςικι

Πλοκι – Σαινίεσ μικροφ μικουσ



EIKONA



KEIMENO
Λεξιλόγιο

Σςντακτικό

Πληθωπικόρ ή ελλειπτικόρ λόγορ

Λογοπαίγνια

Σλόγκαν

Ύφορ



ΚΕΙΜΕΝΟ

 Η επανάλθψθ

Χρθςιμοποιείται για ψυχολογικοφσ και επικοινωνιακοφσ λόγουσ
προςδίδει ςτα εκφωνιματα διάφορεσ αποχρϊςεισ (ζμφαςθ,
διαβάκμιςθ, επιμεριςμό)

 Ο μθ ακροαματικόσ ςχεδιαςμόσ (referee design)

Αποτελεί μια ρθτορικι ςτρατθγικι, ςφμφωνα με τθν οποία οι
ομιλθτζσ χρθςιμοποιοφν όλα τα διακζςιμα μζςα από τθ γλωςςικι
κοινότθτα ακόμα κι αν αυτά δε γίνονται κατανοθτά από τουσ
αποδζκτεσ.

υνικωσ χρθςιμοποιείται ςε αφθγθματικό και χιουμοριςτικό λόγο
και ζχουν ωσ ςτόχο αποκλειςτικά τθν αγορά και δοκιμι του
διαφθμιηόμενου προϊόντοσ. Π.χ. θ χριςθ γαλλικισ γλϊςςασ για τθν
προϊκθςθ ενόσ αρϊματοσ.



ΚΕΙΜΕΝΟ

 Ο μεταφορικόσ λόγοσ (οπτικόσ και λεκτικόσ)

Κατευκφνει τον αναγνϊςτθ και προςδίδει μία αίςκθςθ οικειότθτασ,
κακϊσ ο κακθμερινόσ λόγοσ ζχει πολλά μεταφορικά ςτοιχεία. Θ
μεταφορά ανακαλεί ςτον αναγνϊςτθ εμπειρίεσ και γνϊςεισ που ζχουν
οικειοποιθκεί και αποκτθκεί ςε ςυγκεκριμζνο κοινωνικοπολιτιςμικό,
οικονομικό και εκνικό πλαίςιο και ςτθ πλειονότθτά τθσ οικειοποιείται
διαλεκτικά ςτοιχεία.

Περιςςότερθ ερμθνευτικι προςπάκεια απαιτείται για να βγει νόθμα
από τισ μεταφορζσ παρά από πιο κυριολεκτικά ςθμαίνοντα, κι όμωσ
αυτι θ ερμθνευτικι προςπάκεια μπορεί να κάνει ευχάριςτθ τθν
εμπειρία.



ΚΕΙΜΕΝΟ
 Η μετωνυμία (οπτικι και λεκτικι)

Θ μετωνυμία γενικά ςυνεπάγεται ζνα ειδικό παράδειγμα π.χ. μια
μθτζρα, που ςυμβολίηει τθ ςχετικι γενικι κατθγορία π.χ. τθ μθτρότθτα
ι

Μια ςυγκεκριμζνθ ςυςχετιηόμενθ λεπτομζρεια π.χ. ζνα χρυςό πακζτο,
που ςυμβολίηει ζνα αντικείμενο π.χ. τα τςιγάρα Benson and Hedges.

Δθλαδι

Θ μετωνυμία μπορεί να εφαρμοςκεί ςε ζνα αντικείμενο που είναι
προφανϊσ παρόν, αλλά το οποίο αντιπροςωπεφει ζνα άλλο
αντικείμενο ι κζμα με το οποίο ςχετίηεται, αλλά το οποίο απουςιάηει.

Θ διαφιμιςθ, ςτθν οποία μια μθτζρα ςερβίρει ζνα ςυγκεκριμζνο
δθμθτριακό για πρωϊνό ςτα παιδιά τθσ, είναι

μετωνυμία όλων των μθτρικϊν τθσ δραςτθριοτιτων μαγειρζματοσ,
κακαριςμοφ και ζνδυςθσ, αλλά είναι

μεταφορά για τθν αγάπθ και τθν αςφάλεια που τουσ προςφζρει.



ΚΕΙΜΕΝΟ

 Θ διακειμενικότθτα

Ζνταξθ τυποποιθμζνων εκφράςεων, όπωσ είναι οι παροιμίεσ, τα 
ςυνκιματα, ςτίχοι τραγουδιϊν, φράςεισ από άλλεσ διαφθμίςεισ, 
γνωςτζσ ςε μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ.

 Η υπερβολι 

Εννοιολογικό ςτοιχείο, που καταςκευάηεται με γλωςςικά ςτοιχεία. 

 Η ομοιοκαταλθξία

Γνωςτι τεχνικι που χρθςιμοποιείται ςτθν ποίθςθ και προςδίδει ρυκμό 
και λόγο, ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα, ϊςτε να προκλθκεί θ 
προςοχι. 

 Η αντίκεςθ 

Π.χ. Εςείσ ζχετε τα χριματα. Εμείσ τθν πείρα και τθ γνϊςθ. 
(Ιντεραμζρικαν).



ΚΕΙΜΕΝΟ
 Προφορικότθτα

Για να αμεςοποιιςει το μινυμα, με κφρια ςτοιχεία: 

1. Χριςθ λζξεων κακθμερινοφ προφορικοφ λόγου (π.χ. κάνω) 

2. Χριςθ τθσ επιτόνιςθσ

3. Ελλείψεισ

4. Επαναλιψεισ 

5. τερεότυπεσ εκφράςεισ του προφορικοφ λόγου

6. Σο οικείο φφοσ 

7. Σα γεμίςματα 

8. Οι ανακολουκίεσ 

9. Θ χωρίσ αιτία αλλαγι προςϊπου κατά τθν εκφορά του λόγου

10. Θ αναφορά ςε πράγματα και αντικείμενα που είναι παρόντα 

11. Θ κακυςτερθμζνθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ

12. Θ απότομθ αλλαγι από πλάγιο ςε ευκφ λόγο

13. Θ ζλλειψθ αυςτθρισ κειμενικισ δομισ.



ΚΕΙΜΕΝΟ
 Η ερϊτθςθ 

Προςφιλζσ μζςο ειςαγωγισ των διαφθμίςεων

 Η προςτακτικι 

Αποτελεί τθ ςυνθκζςτερθ ζγκλιςθ

 Από το γενικό ςτο ειδικό

Ο τρόποσ αφιγθςθσ αρχίηει από τα γενικά (ιςτορικι αναδρομι, 
διάφορεσ ενζργειεσ ) και με ζναν ενδιάμεςο ςτακμό καταλιγει ςτο 
διαφθμιηόμενο προϊόν.



ΛΟΓΚΑΝ

υντομία

Λιτότθτα 

Ευκολία απομνθμόνευςθσ



ΛΟΓΚΑΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

- Γάλατα υπάρχουν πολλά, ΝΟΤΝΟΤ όμωσ ζνα
- ΑΗΑΧ κάνει τα τηάμια αόρατα
- ΙΟΝ, θ πρϊτθ ςου αγάπθ και παντοτινι
- LACTA, το πιο γλυκό κομμάτι τθσ ηωισ
- Χλωρίνθ KLINEX. Αυτιν ξζρετε, αυτιν εμπιςτεφεςτε
- ΓΙΩΣΘ, γερά παιδιά από κοφνια
- Ακάαααακιε! Σα μακαρόνια να είναι ΜΙΚΟ!
- Είναι κεφάτθ, γυρίηει απ’ του ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΤ
- ΜΕΛΙΑ. Είμαι μακαρονάσ τι να κάνουμε;
- Κάκε ςτιγμι, είναι ςτιγμι MILKO
- Νόςτιμο ξφδι για το φαγθτό, είναι μονάχα το ξφδι ΣΟΠ
- BRAVO. Αυτόσ είναι καφζσ
- Μεταξφ μασ, METAXA

http://www.youtube.com/watch?v=9WLX1YLtABk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4yy_4E_5Ui8
http://www.youtube.com/watch?v=VMbfykkLZfY
http://www.youtube.com/watch?v=uLkVc6mBVIw
http://www.youtube.com/watch?v=CUfXlftp2GM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=TROcglQ7m4E
http://www.youtube.com/watch?v=WEBx02Wo-BI
http://www.youtube.com/watch?v=ONsfMR9siD8
http://www.youtube.com/watch?v=NTQvCz0DBHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=--JP-83JiYQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xHLPEheZNpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2nO7R-Ylxu8
http://www.youtube.com/watch?v=sQZqz154-ME


ΛΟΓΚΑΝ ΧΩΡΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

- Ντεν ζκο αυτοκίνθτο καρντιά μου… (Nescafe Cappuccino)
- Πουτ δε κοτ ντάουν ςλόουλι – Put the cot down slowly… (Nova)
- Να φφγετε, κφριε, να πάτε αλλοφ. (Παγωτό Magnum)
- Συχαίο; Δε νομίηω! (11888)
- άββα… καφζ; (Nova)
- Σο χάςαμε το κορμί πατριϊτθ…/ Ψιψιψίνια και κοκοψόψαρα 
(Germanos)
- A this? Last year… (Telestet)
- Παλιοχιμπατηι, Νεάντερνταλ… (Aegean)
- τθ μάνα ςου το ’πεσ; (ΟΣΕ)
- Σι φάουλ μωρι ςερπαντίνα;; Κατςικανιάρθ, τραγί, μοφςκαρε, ε  
μοφςκαρε (COSMOTE)

http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6YN72ZsADhg
http://www.youtube.com/watch?v=6YN72ZsADhg
http://www.youtube.com/watch?v=obBpt1ymrMc
http://www.youtube.com/watch?v=wYKwilAxnOY
http://www.youtube.com/watch?v=wYKwilAxnOY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=n_zNH58DaS8
http://www.youtube.com/watch?v=mYZA8ne-Eow&feature=g-vrec&context=G2fa82caRVAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=mYZA8ne-Eow&feature=g-vrec&context=G2fa82caRVAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=-6or7G30shY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related


ΗΧΟ - ΜΟΤΙΚΗ

 Σο τηινγκλ (jingle) 

Είναι ζνα ςλόγκαν που μζνει ςτο μυαλό και μπαίνει πάνω ςε μια
δεδομζνθ μελωδία για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ. Ζνα
αποτελεςματικό τηινγκλ (jingle) δθμιουργείται για να μείνει ςτθ μνιμθ
κάποιου («να του κυμίηει κάτι»).

Οι ςτίχοι ενόσ τηινγκλ πρζπει να αναφζρονται ςτα τρία παρακάτω 
κζματα:

1. Σο όνομα τθσ εταιρείασ ι του προϊόντοσ

2. Σθ φιλοςοφία πίςω από τθν ονομαςία του προϊόντοσ

3. Σθν υπθρεςία ι τα προνόμια που προςφζρει το προϊόν

Ζνα διαφθμιςτικό τηινγκλ διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Παραδείγματα: 

Cosmote – ιμα καμπάνα (από το Copacabana)

Παριηάκι Τφαντισ - Gummy Bear



ΗΧΟ - ΜΟΤΙΚΗ

 Tα τραγοφδια 

Χρθςιμοποιοφνται για να προβάλουν κάποιο χαρακτθριςτικό του
προϊόντοσ που πωλείται.

Πολλζσ φορζσ ςυνδζουν τα «καλά» αιςκιματα που προκαλεί το
τραγοφδι του προϊόντοσ, με το προϊόν που παρουςιάηεται ςτον
ακροατι.

ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, θ πραγματικι ςθμαςία του
τραγουδιοφ μπορεί να είναι εντελϊσ άςχετθ ι ακόμα και αντίκετθ με
τθ χριςθ τθσ ςτθ διαφιμιςθ.

Πολλζσ εταιρείεσ καταφεφγουν ςτισ «θχοκικεσ» (βάςεισ δεδομζνων
όπου υπάρχουν μουςικζσ ανϊνυμων ςυνκετϊν από διάφορα μζρθ του
κόςμου) και μεπολφ μικρό κόςτοσ αγοράηουν ζτοιμεσ μουςικζσ για να
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διαφθμίςεισ.

 Hχθτικά εφζ



ΕΝΑΡΙΟ – STORYBOARD



ΝΟΜΟΘΕΙΑ

Οι διαφθμίςεισ δεν πρζπει:

1. Να προςβάλλουν, να αναςτατϊνουν ι να εκνευρίηουν τουσ 
ανκρϊπουσ

2. Να προςβάλλουν τα άλλα προϊόντα

3. Να δίνουν ψευδείσ υποςχζςεισ

4. Να προβάλλουν επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ

5. Να παραπλανοφν τουσ ανκρϊπουσ ςχετικά με το τι μπορεί να κάνει 
ζνα προϊόν

6. Να επωφελοφνται από τουσ φόβουσ, τθν άγνοια ι τθ νεαρι θλικία 
των ανκρϊπων

7. Να τρομάηουν τουσ ανκρϊπουσ

8. Να ενκαρρφνουν τουσ ανκρϊπουσ να παραβαίνουν τουσ νόμουσ

9. Να υπερβάλλουν ςχετικά με το προϊόν

10. Να προςποιοφνται ότι δεν είναι διαφθμίςεισ.



ΝΟΜΟΘΕΙΑ

Όλεσ οι καταγγελίεσ πρζπει να προωκοφνται 

ςτο υμβοφλιο Ελζγχου Επικοινωνίασ.

Αν πιςτεφετε ότι παραπλανθκικατε ι προςβλθκικατε από μια

διαφιμιςθ ςτθν Ελλάδα, μπορείτε να ζρκετε ςε επαφι με το

υμβοφλιο Ελζγχου Επικοινωνίασ (ΕΕ).

κοπόσ του ΕΕ είναι να ελζγχει το περιεχόμενο διαφθμίςεων όταν

κάποιοσ διατυπϊςει μια καταγγελία. Ζτςι, διαςφαλίηει τθν τιρθςθ

του Ελλθνικοφ Κϊδικα Διαφιμιςθσ και Επικοινωνίασ 

και τθν τιρθςθ των νόμων.

Μπορείτε να κάνετε τισ καταγγελίεσ ςασ μζςω διαδικτφου,

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.see.gr.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με το

υμβοφλιο Ελζγχου Επικοινωνίασ ςτα τθλζφωνα, 210 6899 331-2.



ΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΙ ΘΕΩΡΙΕ

ΣΟΤ FREUD (ΣΟ ΕΚΕΙΝΟ, ΣΟ ΕΓΩ, ΣΟ ΤΠΕΡΕΓΩ , ΣΗΝ ΛΙΜΠΙΝΣΟ

ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΙΜΟΤ ΜΕΑ ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΙ

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΕΙ)

ΣΟΤ CARL JUNG: ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ

ΧΡΩΜΑΣΩΝ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

JOHNNIE WALKER - PAINTINGS
τθσ εταιρίασ Aardman Animation 

http://www.youtube.com/watch?v=XsQKIZC4DIc
Johnnie Walker 'Paintings'.mp4

Ζργα Σζχνθσ
Eugene Delacroix “The Battle of Taillebourg”
Hokusai Katsushika “Gaiju Kasei (Red Fuji)”

Georges-Pierre Seurat “Sunday Afternoon on the Island of La Grande 
Jatte”

Joan Miró “Person Throwing a Stone at a Bird”
René Magritte “La Victoire”

Σραγοφδι
“Which Side Are You On?” τθσ Florence Reece (1931)

http://www.youtube.com/watch?v=XsQKIZC4DIc
Johnnie Walker 'Paintings'.mp4


ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ ΣΕΧΝΗ



 τρατόσ = μάηα

 Θ ςυμμετοχι ςε μια μάηα δεν είναι πάντα προςωπικι
επιλογι.

 Ο κάνατοσ του ςυμμάχου κάνει τον ιρωα να
ςυνειδθτοποιιςει τθ κζςθ του μζςα ςτθ μάηα.

 Αποφαςίηει να ςπάςει τα δεςμά και να λειτουργιςει για
τον εαυτό του.

 Σο ςπακί λειτουργεί ωσ κακρζπτθσ. Σο ςπάςιμό του
δθλϊνει τθν επικυμία του ιρωα να αλλάξει τθν εικόνα
του.

 Θ εκτίμθςθ τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ και ηωισ ζναντι ςτα
κζλω – πρζπει τθσ μάηασ (ιδεολογίασ, ςυμμορίασ,
ομάδασ…) προκαλεί το ςυναιςκθματικό δζςιμο – ταφτιςθ
του κεατι με τον ιρωα.

 Σο άλμα ςτο τζλοσ τθσ ςκθνισ προςδιορίηει τθ μετάβαςθ
από μια κατάςταςθ ςε μια άλλθ.





 Μπλε ουρανόσ, άςπρα ςφννεφα, άςπρο βουνό: 
κακαρότθτα ψυχισ και ελπίδα.

 Μπλε πανοπλία: θρεμία, ςοφία, κακαρι ςκζψθ

 Κίτρινθ αςπίδα: δόξα, φιλοδοξία, ενοποίθςθ

 Κόκκινο: κυμόσ, ορμι, πάκοσ, επανάςταςθ 

 Ο ιρωασ κατεβαίνει να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ 
τθσ ηωισ με διαςκεδαςτικι διάκεςθ.

 Αποφεφγει τα κλαδιά του δάςουσ Αογκιχάρα, ςτουσ 
πρόποδεσ του Φουτηιγιάμα, γνωςτό για τα μαγνθτικά 
του πεδία λόγω κοιταςμάτων ςιδιρου ςτο υπζδαφοσ: 
αποπροςανατολιςμόσ





 Θλιόλουςτο, ειρθνικό τοπίο

 Άςπρα πουλιά, που πετοφν μακριά: ςφμβολο 
υπερβατικότθτασ (Jung)

 Kόκκινθ πανοπλία: αγάπθ, ωριμότθτα, ςυγκίνθςθ

 Γλίςτρθμα-πζςιμο-ςπάςιμο πιάτων: αίςκθςθ παιχνιδιοφ

 Δϊςιμο καπζλου-χαμόγελο κυρίασ: ερωτικό παιχνίδι

 Δζντρα: γζννθςθ, ανάπτυξθ και εξζλιξθ ψυχικισ ηωισ





 Κίτρινο ζδαφοσ και πανοπλία: χαρά, δόξα, διαφγεια ςκζψθσ

 κοφροσ πράςινοσ ουρανόσ: δφναμθ και κφροσ

 Ροη και μπλε μανίκια: τα δυο φφλα

 Σο πόδι μασ ςτθρίηει.

 Σο υπερβολικό μζγεκοσ και το μάτι ςυμβολίηουν το 
υπερφυςικό – Θεϊκό ςτοιχείο.

 Θ ςκθνι ςθματοδοτεί τθ ςχζςθ Θεϊκοφ ςτοιχείου και 
ανκρϊπου

 Σο Θείο τιμωρεί, όταν ο άνκρωποσ παρεκκλίνει, αλλά αν ζχει 
τθ δφναμθ και τθ κζλθςθ μπορεί να πορευτεί μαηί Σου

 Πζταγμα προσ τον ουρανό: εξαγνιςμόσ ψυχισ





 Σο παγκάκι ςτο τζλοσ καλεί το κεατι να επιςκεφτεί τθν 
ζκκεςθ και να γίνει ο ίδιοσ ταξιδευτισ

 Σο μαφρο (ςτακερότθτα) και το χρυςοκίτρινο (πλοφτοσ) 
εγκλωβίηει το μάτι ςτο λογότυπο.

 Keep walking: ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςτορία προτρζπει 
ςε μια δυναμικι πορεία ςτθ ηωι.



ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ

 Florence Reece : Κόρθ ανκρακωρφχου, μζλουσ του
ςυνδικάτου United Mine Workers των εργαηομζνων ςτα
απάνκρωπα κάτεργα του Kentucky των ΘΠΑ.

 Θ ςφνκεςθ ζγινε με αφορμι τον ξυλοδαρμό τθσ από τθν
ομάδα κροφςθσ Union Busters.

 Ερϊτθμα ςτο κεατι: Ποια πλευρά κα διαλζξεισ;

Αυτι, που εξελίςςεται, προχωρϊντασ ςτο μζλλον ι

αυτι, που κα ςε κρατιςει ςτάςιμο, εγκλωβιςμζνο ςτισ
επιταγζσ τθσ μάηασ (ςτα πρζπει του κοινωνικοφ
ςυνόλου);



Η ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Θ ιςτορία τθσ ελλθνικισ διαφιμιςθσ ξεκινά ςτισ αρχζσ του 20ου αι. με
τθν εμφάνιςθ του κινθματογράφου, και αργότερα του ραδιόφωνου και
τθσ τθλεόραςθσ.

 Πρϊτα εμφανίςτθκαν οι κινθματογραφικζσ και ραδιοφωνικζσ
διαφθμίςεισ, με μουςικζσ του Κατςαροφ και του Πλζςςα, με τθ
ςυμμετοχι διάςθμων τραγουδιςτϊν, όπωσ του Βογιατηι και τθσ
Μοφςχουρθ, με κείμενα γραμμζνα από κεατρικοφσ ςυγγραφείσ και με
τθ ςυμμετοχι διάςθμων θκοποιϊν, όπωσ του ταυρίδθ και του
Χατηθχριςτου.



Η ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Σο 1968 ο Χρ. Λεοντισ ζγραψε τθ μουςικι
που ακοφγεται ςτθν εκπομπι «Ακλθτικι
Κυριακι». Πρόκειται για τθ μακροβιότερθ
μουςικι ςτθν ελλθνικι τθλεόραςθ.

 Θ τθλεοπτικι διαφιμιςθ εμφανίςτθκε
αργότερα, περίπου ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ´70, με τθν ενορχιςτρωςθ
τθσ μουςικισ του τραγουδιοφ «Όταν κα
πάω κυρά μου ςτο παηάρι» από το
Χριςτο Λεοντι για τθσ ανάγκεσ τθσ
διαφιμιςθσ μιασ μάρκασ τθλεόραςθσ.
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