ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ορισμός
Διαφήμιση ονομάζεται κάθε ανακοίνωση που γίνεται στο πλαίσιο
εμπορικής, βιομηχανικής , βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας ,
με σκοπό την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών και είναι
άμεσα συνυφασμένη με την κουλτούρα ενός λαού.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η διαφήμιση πρωτοεκδηλώθηκε στα αρχαία ακόμα χρόνια μέσα από την
ζωγραφική και την βραχογραφία σπηλαίων. Η εμπορική διαφήμιση
γεννάται λόγω της ανάγκης των εμπόρων για πώληση των προϊόντων
τους. Οι πρώτες μορφές διαφήμισης ήταν, κατά την κλασσική εποχή, οι
εκφωνήσεις από τους κήρυκες στους δημόσιους χώρους, όπως και οι
επιγραφές έξω από τα πρατήρια και τα εργαστήρια. Μια από τις
αρχαιότερες επιγραφές ήταν εκείνη που βρέθηκε στη Μέμφιδα της
Αιγύπτου η οποία διαφήμιζε τις ικανότητες των επεξηγητών ονείρων,ενώ
γνωστές είναι και οι προεκλογικές διαφημίσεις της Πομπηίας. Στη διάρκεια
της ρωμαϊκής εποχής υπήρχαν επιγραφές και ανακοινώσεις σχετικά με
ταβέρνες, αναγγελίες θεατρικών παραστάσεων, ενώ κυκλοφορούσε και η
εφημερίδα Acta Publica. Σε όλο τον Μεσαίωνα επικρατεί η διαφήμιση των
προϊόντων με κήρυκες. Η τυπογραφία καθώς και η αλλαγή των κοινωνικών
και οικονομικών δομών οδήγησαν στην ανάπτυξη της διαφήμισης.
Στα πρώτα έντυπα που κυκλοφόρησαν σε Ολλανδία, Γερμανία και Αγγλία
υπήρχαν υποτυπώδεις διαφημίσεις με τον τίτλο «Συμβουλές». Ως πρώτη
γραπτή διαφήμιση θεωρείται αυτή που έγινε από άγγλο εκδότη το 1458,
ήταν γραμμένη στο χέρι και αναφερόταν στην έκδοση βιβλίου. Αντίστοιχα η
πρώτη διαφημιστική αφίσα κινηματογράφου δημιουργήθηκε στο Παρίσι για
το «Καφέ ντε Παρί» και δείχνει ουρά κόσμου μπροστά από την αίθουσα,
ενώ η πρώτη έντυπη διαφήμιση δημοσιεύτηκε σε αγγλική εφημερίδα την 1η
Φεβρουαρίου 1625 και ακολούθησε η πρώτη διαφήμιση εμπορικού
προϊόντος στις 26 Μαΐου 1657 στην αγγλική εφημερίδα «Public Adviser».

Από τον 19ο αιώνα άρχισαν οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, ο
κινηματογράφος και η τηλεόραση να αποτελούν σπουδαία μέσα
διαφήμισης, ενώ ο επιστημονικός εμπλουτισμός της πρωτόγονης
δημοσιότητας με υλικό από όλες τις θεωρητικές και πρακτικές επιστήμες,
οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα πιο γνωστά διαφημιστικά μέσα είναι
• Η τηλεόραση. Είναι ιδανική για επίδειξη προϊόντων , αφού
δημιουργεί ένα κλίμα ενθουσιασμού και θεωρείται ως το ισχυρότερο
διαφημιστικό μέσο γιατί δίνει στο θεατή να καταλάβει πώς είναι να
κατέχει, να χρησιμοποιεί και να βιώνει το αντικείμενο της διαφήμισης.
Είναι ένα πολύπλοκο και ακριβό μέσο, που απαιτεί μεγάλο μέρος
από το χρόνο, τη σκέψη και τον προϋπολογισμό του διαφημιζομένου.
Επιλέγεται κυρίως από επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ευρύ κοινό,
ωστόσο υπάρχουν τηλεοπτικές διαφημιστικές ικανότητες για
επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό. Το
μεγάλο πλεονέκτημα της τηλεόρασης είναι ότι παρουσιάζει τις θέσεις
των διαφημιζομένων οπτικά, προφορικά και ταυτόχρονα μουσικά.
Επίσης έχει την δύναμη να χαράζει τις εικόνες στο μυαλό των
ανθρώπων και να δημιουργεί την αίσθηση της αμεσότητας . Ωστόσο
είναι υπερβολικά ακριβή ανάλογα με τον τηλεοπτικό σταθμό, την
εταιρεία παραγωγής, την διάρκειά της την ώρα και την συχνότητα
προβολής, απαιτεί την διάθεση ταλέντου, γνώσεων και
δημιουργικότητας, ενώ παράλληλα πολλαπλασιάζει τον ανταγωνισμό
των καναλιών δυσκολεύοντας την λήψη αποφάσεων από τους
διαφημιζόμενους.
• Οι εφημερίδες. Οι εφημερίδες παρέχουν την δυνατότητα μετάδοσης
συγκεκριμένης, λεπτομερούς πληροφορίας και αποτελούν ιδανικό
μέσο για μια εταιρεία που θέλει να επηρρεάσει μία ευρεία αγορά. Η
ποικιλία των ειδών τους δίνει την ευκαιρία σε μικρές και μεγάλες

εταιρείες να απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό(π. χ.
εφημερίδες αθλητικού, οικονομικού περιεχομένου κλπ).πλεονέκτημά
τους αποτελεί το ότι δεν έχουν χρονικό περιορισμό, μπορούν να
περιέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες , οδηγίες ή λεπτομέρειες που
θεωρούνται χρήσιμες και τέλος είναι λιγότερο δαπανηρή από άλλα
μέσα. Ωστόσο πολλοί αναγνώστες ξοδεύουν λίγο χρόνο στην
ανάγνωση εφημερίδας πόσο μάλλον των διαφημίσεων της, ενώ
παράλληλα είναι περιορισμένη η δυνατότητα δημιουργίας μιας
εντυπωσιακής διαφήμισης κάτι που εξαρτάται από την εκτύπωσή της
που είναι συχνά χαμηλής ποιότητας.
• Το ραδιόφωνο. Σχεδόν κάθε επιχείρηση που υπηρετεί μια αγορά
πελατών μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το ραδιόφωνο.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει άμεση ανταπόκριση σε μια διαφημιστική
καμπάνια και να βοηθήσει το χτίσιμο της εικόνας μιας επιχείρησης.
Μετά την εφημερίδα το ραδιόφωνο έρχεται δεύτερο στις προτιμήσεις
των μικρών επιχειρήσεων, λόγω του χαμηλού κόστους και της
δυνατότητας επιλογής του στόχου στην αγορά. Παράλληλα
ενδείκνυται για την δοκιμή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών αφού το
κοινό του είναι νεότερο και λιγότερο συντηρητικό από εκείνο των
εφημερίδων .μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί όμως η συνεχής εναλλαγή
σταθμών από τους ακροατές.
• Η ταχυδρομική επιστολή. Ο όροςdirect mail αναφέρεται στις
μπροσούρες, τις κάρτες και τους καταλόγους που στέλνονται μέσω
ταχυδρομείου με σκοπό να φέρουν άμεσες παραγγελίες ή πωλήσεις.
Η ταχυδρομική επιστολή ενδείκνυται για την προσέγγιση
εργαζομένων γυναικών και επιχειρηματικών και γενικότερα
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το κόστος παραγωγής εξαρτάται από
την εμβέλεια της επιχείρησης. Μειονέκτημα ωστόσο αποτελούν τα
άχρηστα φυλλάδια που εκνευρίζουν πολλούς αποδέκτες , με ένα
λόγο παραπάνω την περιβαλλοντική ευαισθησία, αφού πολλά από
αυτά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Επίσης υπάρχουν αρκετά σημεία
που απαιτούν μελέτη πριν την αποστολή της διαφήμισης μέσω

ταχυδρομείου όπως π. χ. το κείμενο, το περιεχόμενο της λεζάντας και
η προσφορά άμεσου κινήτρου και εγγύησής.
• Το internet. Η πρώτη επαφή με το διαδίκτυο χαρακτηριζόταν από
επιφυλακτικότητα και περιέργεια , αφού οι χρήστες ήταν λίγοι και ο
χώρος δεν ήταν αρκετά θελκτικός για τις επιχειρήσεις ώστε να
ενταχθούν σε αυτόν. Σήμερα, το κοινό έχει εξοικειωθεί με τη χρήση
του και δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν ,
ιδιαίτερα στο χώρο του marketing, με περισσότερους τρόπους και
κέρδη την εμπορική χρήση και την επικοινωνία του. Η
επιχειρηματική αξιοποίηση του αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή
για την σύγχρονη επιχείρηση, απαιτεί σχεδιασμό, προγραμματισμό,
επενδύσεις, σοβαρότητα και συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους
τομείς μιας επιχείρησης.
• Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το διαδίκτυο ξεχωριστό είναι το ότι
αποτελεί μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας, αφού ο δέκτης του
μηνύματος δεν είναι παθητικός αλλά μπορεί να απαντήσει σε αυτό,
ενώ παράλληλα η επικοινωνία είναι προσωπική με αποτέλεσμα ο
δέκτης να θεωρεί τα μηνύματα που του αποστέλλονται προσωπικά
και τα διαφημιστικά μηνύματα κατάλληλα για να δώσουν λύσεις στο
πρόβλημά του, για αυτό το λόγο οι διαφημιστές προσέχουν να μην
κουράζουν ή να απωθούν τους χρήστες ο αριθμός των οποίων
αυξάνεται καθημερινά αυξάνοντας παράλληλα και τον αριθμό των
υποψήφιων πελατών. Μεγάλο μέρος των διαφημίσεων αυτών
αναφέρονται σε παιδιά με τα οποία μπορούν να εδραιώσουν μία
μελλοντική εμπορική σχέση.

• Οι συνήθεις τρόποι προβολής μέσω του internet περιλαμβάνουν
• Δημιουργία εταιρικών sites με στόχο την προβολή της εταιρείας, την
ενημέρωση γύρω από αυτή και βέβαια την έμμεση ή άμεση
προώθηση των προΪόντων και υπηρεσιών της.
• Δημιουργία προϊοντικών sites με στόχο την προσέλκυση χρηστών
που θα δημιουργήσουν σχέση με το προϊόν και θα οδηγήσουν στην
αγορά του . Το αντικείμενο της προβολής μπορεί –εκτός από προϊόν
–μια ιδέα, ένας άνθρωπος, ένα κόμμα, μια θρησκεία κοκ
• Θεαματικά sitesπου προβάλλουν και ενημερώνουν για ομοειδή
αντικείμενα και υπηρεσίες, προβάλλοντας έμμεσα ή άμεσα το
περιεχόμενό τους.
• Ηλεκτρονικά newsletters ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα, τα οποία όταν ενδιαφέρουν το
χρήστη έχουν θετικά αποτελέσματα, αλλιώς αποβαίνουν αρνητικά για
το προωθούμενο αντικείμενο.
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε sites που έχουν μεγάλη κίνηση ή
σχετίζονται με το προωθούμενο αντικείμενο

Άλλα διαφημιστικά μέσα είναι
• Τα περιοδικά
• Η υπαίθρια διαφήμιση
• Η διαφήμιση στα μέσα συγκοινωνίας
• Ο κινηματογράφος
• Τα κινητά
• Τα διαφημιστικά δώρα
• Οι χορηγίες
•

Οι διαφημίσεις μέσω fax

• Οι διαφημίσεις σε βιντεοκασέτες

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ &ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Η διαφήμιση χαρακτηρίζεται ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια
υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και την
επίδρασή του πάνω του μετά την χρήση. Η διαφήμιση μπορεί να υποσχεθεί
ότι το προϊόν που διαφημίζει θα λύσει κάποιο πρόβλημα του αγοραστή, ότι
θα του κάνει τη ζωή πιο εύκολη ή πιο ευχάριστη, ότι θα του ικανοποιήσει
μια ψυχολογική ανάγκη. Για να λειτουργήσει όμως σωστά η υπόσχεση αυτή
δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε υποβαθμισμένη. Ο οξύς
ανταγωνισμός στα περισσότερα προϊόντα, καθιστά αναγκαία την προβολή
του πλεονεκτήματος του προϊόντος μέσω μιας υπόσχεσης, ώστε να μην
στραφεί ο αγοραστής στον ανταγωνισμό . Από την άλλη μεριά, η
υπερβολική υπόσχεση είναι επικίνδυνη , αφού ο αγοραστής δεν θα βρει
στην χρήση του προϊόντος την εκπλήρωση της υπόσχεσης που του
δόθηκε, θα απογοητευθεί και δεν θα ξαναγοράσει το προϊόν. Ο
διαφημιστής, λοιπόν, πρέπει να επιλέξει προσεχτικά την υπόσχεση που θα
δώσει και τον τρόπο που θα το κάνει , ώστε η συναισθηματική και
υποκειμενική αντιμετώπιση του προϊόντος από τον αγοραστή να είναι
θετική. Η δυσκολότερη συνεπώς δουλειά του διαφημιστή είναι η χάραξη
της στρατηγικής μιας διαφήμισης, που αφορά την παραγωγική διαδικασία
του διαφημιστικού προϊόντος , που αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:
1. Συγκέντρωση στοιχείων για το πρόβλημα
2. Περιγραφή προβλήματος
3 .Καθορισμός στόχων
4 .Χάραξη στρατηγικής
5. Επιλογή τακτικών μέσων
6. Η ιδέα
7. Η δοκιμή

8. Παραγωγή διαφημιστικού προϊόντος
9. Υλοποίηση εκστρατείας
10. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κάθε διαφήμιση ή αλλιώς «υπόσχεση», αποτελεί μια πρόταση πώλησης
που συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να είναι
επιτυχής. Συγκεκριμένα, η διαφήμιση πρέπει να ενημερώνει τον
αναγνώστη, τον θεατή, τον ακροατή για την ύπαρξη του προϊόντος ή της
υπηρεσίας μέσα από τη μάρκα, τη φωτογραφία, το λόγο, το σύνθημα, τα
εμπορικά χαρακτηριστικά και να του γνωστοποιεί τον εύκολο τρόπο
απόκτησης του προϊόντος. Κάθε διαφήμιση, εκτός από το ωα ενημερώσει,
πρέπει και να προτείνει με πρωτότυπο τρόπο στον δέκτη να αγοράσει το
προϊόν με την υπόσχεση ότι θα αποκομίσει ιδιαίτερα οφέλη,
δημιουργώντας του την επιθυμία αγοράς και ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι
το συγκεκριμένο προϊόν είναι το καλύτερο. Η πρόταση που δίνεται μέσω
της διαφήμισης , επιπλέον, θα πρέπει να είναι μοναδική, με την έννοια ότι
δεν έχει διατυπωθεί από τους ανταγωνιστές, ενώ τα οφέλη και τα
πλεονεκτήματα της πρότασης θα πρέπει να είναι ισχυρά, ώστε να
παρακινούν μαζικά το καταναλωτικό κοινό και να φέρνουν νέους
καταναλωτές στο διαφημιζόμενο προϊόν. Συνοψίζοντας τα απαραίτητα
συστατικά μιας διαφήμισης, καταλήγουμε να τη θεωρήσουμε «καλή», όταν
επιτυγχάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Να αποσπά την προσοχή του αναγνώστη, ακροατή, θεατή.
• Να διεγείρει το ενδιαφέρον του.
• Να γεννάει την επιθυμία του να αποκτήσει το συγκεκριμένο προϊόν.
• Να τον παρακινεί σε κάποια ενέργεια για την απόκτηση του
προϊόντος.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Οι συνθήκες που επιδρούν στην τοπική αγορά ασκούν τρομερή επιρροή
στον τρόπο διαφήμισης ενός προϊόντος. Άνθρωποι από διαφορετικές
κουλτούρες έχουν συγκεκριμένες στάσεις, συνήθειες, αντιλήψεις. Έτσι, είναι
σπάνια πρακτικό ή σοφό απλά να μεταφράζεται η διαφήμιση από χώρα σε
χώρα. Δεν μπορούν όλα τα προϊόντα να τυποποιηθούν με τρόπο ασφαλή.
Όμως, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν βασικές
ιδέες και στρατηγικές, ώστε να συμβαδίζουν με τις διαφορετικές
κουλτούρες. Ένας διαφημιστής επομένως, δεν θα πρέπει να συμπεράνει
ότι μέλη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων θα αντιδράσουν σε μια
συγκεκριμένη διαφήμιση με τον ίδιο τρόπο και ότι η επιτυχία της
διαφημιστικής καμπάνιας στην τοπική αγορά προέλευσης του προϊόντος
καλές αποδόσεις του προϊόντος αυτού σε μια άλλη χώρα. Για παράδειγμα
παρόλο που η κόκα-κόλα κατάφερε να αναπτύξει μια ταυτότητα ενιαία για
όλο τον κόσμο και οι διαφημίσεις της μεταβιβάστηκαν με επιτυχία από τις
ΗΠΑ σε άλλες χώρες, η περίπτωση της δεν αποτελεί τον κανόνα, ούτε την
εγγύηση της επιτυχίας της τυποποιημένης διαφήμισης σε όλα τα προϊόντα.
Αντίθετα είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η καμπάνια πρέπει να
προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνιολογικές και πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες. Και στους δυο τύπους διαφήμισης, ο διαφημιστής πρέπει να
μάθει για το ακροατήριο και να μελετήσει προσεκτικά τα κίνητρα του κοινού,
πριν ξεκινήσει μια διαφημιστική εκστρατεία. Για την επιτυχία στις
παγκόσμιες αγορές, χρήσιμη είναι η αναφορά στις ομοιότητες μεταξύ των
χώρων, αφού όμως γίνει μετά από εντοπισμό και αξιολόγηση των
διαφορών.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
• Συνειρμός ιδεών Εδώ συχνά τα χτυπήματα είναι κάτω από τη
μέση... Ποιος δε θέλει να είναι κοινωνικός και περιζήτητος; να έχει μία
ευτυχισμένη οικογένεια; Με τα κλισέ έχουν πουληθεί προϊόντα...
Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Αν
κάποιος άγνωστος στο δρόμο σας προσφέρει λουλούδια είναι γιατί
τον άγγιξε το κοντραβρωμέξ! Το παιδί θέλει στοργή, στοργή και ;
• Αναλυτική περιγραφή και επίδειξη των ιδιοτήτων του
προϊόντος Μάλλον σπάνιο είδος στις μέρες μας. Σε εφημερίδες
όμως του περασμένου αιώνα διαβάζουμε: Το πλέον σύγχρονο
αυτοκίνητο. Κομψότης -άνεσις- ασφάλεια- οικονομία στα καύσιμα πολυτελής εμφάνιση. Διαθέτομεν το πλέον συγχρονισμένον
συνεργείον των Βαλκανίων. Ταχεία εξυπηρέτησις.
•
Επίκληση στην αυθεντία (σε έναν ειδικό, επιστήμονα, δημοφιλές
πρόσωπο) Π.χ. "Σαράντα χρόνια φούρναρης, έχω ψήσει...
Μακαρόνια Σ...... Σας μιλάω εκ πείρας!" Αν ο πρωταγωνιστής της
διαφήμισης προάγει κάτι που σχετίζεται με τη φήμη του, π.χ. αν ο
Michael Jordan διαφημίζει αθλητικά παπούτσια, τότε το μήνυμα είναι
ότι τα παπούτσια θα σας κάνουν καλύτερο μπασκετμπολίστα.
Διαβάστε σχετικά με το «σύνδρομο λατρείας διασημοτήτων»
(celebrity worship syndrome)
• Επίκληση στη λογική (επιχειρήματα υπέρ του προϊόντος, σοφιστικά
τεχνάσματα) Βρείτε μου το αποσμητικό που δεν θα με εγκαταλείπει
μονολογούσε η πρωταγωνίστρια της διαφήμισης ενώ οι γύρω της
ψιθύριζαν "Κάποιος πρέπει να της μιλήσει για το R ..."
• Πολύ συχνά οι διαφημιστές καταφεύγουν σε αρνητικούς
χαρακτηρισμούς για τα προϊόντα του ανταγωνισμού Αυτός είναι
ένας πολύ απλός τρόπος για να μεταβάλλουν τη γνώμη κάποιου.

Όσοι τον χρησιμοποιούν προσπαθούν να μας αποπροσανατολίσουν.
Αποδίδουν συνήθως αστήρικτους χαρακτηρισμούς .
• Παρουσιάζουν το συγκεκριμένο προϊόν καλύτερο από ένα άλλο και
τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μία περίπτωση αρνητικού
χαρακτηρισμού. Πολύ συχνά καταφεύγουν και σε θετικούς
χαρακτηρισμούς για το προωθούμενο προϊόν. Μάλιστα έχουν την
τάση να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις όπως Νέο -Βελτιωμένο
- Όμορφο - Sexy - Έξυπνο
Εκπληκτικό. Και σε αυτήν την περίπτωση στόχος παραμένει ο
αποπροσανατολισμός του κοινού.
Μας αρέσουν οι καλές λέξεις, όπως: αλήθεια, ελευθερία, τιμή,
δικαιοσύνη, αγάπη, ομορφιά, γοητεία, φήμη, γευστικότητα, ευγένεια,
νέο, βελτιωμένο, συναρπαστικό. Όμως άραγε η λέξη «νέο» σημαίνει
νέα συσκευασία ή νέο προϊόν;
• Λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισμό . Οι δύσκολες πλένουν με
Ε.... Μα ποιος είσαι, η Δομή; Σήμερα έχει μεταλλαχθεί το
επικοινωνιακό DNA μας και προτιμάμε την έκδοση: Μα ποιος είσαι, ο
Μπαμπινιώτης;ο στόχος της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών.
• Επίκληση στο συναίσθημα (φόβο, ενοχή, ευθύνη, ευχαρίστηση)
Προσεγγίζει την περίπτωση των θετικών χαρακτηρισμών. Συχνά
βλέποντας τέτοιες διαφημίσεις υπάρχει πιθανότητα να καταλήξετε με
ένα συναίσθημα που δεν ξέρετε πώς το αποκτήσατε.
Πρώτα βλέπετε κάτι που σας αρέσει και μετά το προϊόν.
Μεταβιβάζετε το θετικό συναίσθημα στο προϊόν.
Μια όμορφη γυναίκα “πουλάει” σαπούνι ή άρωμα. Η ομορφιά
συνδέεται στο μυαλό μας με τη χρήση του συγκεκριμένου σαπουνιού
ή αρώματος. Και φυσικά τα παιδιά, ακόμη και προσχολικής ηλικίας,
είναι στόχος της παγκόσμιας αγοράς.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
• Ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας καταρτίστηκε από
την ΕΔΕΕ και τον ΣΔΕ, καθώς και από τους ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς κατόχους αδείας λειτουργίας, κατ’ επιταγών
του άρθρου 9, του κεφαλαίου Β’ «Όργανα αυτοδέσμευσης και
αυτοελέγχου», του Νόμου 2863/2000, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ Α’ 262/ 29.11.2000.
• Ο Κώδικας αφορά σε όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα
και υπηρεσίες, καθώς και όλες τις μορφές εμπορικής και κοινωνικής
επικοινωνίας. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής
δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται
απέναντι στον πολίτη-καταναλωτή, από όλους όσους ασχολούνται με
τη διαφήμιση, δηλαδή τους διαφημιζόμενους, τους διαφημιστές και τα
διαφημιστικά μέσα, καθώς και τους εντολείς και τους εντολοδόχους
όλων των παραπάνω μορφών επικοινωνίας.
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ
• Ο Κώδικας εφαρμόζεται τόσο ως προς το πνεύμα του, όσο και ως
προς το γράμμα του.
• Το τελικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας διαφήμισης ως
παραπλανητικής και άρα αντιδεοντολογικής πρέπει να είναι ο
πιθανός κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτή, έστω και ως
αποτέλεσμα φευγαλέας και αβασάνιστης εντύπωσης του.
• Ο Κώδικας αφορά σ' ολόκληρο το περιεχόμενο της διαφήμισης,
δηλαδή σ' όλες τις λέξεις (εκφωνούμενες ή γραπτές), τους αριθμούς,
τις οπτικές παραστάσεις, τη μουσική και τους ήχους, δηλαδή στο
μήνυμα σε οποιαδήποτε απλή ή σύνθετη μορφή του. Κατά την έννοια
αυτού του Κώδικα:

• η λέξη «διαφήμιση» λαμβάνεται στο ευρύτερο νόημα της και
περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης και επικοινωνίας για προϊόντα
και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το μέσον που χρησιμοποιείται, καθώς
και διαφημιστικά μηνύματα σε συσκευασίες προϊόντων, σε ετικέτες
και σε υλικό των σημείων πώλησης.
• η λέξη «προϊόν» σημαίνει και υπηρεσίες.
• η λέξη «καταναλωτής» προσδιορίζει κάθε πολίτη, στον οποίο
απευθύνεται η διαφήμιση, ή ο οποίος ενδέχεται να τη δει ή να την
ακούσει, είτε ως τελικός καταναλωτής, είτε ως εμπορικός πελάτης ή
ως χρήστης.
• η λέξη «διαφημιζόμενος» προσδιορίζει οποιονδήποτε εντολέα για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλης
μορφής επικοινωνίας από τις παραπάνω αναφερόμενες.
• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
• Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και
να λένε την αλήθεια.
• Κάθε διαφήμιση πρέπει να δημιουργείται με πνεύμα κοινωνικής
ευθύνης και να είναι σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού
ανταγωνισμού, όπως είναι γενικά παραδεκτός στο εμπόριο.
• Καμιά διαφήμιση δεν πρέπει να κλονίζει την εμπιστοσύνη του κοινού
στη διαφημιστική λειτουργία
• ΚΑΝΟΝΕΣ

• Ευπρέπεια

Άρθρο 1

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές
παραστάσεις, που προσβάλλουν τα ήθη και τις επικρατούσες
αντιλήψεις ευπρέπειας.

• Τιμιότητα

Άρθρο 2

• Η διατύπωση των διαφημίσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην
κάνει κατάχρηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και να μην
εκμεταλλεύεται την έλλειψη πείρας ή γνώσεων του.
•
• Κοινωνική ευθύνη

Άρθρο 3

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει:
• 1. Να εκμεταλλεύονται τους φόβους, τις προλήψεις και τις
δεισιδαιμονίες των ανθρώπων.
• 2. Να περιέχουν στοιχεία, που μπορεί να οδηγήσουν άμεσα ή
έμμεσα σε πράξεις βίας.
• Να καπηλεύονται εθνικά θέματα, ιερά κείμενα, την εθνική πολιτισμική
και πνευματική κληρονομιά, εθνικά μειονεκτήματα, θρησκευτικές
δοξασίες κ.λπ.
•

Αλήθεια

Άρθρο 4

• 1. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές
παραστάσεις, που είτε άμεσα, είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με
παραλείψεις, με διφορούμενα ή με υπερβολικούς ισχυρισμούς,
μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή, ειδικότερα σε ότι
αφορά:
• α) τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως: είδος, σύνθεση, μέθοδος και
χρόνος κατασκευής, καταλληλότητα για τον σκοπό που προορίζεται,
ποικιλία χρήσεων, ποσότητα, εμπορική ή γεωγραφική προέλευση
• β)

την αξία του προϊόντος και την πραγματική συνολική τιμή του

• γ) τους άλλους όρους αγοράς, όπως: πληρωμή με δόσεις, πώληση
«επί πιστώσει», εκπτώσεις κ.λπ.
• δ)

την παράδοση, ανταλλαγή, επιστροφή, επισκευή και συντήρηση

• ε)

τους όρους εγγύησης

• στ) την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας, όπως: πατέντες, κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, σχέδια
και πρότυπα, εμπορικές επωνυμίες
• ζ) την επίσημη αναγνώριση ή έγκριση του προϊόντος, τις διακρίσεις
με μετάλλια, διπλώματα ή άλλα βραβεία. 2. Οι διαφημίσεις δεν
πρέπει να κάνουν κακή χρήση αποτελεσμάτων ερευνών ή
περικοπών από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα. Δεν πρέπει
επίσης να γίνεται κακή χρήση επιστημονικών όρων, και να
χρησιμοποιούνται επιστημονικοί ιδιωματισμοί και στοιχεία άσχετα με
το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσουν τους διαφημιστικούς
ισχυρισμούς βασισμένους σε επιστημονικά δεδομένα, που στην
πραγματικότητα στερούνται.
• Συγκρίσεις

Άρθρο 5

• Οι διαφημίσεις που περιέχουν συγκρίσεις πρέπει να σχεδιάζονται με
τέτοιον τρόπο, ώστε η σύγκριση αυτή να μην παραπλανά και να
υπόκειται στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού. Τα στοιχεία
σύγκρισης πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα που μπορούν να
αποδειχθούν και δεν πρέπει να επιλέγονται κακόπιστα και
μεροληπτικά. Επώνυμες
μαρτυρίες
Άρθρο 6
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν ή να αναφέρονται σε
ενυπόγραφες μαρτυρίες ή επιδοκιμαστικές βεβαιώσεις (testimonials),
εκτός αν αυτές είναι γνήσιες και αυθεντικές και βασίζονται σε
προσωπική εμπειρία του μάρτυρα. Μαρτυρίες και βεβαιώσεις που
έχουν εκ των πραγμάτων ξεπεραστεί, ή που δεν ισχύουν πια, δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται.

• Δυσφήμηση

Άρθρο 7

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δυσφημούν άλλες εταιρείες ή
προϊόντα, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.
•

Προστασία της ιδιωτικής ζωής

Άρθρο 8

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να απεικονίζουν ή να αναφέρονται σε
οποιοδήποτε άτομο, είτε ιδιώτη είτε δημόσιο πρόσωπο, χωρίς να
προηγείται άδειά του, ούτε να απεικονίζουν ή να αναφέρονται, χωρίς
προηγούμενη άδεια, σε οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου
την ιδιοκτησία, με τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση
προσωπικής επιδοκιμασίας.
• Εκμετάλλευση φήμης

Άρθρο 9

• 1. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν αδικαιολόγητα χρήση του
ονόματος ή των αρχικών οποιασδήποτε εταιρείας, επιχείρησης,
οίκου, οργανισμού, ή ιδρύματος.
• 2. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να επωφελούνται καταχρηστικά από
την καλή φήμη του ονόματος και του συμβόλου μιας άλλης εταιρείας
ή άλλου προϊόντος, ή από τις ευνοϊκές εντυπώσεις που δημιούργησε
μια άλλη διαφημιστική εκστρατεία.
Μίμηση
Άρθρο 10
• 1. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να μιμούνται τη γενική εμφάνιση, το
κείμενο, τα συνθήματα, τις οπτικές παραστάσεις, τη μουσική, τους
ήχους κ.λπ. άλλων διαφημίσεων, με τρόπο που μπορεί να
παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση.
• Όταν ένας διαφημιζόμενος, με πολυεθνική δραστηριότητα, έχει
καθιερώσει ένα προϊόν του με μια ορισμένη διαφήμιση σε μια χώρα,
δεν επιτρέπεται άλλοι διαφημιζόμενοι να μιμούνται αθέμιτα τις
διαφημίσεις του στις υπόλοιπες χώρες, όπου ο πρώτος εμπορεύεται,
εμποδίζοντάς τον έτσι να χρησιμοποιήσει τη διαφήμιση του στις
χώρες αυτές.

• Αναγνώριση των διαφημίσεων

Άρθρο 11

• Οι διαφημίσεις πρέπει να διακρίνονται ως διαφημίσεις, οποιαδήποτε
μορφή κι αν έχουν και οποιοδήποτε μέσο κι αν χρησιμοποιούν. Κάθε
καταχώριση σε Έντυπο ή Ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης, που
περιέχει ειδήσεις ή άλλη αρθρογραφία, πρέπει να παρουσιάζεται με
τέτοιον τρόπο, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα ως διαφήμιση. Αν
υπάρχει και η ελάχιστη περίπτωση σύγχυσης, να δηλώνεται σαφώς
ότι πρόκειται για διαφήμιση. Σεβασμός στην
ασφάλεια
Άρθρο 12
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει, χωρίς να συντρέχουν λόγοι εκπαιδευτικής
ή κοινωνικής ωφέλειας, να περιέχουν οπτικές παραστάσεις ή
περιγραφές επικίνδυνων δραστηριοτήτων, ή καταστάσεις που
δείχνουν αδιαφορία για την ασφάλεια. Ειδική προσοχή απαιτούν οι
διαφημίσεις, που απεικονίζουν ή απευθύνονται σε παιδιά ή νέους.

• Παιδιά και νέοι

Άρθρο 13

• 1. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τη φυσική
ευπιστία των παιδιών ή την έλλειψη πείρας των νέων.
• 2. Οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή νέους ή που είναι
πιθανό να επηρεάσουν παιδιά ή νέους, δεν πρέπει να περιέχουν
στοιχεία ή οπτικές παραστάσεις, που θα μπορούσαν να τους
βλάψουν πνευματικά, ηθικά ή σωματικά.
Άρθρο 14
• Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων του Κώδικα ανήκει στους
διαφημιζόμενους, στους διαφημιστές και στους εκδότες ή ιδιοκτήτες
των Έντυπων και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και των
λοιπών διαφημιστικών μέσων ή τους εντεταλμένους αναδόχους τους :
• α) Ο διαφημιζόμενος υπέχει τη γενική ευθύνη για τις διαφημίσεις
του.

• β) Ο διαφημιστής πρέπει να φροντίζει να μην αντίκεινται στον
Κώδικα οι διαφημίσεις, τις οποίες δημιουργεί, επιμελείται ή προωθεί
προς τα Μέσα Ενημέρωσης και τα λοιπά διαφημιστικά μέσα. Επίσης
πρέπει να επισημαίνει στον διαφημιζόμενο τυχόν παρεκκλίσεις από
το γράμμα ή/και το πνεύμα του Κώδικα και να τον βοηθάει στην
τήρησή του.
• γ) Τα διαφημιστικά μέσα πρέπει να ασκούν τον πρέποντα έλεγχο,
προτού αποδεχθούν μια διαφήμιση και την παρουσιάσουν στο κοινό.

• 2. Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων του Κώδικα αφορά τη
διαφήμιση σε κάθε μορφή της, συμπεριλαμβανομένων των
επώνυμων μαρτυριών, των δηλώσεων και τον οπτικών
παραστάσεων, που προέρχονται από άλλες πηγές. Το γεγονός ότι το
περιεχόμενο ή η μορφή προέρχονται, ολικά ή μερικά, από άλλη πηγή,
δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο αμάχητο τεκμήριο για τη μη τήρηση
των κανόνων.
• 3. Κανένας διαφημιζόμενος, διαφημιστής, εντολέας ή εντολοδόχος,
των παραπάνω αναφερομένων μορφών επικοινωνίας, εκδότης,
ιδιοκτήτης έντυπου ή ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης ή άλλου
διαφημιστικού μέσου, ή εντεταλμένος ανάδοχος του, δεν πρέπει να
συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο στη
δημοσίευση διαφήμισης που κρίθηκε από το αρμόδιο όργανο για την
τήρηση και εφαρμογή του παρόντος Κώδικα ως αντικείμενη στους
θεσπιζόμενους με τον εν λόγω Κώδικα κανόνες δεοντολογίας.
• Τεκμηρίωση

Άρθρο 15

• Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν στα
όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου, που είναι υπεύθυνα για την
εφαρμογή του Κώδικα, τις περιγραφές, τους ισχυρισμούς και τις
απεικονίσεις που περιέχονται στις διαφημίσεις τους.

• Αρμοδιότητα

Άρθρο 16

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της τήρησης και εφαρμογής του Κώδικα
έχει η δια του Νόμου 2863/2000 προβλεπόμενη να συσταθεί Αστική
Εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων, με δύο Επιτροπές
Ελέγχου του περιεχομένου των διαφημιστικών μηνυμάτων και όλων
των άλλων μορφών εμπορικής και κοινωνικής επικοινωνίας. Μία
Πρωτοβάθμια, η οποία εκτός από την εκδίκαση προσφυγών,
γνωμοδοτεί και επί αιτήσεων προέγκρισης και επιλαμβάνεται και
αυτεπαγγέλτως προβληματικών πιθανόν διαφημίσεων ή/και άλλων
μορφών εμπορικής και κοινωνικής επικοινωνίας και μία
Δευτεροβάθμια, η οποία εκδικάζει προσφυγές κατά αποφάσεων της
Πρωτοβάθμιας.

• Νομική και ηθική υποχρέωση

Άρθρο 17

• Ηθική και νομική υποχρέωση αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου, για
την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα εφ' όλης της
επικοινωνιακής ύλης και συμμόρφωση προς τις αποφάσεις των
Επιτροπών Ελέγχου έχουν όλοι οι με οποιοδήποτε τρόπο
εμπλεκόμενοι στο σύστημα επικοινωνίας, είτε είναι διαφημιζόμενος,
διαφημιστής, εντολέας ή εντολοδόχος των παραπάνω αναφερομένων
μορφών επικοινωνίας, εκδότης, ιδιοκτήτης έντυπου ή ηλεκτρονικού
Μέσου Ενημέρωσης ή άλλου διαφημιστικού μέσου.

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
• 1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
α. Ως παιδιά νοούνται άτομα κάτω των 14 ετών.
β. Το παράρτημα αυτό καλύπτει την επικοινωνία που αφορά
προϊόντα που άμεσα απευθύνονται στα παιδιά. Αλλά και όσα
προϊόντα κατά κύριο λόγο και την κοινή λογική, χρησιμοποιούν τα
παιδιά.

Επίσης καλύπτει κάθε συμμετοχή παιδιών σε διαφημίσεις, ιδιαίτερα
ως προς την συμπεριφορά τους.
γ. Το παράρτημα αυτό καλύπτει όλες τις διαφημίσεις και κάθε είδους
προϊόν ή υπηρεσία σύμφωνα με τον ορισμό τους στον Κώδικα αυτό.
2.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
α. Απαγορεύονται διαφημίσεις που προτρέπουν τα παιδιά να
αγοράσουν προϊόντα τηλεφωνικά ή από το ταχυδρομείο.
β. Σε μορφές έμμεσης διαφήμισης (advertorials-editorials) να είναι
ευκρινές ότι πρόκειται για διαφήμιση.
Το ίδιο ισχύει για κάθε μορφή έμμεσης επικοινωνίας.
• 3.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
α. Η συμπεριφορά παιδιών που συμμετέχουν σε διαφημίσεις πρέπει
να είναι σύμφωνη με τη γενικώς νοούμενη καλή συμπεριφορά.
β. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να υποσκάπτουν το κύρος, την
υπευθυνότητα και να αμφισβητούν την κρίση των γονέων.
• γ. Απαγορεύεται να εμφανίζονται παιδιά να καταναλώνουν ή να
επικροτούν με κάθε τρόπο την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
4.
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
α. Οι διαφημίσεις που αφορούν τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν το
παιδί να πιστεύει ευθέως ότι η ευτυχία, η κοινωνική καταξίωση ή η
επιτυχία, θα προέλθουν άμεσα από την απόκτηση συγκεκριμένου
προϊόντος.
β. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να υπόσχεται στα παιδιά ότι αν το
αποκτήσουν θα υπερτερούν από τα άλλα ή το αντίθετο.
γ. Δεν πρέπει η επικοινωνία να περιέχει προτροπή στα παιδιά να
πιέσουν άλλους να τους αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα.
δ. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε σε κάθε μορφή
επικοινωνίας να μπορεί να εκτιμηθεί σωστά το μέγεθος και η ιδιότητα
του προϊόντος που προβάλλεται. Ιδίως ως προς τη φυσική
κατάσταση ή την λειτουργικότητά του.

ε. Όταν αναφέρεται τιμή, δεν πρέπει η διαφήμιση να παραπλανά ως
προς τις συγκριτικές αξίες με λέξεις όπως "μόνο" κ.λπ.. ή να
υπονοείται ότι το προϊόν είναι εύκολο να αποκτηθεί από τον καθένα.
• 5.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δήλωση ή οπτική
παρουσίαση παιδιών σε επικίνδυνες πράξεις ή παιδιά να
συναναστρέφονται αγνώστους ή να βρίσκονται σε μη αρμόζον γι’
αυτά περιβάλλον.
β. Να μην οδηγούν παιδιά μηχανικά μέσα επικίνδυνα για αυτά, ούτε
να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά/ επικίνδυνα σκεύη.
γ. Να μην σκαρφαλώνουν επικίνδυνα (ράφια κ.λπ..) ούτε να
ανεβαίνουν επικίνδυνα σε σκάλες, γέφυρες χωρίς επίβλεψη/
προστασία.
δ. Να μην κρατούν σε διαφήμιση τα παιδιά φάρμακα χωρίς γονική
παρουσία/καθοδήγηση και να μην χρησιμοποιούν σπίρτα, βενζίνη ή
πετρέλαιο χωρίς επίβλεψη.
ε. Όταν παρουσιάζονται παιδιά στο δρόμο, να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στην τήρηση του Κ.Ο.Κ.
•

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

• 1.Οι συμβαλλόμενοι με την υπογραφή τους σ’ αυτήν την εκούσια
συμφωνία, δεσμεύονται να παραμένουν προσηλωμένοι τόσο στο
πνεύμα όσο και στο γράμμα της συμφωνίας αυτής, για όλες τις
μορφές διαφήμισης και προβολής των προϊόντων καπνού.
• 2. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού θα συνεχίσει να
απευθύνεται σε ενήλικους καταναλωτές. Προς το σκοπό αυτό, η
διαφήμιση των προϊόντων καπνού δεν θα στοχεύει σε άτομα κάτω
των 18.
3. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού θα συνεχίσει να
μην ενθαρρύνει την έναρξη του καπνίσματος.

• 4. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού δεν θα
χρησιμοποιεί διάσημα άτομα.
• 5. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού δεν θα
χρησιμοποιεί άτομα που είναι ή φαίνονται να είναι κάτω των 25 ετών.
• 6. Τα προϊόντα καπνού δεν θα διαφημίζονται στην τηλεόραση και το
ραδιόφωνο, ούτε σε βιντεοκασέτες ή μαγνητοταινίες που πωλούνται ή
ενοικιάζονται στο κοινό.
7. Θα ληφθούν μέτρα, σε λογικά πλαίσια, για να εξασφαλιστεί ότι οι
διαφημίσεις των προϊόντων καπνού δεν θα εμφανίζονται σε αφίσες ή
άλλες μόνιμες εξωτερικές εκθέσεις (βιτρίνες), οι οποίες βρίσκονται
κοντά -και είναι με ευκρίνεια ορατές και αναγνωρίσιμες- σε σχολεία
και άλλους χώρους εκπαίδευσης, όπου κυρίως συχνάζουν άτομα
κάτω των 18 ετών.
• 8. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού θα περιλαμβάνει
φυσικά τις απαιτούμενες κρατικές προειδοποιήσεις για την υγεία.
• 9. Η διαφήμιση των σχετικών με το κάπνισμα αντικειμένων, όπως
αναπτήρες, τσιγαρόχαρτα και πίπες, που απεικονίζουν προϊόντα
καπνού και τα οποία διανέμονται ή πωλούνται από κατασκευαστές
προϊόντων καπνού, σε εξυπηρέτηση της προώθησης των προϊόντων
τους, θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και περιορισμούς με
εκείνους που έχουν γίνει αποδεκτοί για διαφήμιση και προβολή των
προϊόντων καπνού.
• 10. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού δεν θα
εμφανίζεται σε έντυπα που ειδικά αφορούν άτομα κάτω των 18.
• 11. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού δεν θα γίνεται
με ιπτάμενες αφίσες (προσαρτημένες σε αεροσκάφη), αερόστατα ή
μπαλόνια, είτε (αυτά) είναι σε πτήση, είτε σταθερά.
• 12. Η διαφήμιση και προβολή των προϊόντων καπνού θα εμφανίζεται
μόνο σε νόμιμους χώρους αφισοκόλλησης.

13. Αντικείμενα διαφημιστικά τα οποία παρουσιάζουν κάποιο είδος
προϊόντος καπνού, δεν θα κατασκευάζονται ή διανέμονται σε
σχήματα, είδη ή μεγέθη ειδικά σχεδιασμένα για άτομα κάτω των 18
ετών.
• 14. Ο δειγματισμός προϊόντων καπνού θα απευθύνεται μόνο σε
ενήλικες καταναλωτές.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Παραρτήματος αυτού είναι να καθοριστούν τα πλαίσια
μέσα στα οποία οφείλουν να κινούνται οι διαφημίσεις, αλλά και η κάθε
είδους επικοινωνία προϊόντων ή υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν ή
υπονοούν ισχυρισμούς σχετικούς με την οικολογία ή το περιβάλλον.
ΚΑΝΟΝΕΣ
Εντιμότης-Ειλικρίνεια
Άρθρο 1
Οι διαφημίσεις πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να μην
εκμεταλλεύονται το ενδιαφέρον του καταναλωτή για το περιβάλλον, ή
να εκμεταλλεύονται την πιθανή έλλειψη οικολογικής γνώσης.
• Οικολογική Συμπεριφορά
Άρθρο 2
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να φαίνεται ότι ενθαρρύνουν ή συναινούν
με πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με την κοινά αποδεκτή
οικολογική ή περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Ειλικρινής Παρουσίαση
Άρθρο 3
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δηλώσεις ή
παρουσιάσεις που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως
προς τις οικολογικές προδιαγραφές ή τα πλεονεκτήματα των

προϊόντων ή σχετικά με ενέργειες του διαφημιζόμενου προς όφελος
του περιβάλλοντος. Εταιρικές διαφημίσεις δεν μπορούν να
επικαλούνται οικολογικές αξιώσεις αν αυτές δεν αφορούν εκάστοτε
στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
Εκφράσεις όπως "φιλικό στο περιβάλλον", ή "οικολογικά ασφαλές"
κ.λπ.. οι οποίες εμφανίζουν ότι ένα προϊόν ή δραστηριότητα δεν
έχουν αντίκτυπο, ή έχουν μόνο θετική επίδραση στο περιβάλλον, δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν τεκμηριώνονται απόλυτα.
Επιστημονική έρευνα
Άρθρο 4
Οι διαφημίσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές "παρουσιάσεις" ή
επιστημονικά ευρήματα σχετικά με κάποιο θετικό οικολογικό
αντίκτυπο μόνον όταν είναι ουσιαστικά και επιστημονικά
τεκμηριωμένα.
• Οικολογική ή επιστημονική ορολογία είναι δεκτή μόνον εάν είναι
σχετική, και χρησιμοποιείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος
είναι εύκολα κατανοητός από τους καταναλωτές.
• Testimonials
Άρθρο 5
Λόγω της γρήγορης ανάπτυξης της επιστήμης του περιβάλλοντος και
της τεχνολογίας, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να
μην γίνονται αναληθείς ισχυρισμοί, στη χρήση testimonials, όταν
υποστηρίζουν μια οικολογική υπόσχεση, ιδίως λόγω αλλαγής στη
σύνθεση του προϊόντος. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να
ισχύουν οι υποσχέσεις την περίοδο που γίνεται η καμπάνια.
Υπεροχή
Άρθρο 6
Υπεροχή σε θέματα οικολογικά έναντι των ανταγωνιστών μπορεί να
υπόσχεται ένα προϊόν, όταν εμφανίζει σημαντικό πλεονέκτημα
ουσιαστικό και αντιληπτό στον καταναλωτή που είναι δεκτικό

σύγκρισης και μπορεί να αποδεικνύεται.
Οι υποσχέσεις σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, όταν
βασίζονται στην απουσία ενός επιβλαβούς συστατικού ή μιας
καταστρεπτικής επίδρασης επιτρέπονται μόνον, όταν άλλα προϊόντα
της ίδιας κατηγορίας περιλαμβάνουν το συστατικό ή προξενούν τη
συγκεκριμένη επίδραση.
Περιεχόμενα και συστατικά προϊόντων
Άρθρο 7
Οικολογική αξίωση που συντρέχει σε ένα στάδιο παραγωγής ή
διάθεσης δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι αναφέρεται και σε
άλλα στάδια, τυχόν μη οικολογικά.
• Οικολογικές υποσχέσεις, αφ’ ενός μεν, δεν πρέπει να αναφέρονται σε
περισσότερα στάδια του κύκλου ενός προϊόντος ή σε περισσότερες
ιδιότητές του, αφ’ ετέρου δε, πρέπει να πιστοποιούν ή να
υποδεικνύουν σαφώς σε ποια στάδια ή σε ποια ιδιότητα αναφέρονται.
Όταν οι διαφημίσεις αναφέρονται στη μείωση συστατικών ή
στοιχείων, τα οποία έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον
(αντίκτυπο), πρέπει να είναι σαφές ποιο στοιχείο ελαττώνεται. Τυχόν
εναλλακτικό συστατικό πρέπει να επιφέρει σημαντική οικολογική
βελτίωση.
Σήματα και σύμβολα
Άρθρο 8
Οικολογικά σήματα και σύμβολα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μία
διαφήμιση, όταν η πηγή αυτών των σημάτων ή συμβόλων σαφώς
αναφέρεται και δεν υπάρχει σύγχυση σχετικά με το νόημά τους.
• Τέτοια σήματα και σύμβολα δεν πρέπει ψευδώς να υπονοούν κάποια
επίσημη έγκριση.

• Ανταγωνιστικά σήματα
Άρθρο 9
• Η οικολογική επικοινωνία δεν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται
σήματα των ανταγωνιστών για αναφορά ή σύγκριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ακόμα και στην πολιτική έχει επιστρατευθεί η διαφήμιση,
εδώ όμως κυρίως, για να εξυπηρετήσει τακτική επίθεσης.
Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα λεγόμενα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της αρνητικής πολιτικής
διαφήμισης. Δηλαδή τι στοχεύει, πώς χρησιμοποιείται και
ποιες είναι οι επιδράσεις στο γενικότερο ύφος των
πολιτικών σχηματισμών. Σε γενικές γραμμές ο ερευνητής
διαπιστώνει ότι η κομματική κατανομή των αρνητικών
μηνυμάτων καταδεικνύει πως η αντιπολίτευση-κυρίως το
κόμμα που διεκδικεί την εξουσία-καταφεύγει πρωτίστως
σε τέτοιου είδους διαφημίσεις. << η επίθεση στην
πραγματικότητα, στις απόψεις, στις συναναστροφές, στα
προσόντα του αρχηγού του αντίπαλου κόμματος που
επιτίθεται, αποτελούν τους κύριους άξονες πάνω στους
οποίους αναπτύσσεται η αρνητική διαφήμιση>>. Είναι
ενδεικτικό ότι το 1993 η αρνητική διαφήμιση εστιάστηκε
σε ποσοστό 65% στα πρόσωπα των αρχηγών των δύο
μεγάλων κομμάτων. Διαφορετική όμως εικόνα το 1996,
όταν το σχετικό ποσοστό μειώθηκε στο 29%. Τα λεγόμενα
μικρά κόμματα επικεντρώνουν την αντίθεσή τους κυρίως
στην κυριαρχία του διπολισμού.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με τόσες παρεκτροπές λοιπόν, σίγουρα δεν θα αποτελούσε υπερβολή
ή ατόπημα να αναγνωρίσουμε τελικά την <<εκκωφαντική ύπαρξη της
αρνητικής διαφήμισης>>. Με την αρνητική διαφήμιση, γελοιοποιούνται οι
ανθρώπινες σχέσεις και εξευτελίζεται η προσωπικότητα του ατόμου. Η
προβολή ενός ακριβού αρώματος, ενός εκθαμβωτικού αυτοκινήτου με
σκοπό να υποβαθμίσει την νοημοσύνη του ανθρώπου, αφού υποβάλλει
την ιδέα ότι η προσωπική επιτυχία στηρίζεται στη αγορά καταναλωτικών
αγαθών, αποτελεί τη χειρότερη μορφή επιρροής του καταναλωτή.
Περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο η ελευθερία του ατόμου να επιλέξει ένα
προϊόν της αρέσκειάς του, ή της οικονομικής δυνατότητάς του, αφού αυτό
προβάλλεται θα του χαρίσει αίγλη, δόξα, αναγνώριση, σύμφωνα με την
διαφήμιση και γι αυτό επιβάλλεται να το αποκτήσει.
Επιπλέον, η κακή ποιότητας διαφήμιση υποβαθμίζει τη σύγχρονη
γυναίκα αφού προβάλλει ως πρότυπο γυναίκες πανέμορφες που
χρησιμοποιούν, συγκεκριμένες μάρκες καλλυντικών, ενδυμάτων αλλά και
προϊόντων διατροφής ωθώντας την να στρέφεται στην άκριτη αγορά κάθε
διαφημιζόμενου προϊόντος, που θα της λύσει με <<μαγικό>> τρόπο όλα της
τα προβλήματα. Η διαρκής προβολή της πλούσιας, όμορφης και
πετυχημένης επαγγελματικά γυναίκας οδηγεί το γυναικείο φύλλο να νιώθει
ενοχές, όταν δεν διαθέτει τα προσόντα που προβάλλει η διαφήμιση και
γεμίζει την ψυχή της με απογοητεύσεις, ανησυχίες και ψυχολογικές
συγκρούσεις.

Η παιδική παχυσαρκία πιστεύουν οι επιστήμονες ότι οφείλεται στην
αρνητική διαφήμιση που συνεχώς προβάλλει τροφές, εδέσματα λιχουδιές
που είναι ελκυστικά στη γεύση και τα παιδιά απαιτούν να τους τα
αγοράσουν οι γονείς τους. Ταυτόχρονα παιχνίδια που δεν ωθούν τα παιδιά
στην κίνηση αλλά αντίθετα τα καθηλώνουν μπροστά σε οθόνες τις

περισσότερες φορές προβάλλονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τα αποζητούν
και να αποδοκιμάζουν την κίνηση, την άσκηση κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Το άτομο/οι πολίτες
Συνειδητοποίηση των αρνητικών συνεπειών της διαφήμισης δηλαδή του ότι
συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός πνεύματος υλικού ευδαιμονισμού,
διευρύνοντας την καταναλωτική διάθεση του ανθρώπου.

Χρειάζεται μια νέα ιεράρχηση αξιών με την αποβολή του καταναλωτικού
πνεύματος. Να μην ταυτίζεται το <<έχει>> με το <<είναι>>, να υπάρχουν
άλλες προτεραιότητες και αξίες, να γίνει αποδοχή καθημερινότητας στις
πραγματικές της διαστάσεις, να υπάρχει αντίσταση στην αποχαύνωση των
διαφημίσεων.

Το αγοραστικό κοινό θα πρέπει να αντιμετωπίζει με κριτικό πνεύμα το
περιεχόμενο των διαφημίσεων, να γίνει αποκρυπτογράφηση όσων
προβάλλουν, άμυνα στο δέλεαρ του καταναλωτισμού.

Η παιδεία
Η παιδεία πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με πνευματική καλλιέργεια, αξίες και

ιδανικά. Η παιδεία με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο <<αμυντικός
μηχανισμός>> που θα αντιμετωπίσει κριτικά στις διαφημιστικές προσταγές.

Η πολιτεία/το κράτος
Η πολιτεία πρέπει να παρεμβαίνει ρυθμιστικά (κρατική παρέμβαση) που
αποτελεί την οργανωμένη έκφραση του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να
τεθούν όρια τόσο στο χρήστη, όσο και στο περιεχόμενο της διαφήμισης, θα
πρέπει να καθιερώσει αρχές της αντικειμενικότητας, της αλήθειας για την
ποιότητα των διαφημιζόμενων προϊόντων και του θεμιτού ανταγωνισμού. Η
ανεξέλεγκτη και ασύδοτη διαφήμιση αναντίρρητα αντιστρατεύεται το
συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η
παρέμβαση της πολιτείας, αρκεί να μην φτάνει στο σημείο της καταλυτικής
λογοκρισίας.

Οι φορείς της διαφήμισης
Επιβάλλεται να σέβονται τη διαφημιστική δεοντολογία. Να στηρίζεται στην
αρχή της αλήθειας, της αντικειμενικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, του
σεβασμού κοινωνικών-πολιτισμικών αξιών. Να μην παραπλανούν και
παραπληροφορούν τους καταναλωτές/ πολίτες. Να συμμετέχουν σε
καμπάνιες δημόσιου ενδιαφέροντος όπως στον αγώνα κατά των
ναρκωτικών….

Ορθή αγωγή από την οικογένεια
Ανάλογη με την στάση των γονέων απέναντι στη διαφήμιση θα είναι και η
στάση τω παιδιών. Τα νεαρά άτομα μιμούνται τους γονείς τους και
επηρεάζονται από τις συμβουλές τους. Πρέπει, η οικογένεια, να
ισχυροποιήσει τους μηχανισμούς άμυνας απέναντι στον καταναλωτισμό.

Μέσω της ορθής διαπαιδαγώγησης, καλλιέργειας της εγκράτειας και
διατήρηση της αίσθησης του μέτρου (οριοθέτηση αναγκών)

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας του ατόμου με την κατάλληλη παιδεία

Συνειδητοποίηση απ’ το άτομο πως η ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά
αγαθά

Η διαφήμιση να στηρίζεται στην αλήθεια και την αντικειμενικότητα

Σεβασμός του κώδικα δεοντολογίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 Ενημερώνει, γνωστοποιεί, πληροφορεί τους καταναλωτές για τα
προσφερόμενα προϊόντα.

 Προκαλεί άμιλλα και συναγωνισμό ανάμεσα στις βιομηχανίες και
στους παραγωγούς προϊόντων, με συνέπεια να βελτιώνεται η
ποιότητα τους.
 Δημιουργεί νέα επαγγέλματα (μακετίστες, σχεδιαστές, διαφημιστές,
διαφημιστικά γραφεία, αφισοκολλητές).
 Καταπολεμά την ανεργία, γιατί απασχολεί πολλούς ανθρώπους.
 Η άμιλλα και ο συναγωνισμός μειώνει τις τιμές των προϊόντων, γιατί
έχουν μεγαλύτερη ζήτηση
 Αναπτύσσεται το εμπόριο.
 Τονώνεται η εθνική οικονομία, γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα.
 Αυξάνονται οι πωλήσεις.
 Οι ίδιες οι διαφημίσεις βοηθούν οικονομικά τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, αλλά και τα έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά).
 Βοηθά το καταναλωτικό κοινό στην εκλογή των προϊόντων.
Συμβάλλει στην ερεύνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών.
 Συμβάλλει στην έρευνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
επιστημών.
 Οι κρατικές διαφημίσεις αποτρέπουν από βλαβερές για την υγεία
συνήθειες (τσιγάρο, ναρκωτικά),ενημερώνουν για κινδύνους (AIDS,
κλπ.) και προτείνουν μέτρα πρόληψης.
 Βελτιώνει το επίπεδο ζωής του ανθρώπου.
 Πληροφόρηση κοινού-εξυπηρέτηση
 Διεύρυνση δυνατοτήτων επιλογής για τους καταναλωτές
 Διευκόλυνση επιχειρήσεων-αύξηση κερδών
 Ποιοτική βελτίωση προϊόντων
 Άμιλλα, συναγωνισμόςπρωτοτυπία (λόγω ανταγωνισμού)
 Νέα επαγγέλματα (σχετικά)






Οικονομική ωφέλεια-συντήρηση Μ.Μ.Ε.
Προαγωγή τέχνης
Μορφή διασκέδασης
Η διαφήμιση ενισχύει την οικονομία μιας χώρας και συμβάλλει στην
πρόοδο της, όταν η ενημέρωση της είναι σωστή και στοχεύει στην
εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και όχι στην εξαπάτηση του.
Εν κατακλείδι:

 Τα θετικά της είναι ότι ψυχαγωγεί και ενημερώνει τον άνθρωπο για
ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Την ενημέρωση την επιτυγχάνει μέσω των
δελτίων ειδήσεων και διαφόρων ενημερωτικών εκπομπών και την
ψυχαγωγία του μέσω κάποιων μεταδόσεων μεγάλων
γεγονότων(Ολυμπιακοί αγώνες), σειρών και ψυχαγωγικών
εκπομπών. H τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει τον ενήλικα και το παιδί
να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να αποκτήσουν γνώσεις,
άγνωστες μέχρι τότε για αυτούς, ενώ αποτελεί το βαρόμετρο στην
αυξομείωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου του λαού.
Ακόμα ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους για καλό
σκοπό

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ωστόσο πολύ συχνά, η διαφήμιση παρακάμπτει κάθε αρχή του κώδικα
δεοντολογίας με αποτέλεσμα μια σειρά από αρνητικές συνέπειες σε όλους
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Προτού όμως αναφέρουμε

αναλυτικά τις αρνητικές εκφάνσεις της διαφήμισης έχει τεράστια σημασία
να διερωτηθούμε:

«Γ ΙΑΤΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ;»

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Η διαφήμιση υπηρετεί το μοντέλο της σύγχρονης κοινωνίας που είναι
κυρίως οικονομικό. Από μόνη της δεν παράγει καταναλωτισμό. Αποτελεί
όμως τον ισχυρότερο μηχανισμό αναπαραγωγής καταναλωτισμού, καθώς
βρίσκεται στη διάθεση μιας κοινωνίας που καθορίζεται εξ ολοκλήρου από
τους νόμους της αγοράς, τη διαρκή ανάπτυξη και τον υλικό ευδαιμονισμό.
Η διαφήμιση έχει επικίνδυνο ρόλο και χαρακτήρα, όταν μετατρέπεται σε
μηχανισμό χειραγώγησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Συχνά
για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιούνται αθέμιτους τρόπους
για να καταστεί το προϊόν ελκυστικό. Η αθώα φαινομενικά προβολή
υπαρκτών ή ανύπαρκτων ιδιοτήτων ενός αγαθού «κρύβει» επιμελώς
πολλούς κινδύνους. Πίσω από τη δελεαστική και προκλητική εικόνα με το
συγκεκριμένο περιεχόμενο, πίσω από τη φανερή επιθυμία και επιδίωξη του
διαφημιστή να κερδίσει την προτίμησή του καταναλωτή λανθάνουν
σοβαρές λειτουργίες και ελλοχεύουν αδιόρατοι κίνδυνοι. Η παραπλανητική
διαφήμιση, που προβάλλει ψευδείς ιδιότητες ενός προϊόντος ή μιας
υπηρεσίας, η γκρίζα διαφήμιση , που αφήνει εντελώς απροστάτευτο το
καταναλωτικό κοινό προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό, αναπαράγουν και
επιβάλουν κάθε αξία, συμπεριφορά και νοοτροπία που ευνοεί αποκλειστικά
την ισορροπία της αγοράς και τον οικονομικό ανταγωνισμό. Μέσα από
αυτή τη λογική η διαφήμιση κατακλύζει την κοινωνία από παντού και με όλα
τα μέσα , προκαλώντας «πλύση εγκεφάλου».

«Η διαφήμιση δε δημιουργεί μόνο αντικείμενο για τον πελάτη, αλλά και
πελάτη για το αντικείμενο», καθώς επαναλαμβάνει συνεχώς και
εκμεταλλεύεται τα είδωλα της εποχής που η ίδια δημιουργεί, ταυτίζει ένα
τρόπο ζωής ή μια αξία με το προϊόν που διαφημίζει, εκμεταλλεύεται
ψυχολογικά απωθημένα και ορμέφυτες ανάγκες (ένστικτο αυτοσυντήρησης
και αναπαραγωγής), στηρίζεται στο συναίσθημα, σε σοφιστικά τεχνάσματα,
στην επίκληση του συναισθήματος και όχι στη λογική. Η χρήση του
συναισθήματος είναι µια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και στην κριτική σκέψη των
ατόμων. Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα για
την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επιθυμιών,
φόβων,
καταναγκασμών ή την προτροπή για ορισμένες συμπεριφορές.
Έτσι η διαφήμιση καταλήγει να αποπροσανατολίζει να υποδουλώνει και να
αποσπά την προσοχή από τα θεμελιώδη στοιχεία της κοινωνικής
ευδαιμονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η βιομηχανία της διαφήμισης χρησιμοποιεί δαπανηρές στρατηγικές
μάρκετινγκ. Το κόστος των υπέρογκων διαφημιστικών δαπανών
επωμίζεται το κοινωνικό σύνολο, αφού αυξάνεται το κόστος παραγωγής
των προϊόντων.
Η επένδυση στη διαφήμιση κοστίζει κι αυτή τη δυνατότητα όπως είναι
φυσικό την έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συσσωρεύουν
κεφάλαια και μεγιστοποιούν συνεχώς τα κέρδη τους, οδηγώντας σε
μαρασμό και εξόντωση τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι
δημιουργούνται μονοπώλια που έχουν τον απόλυτο οικονομικό και
ποιοτικό έλεγχο στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς. Η ύπαρξη των
μονοπωλίων, τα οποία αναπτύσσονται ακανόνιστα από την μία αγορά στην
άλλη γεννούν λοιπόν ανομοιόμορφη ανάπτυξη και προκαλούν ανεργία ως
αποτέλεσμα της εξαφάνισης μικρών παραγωγικών μονάδων. Η εθνική
οικονομία πλήττεται, όταν οι πολυεθνικές εταιρίες επιτυγχάνουν αύξηση
των πωλήσεων, μέσω της διαφήμισης, σε βάρος των τοπικών εγχώριων
προϊόντων. Η οργανωμένη και παρατεταμένη διαφημιστική καμπάνια των
μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων οδηγεί σε μαρασμό τις μικρές
ανταγωνιστικές τους επιχειρήσεις, που δεν έχουν τα απαιτούμενα
κεφάλαια, για να διαφημίζουν τα προϊόντα που παράγουν ή τις υπηρεσίες
που παρέχουν.
Και η ίδια η διαφήμιση κατέστη επίσης διεθνής επιχείρηση τα τελευταία
σαράντα χρόνια. Η Μέκκα της διαφημιστικής βιομηχανίας είναι η Μάντισον
Αβενιου στη Νέα Υόρκη και οι εταιρίες της, ή μάλλον η αυτοκρατορία της,
απλώνεται σε όλον τον κόσμο. Πολλές διαφημίσεις παράγονται στις ΗΠΑ
και εξάγονται σε άλλες χώρες όπου τροποποιούνται ελαφρά για να
ταιριάζουν στις τοπικές περιστάσεις. Οι 12 μεγαλύτερες εταιρίες στις ΗΠΑ
είναι και οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο. Στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, τον Καναδά και την Αυστραλία περισσότερες από τις μισές
διαφημιστικές εταιρίες περιέρχονται ή είναι θυγατρικές κάποιας από τις
μεγάλες αμερικάνικες εταιρίες. Σε πολλές ευρωπαϊκές, ασιατικές και

νοτιοαμερικανικές χώρες, η μεγαλύτερη εταιρία είναι παράρτημα κάποιας
αμερικανικής.
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης υπερπηδά τα εθνικά σύνορα,
προωθώντας τις περισσότερες φορές μια κάθε άλλο παρά βιώσιμη
ανάπτυξη προτάσσοντας την κυριαρχία της αγοράς πάνω σε κάθε άλλη
πτυχή της ζωής μας. Η μεγάλη οικονομική αναταραχή που ταλανίζει
σήμερα το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα θέτει σε αμφισβήτηση το
φαινόμενο της οικονομίας της αγοράς και της κοινωνίας της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι πολυεθνικές στο χώρο της διαφήμισης εκπαιδεύουν τον άνθρωπο να
μην αντιστέκεται σε κανέναν υλικό πειρασμό. Έμμεσα, η διαφήμιση
αυξάνοντας την παραγωγή, οδηγεί στην κατασπατάληση των φυσικών
πόρων και των πηγών ενέργειας, στην απομύζηση του φυσικού πλούτου,
στην ψευδαίσθηση ότι η φύση είναι ανεξάντλητη σε αποθέματα. Ο
άνθρωπος θεωρεί τη φύση πηγή εκμετάλλευσης. Νομίζει ότι είναι ο
κατακτητής και ο κάτοχος της και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει χρέος να την
προστατεύσει και να μεριμνήσει για το μέλλον των επερχόμενων γενεών.
Εν μέσω του καταναλωτισμού που προωθείται από τις διαφημιστικές
εταιρίες ενισχύεται η οικολογική καταστροφή, καθώς ο άνθρωπος
απερίσκεπτα εκμεταλλεύεται τη φύση και τον πλούτο της με ρυθμούς
ταχύτερους από εκείνους με τους οποίους η ίδια η φύση αναπληρώνει τα
αποθέματά της.
Η εμπορική υπαίθρια διαφήμιση έχει επίσης άμεση σχέση με το αστικό
περιβάλλον. Συχνά καταλαμβάνει και εκμεταλλεύεται δημόσιο χώρο για να
αλώσει συνειδήσεις, να επιβάλει πρότυπα και αξίες οικονομικά αποδοτικές
για τα πολυεθνικά συμφέροντα. Καταπατεί δημόσιο χώρο και αλλοιώνει τη
φυσιογνωμία και λειτουργία του. Προσβάλλει την ιστορική μνήμη και τη

φυσιογνωμία του φυσικού περιβάλλοντος, κρύβοντας δέντρα και πράσινο,
ουρανό και ορίζοντα. Μετατρέπει δημόσιους χώρους, όπως τους δρόμους,
τις διασταυρώσεις, σε παγίδες και απειλές κατά της ασφάλειας των
κινούμενων σε αυτούς (όπως αποδεικνύει το 12% των τροχαίων
ατυχημάτων στην Ελλάδα οφείλονται στην απόσπαση της προσοχής των
οδηγών από τις διαφημίσεις).
Μέσα σε ένα νεφελώδες κανονιστικό και διαχειριστικό πλαίσιο οι
ενδιαφερόμενοι (εταιρείες outdoor, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κερδοσκοπικές
επιχειρήσεις που εμφανίζονται ως «πολιτιστικές δραστηριότητες» αλλά και
μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί) μεγιστοποιούν τις θέσεις
διαφήμισης συχνά σε βάρος της αισθητικής του πολεοδομικού
περιβάλλοντος, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών.
Η υπαίθρια διαφήμιση, όπως τελικά εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι
συχνά όχι μόνο πηγή οπτικής ρύπανσης και αισθητικής υποβάθμισης του
δημόσιου χώρου αλλά και φυσικής ρύπανσης με την αλόγιστη κατανάλωση
εντύπων πάσης φύσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
H διαφήμιση ουσιαστικά καθορίζει ολόκληρο τον τρόπο της ζωής μας στην
καθημερινότητά του και μας εξοικειώνει από πολύ μικρή ηλικία με τον
υπερκαταναλωτισμό καθιστώντας μας καταναλωτικά όντα. Προβάλλει
πρότυπα κατανάλωσης και κατ΄ επέκταση πρότυπα ζωής και αξιών
σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις σκοπιμότητες των επιχειρήσεων, που
ευνοούν τη δομή του οικονομικού συστήματος. Καλλιεργεί τη διαρκή τάση
για ικανοποίηση περιττών υλικών αναγκών , ανταγωνιστικό πνεύμα και
διαρκή διάθεση επίδειξης.
Ο σύγχρονος άνθρωπος και η εργασία του αλλοτριώνονται, αφού ταυτίζεται
το «έχειν» με το «είναι». Η διαφήμιση άρρηκτα συνδεδεμένη με το

κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη θέτει
υλιστικές προτεραιότητες, προσηλώνεται σε πλασματικές ανάγκες και
αδιαφορεί για την πνευματική
καλλιέργεια. Το όραμα του υλικού
ευδαιμονισμού ενισχύει τον ατομισμό, την πλεονεξία, την ιδιοτέλεια, την
απληστία, τη ματαιοδοξία, τον ανταγωνισμό και πλήττει τις ηθικές αξίες και
αρετές του ατόμου. Οι ανθρωπιστικές αξίες υποβαθμίζονται, αφού μέτρο
πάντων γίνεται το κέρδος, το χρήμα, η καταναλωτική δυνατότητα, η
οικονομική επιφάνεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος καταδιώκεται από ένα
φθοροποιό, για την ψυχική του υγεία, άγχος. Οι υγιείς διαπροσωπικές
σχέσεις διαβρώνονται, βραβεύονται οι επιφανειακές και υποκριτικές
σχέσεις.

Η δύναμη, το κοινωνικό κύρος, η εξουσία, η εξωτερική εμφάνιση, η
νεότητα, η σωματική ευρωστία είναι τα χαρακτηριστικά των προτύπων που
προβάλλονται μαζικά καταφέρνοντας όπως είναι φυσικό την άκριτη
αποδοχή τους. Παρουσιάζεται ένας φανταστικός κόσμος που εξωραΐζει
σχέσεις και συμπεριφορές. Τα άτομα ή οι ομάδες που δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να προσαρμοστούν σε αυτά τα πρότυπα περιθωριοποιούνται κι
έτσι καλλιεργείται ο κοινωνικός ρατσισμός.
Η μαζικοποίηση, ο μιμητισμός, η εξαφάνιση των ιδιαιτεροτήτων, η
χειραγώγηση, η αποδυνάμωση της βούλησης συνθέτουν την ουσία της
αλλοτρίωσης. Η αλλοτρίωση με άλλα λόγια δεν είναι παρά η άλλη όψη της
εκμετάλλευσης.
Ένας αθόρυβος, αφανής, «βραδείας λειτουργίας»
θρίαμβος, που υπονομεύει, κατατρώγει λίγο λίγο και αποσυνθέτει
ολόκληρη την κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ,
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Ισχυρότατες ψυχολογικές πιέσεις από τα διαφημιστικά μηνύματα και
πρότυπα δέχονται οι γυναίκες με συνέπεια τη δημιουργία άγχους,
ανασφάλειας, μειωμένης αυτοεκτίμησης στην προσπάθειά τους να
ταυτιστούν με τα πρότυπα αυτά. Η γυναίκα γίνεται υποχείριο της μόδας και
ιδίως το σώμα της γυναίκας αντικείμενο ανήθικης εκμετάλλευσης για την
άσεμνη προβολή προϊόντων με τη διέγερση των κατώτερων ενστίκτων.
Αναπαράγονται οι παραδοσιακοί ρόλοι των δυο φύλλων , ενώ το γυναικείο
φύλλο καθηλώνεται σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις.
Οι μηχανισμοί της διαφήμισης προσελκύουν την προσοχή των παιδιών
με εύληπτα μηνύματα, που έχουν χρώματα, κίνηση και μουσική
διαμορφώνοντας έτσι μικρούς καταναλωτές. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν
διαθέτουν αντιστάσεις και κριτήρια αδυνατούν να κοινωνικοποιηθούν σε
σωστές βάσεις. Αναπτύσσουν μια προσωπικότητα με πνευματικές,
συναισθηματικές και ηθικές παραμορφώσεις. Επιπλέον η χρησιμοποίηση
παιδιών για τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων συνιστά μια από τις
μεγαλύτερες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Η αναπαραγωγή του καταναλωτισμού ναρκώνει τη σκέψη, αδρανοποιεί
την κρίση, αποστρέφει το βλέμμα από την παιδεία, τη μόρφωση, το
διάβασμα, την τέχνη. Η διαφήμιση εκχυδαΐζει και αλλοιώνει τη γλώσσα
καθώς χρησιμοποιεί λεκτικά πυροτεχνήματα και ακροβασίες με σκοπό τον
εντυπωσιασμό και τον αποπροσανατολισμό του δέκτη από το λογικό.
Στερεότυπες εκφράσεις που αναπαράγουν τα κοινωνικά κλισέ/ στερεότυπα
προβάλλουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτισμού, που οδηγεί στην
ξενομανία και στην απώλεια της πολιτιστικής ταυτότητας.

