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«εκεησηηθή  αλάιπζε  ησλ  δηαθεκηζηηθώλ  αθηζώλ  ηεο  Assos  International» 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΚΟΤΡΓΗ 

Αξηζηνηέιεην  Παλεπηζηήκην  Θεζζαινλίθεο 

 

1. Ειζαγυγή 

 

 Οη  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  ηεο  κάξθαο  ηζηγάξνπ   Assos  International  

πνπ  εμεηάδνληαη  απνηεινύλ  πξντόληα  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  εηαηξίαο  Olympic  DDB  

Needham . Σν  ζέκα  ηνπο  είλαη  ε  θηιία  θαη  ην  κήλπκα  ηνπο  ¨νη  θίινη  είλαη  πάληα  

εδώ¨.  Πξόθεηηαη  γηα  δύν  αθίζεο  όπνπ  πξσηαγσληζηνύλ  δύν  θίινη , ζηελ  πξώηε  ζ’ 

έλαλ  αγώλα  κπξα  ληε  θεξ  θαη  ζηε  δεύηεξε  ζ’ έλαλ  αγώλα  κπηιηάξδνπ, κε  ηηο  

νπνίεο  ε  Assos  International  ηνπνζεηείηαη  ζην  ¨θπζηθό  ηνπο  ρώξν¨, ζηε  δύλακε  

θαη  ηελ  απόιαπζε  ηεο  θηιίαο.  

 Οη  δηαθεκηζηέο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  εηαηξίαο  πξνηίκεζαλ  ην  ζέκα  ηεο  

λεαληθήο  θηιίαο, δηόηη  απεπζύλνληαη  ζην  επξύ  θαηαλαισηηθό  θνηλό  ηεο  

βηνκεραλίαο  ηζηγάξσλ, πνπ  είλαη  νη  λένη  ειηθίαο  από  εηθνζηπέληε  έσο  

ηξηάληαηεζζάξσλ  εηώλ  πεξίπνπ (πνζνζηό : άλδξεο  60%, γπλαίθεο  40%). Γη’ απηό  ην  

ιόγν  θαη  ηα  εηθνληδόκελα  πξόζσπα  είλαη  θαη  ζηηο  δύν  πεξηπηώζεηο  λέα άηνκα. 

 Παξάιιεια, πξνηηκήζεθαλ  σο  πξσηαγσληζηέο  αλδξηθά  πξόζσπα  γηα  ην  

ιόγν  όηη  ε  αλδξηθή  θηιία  ζεσξείηαη  όηη  επηβηώλεη  αθόκε  θαη  κέζα  από  ηηο  πην  

αληίμνεο  ζπλζήθεο  θαη  πεηξαζκνύο , δηόηη  κε  άιια  ιόγηα  ζεσξείηαη  πην  δπλαηή  θαη  

πην  αληηπξνζσπεπηηθή. Δίλαη  γλσζηό  άιισζηε  όηη  γηα  ηνπο Έιιελεο  ε  αιεζηλή  

θηιία  εθθξάδεηαη  θπξίσο  από  δύν  άλδξεο, νη  νπνίνη  ¨ληώζνπλ¨  θαη  ¨αλαδεηθλύνπλ¨  

ηελ  θάζε  ζηηγκή  πνπ  κνηξάδνληαη . 

 

2. ημειυηική ανάλςζη ηηρ ππώηηρ διαθημιζηικήρ αθίζαρ 

 

2.α. Σα  γλυζζολογικά  μηνύμαηα  ηηρ  ππώηηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ  

 

 Οη  δηαθεκηζηηθνί  θώδηθεο  θαηά  ηνλ  R.Barthes  ιεηηνπξγνύλ  ζε  δύν  επίπεδα  

α) ζην  νπηηθό  θαη  β) ζην  γισζζνινγηθό  επίπεδν. Γηα  ηνλ  R.Barthes  ην  
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γισζζνινγηθό  επίπεδν  έρεη  ζαλ  βαζηθή  ηνπ  ιεηηνπξγία  λα  παγηώλεη  ην  κήλπκα, 

επεηδή  ε  νπηηθή  επηθνηλσλία  δείρλεη  ζπρλά  δηθνξνύκελε  θαη  κπνξεί  λα  

εξκελεπηεί  πνηθηινηξόπσο   θαη  απζαίξεηα, εάλ  ην  θείκελν  εάλ  ην  θείκελν  δελ  

πξνρσξά  ζε  θαζαξά  αλαθνξηθέο  ιεηηνπξγίεο  γηα  λα  δηεπθξηλίζεη  όηη  πξόθεηηαη  γηα  

ην  ζπγθεθξηκέλν  πξντόλ . ’ απηό  εδώ  ην  ζεκείν  αλαηξέρνπκε  ζπλήζσο  ζηε  

κέζνδν  ηεο  νλνκαζίαο. 

 ηε  ζπγθεθξηκέλε  όκσο  αθίζα  ε  ιεηηνπξγία  ηεο  νλνκαζίαο  ηνπ  πξντόληνο  

δελ  πξαγκαηνπνηείηαη, αιιά  θαη  νύηε  εκθαλίδεηαη  πνπζελά  ζηελ  αθίζα  ε  

ππνγξαθή  ηνπ  δεκηνπξγνύ. Απηό  δείρλεη  λα  ζπκβαίλεη  γηα  ην  ιόγν  όηη  ην  πξντόλ  

είλαη  ήδε  γλσζηό  ζηελ  αγνξά  ηζηγάξσλ  θαη  ζθνπόο  ησλ  δηαθεκηζηώλ  δελ  είλαη  

πιένλ  ε  παξνπζίαζε  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  πξντόληνο  ζην  αγνξαζηηθό  θνηλό, αιιά  ε  

πξνζέιεπζε  ή  ε  αλαλέσζε  ηνπ  ελδηαθέξνληνο  ησλ  θαηαλαισηώλ, θαπληζηώλ  θαη  

κε  γηα  ην  ζπγθεθξηκέλν  πξντόλ. 

 Αλαθνξηθά  κε  ην  κήλπκα, όπσο  ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξνπλ  νη  δηαθεκηζηέο 

- δεκηνπξγνί  ηεο  αθίζαο, κε  ην  κήλπκα  «πάληα  θίινη»  ε  Assos  International  ζέιεη  

λα  πξνβάιεη  ηε  κάξθα  απηή  ησλ  ηζηγάξσλ  ηεο, αιιά  θαη  λα  επηβάιιεη  ζηε  

ζπλείδεζε  ησλ  θαηαλαισηώλ, σο  κάξθα  ηζηγάξσλ  ¨Αλνηρηή  πάληα  ζε  θίινπο¨, 

επηδηώθεη  δειαδή  λα  ηελ  ηνπνζεηήζεη  ζην  ¨θπζηθό  ηεο  ρώξν¨  πνπ  είλαη  ε  

δύλακε  θαη  ε  απόιαπζε  ηεο  θηιίαο. Οη  πξσηαγσληζηέο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  

είλαη  θίινη, πξόζσπα  ηεο  θαζεκεξηλήο  δσήο, ζε  απιέο  θαζεκεξηλέο  ζηηγκέο  πνπ  

παίξλνπλ  όκσο  άιιε  δηάζηαζε  κέζα  από  ην  κνίξαζκα  ηνπο, ην  ρηνύκνξ  θαη  ηελ  

αηζηνδνμία. 

 ηελ  πξαγκαηηθή  θηιία  δελ  ππάξρνπλ  ληθεηέο  ή  εηηεκέλνη, παξά  κόλν  

ζπκκεηέρνληεο  ζηελ  εδξαίσζή  ηεο. Όπνηνο  από  ηνπο  δύν  θίινπο  θεξδίζεη  ζ’ έλαλ  

αγώλα  κπξα  ληε  θεξ , ζεκαζία  έρεη  όηη  κνηξάζηεθαλ  αθόκε  ιίγν  ρξόλν  κεηαμύ  

ηνπο, έλνησζαλ  ηα  ίδηα  ζπλαηζζήκαηα. Ο  ρξόλνο  πνπ  κνηξάδνληαη  νη  θίινη  ηνπο  

ελώλεη  δηαρξνληθά  θαη  θπζηθά  όηαλ  ζ’ απηόλ  πεξηιακβάλνληαη  θαη  ην  θάπληζκα  

ησλ  ηζηγάξσλ Assos  International, ηόηε  απηά  ηα  ηζηγάξα  απνηεινύλ  κέξνο  θαη  

ζπκβάινπλ  ζηε  θηιηθή  αηκόζθαηξα  πνπ  δεκηνπξγείηαη. Ο  ληθεηήο  απηνύ  ηνπ  

αγώλα  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  παξά  κόλν  ε  θηιία.  
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2.β. Σα  εικονικά  μηνύμαηα  ηηρ ππώηηρ  διαθημιζηικήρ  αθίζαρ 

  

Πεξλώληαο  ζην  εηθνληθό  κέξνο, ζηελ  νπηηθή  επηθνηλσλία  ηεο  αθίζαο, 

παξαηεξνύκε  όηη  ηα  πξόζσπα, νη  πξσηαγσληζηέο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  είλαη  

δύν  λένη  άλδξεο  γύξσ  ζηα  ηξηάληα, αξθεηά  γεξνδεκέλνη  θαη  αξξελσπνί, αιιά  όρη  

ηέιεηνη, ληπκέλνη  απιά  κε  εθαξκνζηά  θαλειάθηα (tee-shirt), ελώ  ζίγνπξα  απνηεινύλ  

αληηπξνζσπεπηηθά  δείγκαηα  ηνπ  αλδξηθνύ  θύινπ, είλαη  δειαδή  ¨πνιύ  

πξαγκαηηθνί¨, άηνκα  κε  ηα  νπνία  κπνξεί  λα  ηαπηηζηεί  εύθνια. 

 Δπίζεο, είλαη  ραξαθηεξηζηηθό  όηη  ιόγσ  ηνπ  γεγνλόηνο  όηη  πξόθεηηαη  γηα  

δύν  θίινπο  ζε  θηιηθό  παηρλίδη, δελ  έρνπλ  αλάγθε  επίζεκεο  ελδπκαηνινγηθήο  

εκθάληζεο, αιιά  είλαη  ληπκέλνη  απιά, κε  εθαξκνζηά  θαλειάθηα, δηόηη  λνηώζνπλ  

άλεηα  θαη  νηθεία  κεηαμύ  ηνπο. Αληίζεηα, ζε  πεξίπησζε  π.ρ.  πνπ  ζπλόδεπαλ  κηα  

γπλαίθα, ν  άηππνο  ελδπκαηνινγηθόο  θώδηθαο  ζα  ηνπο  επέβαιε  αλακθίβνια  κηα  

πεξηζζόηεξν  πξνζεγκέλε  ελδπκαηνινγηθή  εκθάληζε. Μεηαμύ  ηνπο  αηζζάλνληαη  

άλεηα  θαη  απζόξκεηα  δεκηνπξγώληαο  κηα  αηκόζθαηξα  απηνπεπνίζεζεο, 

¨απζεληηθόηεηαο¨  ζηελ  έθθξαζε, ειεπζεξίαο  θαη  δπλακηζκνύ. 

 Έλα  άιιν  επίζεο  ραξαθηεξηζηηθό  ηεο  αθίζαο  είλαη  όηη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηνπ  θηιηθνύ  απηνύ  αγώλα  ηα  δύν  πξόζσπα  ηεο  αθίζαο  ρακνγεινύλ, ελώ  ην  

δεύηεξν  πξόζσπν  ηεο  αθίζαο  θαπλίδεη  έλα  ηζηγάξν  πνπ  ππνζέηνπκε  όηη  αλήθεη  

ζίγνπξα  ζηε  κάξθα  ηζηγάξσλ Assos  International, γηα  ηελ  πξνώζεζε  ηεο  νπνίαο  

θαηαζθεπάζηεθε  ε  ζπγθεθξηκέλε  αθίζα. 

 Δάλ  πξνζέμνπκε  ιίγν  θαιύηεξα  ηελ  εηθόλα  ζα  δηαπηζηώζνπκε, όηη  ληθεηήο  

ηνπ  αγώλα  κπξα  ληε  θεξ,  όπσο  δηαθαίλεηαη  από  ην  αγέξσρν  ρακόγειό  ηνπ, ζα  

είλαη  ν  θαπληζηήο  ηνπ  ηζηγάξνπ  ζηνλ  νπνίν, παξά  ην  γεγνλόο  όηη  θαπλίδεη, 

δηαθξίλνπκε  θαζαξά  ην  ρακόγειν  ηεο  λίθεο  θαη  ην  βιέκκα  ηνπ  λα  εζηηάδεηαη  

ζηνλ  αληίπαιν  ηνπ, ν  νπνίνο  δελ  ηνλ  θνηηά  θαηάκαηα, αιιά  πξνηηκά  λα  εζηηάζεη  

ην  βιέκκα  ηνπ  θαη  ηελ  πξνζνρή  ηνπ  ζηα  ρέξηα  ηνπο, σο  κηα  ηειεπηαία  

πξνζπάζεηα  αληεπίζεζεο, ρακνγειώληαο  αρλά. Σν  αρλό  ρακόγειν  δείρλεη  θαζαξά  

όηη  κεηαμύ  ηνπο  ππάξρεη  επγελήο  ζπλαγσληζκόο, όπσο  αξκόδεη  ζε  πξαγκαηηθνύο  

θίινπο. Δίλαη  επίζεο  εκθαλέο  όηη  θαη  ν  ίδηνο  απνηειεί  πνιύ  ηζρπξό  αληίπαιν  
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θαζώο  ηα  κπξάηζα  ηνπ  δηαγξάθνληαη  πνιύ  θαζαξά  θαη  δπλαηά  ζηε  δηαθεκηζηηθή  

αθίζα.  

 Παξάιιεια, ηα  δύν  απηά  πξόζσπα  έρνπλ  αληηνλνκαζηηθή  αμία (valeur  

antinomastique)  θαζώο  είλαη  δύν  νπνηνηδήπνηε  θίινη  θαη  όρη  θάπνηνη  επώλπκνη, νη  

νπνίνη  πξνβάιινληαη  σο  κνληέια  γηα  κίκεζε, απνηεινύλ  δειαδή  ππνθείκελα  πξνο  

ηαύηηζε. Απηά  ηα  πξόζσπα  αληηπξνζσπεύνπλ  έλλνηεο  πνπ  ε  θνηλή  γλώκε  ζεσξεί  

ζεηηθέο, όπσο : νκνξθηά, γνεηεία, λεόηεηα, αλδξνπξέπεηα, ραξά, θηιία, γνύζην, θηι. 

Πξνβάιινληαη  δειαδή  σο  άηνκα  ¨όπσο  θαη  εκείο¨, όπσο  ν  θαζέλαο  από  εκάο  

ηνπο  θαηαλαισηέο  κε  ηελ  πξόηαζε  όηη  απηά  ηα  πξόζσπα  ζα  κπνξνύζαηε  ή  ζα  

έπξεπε  λα  είζηε  εζείο. 

 Σέινο, δελ  είλαη  ηπραίν  ην  γεγνλόο  όηη  νη  δύν  άλδξεο, ηα  πξόζσπα  ηεο  

δηαθεκηζηηθήο αθίζαο, εκθαλίδνληαη  ζε  θνληηλό  πιάλν (gros  plan). Απηό  γίλεηαη  γηα  

λα  δνζεί  ε  εληύπσζε  αλζξώπσλ  θνληηλώλ  ζε  καο, αλζξώπσλ  ηθαλώλ  λ’ 

απεπζπλζνύλ  ζ’  νπνηνλδήπνηε  από  εκάο  ηνπο  θαηαλαισηέο. Παξάιιεια, ηα  

ζπλνδεπηηθά  κελύκαηα  πνπ  πξνέξρνληαη  από  ηελ  εηθόλα  (θαηεύζπλζε  ηνπ  

βιέκκαηνο, ρακόγειν,  θηι.)  έρνπλ  σο  ζηόρν  λα  ελδπλακώζνπλ  απηήλ  ηελ  αλνηρηή  

πξνο  όινπο  επηθνηλσλία  θαη  ηελ  άκεζε  επαθή  πνπ  αλαδεηείηαη  κε  ηελ  επηινγή  

ηεο  εζηίαζεο.  

 

2.γ Σα  μηνύμαηα  ηηρ  γπαθιζηικήρ  ηηρ ππώηηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ       

     

  Σηο  ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο  ε  γξαθηζηηθή  εηζβάιεη  όιν  θαη  πεξηζζόηεξν  

δπλακηθά  ζην  ρώξν  ησλ  επηρεηξήζεσλ  θαη  ηεο  δηαθήκηζεο. Μπνξνύκε  αιιάδνληαο  

ην  κέγεζνο, ην  ζρήκα, ην  ύθνο (style), ην  ρξώκα  ησλ  γξακκάησλ  θηι.  λα  

επεξεάζνπκε  ην  απνηέιεζκα  ηνπ  εηθνληθνύ  κελύκαηνο  αθνύ  δερόκαζηε  όηη  

θαζέλα  από  ηα  πξνεγνύκελα  ζπζηαηηθά  είλαη  θνξέαο  ηδηαίηεξσλ  αμηώλ  θαη  

ζπλππνδειώζεσλ.  

 Μέζα  ζ’ απηό  ην  πιαίζην , ην  είδνο  ησλ  γξακκάησλ  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  

ζηηο  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  παίδεη  ζεκαληηθό  ξόιν. ε  γεληθέο  γξακκέο  ηα  

¨θεθαιαία¨  γξάκκαηα  έρνπλ  κηα  ηάζε  λα  είλαη  πεξηζζόηεξν  επηζεηηθά  από  η’ 
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αληίζηνηρα  ¨κηθξά¨. Η  ¨κηθξή¨  γξαθή  επηηξέπεη  ηελ  εγθαζίδξπζε  κηαο  ζρέζεο  

πεξηζζόηεξν  πξνζσπηθήο  θαη  πην  επαίζζεηεο. 

 Απηόο  είλαη  θαη  ν  ιόγνο  πνπ  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  ην  

θύξην  γισζζνινγηθό  κήλπκα  πνπ  επηδηώθεηαη  λα  πξνβιεζεί  «Νηθεηέο  ή  εηηεκέλνη 

- Πάληα  θίινη»  είλαη  γξακκέλν  κε  ηα  κηθξά  γξάκκαηα, αθνύ  ζηόρνο  δελ  είλαη  λα  

επηηεζεί  ε  δηαθήκηζε  ζηνλ  θαηαλαισηή  αιιά  λα  ηνλ  θέξεη  θνληά  ηεο  θαη  γηα  

απηό  ην  ιόγν  άιισζηε  ην  κήλπκα  αλάγεηαη  ζηε  ¨θηιία¨  («πάληα  θίινη»). Γη’ απηόλ  

ηνλ  ίδην  ιόγν  θαη  γηα  ηνλ  ραξαθηήξα  ησλ  γξακκάησλ  επηιέρζεθε  ν  θηιηθόο  

γξαθηθόο  ραξαθηήξαο, πνπ  ζπκίδεη  πεξηζζόηεξν  ρεηξόγξαθε  γξαθή  θαη  ιηγόηεξν  

κεραληθή  εθηύπσζε. 

 Δπίζεο,  ηα  θεθαιαία  γξάκκαηα  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  ηεηξάγσλα  είλαη  πνιύ  

ιηγόηεξν  επηζεηηθά  απ’ απηά  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  νξζνγώληα  ζρήκαηα  πνπ  

ηνπνζεηνύληαη  ζην  πεξηζώξην. Γη’ απηό  ην  ιόγν  ε  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ  

πγείαο  «Σν  θάπληζκα  βιάπηεη  ζνβαξά  ηελ  πγεία", έλα  κήλπκα  πνπ  εκβνιίδεηαη  

θαη  δηαηαξάζζεη  ηελ  αξκνλία  θαη  ηε  θηιηθή  αηκόζθαηξα  πνπ  νηθνδνκήζεθε  ζηελ  

ππόινηπε  δηαθήκηζε  κέζα  από  ην νπηηθό   θαη  ην  πξώην  γισζζνινγηθό  κήλπκα, 

δίλεηαη  κε  θεθαιαία  γξάκκαηα  κεραληθήο  εθηύπσζεο, ρσξίο  θάπνην  πξνζσπηθό  

γξαθηθό  ραξαθηήξα  θαη  ηνπνζεηεκέλν  ζην  θάησ  δεμηό  κέξνο  ηνπ  πεξηζσξίνπ  ηεο  

αθίζαο  κέζα  ζε  γξακκηθό  νξζνγώλην ζρήκα. Έηζη, δίλεηαη  έκθαζε  ζην  ζνβαξό  

ραξαθηήξα  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  πξνεηδνπνίεζεο, πνπ  έξρεηαη,  όκσο,  ζε  αληίζεζε  κε  

ηε  θηιηθή  αηκόζθαηξα  ηνπ  ππνινίπνπ  εηθνλνγισζζνινγηθνύ  κπλήκαηνο  ηεο  

αθίζαο.  

 Παξνπζηάδεηαη  κε  άιια  ιόγηα  κηα  ¨θξαπγαιέα¨  αληίζεζε  κεηαμύ  ηνπ  

εηθνλνγισζζνινγηθνύ  κέξνπο  ηεο  δηαθήκηζεο  πνπ  πξνηξέπεη  ηνλ  θαηαλαισηή  λα  

πξνηηκήζεη  ηα  ηζηγάξα  Assos  International, θαη  ηεο  γισζζνινγηθήο  πξνεηδνπνίεζεο  

ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο, ε  νπνία  ζεκεησηένλ  είλαη  ππνρξεσηηθή  ζηηο  δηαθεκίζεηο  

ηζηγάξσλ, όηη  ε  ζπγθεθξηκέλε  επηινγή  ζ’ απνβεί  αλεπαλόξζσηα  κνηξαία  γηα  ηελ  

πγεία  ηνπ  θαηαλαισηή.  

 Η  γξαθηζηηθή,  όκσο,  κόλν  ζην  ζρήκα  ησλ  γξακκάησλ. Η  ζέζε  όπνπ  

ηνπνζεηείηαη  ην  θείκελν, ην  γισζζνινγηθό  κήλπκα, ζηε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  θαη  ν  

ηξόπνο  κε  ηνλ  νπνίν  δέλεη  κ’ απηήλ, θαζώο  επίζεο  θαη  ε  ζπκκεηξία  ησλ  
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γισζζνινγηθώλ  κελπκάησλ, καο  δίλεη  πιεξνθνξίεο  εμίζνπ  ζεκαληηθέο  κε  ην  

νπηηθν - εηθνληθό  κήλπκα.  Έηζη  ινηπόλ  ην  δηαθεκηζηηθό  ζιόγθαλ  ηεο  αθίζαο        

«Νηθεηέο  ή  εηηεκέλνη - Πάληα  θίινη»  ηνπνζεηείηαη  ιίγν  θάησ  από  ην  κέζνλ  ηεο  

αθίζαο  θαη  δεζπόδεη  κε  ην  θηιηθό  ηνπ  γξαθηθό  ραξαθηήξα, ελώ  ε  πξνεηδνπνίεζε  

ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  όρη  κόλν  ηνπνζεηείηαη  ζην  θάησ  κέξνο  ηεο  αθίζαο  αιιά  

επηθαιύπηεηαη  έλα  ηκήκα  ηνπ  από  ηελ  εηθόλα  ελόο  αλνηρηνύ  παθέηνπ  ηζηγάξσλ, 

ζε  κηα  πξνζπάζεηα  εθηόπηζεο  ή  παξέκβαζεο  ζην  γισζζνινγηθό  κήλπκα  ηνπ  

Τπνπξγείνπ  Τγείαο. Υσξίο  ακθηβνιία  ε  γξαθηζηηθή  είλαη  έλαο  ηόπνο  όπνπ  

δνκείηαη  ε  ηδηαίηεξε  ππνθεηκεληθόηεηα  ηεο  αθίζαο.  

 

2.δ  Σα  μηνύμαηα  ηος  σπυμαηιζμού  ηηρ ππώηηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ 

 

 Έλα  άιιν  ζύζηεκα  εζσηεξηθνύ  θώδηθα  ηεο  αθίζαο αθνξά  ζηε  ρξήζε  ησλ  

ρξσκάησλ. Δάλ  παξαηεξήζεη  θάπνηνο  πξνζεθηηθά  ηελ  αθίζα  είλαη  εύθνιν  λα    

δηαπηζηώζεη  όηη  ηα  ρξώκαηα  πνπ  θπξηαξρνύλ  είλαη  ρξώκαηα  κε  ηζρπξέο  

αληηζέζεηο, όπσο  ην  θόθθηλν  θαη  ην  κπιε  ζθνύξν, ρξώκαηα  πνπ  ε  παξνπζία  ηνπο  

ζηελ  αθίζα  ππνδειώλεη  ηα  ζπλζεηηθά  ρξώκαηα  ηνπ  παθέηνπ  Assos  International. 

Η  επηινγή  δειαδή  ηνπ  ρξώκαηνο  ησλ  εθαξκνζηώλ  θαλειαθίσλ (tee - shirt)  δελ  

ππήξμε  ηπραία, αιιά  έρεη  σο  ζηόρν  ηεο  λα  επηβάιιεη  ζπλππνδεισηηθά  ηε  

ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  ηζηγάξσλ, αθνύ  ρξεζηκνπνηεί  ηα  ζπλζεηηθά  ηεο  ρξώκαηα.  

 

3. ημειυηική ανάλςζη ηηρ δεύηεπηρ ζημειυηικήρ αθίζαρ 

 

3.α  Σα  γλυζζολογικά  μηνύμαηα  ηηρ δεύηεπηρ  διαθημιζηικήρ  αθίζαρ   

   

 Όπσο  ζηελ  πξνεγνύκελε  έηζη  θαη  ζ’  απηή  ηε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  ε  

ιεηηνπξγία  ηεο  νλνκαζίαο  ηνπ  πξντόληνο  δελ  επηηειείηαη. Πνπζελά  ζηελ  αθίζα  δελ  

ππάξρεη  κε  περπαίνπο  ηίηινπο  ην  όλνκα  ηεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  πνπ  δηαθεκίδεηαη, 

αιιά  νύηε  θαη  η’ όλνκα  ηνπιάρηζηνλ  ηνπ  δεκηνπξγνύ  ηνπο, όπσο  παξαδείγκαηνο 

ράξηλ,  γίλεηαη  ζηηο δηαθεκίζεηο αξσκάησλ.  
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 Οη  δηαθεκηζηέο  έθξηλαλ  όηη  έλα  πξσηόηππν  γισζζνινγηθό  κήλπκα  θαη  έλα  

αλνηρηό  παθέην  κάξθαο  ηζηγάξσλ Assos  International  ζα  κπνξνύζαλ  λα  

ζπλππνδειώζνπλ  άλεηα  ην  δηαθεκηζηηθό  ζθνπό  ηεο  αθίζαο. πλερίδνληαο  ινηπόλ  

ε  εηαηξία  Assos  International  λα  πξνβάιεη  ην  πξντόλ  ηεο  σο  ¨αλνηρηό  πάληα  ζε  

θίινπο¨ -  γη’  απηό  ην  ιόγν  άιισζηε  θαη  παξνπζηάδεηαη  αλνηρηό  ην  παθέην  ησλ  

ηζηγάξσλ  -  πξνρσξεί  ζηελ  επηινγή  ηνπ  γισζζηθνύ  κελύκαηνο  «Έλζηηθην  ή  

ινγηθή - Πάληα  θίινη», ζέινληαο  λα  ζπλερίζεη  ηελ  πξνζπάζεηα  ηεο  λα  ηνπνζεηήζεη  

ηε  κάξθα  ησλ  ηζηγάξσλ  ηεο  ζην  ¨θπζηθό  ηεο  ρώξν¨, πνπ  είλαη  ε  θηιία.  

 Με  κηα  πξώηε  καηηά  ην  γισζζνεηθνληθό  κήλπκα  δελ  εξκελεύεηαη  

απζόξκεηα. Δάλ  όκσο  επηκείλεη  θαλείο  ζην  γισζζνινγηθό  κήλπκα  θαη  ην  

αλαιύζεη, ζα  κπνξέζεη  εύθνια  λα  απνθσδηθνπνηήζεη  θαη  ην  νπηηθό. Σν  

γισζζνινγηθό  κήλπκα  εληζρύνληαο  ην  νπηηθό  ππνδειώλεη  όηη  νη  θηλήζεηο  ησλ  δύν  

θίισλ  πάλσ  ζην  ηξαπέδη  ηνπ  κπηιηάξδνπ  άιινηε  δπγηζκέλεο  κε  ηε  καζεκαηηθή  

ινγηθή  ηνπ  παηρληδηνύ  θη  άιινηε  εκπλεπζκέλεο  από  ην  βαζύηεξν  έλζηηθην  ηνπ  

παίθηε, παξακέλνπλ  πάληα  όςεηο  ηεο  ίδηαο  ζρέζεο  ηεο  θηιίαο.  

 Σν  απξόνπην, ε  θαξακπόια  θαη  ν  ζπληνληζκόο  ¨παίδνπλ¨  ζ’ απηήλ  ηελ  

παξηίδα  κπηιηάξδνπ , όπσο  αθξηβώο  θαη  ζε  κηα  θηιία  κε  ηα  πάλσ  θαη  ηα  θάησ  

ηεο. Πξόθεηηαη  όκσο  αλακθίβνια  γηα  έλαλ  αγώλα  κε  ληθεηή  ηε  θηιία, αθνύ  

κεηαμύ  ησλ  πξαγκαηηθώλ  θίισλ  δελ  ππάξρνπλ  ληθεηέο  ή  εηηεκέλνη (ζπλεηξκηθή  

παξαπνκπή  ζηελ  α’  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  ηεο  Assos  International). 

 Πξνβάιιεηαη  έηζη  ε  ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  ηζηγάξσλ  σο  ηκήκα  ηεο  

θαζεκεξηλήο  δσήο - θαη  ζπλεηξκηθά  απαξαίηεην  θνκκάηη  ηεο - θαζώο  έλζηηθην  θαη  

ινγηθή  δελ  απνηεινύλ  αξλεηηθό  παξάγνληα  ζηε  θηιία, ε  νπνία  βέβαηα  

ηνπνζεηείηαη  αλώηεξα.  

 Μ’ απηόλ  ηνλ  ηξόπν  ε  αθίζα  απνηειεί  ρώξν  γισζζνινγηθήο  αλάπηπμεο  

ελόο  είδνπο  επηρεηξεκαηνινγίαο  πξνο  όθεινο  ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  πξντόληνο. Η  

αλάιπζε  ηνπ  γισζζνινγηθνύ  κελύκαηνο  ηεο  αθίζαο  καο  επηηξέπεη  λ’ 

αλαθαιύςνπκε  έλα  κέξνο  ησλ  πνιηηηζηηθώλ  αμηώλ  πνπ  δνκνύληαη  από  ηελ  αθίζα.  

 

 

3.β  Σα  εικονικά  μηνύμαηα ηηρ δεύηεπηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ 
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 Ο  θαηαλαισηήο  παξαηεξώληαο  κηα  αθίζα  παξαηεξεί  άιινηε  θεπγαιέα - 

ζπλεηξκηθά  θη  άιινηε  πξνζεθηηθά  ηηο  ιεπηνκέξεηεο  ηεο  θαη  πξνβαίλεη  ζηε  

δηαηύπσζε  κηαο  επλντθήο  ή  αξλεηηθήο  γλώκεο  γηα  ην  ζπγθεθξηκέλν  πξντόλ. Η  

ιεπηνκέξεηα  πξάγκαηη  εκθαλίδεη  λα  ¨παίδεη¨  νινέλα  θαη  πεξηζζόηεξν  κεγαιύηεξε  

ζεκαζία  γηα  ηελ  πξνηίκεζε  ελόο  πξντόληνο, εμαηηίαο  ησλ  ζπλερηδόκελσλ  

ζπλεηξκηθώλ  εληππώζεσλ  πνπ  δεκηνπξγεί  αθόκε  θη  όηαλ  ν  θαηαλαισηήο  δελ  

παξαηεξεί  ηελ  δηαθεκηζηηθή  αθίζα.  

 Έηζη,  ινηπόλ,  ν  θαηαλαισηήο  εκκέλνληαο  ζηε  ιεπηνκεξεηαθή  αλάιπζε  ηεο  

δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  παξαηεξεί  ζρεηηθά  κε  ηα  πξόζσπα  ηεο  αθίζαο  όηη  ζηνπο  

δύν  λένπο  άλδξεο, ειηθίαο  γύξσ  ζηα  ηξηάληα, είλαη  αξθεηά  εκθαλέο  ην  γεγνλόο  όηη  

είλαη  αμύξηζηνη  θαη  κε  έληνλε  ηξηρνθπία  θάηη  πνπ  θαηά  γεληθή  νκνινγία  ζεκαίλεη  

αλδξηζκό  θαη  αξξελσπόηεηα, ελώ  ηαπηόρξνλα  ηνλίδεη  θαη  πξνβάιιεη  ηελ  νηθεία  

θαη  άλεηε  αηκόζθαηξα  πνπ  ππάξρεη  κεηαμύ  δύν  θίισλ  ίδηαο  ειηθίαο . Όπσο  

ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεη  ν  Οπκπέξην  Έθν , ε  εηθόλα  δύν  ελήιηθσλ  θίισλ  ίδηαο  

ειηθίαο  θαη  θύινπ  αθνινπζεί  έλαλ  εηθνλνγξαθηθό  θώδηθα  πνπ  ππνδειώλεη  

¨θηιία¨.   

 Δπίζεο, εάλ  θαλείο  παξαηεξήζεη  ηελ  θαηεύζπλζε  ηνπ  βιέκκαηνο  ζε  θαζέλα  

από  ηα  δύν  πξόζσπα  κπνξεί  λα  δηαπηζηώζεη  όηη  ην  έλα  πξόζσπν (εθ  δεμηώλ)  

αθνπκπά  γέξλνληαο  ζηε  ζηέθα  ηνπ  κπηιηάξδνπ  ρακνγειώληαο  θνηηάδεη  πξνο  ην  

θνηλό  πνπ  ππνηίζεηαη  όηη  παξαηεξεί  ηελ  αθίζα, ελώ  ην  δεύηεξν  (εμ  αξηζηεξώλ)  

ζηνρεύεη  κηα  κπάια  ηνπ  κπηιηάξδνπ  ρακνγειώληαο  θη  εθείλνο  κε  ηε  ζεηξά  ηνπ  

πξνο  ην  θνηλό. Δθείλν  όκσο  πνπ  καο  θάλεη  εληύπσζε  είλαη  όηη  ζην  ζηόκα  ηνπ  

έρεη  έλα  ηζηγάξν  πνπ  ππνζέηνπκε  όηη  είλαη  ηεο  κάξθαο  Assos  International  

εθόζνλ  γη’  απηήλ  ηε  κάξθα  θαηαζθεπάζηεθε  ε  δηαθήκηζε.  

 Έλα  άιιν  επίζεο  ραξαθηεξηζηηθό  ηνπο  είλαη  όηη  νη  δύν  θίινη  έρνπλ  ζηελ  

αθίζα  ηα  καλίθηα  ηνπο  ζεθσκέλα, θιαζζηθό  αλδξηθό  ελδπκαηνινγηθό  ζηνηρείν, πνπ  

ππνδειώλεη  ζπλήζσο  όηη  ππναπαζρνινύληαη  κε  θάηη  ζνβαξό, άξα  ε  επηινγή  ηεο  

κάξθαο  ηζηγάξνπ  θξίλεηαη  ζνβαξή  γη’  απηνύο  θαη  ζίγνπξα  ε  απαζρόιεζε  ηνπο  ζα  

δηαξθέζεη  πνιύ  ρξόλν. Δπίζεο, ηα  θεθάιηα  ηνπο  βξίζθνληαη  πνιύ  θνληά 

(θαηάξγεζε  ηνπ  θώδηθα  ρσξηθήο  απόζηαζεο)  πνπ  ππνδειώλεη  θαη  απηό  κε  ηε  
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ζεηξά  ηνπ  επράξηζηε - θηιηθή  αηκόζθαηξα  κεηαμύ  ηνπο, ε  νπνία  δελ  δηαηαξάζζεηαη  

νύηε  από  ηνλ  θαπλό  ηνπ  ηζηγάξνπ  πνπ  παξεκβάιιεη  αλάκεζά  ηνπο, αθνύ  ηα  

ηζηγάξα  Assos  International  ελαξκνλίδεηαη  κε  ην  θηιηθό  θιίκα.  

 Σέινο,  ε  Assos  International  ρξεζηκνπνηεί  θαη  ζηελ  θαηλνύξγηα  ηεο  αθίζα  

άηνκα  κε  αληηνλνκαζηηθή  αμία  θαζώο  νύηε  απηά  ηα  πξόζσπα  πνπ  ρξεζηκνπνηεί  

είλαη  επώλπκα. Παξ’ όια  απηά  πξνβάιινληαη  σο  κνληέια  κίκεζεο  γηαηί  

αληηπξνζσπεύνπλ  έλλνηεο  πνπ  ε  θνηλή  γλώκε  ζεσξεί  ζεηηθέο  π.ρ.  νκνξθηά, 

αλδξνπξέπεηα, γνεηεία, ράξε, γνύζην, λεόηεηα, θηιία, θηι. Δθπέκπνπλ  έηζη  ην  κήλπκα  

¨θη  εζείο  κπνξείηε  λα  καο  κηκεζείηε¨. 

 Απηόο  είλαη  θαη  ν  ιόγνο  πνπ  ην  κεγαιύηεξν  ρώξν  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  

αθίζαο  θαηαιακβάλνπλ  ηα  δύν  πξόζσπα, ηα  νπνία  εκθαλίδνληαη  πάιη  ζε  θνληηλό  

πιάλν (gros plan ). Απηό  γίλεηαη  γηα  λα  δνζεί  ε  εληύπσζε  αηόκσλ  πξνο  κίκεζε  

θνληηλώλ  ζηνπο  θαηαλαισηέο. Παξάιιεια  ηα  ζπλνδεπηηθά  κελύκαηα  πνπ  

πξνέξρνληαη  από  ηελ  εηθόλα (θαηεύζπλζε  θαη  εληνλόηεηα  ηνπ  βιέκκαηνο, ρακόγειν 

θηι.)  έρνπλ  σο  ζηόρν  λα  ελδπλακώζνπλ  απηήλ  ηελ  αλνηρηή  πξνο  όινπο  

επηθνηλσλία, εμνύ  θαη  ην  αλνηρηό  παθέην  ηζηγάξσλ  Assos  International  πνπ  

ζπκβνιίδεη  όηη  απηή  ε  κάξθα  ηζηγάξσλ  είλαη  αλνηρηή  πξνο  όιν  ηνλ  θόζκν  θαη  

θπξίσο  ζηνπο  θίινπο.  

  

3.γ  Σα  μςνήμαηα  ηηρ  γπαθιζηικήρ  ηηρ δεύηεπηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ 

 

 Πεξλώληαο  ζηε  ζπλέρεηα  ζην  επίπεδν  ηεο  γξαθηζηηθήο  κπνξεί  ν  

θαηαλαισηήο  λα  ιάβεη  επηπιένλ  κελύκαηα  από  ην  ζρήκα, ην  ύθνο (style), ηα  

γξάκκαηα  ηεο  δηαθήκηζεο  θηι.  Κη  απηό  δηόηη  απηά  απνηεινύλ  ζπλζεηηθά  ζεκεία  

ηεο  εηθόλαο  ζηε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα. 

 Έηζη,  ινηπόλ,  εάλ  ζπγθξίλνπκε  ηηο  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  ηεο  κάξθαο  

ηζηγάξσλ  Assos  International  ζα  δνύκε  όηη  θαη  ζηε  δεύηεξε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  

ν  παξαγσγόο  ρξεζηκνπνηεί  ηα  ¨κηθξά¨  γξάκκαηα  γηα  λα  πεξάζεη  ην  γισζζνινγηθό  

κήλπκα  πνπ  ηνλ  ελδηαθέξεη, γηαηί  έρνπλ  πην  θηιηθό  ραξαθηήξα. Αθόκε  θαη  ν  

γξαθηθόο  ηνπο  ραξαθηήξαο  ζπκίδεη  ηδηόρεηξε  θαιαίζζεηε  γξαθή.  
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 Αληίζεηα, ε  γισζζνινγηθή  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  πνπ  

απνζθνπεί  ζην  λα  απνηξέςεη  ηνλ  θαηαλαισηή, όρη  από  ηελ  αγνξά  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  αιιά  από  νπνηαδήπνηε  αγνξά  ηζηγάξσλ, 

εκθαλίδεη  κέζα  ζε  ιεπθό  νξζνγώλην  πιαίζην (ιεπθό  ρξώκα : ζπλεηξκηθή  ζύλδεζε  

κε  ηελ  ¨Τγηεηλή¨)  θαη  κε  θεθαιαία - κεραληθή  γξαθή  πνπ  είλαη  πεξηζζόηεξν  

επηζεηηθή  πξνο  ηνλ  αλαγλώζηε, δίλνληαο  έηζη  έκθαζε  ζηε  ζνβαξόηεηα  ηεο  

ππνπξγηθήο  πξνεηδνπνίεζεο.  

 Πεξλώληαο  ηώξα  από  ην  ζρήκα  ζηε  ζέζε  ησλ  γξακκάησλ. Όπσο  

παξαηεξνύκε  ην  γισζζνινγηθό  δηαθεκηζηηθό  ζιόγθαλ  «Έλζηηθην  ή  ινγηθή - Πάληα  

θίινη»  ηνπνζεηείηαη  ζην  εηθνληθό  ηκήκα  ηεο  αθίζαο  ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  

απνηειέζεη  κέξνο  ηεο  θηιηθήο  αηκόζθαηξαο  ηεο, ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  

ελαξκνληζηεί  κε  ην  ζεηηθό  εηθνληθό  κήλπκα. 

 Αληίζεηα, ην  γισζζνινγηθό  κήλπκα  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  ηνπνζεηείηαη  

ζην  θάησ  κέξνο  ηεο  αθίζαο  καθξηά  από  ηελ  όιε  θηιηθή  αηκόζθαηξα  πνπ  

θαηόξζσζε  λα  δεκηνπξγήζεη  ν  ζπλδπαζκόο  ηνπ  δηαθεκηζηηθνύ  ζιόγθαλ  θαη  ηελ  

εηθόλα, έρνληαο  σο  κόλν  ζεκείν  επαθήο  ην  εηθνληθό  ζεκείν  ελόο  παθέηνπ  

ηζηγάξσλ  Assos  International   πνπ  θαίλεηαη  ζαλ  λα  πξνζπαζεί  λα  εθηνπίζεη  ην  

γισζζνινγηθό  κήλπκα  ηνπ  Τπνπξγείνπ - Τγείαο  ή  επηβνιήο  ηνπ  ζ’  απηό. 

 

4.α  Σα  μηνύμαηα  ηος  σπυμαηιζμού  ηηρ δεύηεπηρ διαθημιζηικήρ  αθίζαρ 

  

 Πεξλώληαο  ζ’ έλα  άιιν  εζσηεξηθό  ζύζηεκα  απηό  ηνπ  ρξσκαηηζκνύ  είλαη  

εύθνιν  λα  δηαπηζηώζεη  θάπνηνο  όηη  ηα  ηξία  ρξώκαηα  πνπ  θπξηαξρνύλ  ζηε  

δηαθεκηζηηθή  αθίζα  είλαη  θαη  ηα  ζπλζεηηθά  ρξώκαηα  ηνπ  παθέηνπ  ηεο  κάξθαο  

ηζηγάξσλ  Assos  International : ην  θόθθηλν, ην  κπιέ  θαη  ην  ιεπθό, πνπ  απνηεινύλ  

ρξώκαηα  κε  ηζρπξή  αληίζεζε  κεηαμύ  ηνπο. Απηό  είλαη  εκθαλέο  από  ηα  ξνύρα  πνπ  

θνξνύλ  ηα  εηθνληδόκελα  πξόζσπα  κέρξη  ηα  αληηθείκελα  πνπ  ζπλζέηνπλ  ην  

εηθνληθό  κήλπκα  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο.  
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5.  Ο  ηπόπορ  πποβολήρ - κςκλοθοπίαρ  ηυν  δύο  διαθημιζηικών  αθιζών 

 

 Οη  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  ηεο  εηαηξίαο  Olympic  DDB  NEEDHAM  κε  

ζηόρν  ηελ  πξνώζεζε  ζηελ  αγνξά  ηεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  Assos  International  

θπθινθνξνύλ  ζε  α) πεξηνδηθά  πνηθίιεο  ύιεο, β) ζε  εθεκεξίδεο  επξείαο  

θπθινθνξίαο, γ) ζε  γηγαληναθίζεο,  θαη,  δ) ζε  εηδηθνύο  θσηεηλνύο  πίλαθεο.  

 Δπίζεο,  ε  δηαθεκηζηηθή  εηαηξεία  πξνσζεί  ην  πξντόλ  ηεο  θαη  κέζα  από  ην  

κνίξαζκα  ελόο  θαιαίζζεηνπ  organiser  πνπ  πεξηέρεη  ζηπιό, κπινθάθη  ζεκεηώζεσλ  

ιεπθό  όπνπ  είλαη  ηππσκέλν  ην ινγόηππν ηεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  Assos  International  

«Νηθεηέο  ή  εηηεκέλνη, πάληα  θίινη», θαζώο  θαη  ηξάπνπια  ζην  πίζσ  κέξνο  ηεο  

νπνίαο  είλαη  επίζεο  ηππσκέλν  έλα  αλνηρηό  παθέην  ηζηγάξσλ  ηεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  

Assos  International. 

 ηα  πεξηνδηθά  πνηθίιεο  ύιεο  εληνπίδνληαη  ζε  νπνηαδήπνηε  ζεκεία  ηνπ  

πεξηνδηθνύ  θαη  θαηαιακβάλνπλ  νιόθιεξε  ζειίδα. Πξνηηκνύληαη  ζπλήζσο  πεξηνδηθά  

πνπ  απεπζύλνληαη  ζην  επξύ  θαηαλαισηηθό  θνηλό, όπσο  είλαη  νη  λένη  ειηθίαο  από  

εηθνζηπέληε  σο  ηξηαληαηεζζάξσλ  ρξνλώλ  πεξίπνπ, νη  νπνίνη  θαη  ζεσξνύληαη  

πεξηζζόηεξν  επάισηνη  ζηα  νπηηθά  κελύκαηα  θαη  θπξίσο  ζηα  δηαθεκηζηηθά  

ζιόγθαλ. ε  πνιιέο  πεξηπηώζεηο  ε  δηαθήκηζε  ηνπ  Assos  International  αθνινπζεί  

κηα  δηαθήκηζε  ξνύρσλ  πςειήο  ξαπηηθήο  ή  αξώκαηνο  πνπ  πξνεγείηαη  θαη  πνπ  

ζεσξνύληαη  από  ηνπο  λένπο  πνηνηηθά  κελύκαηα  θαη  πάληα  επίθαηξα. Απηό  γίλεηαη  

ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  ζπλδπαζηεί  ζπλεηξκηθά  ζηνπο  θαηαλαισηέο  ε  αγνξά  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο  κάξθαο  ηζηγάξσλ  κε  ηελ  πνηνηηθή  ¨ιεγόκελε¨  αγνξά. 

 Έλα  άιιν  κέζν  επηθνηλσλίαο  κε  ην  θαηαλαισηηθό  θνηλό  είλαη  θαη  νη  

εθεκεξίδεο  επξείαο  θπθινθνξίαο (αζελατθνύ ηύπνπ). Οη  εθεκεξίδεο  απηέο  δηαζέηνπλ  

εηδηθό  ελεκεξσηηθό  ηκήκα  ζηηο  ζειίδεο  ηνπο  όπνπ  πξνβάιινπλ  ηηο  θαηλνύξγηεο  

δηαθεκίζεηο  ζρνιηάδνληαο  ην  νπηηθό  θαη  γισζζνινγηθό  ηνπο  πεξηερόκελν, 

ζεσξώληαο  ηε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  κέξνο  ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο  δσήο  ηνπ  

ηόπνπ, αιιά  ηαπηόρξνλα θαη  ζεκαληηθό  νπηηθό  έξγν. 

 Σν  θαηλνύξγην  όκσο  κέζν  αλνηρηήο  επηθνηλσλίαο  είλαη  νη  γηγαληναθίζεο  

θαη  θπξίσο  νη  θσηεηλνί  πίλαθεο. Με  ην  κέζν  απηό  επηδηώθεηαη  ε  επηθνηλσλία  κε  

όισλ  ησλ  εηδώλ  ηνπο  θαηαλαισηέο, πεηπραίλνληαο  λα  απεπζπλζνύλ  θπξίσο  ζηνπο  
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θαηαλαισηέο  πνπ  δελ  είλαη  αλαγλώζηεο, ηαθηηθνί  ή  κε, ηνπ  ηύπνπ. Δίλαη  γλσζηό  

επίζεο  όηη  ιόγσ  ηνπ  κεγέζνπο  ηνπο  ή  ηνπ  θσηηζκνύ  ηνπο, είλαη  ζρεδόλ  αδύλαην  

λα  δηαθύγνπλ  ηεο  πξνζνρήο  ηνπ  θαηαλαισηηθνύ  θνηλνύ, είηε  απηό  είλαη  

πεξαζηηθνί  από  ην  ρώξν  όπνπ  ιακβάλεη  ρώξα  ε  δηαθήκηζε, είηε  αθόκε  θαη  

νδεγνί.  

 Σα  είδε  απηά  ηεο  ιεγόκελεο  ¨αλνηρηήο  επηθνηλσλίαο¨  θαζηζηνύλ  ηηο  

δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  βίσκα  ηνπ  θαηαλαισηηθνύ  θνηλνύ  ζε  ζεκείν  πνπ  ην  

θαηαλαισηηθό  θνηλό  λα  πηζηεύεη  όηη  εάλ  έλα  πξντόλ  δελ  είλαη  πνιπδηαθεκηζκέλν  

δελ  αληηπξνζσπεύεη  ηελ  αλάινγε  πνηόηεηα  θαη  λα  δπζπηζηνύλ. Αληίζεηα,  όκσο, 

όηαλ  ην  πξντόλ  είλαη  πνιπδηαθεκηζκέλν, γίλεηαη  αληηθείκελν  πνιιαπιώλ  

ζπδεηήζεσλ  θεληξίδνληαο  έηζη  πεξηζζόηεξν  ην  ελδηαθέξνλ  ηνπ  θαηαλαισηηθνύ  

θνηλνύ. 

 

6. Η  άποτη  ηυν  παπαγυγών  ηυν  δύο  διαθημιζηικών  αθιζών  

 

6.α.Ο  ζηόσορ  ηος  marketing 

 

  θνπόο  ηεο  δηαθήκηζεο  είλαη, θπζηθά, λα  επσθειεζεί  ν  πειάηεο  ηόζν  

βξαρππξόζεζκα  όζν  θαη  καθξνπξόζεζκα. ηα  βξαρππξόζεζκα  νθέιε  εληάζζεηαη  ε  

ζπγθξάηεζε  ηνπ  ξπζκνύ  πηώζεο  ησλ  πσιήζεσλ, ώζηε  ε  κάξθα  λα  παξακείλεη  

αληαγσληζηηθή  ζην  full  favour  blendend  ηκήκα  ηεο  αγνξάο, όπνπ  θπξηαξρνύλ  ηα  

δηεζλή  ζήκαηα.  

 Έλαο  άιινο  επίζεο  ζηόρνο  ηεο  δηαθήκηζεο  είλαη  ε  επαλαηνπνζέηεζε  ηεο  

εηθόλαο  ηνπ  Assos  International    ζηα  πιαίζηα  ηνπ  Assos  House  Brand, 

δηαηεξώληαο  βαζηθά  ζηνηρεία  ηεο  πξνζσπηθόηεηαο  ηνπ  ζήκαηνο  πνπ  α)  ην  

δηαθνξνπνηνύλ  από  ηα  ππόινηπα  ζήκαηα  ηεο  νηθνγέλεηαο, β)  απνηεινύλ  

¨θιεξνλνκηά¨,  θαη,  γ)  ην  νδήγεζαλ  ζην  ζεκεξηλό  κεξίδην  ηεο  αγνξάο  ηνπ.  

 Παξάιιεια, επηδηώθεηαη  ε  αλαβάζκηζε  ηεο  εηθόλαο  ηνπ  ζήκαηνο  κε  ζηόρν  

ηελ  αύμεζε  ηεο  απνδνρήο  ηνπ  από  ην  θνηλό  ζην  νπνίν  ζηνρεύεη  (θαη  πνπ  έρεη  

νξηζηεί  πξνεγνπκέλσο ), αιιά  θαη  ε  επηβεβαίσζε  ηεο  ζσζηήο  επηινγήο  ζήκαηνο  

από  ηνπο  ππάξρνληεο  θαπληζηέο  κε  ζηόρν  ηελ  ελίζρπζε  ηεο  πηζηόηεηαο  ηνπο.  
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 Σέινο, επηδηώθεηαη  ε  αύμεζε  ηεο  ειθπζηηθόηεηαο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  

κάξθαο  ηζηγάξσλ  γηα  θαπληζηέο  αληαγσληζηηθώλ  ζεκάησλ, κε  ζηόρν  ηε  δνθηκή  

θαη  ηελ  κόληκε  ρξήζε  ηνπ  πξντόληνο  θαη  από  απηνύο. Με  άιια  ιόγηα, κέζα  απ’ 

όιεο  απηέο  ηηο  δηαδηθαζίεο, κε  ηνλ  έλα  ή  κε  ηνλ  άιιν  ηξόπν, απώηεξνο  απνδέθηεο  

όιεο  απηήο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  εθζηξαηείαο  είλαη  ν  ίδηνο  ν  θαηαλαισηήο. 

 Αλ  ζέιακε  λα  πεξηγξάςνπκε  απηόλ  ηνλ  θαηαλαισηή  ¨ςπρνγξαθηθά¨  ζα  

κπνξνύζακε  λα  ηζρπξηζηνύκε  όηη  αλήθεη  ζηε  κέζε  θαη  κεζνθαηώηεξε  θνηλσληθή  

ηάμε  θαη  όηη  πξόθεηηαη  γηα  πξαγκαηηθό  θαπληζηή (real  smoker), όπσο  πξνθύπηεη  

θαη  από  ηηο  έξεπλεο  πνπ  δηεμήγαγε  ε  εηαηξεία  Centrum  γηα  ινγαξηαζκό  ηεο  

Assos  International. 

 Πνηνο,  όκσο,  είλαη  απηόο  ν  θαηαλαισηήο;  Σν  ςπρνγξάθεκα  ηεο  εηαηξείαο  

Centrum  δείρλεη  όηη  αλήθεη  ζίγνπξα  ζηνπο  αλεξρόκελνπο  ηεο  γεληάο  ηνπ  ’90, νη  

νπνίνη  έρνπλ  σο  πξόηππν  ηνπο  κεηα - γηάπηο. Δπηζπκεί  θαη  απηόο, όπσο  θαη  εθείλνη, 

λα  δηαηεξήζεη  ηα  θεθηεκέλα  θαη  λα  δήζεη  κηα  δσή  πςειήο  πνηόηεηαο (είλαη  ε  

ιέμε  πνπ  απνηέιεζε  ηε  ¨ζεκαία - ζύλζεκα¨  ηεο  γεληάο  ηνπ  90΄)  θαη  

πξνδηαγξαθώλ  κε  θύξνο  θαη  αηζζεηηθή. 

 Παξάιιεια, πηνζεηεί  ηηο  ζύγρξνλεο  ηάζεηο  γηα  ηελ  αλάπηπμε  ηνπ  πλεύκαηνο  

θαη  ηεο  ςπρήο (πξόθεηηαη  γηα  κηα  Αλαγέλλεζε  ησλ  ηερλώλ  θαη  ηνπ  πλεύκαηνο  πνπ  

αθνινύζεζε  πάληα  ηηο  Βηνκεραληθέο  Δπαλαζηάζεηο), κπαίλνληαο  έηζη  ζηε  

δηαδηθαζία  εζσηεξηθήο  αλαδήηεζεο  θαη εθηηκώληαο  αγαζά  πνπ  είλαη  αιιά  δελ  

δείρλνπλ  ηδηαίηεξα  αθξηβά, πνπ  δελ  εζηηάδνπλ  ζηε  δηάζηαζε  ηνπ  αθξηβνύ  αιιά  

ζηελ  πνηόηεηα  δσήο  πνπ  απηά  απνπλένπλ.  

 Έηζη,  ινηπόλ, έλα  άηνκν όπσο  ν  ζύγρξνλνο  λένο - θαηαλαισηήο  πνπ  

ραξαθηεξίδεηαη  από  κηα  αξκνληθή  ζρέζε   κε  ηελ  πξαγκαηηθή  ¨πνηόηεηα¨, δε  

κπνξεί  παξά  λα  επηιέμεη  ζπλεηδεηά  λα  θαπλίδεη  ηε  κάξθα  ηζηγάξσλ  Assos  

International, ζεσξώληαο  όηη  αμίδεη  λα  επεθηείλεη  απηή  ηε  καθξνρξόληα  ζρέζε  κε  

ηελ  ¨πνηόηεηα¨  θαη  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  ηζηγάξσλ, θαη  λ’ αγλνήζεη  άιιεο  

¨ππνδηαίζηεξεο¨, ηεο  Assos  International, κάξθεο  ηζηγάξσλ. 

6.β. Η  αξία  ηηρ  επιλογήρ  ηος  ζςγκεκπιμένος  πποφόνηορ  
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 Δάλ  ινηπόλ  ν  θαηαλαισηήο  επηιέμεη  ην  πξντόλ  ηεο  Assos  International  

ηόηε  ζ’ αληηιεθζεί  θαη ηηο  ¨αξεηέο¨  ηνπ  πξντόληνο  πνπ  είλαη : α) ε  ζηαζεξά  θαιή  

πνηόηεηα  ηνπ  θαπλνύ  ηνπ, β) ε  αμηόπηζηε  κάξθα  γη’ απηνύο  πνπ  γλσξίδνπλ  ηελ  

θαιή, ηε  ¨γεκάηε¨  γεύζε  ηνπ, πνπ  θαζηζηά  ηελ  Assos  International  αλάμηα  

ζύγθξηζεο  κε  ηηο  ¨ππόινηπεο¨  κάξθεο  ηζηγάξσλ, θαη,  γ) ε  ηδηαίηεξα  αληαγσληζηηθή  

ηνπ  ηηκή  ζηελ  θαηεγνξία  ηνπ. 

 Παξάιιεια, εάλ  ν  θαηαλαισηήο  θαπλίζεη  ηε  ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  ηζηγάξσλ  

ηεο Assos  International  αληί  θάπνηαο  άιιεο, παξαδείγκαηνο  ράξηλ  Marlboro, ηόηε  

ζα  λνηώζεη  όηη  ην  ηζηγάξν  ηνπ  είλαη  απζεληηθό, νπζηώδεο  θαη  ειεύζεξν, όπσο  ε  

πξαγκαηηθή  θηιία  ρσξίο  όξηα, δηόηη  ε  Assos  International  αλήθεη  ζηελ  νηθνγέλεηα  

Αssνο  ε  νπνία  εγγελώο  ζπλνδεύεηαη  από  ηηο  έλλνηεο  ηεο  απζεληηθόηεηαο  θαη  ηεο  

θηιίαο (έλλνηεο  πνπ  απνηεινύλ  θαη  ην  ζηνηρείν - θιεηδί  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  

θακπάληαο). 

 

6.γ. Η  αξιολόγηζη  ηηρ  έννοιαρ  ηηρ  αληθινήρ  θιλίαρ 

 

 Η  δηαθεκηζηηθή  εηαηξεία  Olympic  D.D.B.  Needam  δελ  επέιεμε  ηπραία 

(απηό  ήδε έρεη  παξνπζηαζηεί), ηελ  έλλνηα  ηεο  θηιίαο  γηα  λα  ιαλζάξεη  ηε  

δηαθεκηζηηθή  ηεο  θακπάληα. Η  έλλνηα  ηεο  θηιίαο  ηαηξηάδεη  απόιπηα  ζηελ  αιήζεηα  

ηνπ  ηζηγάξνπ  ζπκπίπηνληαο  απόιπηα  κε  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  θαηεγνξίαο. 

Δπίζεο,  πεγάδεη  από  ηελ  ηζηνξία  ηνπ  Assos  θαη  ηε  ζρέζε  ηνπ  κε  ηνπο  Έιιελεο  

όια  απηά  ηα  ρξόληα, αθνύ  εκπεξηέρεη  κέζα  ηεο  ηελ  ίδηα  ηε  θύζε  καο, ηελ  

Διιάδα, ηνλ  ηξόπν  κε  ηνλ  νπνίν  κόλν  εκείο  μέξνπκε  λα  εθθξάδνπκε  θάπνηα  

πξάγκαηα, απνηειώληαο ηαπηόρξνλα  θνηλή  αμία  γηα  όιεο  ηηο  ειηθίεο.  

 Παξάιιεια, αληαλαθιά  ηηο  αλάγθεο  ηνπ  ζύγρξνλνπ  αλζξώπνπ  γηα  ηελ  

επηζηξνθή  ζηηο  παξαδνζηαθέο  αλζξώπηλεο  αμίεο, γηα  πεξηζζόηεξε  αλζξώπηλε  επαθή  

θαη  γηα  πεξηζζόηεξν  ζπλαηζζεκαηηθό  ¨δνύλαη  θαη  ιαβείλ¨,  ελώ  απνηειεί  θαη  ρώξν  

πνπ  ηόζν  ν  ειιεληθόο  όζν  θαη  ν  μέλνο  δηαθεκηζηηθόο  αληαγσληζκόο  δελ  έρνπλ  

αγγίμεη  αθόκα. 

 Σέινο, ε  θηιία  πεξηέρεη  ηηο  έλλνηεο  ¨αλήθσ¨, ¨είκαη  απνδεθηόο¨, έλλνηεο  πνπ  

απνδεηνύλ  ηόζν  νη  ¨αξράξηνη¨ (beginners)  ζην  θάπληζκα, όζν  θαη  νη  πξαγκαηηθνί  
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θαπληζηέο (real  smokers), αθνύ  αλάγνληαη  ζ’ έλαλ  από  ηνπο  ςειόηεξνπο  εζηθνύο  

θώδηθεο  όπσο  είλαη  ε  θηιία. πλάκα  ζπλδέεηαη  θαη  κε  ηελ  άπνςε  ησλ  

πξαγκαηηθώλ  θαπληζηώλ (real  smokers)  γηα  ηε  ζπλεηδεηή  θαη  καθξνρξόληα, ρσξίο  

αιιαγέο  επηινγή  ηεο  κάξθαο  πνπ  θαπλίδνπλ, αιιά  θαη  ηε  δηαρξνληθόηεηα  ηεο  

κάξθαο  ηζηγάξσλ Assos  International. 

 

6.δ. σολιαζμόρ  ηυν  αποηελεζμάηυν  ηηρ  έπεςναρ  αξιολόγηζηρ  ηηρ  

διαθημιζηικήρ  καμπάνιαρ 

 

 ύκθσλα  κε  η’ απνηειέζκαηα  ηεο  έξεπλαο  πνπ  δηεμήγαγε  ε  δηαθεκηζηηθή  

εηαηξεία  γηα  ηελ  αμηνιόγεζε  από  ηνπο  θαηαλαισηέο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  ηεο  

θακπάληαο, ε  αθίζα  πνπ  έρεη  ώο  ζέκα  ηεο  ην  κπηιηάξδν, ζεσξήζεθε  όηη  ηνλίδεη  

πεξηζζόηεξν  ηελ  έλλνηα  ηεο  θηιίαο  θαη  ηε  θηιηθή  αηκόζθαηξα, ζε  ζύγθξηζε  κε  

ηελ  αθίζα  πνπ  έρεη  σο  ζέκα  ηεο  ην  κπξα  ληε  θεξ, ίζσο  επεηδή  ην  παηρλίδη  απηό  

ζεσξείηαη  πεξηζζόηεξν  αληαγσληζηηθό  απ’ όηη  ίζσο  έλαο  αγώλαο  κπηιηάξδνπ. 

 Αληίζεηα, όηαλ  δεηήζεθε  από  ην  θνηλό  λ’ απαληήζεη  πνηα  από  ηηο  δύν  

απηέο  αθίζεο  ¨θαιιηεξγεί¨  κηα  αηκόζθαηξα  δύλακεο  θαη  λίθεο, απάληεζαλ  ζε  

κεγάιε  πιεηνςεθία  όηη  ε  αίζζεζε  απηή  ηνπο  δεκηνπξγείηαη  θπξίσο  από  ηελ  

αθίζα  πνπ  έρεη  σο  ζέκα  ηεο  ην  κπξα  ληε  θεξ. Αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  όηη  θαη  κόλν  

ε  εηθόλα  δύν  αλδξηθώλ  ρεξηώλ - κπξάηζσλ  πνπ  βξίζθνληαη  ζε  αληηπαξάζεζε, καο  

δεκηνπξγεί  ζπλεηξκηθά  ηελ  εληύπσζε  ηνπ  αληαγσληζκνύ, ηεο  αληηπαξάζεζεο  αιιά  

θαη  θαηά  έλα  παξάμελν  ηξόπν, ηε  θηιία. 

 Από  ηελ  άιιε  πιεπξά, δε  καο  θάλεη  ηδηαίηεξε  εληύπσζε  όηη  κόλν  έλα  

πνζνζηό  ηεο  ηάμεο  ηνπ  3.4%  πεξίπνπ  ζεσξεί  όηη  ην  θάπληζκα  δε  βιάπηεη  ηελ  

πγεία (απνηπρία  ηνπ  εηθνληθνύ  θώδηθα, όπνπ  κε  ηελ  ¨παξεκβνιή¨   ελόο  αλνηρηνύ  

παθέηνπ  Assos  International  ζην  γισζζνινγηθό  κήλπκα  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  

επηδηώθεηαη  ε  ππνβάζκηζε  ηνπ). Αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  όκσο  όηη  έλα  πνζνζηό  ηεο  

ηάμεσο  ηνπ  11%  πεξίπνπ  πείζζεθε  από  ηελ  θακπάληα  όηη  ε  Assos  International  

είλαη  ε  θαιύηεξε  κάξθα  ηζηγάξσλ. 

 Καηά  ηελ  πξνζσπηθή  κνπ,  όκσο,  άπνςε, ε  δηαθεκηζηηθή  θακπάληα  ηεο  

Assos  International  ζπγθέληξσζε  ζρεηηθά  ρακειά  πνζνζηά  επηηπρίαο, αλ  θαη  ε  
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ζεκαηνινγία  ηεο  θξίλεηαη  θαηά  ηε  γλώκε  κνπ, ηδηαίηεξε  πξσηόηππε  θαη  ¨ηνικεξή¨  

γηα  δηαθήκηζε  κάξθαο  ηζηγάξσλ.  

 

7. Η   ζημειυηική  ανάλςζη  ηηρ  καηανάλυζηρ  ηυν  δύο  διαθημιζηικών  αθιζών 

 

7.α.Ο  ζηόσορ  ηηρ  έπεςναρ 

 

 Η  κειέηε - έξεπλα  ζην  πεδίν  ηεο  θαηαλάισζεο  ησλ  δηαθεκηζηηθώλ  αθηζώλ, 

απνζθνπεί  ζηνλ  εληνπηζκό  ησλ  πξνηηκήζεσλ  ηνπ  θαηαλαισηή, γηα  ηνλ  νπνίν  

ρξεζηκνπνηήζεθε  ε  κέζνδνο  ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ, νη  εξσηήζεηο  ηνπ  νπνίνπ  

δίλνληαη  θαη  ζρνιηάδνληαη  ζηα  πιαίζηα  κηαο  καγλεηνθσλεκέλεο  ζπδήηεζεο. 

 Αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  όηη  από  ηηο  ηξείο  θπξηόηεξεο  κεηαβιεηέο (θνηλσληθή  

ηάμε, θύιν, ειηθία) ε  πξώηε  ζεσξήζεθε  ¨ζηαζεξά¨ , κε  ηελ  έλλνηα  όηη  νη  

εξσηώκελνη  αλήθνπλ  θαη  νη  δύν  ζηε  κεζναζηηθή  ηάμε. Από  ηνπο  δύν  

εξσηώκελνπο  νη  νπνίνη  είλαη  άλδξεο, ειηθίαο  20 - 25  εηώλ, ν  πξώηνο  είλαη  

θαπληζηήο, ν  δεύηεξνο  είλαη  κε - θαπληζηήο. Πξνηηκήζεθε  ε  επηινγή  λέσλ  

πιεξνθνξεηώλ  γηα  ην  ιόγν  όηη  νη  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο  απεπζύλνληαη  

πξώηηζηα  ζηνπο  λένπο, πνπ  ζεσξείηαη  θαη  ην  κεγαιύηεξν  θαηαλαισηηθό  θνηλό. 

 

7.β. Η  μοπθή  ηος  επυηημαηολογίος   

 

 Σν  εξσηεκαηνιόγην  είλαη  ην  βαζηθόηεξν  κέζν  επηθνηλσλίαο  αλάκεζα  ζην  

ζπλεληεπθηή  θαη  ζηνλ  εξσηώκελν . Απνηειείηαη  από  κηα  ζεηξά  εξσηήζεσλ  πάλσ  

ζε  ζέκαηα  πνπ  δεηνύλ  κηα  πιεξνθνξία  από  ηνλ  εξσηώκελν . Οη  Αγγινζάμνλεο  

δηαθξίλνπλ  θπξίσο : ην  εξσηεκαηνιόγην  πνπ  απνζηέιιεηαη  ηαρπδξνκηθά, ην  

εξσηεκαηνιόγην  ζπλέληεπμεο (interview  schedule) θαη, ηέινο, ηνλ  νδεγό  ζπλέληεπμεο  

(interview  guide)  πνπ  είλαη  ιηγόηεξν  δνκεκέλν  από  έλα  εξσηεκαηνιόγην. 

 Σν  εξσηεκαηνιόγην  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα  ηελ  παξνύζα  έξεπλα  

αλάγεηαη  ζηελ  ηξίηε  θαηεγνξία  θαη  ζθνπόο  ηνπ  δελ  είλαη  λα  πιεξνθνξήζεη  ην  ηη 

μέξνπλ  νη  εξσηώκελνη, αιιά  γηα  ην  πνηα  είλαη  ε  γλώκε  ηνπο  ζ’ ό,ηη  μέξνπλ  ή  

ζην ηη λνκίδνπλ  όηη  μέξνπλ. Οη  εξσηήζεηο  πνπ  εκπεξηέρνληαη  ζην  εξσηεκαηνιόγην  
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είλαη  αλνηρηέο  εξσηήζεηο, δειαδή  αθήλνπλ  ειεύζεξν  ηνλ  εξσηώκελν  λα  νξγαλώζεη  

όπσο  λνκίδεη  ηελ  απάληεζή  ηνπ  θαη  σο  πξνο  ηνλ  ηξόπν  πνπ  ζ’ απαληήζεη. 

Βέβαηα, νη  αλνηρηέο  εξσηήζεηο  παξνπζηάδνπλ  ηνλ  θίλδπλν  λα  πξνθαιέζνπλ  πνιύ  

άληζεο  απαληήζεηο  πνπ  ζα  πεξηέρνπλ  κνκθέο  θαη  πιεζώξα  άρξεζησλ  

επεμεγήζεσλ. Κξίζεθε  όκσο  ζθόπηκν  λα  κε  ρξεζηκνπνηεζνύλ  θιεηζηέο  εξσηήζεηο  

δηόηη  πεξηνξίδνπλ  ηελ  επηινγή  θαη  ηελ  ειεπζεξία  έθθξαζεο  ηνπ  εξσηώκελνπ. 

 

7.γ. Μέθοδορ  ανάλςζηρ  ηυν  ζςνενηεύξευν   

 

 Σα  ηκήκαηα  ηνπ  ιόγνπ  ησλ απαληήζεσλ ησλ πιεξνθνξεηώλ  αλαιύζεθαλ  κε  

βάζε  ηε  κέζνδν  ηνπ  A.J.Greimas. Ο αλαιπηήο, δηαβάδνληαο  απνκαγλεηνθσλεκέλν  

θείκελν  ηεο  απάληεζεο, εληνπίδεη  ζε  πξώηε  θάζε  δηαηζζεηηθά, αξγόηεξα  κε  

ζπζηεκαηηθά  θξηηήξηα, ζεκαζηνινγηθέο  ηζνηνπίεο, δειαδή  νκαδνπνηεί  ηηο  κνλάδεο  

ηνπ  ιόγνπ  (ιέμεηο, θξάζεηο)  ζύκθσλα  κε  ην  ζεκαζηνινγηθό  ηνπο  πεξηερόκελν. 

Δμεηάδεη  ηηο  νκάδεο  πνπ  πξνθύπηνπλ  γηα  λα  εληνπηζηεί  ε  εζσηεξηθή  κνξθή  

νξγάλσζεο  ηνπο  (ε  δνκή  ηνπο)  θαη  θαηαιήγεη  έηζη  ζε  κηα  ζεηξά  από  δνκεκέλα  

ζεκαζηνινγηθά  ζύλνια  πνπ  ν  Greimas  νλνκάδεη  θώδηθεο.  

 Οη  θώδηθεο  είλαη  εθείλα  ηα  ζεκεησηηθά  ζπζηήκαηα  κέζα  ζηα  νπνία  ην  

ζεκείν  κπνξεί  λα  έρεη  ζεκαζία. Οη  θώδηθεο  είλαη  πξντόληα  ηεο  αλζξώπηλεο  

θνηλσλίαο  (θνηλσληθέο  ζπκβάζεηο), απαληνύλ  ζηηο  αλάγθεο  ηεο  θαη  αιιάδνπλ  

αλάινγα  κε  ηηο  αιιαγέο  ηεο  θνηλσλίαο  θαη  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  κέζα  απ’ απηήλ. 

Καζνξίδνληαη  δειαδή  από  ηηο  εμσζεκεησηηθέο  δνκέο  πνπ  ηνπ  παξάγνπλ.  

 ηε  ζπλέρεηα  ν  αλαιπηήο  εμεηάδεη  πσο  νη  θώδηθεο  ζρεηίδνληαη  κεηαμύ  

ηνπο  κέζα  από  ην  θείκελν  γηα  λα  κπνξεί  λα  πεξηγξάςεη  ηε  δνκή  ηνπ  θεηκέλνπ. 

Με  ηε  βνήζεηα  απηήο  ηεο  αλάιπζεο  εληνπίδνληαη  θάπνηνη  θώδηθεο, ε  αλάιπζε  

ησλ  νπνίσλ  καο  δίλεη  ζηνηρεία  γηα  ηελ  αληίιεςε  πνπ  έρνπλ  νη  πιεξνθνξεηέο  γηα  

ηηο  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο.  

 

8. Η   ζημειυηική  ανάλςζη  ηηρ  καηανάλυζηρ  ηυν  δύο  διαθημιζηικών  αθιζών 

από ηον ππώηο πληποθοπηηή 
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8.α. Ανάλςζη  ηηρ ππώηηρ  ζςνένηεςξηρ  

 

 Από  ηε  κειέηε  ηεο  α’  ζπλέληεπμεο  δηαπηζηώλνπκε  όηη  έρεη  βάζε  ε  άπνςε  

όηη  νη  πξσηνεκθαληδόκελνη  θώδηθεο  ζε  κηα  ζπλέληεπμε  (ζηελ  πξνθεηκέλε  

πεξίπησζε  ν  εζηθόο  θώδηθαο)  ραξαθηεξίδνπλ  ζηε  ζπλέρεηα  θαη  ην  ζύλνιν  ηεο  

ζπλέληεπμεο, δειαδή  καο  δίλνπλ  ην  ζηίγκα  πξνο  ηα  πνπ  ζα  θηλεζεί  ν  

εξσηώκελνο, πνηνο  ζα  είλαη  ν  ζπρλόηεξνο  ζε  εκθάληζε  θώδηθαο. Πξάγκαηη  ν  

εζηθόο  θώδηθαο  παξνπζηάδεηαη  κε  δεθαπέληε  αλαθνξέο  ζπλνιηθά  θαη  πνζνζηό  

28,8%  επί  ηνπ  ζπλόινπ  ησλ  θσδηθώλ. 

 Έλα  άιιν  ζεκείν  πνπ  αμίδεη  λα  ζρνιηαζηεί  είλαη  ε  έληνλε  παξνπζίαζε  

ησλ  ξεκάησλ  πνπ  δειώλνπλ  πξνζσπηθή  γλώκε  (¨λνκίδσ...¨, ¨πηζηεύσ...¨)  αθνύ  ν  

νκηιεηήο  κε  γλσξίδνληαο  ηηο  δηαδηθαζίεο  παξαγσγήο  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  

δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  δελ  απαληάεη  κε  ξήκαηα  πνπ  δειώλνπλ  ζηγνπξηά  αιιά  κε  

έλαλ  ηξόπν  πνπ  δειώλεη  αβεβαηόηεηα  θαη  ππόζεζε. 

 Έλα  αθόκε  ραξαθηεξηζηηθό  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  ζπλέληεπμεο  είλαη  ε  

εκθάληζε  θάπνησλ  επαλαιακβαλόκελσλ  θξάζεσλ  όπσο : ¨αο  πνύκε¨  θαη  ¨ελ  πάζε  

πεξηπηώζεη¨, πνπ  ππνδειώλνπλ  όπσο  θαη  ηα  πξνεγνύκελα  ξήκαηα, κηα  αβεβαηόηεηα  

ζην  ιόγν, ηελ  πηζαλόηεηα  ε  θαηάζηαζε  ¨λα  έρεη¨  όπσο  ζεσξεί  ν  νκηιεηήο. 

 Παξάιιεια, από  ηελ  αλάιπζε  ηεο  ζπλέληεπμεο  δηαπηζηώλνπκε  όηη  ν  

νκηιεηήο  πεξηνξίδεηαη  ζην  λ’ αλαπηύμεη  ην  νπηηθν - εηθνληθό  κήλπκα  ηεο  

δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  ζρνιηάδνληαο  ηα  γισζζνινγηθά  κελύκαηα  κόλν  έκκεζα  ζην  

ιόγν  ηνπ  θαη  αμίδεη  λα  ηνληζηεί  όηη  πξόθεηηαη  κόλν  γηα  ην  β’  κέξνο  ηνπ  

γισζζνινγηθνύ  κελύκαηνο  πνπ  αλαθέξεηαη  ζηε  θηιία, ηαπηίδνληαο  εμ’ αξρήο  ηνπο  

δύν  πξσηαγσληζηέο  ηεο  αθίζαο  κε  δύν  θίινπο, κε  δύν  θνιιεηνύο.  Δπίζεο, δε  

γίλεηαη  θαλέλα  ζρόιην  γηα  ηε  γξαθηζηηθή  θαη  ηα  ρξώκαηα  ηεο  αθίζαο, θαζώο  

επίζεο  θαη  ηε  γισζζνινγηθή  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο. 

 Σέινο,  ν  νκηιεηήο  ζεσξεί  όηη  ν  θόζκνο  ζα  θαηαλνήζεη  εύθνια  απηό  πνπ  

ζέιεη  λα  πεη  ε  αθίζα, ελώ  ηνλίδεη  θαη  ζηηο  δύν  αθίζεο  ην  βιέκκα  ηνπ  ελόο  από  

ηνπο  δύν  πξσηαγσληζηέο  ηεο  αθίζαο, ρσξίο  λ’ αληηιακβάλεηαη  όηη  ηα  πξόζσπα  

είλαη  δηαθνξεηηθά  θαη  όρη  ηα  ίδηα  όπσο  ζεσξεί  ν  νκηιεηήο. Σέινο, ελώ  ν  ζθνπόο  

ησλ  παξαγσγώλ  ηεο  αθίζαο  ήηαλ  λα  ζρεηηζηεί  απηή  ε  κάξθα  ηζηγάξσλ  κε  ηε  
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θηιία, ν  νκηιεηήο  αλ  θαη  αληηιακβάλεηαη  απηό  ην  ζπζρεηηζκό, εληνύηνηο  δελ  ηνλ  

αμηνινγεί  ζεηηθά ,  ζεσξώληαο  απηό  αξλεηηθό  ραξαθηεξηζηηθό  πνπ  ππνβαζκίδεη  ηελ  

πςειή  έλλνηα  ηεο  θηιίαο. 

 

8.β. Η  οπγάνυζη  ηυν  κυδίκυν  

 

 Οη  θώδηθεο  νη  νπνίνη  εκθαλίδνληαη  ζηε  ζπλέληεπμε  ηνπ  νκηιεηή  

νξγαλώλνληαη  παξαζεηηθά  θαη  ππαιιειηθά. 

 ηελ  πεξίπησζε  ηεο  παξάζεζεο  ησλ  θσδίθσλ, ν  νκηιεηήο  παξαζέηεη  ηνπ  

θώδηθεο  αζύλδεηα, π.ρ. :  ¨δύν  άλδξεο¨, ¨παίδνπλ  κπηιηάξδν¨, ¨πνπ  είλαη  θίινη¨, όπνπ  

έρνπκε  παξάζεζε  ηνπ  θώδηθα  θνηλσληθώλ  νκάδσλ, ηνπ  θώδηθα  ςπραγσγίαο  θαη  

ηνπ  θώδηθα  ηεο  θηιίαο.  

 ηελ  πεξίπησζε  ησλ  ππαιιειηθώλ  θσδίθσλ, ε  ρξήζε  από  ηνλ  νκηιεηή  

ελόο  αξρηθνύ  θώδηθα, νδεγεί  ζπλεπαγσγηθά  θαη  ζπλεηξκηθά  (θάηη  πνπ  εληνπίδεηαη  

ζην ιόγν ηνπ), ζηελ  εκθάληζε  θαη  άιισλ  ζηε  ζπλέρεηα. Παξαζηαηηθά  αλαθέξνληαη  

νη  αθόινπζεο  ζπλεπαγσγέο :  

 

¨ηα  ηζηγάξα¨                                                                       ¨επηζθξαγίδνπλ  ηε  θηιία¨ 

(θώδηθαο  αγνξάο)                                                                    (εζηθόο  θώδηθαο) 

 

¨ηα  θνπαλάλε  ζε  έλα  καγαδί¨                                           ¨δύν  θίινη¨ 

(θώδηθαο  αλαςπρήο)                                                                (εζηθόο  θώδηθαο) 

 

¨παίδνληαο  κπηιηάξδν¨                                                          ¨ραιαξώλνπλ , εξεκνύλ¨ 

(θώδηθαο  αλαςπρήο)                                                                 (θώδηθαο  ηξόπνπ  δσήο) 

 

8.γ. ςμπέπαζμα 

 

Από  ηελ  αλάιπζε  ηεο  ζπλέληεπμεο  δηαθαίλεηαη  θαζαξά θπξίσο  ιόγσ  ηεο  

επαλάιεςεο  από  ηνλ  νκηιεηή  όηη  ¨ηα  ηζηγάξα  επηζθξαγίδνπλ  ηε  θηιία¨, όηη  ε  

δηαθεκηζηηθή  αθίζα  επηηπγράλεη  ην  ζθνπό  ηεο, αθνύ  ζπλδπάδεηαη  ζπλεηξκηθά  από  



 20 

ηνλ  νκηιεηή  ε  θηιία  (κηα  έλλνηα  ζεηηθή)  κε  ηα  ηζηγάξα  (πξντόλ  πνπ  επηδηώθεηαη  

λα  παξνπζηαζηεί  όηη  ζπλεηζθέξεη  ζεηηθά)  θαη  κάιηζηα  κε  ηε  ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  

ηζηγάξσλ. 

 Δπίζεο,  ν  νκηιεηήο  ¨θαηαζέηεη¨  όηη  ν  θόζκνο  είλαη  ζε  ζέζε  λ’ αληηιεθζεί  

εύθνια  ηα  κελύκαηα  ηεο  αθίζαο  θαη  όηη  ην  εηθνληθό  ηεο  κήλπκα  είλαη  θνκκάηη  

ηεο  θαζεκεξηλήο  αλζξώπηλεο  δσήο, γεγνλόο  πνπ  πηζηεύνπκε  όηη  ζύκθσλα  κε ηνπο  

παξαγσγνύο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  ζπκβάιιεη  ζεηηθά  ζηελ  πξνβνιή  ηνπ  

δηαθεκηζηηθνύ  ηνπο  ζθνπνύ.  

 Σέινο,  επηηπγράλεηαη  έλαο  άιινο  επίζεο  ζθνπόο  ησλ  παξαγσγώλ  πνπ  είλαη  

ε  αγλόεζε  ηνπ  πξνεηδνπνηεηηθνύ  γισζζνινγηθνύ  κελύκαηνο ηεο  δηαθεκηζηηθήο  

αθίζαο  αθνύ  όπσο  δηαθαίλεηαη  ν  ¨βνκβαξδηζκόο¨  ηνπ  ζπλεληεπμηαδόκελνπ  κε  ηα  

εηθνληθά  κελύκαηα  έζεζαλ  ζην  πεξηζώξην  ηε  γισζζνινγηθή  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  

Τπνπξγείνπ  Τγείαο, παξακειώληαο  έηζη  ην  ζέκα  ηεο  πγείαο  πνπ  είλαη  πνιύ  

ζεκαληηθό  γηα  ηνλ  άλζξσπν. 

 

9. Η   ζημειυηική  ανάλςζη  ηηρ  καηανάλυζηρ  ηυν  δύο  διαθημιζηικών  αθιζών 

από ηο δεύηεπο πληποθοπηηή 

 

9.α. Η  οπγάνυζη  ηυν  κυδικών 

 

 Οη  θώδηθεο  νη  νπνίνη  εκθαλίδνληαη  ζηε  ζπλέληεπμε  ηνπ  δεύηεξνπ  νκηιεηή, 

νξγαλώλνληαη  παξαζεηηθά  θαη  ππαιιειηθά. ηελ  πεξίπησζε  ηεο  παξάζεζεο  ησλ  

θσδίθσλ, ν  νκηιεηήο  παξαζέηεη  ηνπο  θώδηθεο  αζύλδεηα, παξαδείγκαηνο  ράξηλ : 

¨αξξελσπόο¨, ¨θαινληπκέλνο¨, ¨πγηείο¨, όπνπ  έρνπκε  παξάζεζε  ηνπ  αηζζεηηθνύ  

θώδηθα , θαη  ζηε  ζπλέρεηα  ηνπ  θώδηθα  πγείαο. ηελ  πεξίπησζε  ησλ  ππαιιειηθώλ  

θσδίθσλ, ε  ρξήζε  από  ηνλ  νκηιεηή  ελόο  αξρηθνύ  θώδηθα, νδεγεί  ζπλεπαγσγηθά  

θαη  ζπλεηξκηθά  (θάηη  πνπ  εληνπίδεηαη  θαη  ζην  ιόγν  ηνπ), ζηελ  εκθάληζε  θαη  

άιισλ  ζηε  ζπλέρεηα. Παξαζηαηηθά  αλαθέξνληαη  νη  αθόινπζεο  ζπλεπαγσγέο : 

 

¨δηαθεκηζηηθή  αθίζα  Assos  International¨    ¨γπκλαζκέλνο¨ ,   ¨εκθαλίζηκνο¨ 

(θώδηθαο  αγνξάο)                                          (θώδηθαο  πγείαο)   (αηζζεηηθόο θώδηθαο) 



 21 

 

¨ζπγθεθξηκέλε  κάξθα  ηζηγάξσλ¨                           ¨πνιύ  επράξηζηεο  ζηηγκέο¨ 

(θώδηθαο  αγνξάο)                                                         (αηζζεηηθόο  θώδηθαο) 

 

9.β. Παπαηηπήζειρ 

 

 Μηα  πξώηε  παξαηήξεζε  αλαθνξηθά κε  ηε  ζπλέληεπμε  ηνπ  δεύηεξνπ  

νκηιεηή  αθνξά  ζηνλ  πξσηνεκθαληδόκελν  θώδηθα  ηεο  ζπλέληεπμήο  ηνπ. Θεσξείηαη  

όηη  ν  πξσηνεκθαληδόκελνο  θώδηθαο  ζε  κηα  ζπλέληεπμε, ραξαθηεξίδεη  ζηε  ζπλέρεηα  

θαη  ην  ζύλνιν  ηεο  ζπλέληεπμεο, δειαδή  καο  δίλεη  ην  ζηίγκα  πξόο  ηα  πνύ  ζα  

θηλεζεί  ν  εξσηώκελνο, πνηνο  θώδηθαο  ζα  είλαη  ζπρλόηεξνο  ζε  εκθάληζε .ηελ  

παξνύζα  ζπλέληεπμε  ν  πξσηνεκθαληδόκελνο  θώδηθαο, ν  θώδηθαο  αγνξάο, ζπκπίπηεη  

ζε  πνζνζηό  ζπρλόηεηαο  κε  ηνλ  αμηνινγηθό  θώδηθα, ελώ  κόιηο  πνπ  μεπεξλά  ζηε  

ζπρλόηεηα  εκθάληζεο  ηνλ  ελζπκηθό  θώδηθα. Θα  κπνξνύζε  ινηπόλ  λα  ηζρπξηζηεί  

θαλείο  όηη  εκθαλίδεηαη, δηαθαίλεηαη  κηα  ζπγθπξηαξρία  θσδίθσλ . 

 Απηό  βέβαηα  έξρεηαη  ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  πξνζκνλή  ησλ  παξαγσγώλ  ηεο  

δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο,  νη  νπνίνη  ππνιόγηδαλ  όηη  ν  θαηαλαισηήο  εξρόκελνο  ζ’ 

επαθή  κε  ηελ  αθίζα  ζα  πξνρσξνύζε  ζηελ  έκκεζε  ζύλδεζε  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  

κάξθαο  ηζηγάξσλ  όρη  κε  θάπνην  ¨πιηθό¨  θώδηθα, όπσο  ν  θώδηθαο  αγνξάο, αιιά  κε  

θάπνην  ¨ηδεαιηζηηθό¨  θώδηθα, όπσο  είλαη  ν  εζηθόο  θώδηθαο  θαη  όπσο  έθαλε  ν  

πξνεγνύκελνο  νκηιεηήο  (βιέπε  ηελ  αλάιπζε  ηεο  πξνεγνύκελεο  ζπλέληεπμεο). 

 Δπίζεο, ν  δεύηεξνο  νκηιεηήο, πνπ  είλαη  κε - θαπληζηήο, αλαθέξεηαη  

αλαιπηηθά  όρη  κόλν  ζην νπηηθό  κήλπκα  αιιά  θαη  ζηε  γισζζνινγηθή  

πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  κηάο  θαη  σο  κε  θαπληζηήο  δελ  έρεη  λα  

θνβεζεί  ηίπνηα  από  ηε  ζπγθεθξηκέλε  πξνεηδνπνίεζε, αληηιακβαλόκελνο  όηη  

πξόθεηηαη  γηα  κηα  ηδεαηή  παξνπζίαζε  ηνπ  πξντόληνο. 

 Έλα  άιιν  ραξαθηεξηζηηθό  ηεο  ζπλέληεπμεο  ηνπ  είλαη  όηη  εληνπίδεη  ηελ  

παξνπζία  ησλ  δηαθεκηζηηθώλ  αθηζώλ  θπξίσο  ζηα  πεξηνδηθά, ρσξίο  λα  παξαιείπεη  

λ’ αλαθέξεη  όηη  νη  ζπγθεθξηκέλεο  δηαθεκίζεηο  ηνπ  ζπκίδνπλ  παξόκνηεο  άιισλ  

κάξθσλ  ηζηγάξσλ. 
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 Σέινο, ν  δεύηεξνο  απηόο  νκηιεηήο  δελ  παξαιείπεη  λα  ζρνιηάζεη  θαη  ηα  

ρξώκαηα  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο, πεξηνξίδνληαο  έηζη  ζε  πνιύ  κηθξό  ην  πνζνζηό  

ησλ  ζηνηρείσλ  ησλ  αθηζώλ  πνπ  έρνπλ  δηαθύγεη  ηεο  πξνζνρήο  ηνπ. 

 

9.γ. ςμπέπαζμα  

 

 Από  ηε  ζεκεησηηθή  αλάιπζε  ηεο  ζπλέληεπμεο  ηνπ  δεύηεξνπ  νκηιεηή  

δηαπηζηώλεηαη  όηη  ε  δηαθεκηζηηθή  αθίζα  επηηπγράλεη  ην  ζθνπό  ηεο, λα  πεξάζεη,  

δειαδή,  ηα  κελύκαηά  ηεο  αθνύ  ν  νκηιεηήο  πηζηεύεη  όηη  ην  αληηιακβάλεηαη  όρη  

κόλν  ν  ίδηνο  αιιά  θαη  γεληθόηεξα  ν  θόζκνο. Δπίζεο, από  ηελ  αλάιπζε  ηεο  

ζπλέληεπμεο  πξνθύπηεη  όηη  ν  νκηιεηήο  έρεη  ήδε  αληηιεθζεί  έλαλ  ζπγθεθξηκέλν  

ζρεδηαζκό  παξαγσγήο  θαη  πξνώζεζεο  πνπ  αθνινπζνύλ  όιεο  νη  δηαθεκηζηηθέο  

εηαηξίεο  όηαλ  πξόθεηηαη  γηα  κάξθα  ηζηγάξσλ  (βιέπε  αλαθνξέο  ζηελ  Camel, Silk  

Cut, Marlboro). Πξόθεηηαη  ινηπόλ  αλακθηζβήηεηα, όπσο  νκνινγεί  θαη  ν  νκηιεηήο, 

γηα  πεηπρεκέλεο  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο. 

 

10. ςμπεπάζμαηα 

 

 Δμεηάδνληαο  θαλείο  πξνζεθηηθά  ηηο  δύν  ζπλεληεύμεηο  κπνξεί  εύθνια  λα  

δηαθξίλεη  θάπνηα  ζεκεία  πνπ  αμίδεη  λα  ηύρνπλ  ηδηαίηεξνπ  ζρνιηαζκνύ. Έηζη  

ινηπόλ, ν  πξώηνο  νκηιεηήο, πνπ  αμίδεη  λα  ζεκεησζεί  όηη  είλαη  θαπληζηήο, μεθηλάεη  

ηε  ζπλέληεπμε  ηνπ  κε  ηνλ εζηθό  θώδηθα, δηόηη  ίζσο  ζαλ  άηνκν  εκπιεθόκελν  κε  

ην  θάπληζκα  λα  επηδηώθεη  ππνζπλείδεηα  λα  ¨πεξάζεη¨  από  κία, θαηά  γεληθή  

νκνινγία  αξλεηηθή  έλλνηα, ην  θάπληζκα, ζην  κήλπκα  ηνπ  εζηθνύ  θώδηθα, ελόο  

θώδηθα  κε  ζεηηθά  θνξηηζκέλε  αμία. Γη’ απηό  ην  ιόγν  άιισζηε  θαη  απνθεύγεη  λ’ 

αλαθεξζεί  δηεμνδηθά  ζηε  γισζζνινγηθή  πξνεηδνπνίεζε  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Τγείαο  

όπσο  θάλεη  ν  δεύηεξνο  νκηιεηήο, πνπ  δελ  θνβάηαη  λα  κηιήζεη  γη’ απηό  ην  ζέκα. 

 Δπίζεο, ν  πξώηνο  νκηιεηήο, σο  θαπληζηήο, πξνζέρεη  όηη  ν  έλαο  από  ηνπο  

δύν  πξσηαγσληζηέο  ηεο  δηαθεκηζηηθήο  αθίζαο  θαπλίδεη, δελ  κπόξεζε  όκσο  θαη  λα  

δηαθξίλεη  όηη  ν  πξσηαγσληζηήο  πνπ  θαπλίδεη    θαη  ζηηο  δύν  δηαθεκηζηηθέο  αθίζεο, 
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δελ  είλαη  ην  ίδην  πξόζσπν, ελώ  παξάιιεια  ζπλδπάδεη  ηελ  παξνύζα  ζθελή  κε  

επράξηζηεο  θαη  θηιηθέο  πξνζσπηθέο ζηηγκέο. 

Πάλησο  θαη  νη  δύν  νκηιεηέο  ζπκθσλνύλ  όηη  πξόθεηηαη  γηα  κία  πεηπρεκέλε  

δηαθεκηζηηθή  ζεηξά, πνπ  ηνπο  ζπκίδεη  όκσο  είηε  παξόκνηεο  δηαθεκηζηηθέο  

θακπάληεο  είηε  θάπνηεο  θηλεκαηνγξαθηθέο  ηαηλίεο  (ζηε  δεύηεξε  απηή  ζπλέληεπμε  

κεηνλεθηεί  ζε  εκθαλίζεηο  ν  εζηθόο  θώδηθαο). 

 Δπίζεο, θαη  νη  δύν  νκηιεηέο  πηζηεύνπλ  όηη  ην  νπηηθό κήλπκα  πνπ  πεξλάεη  

από  ηε  δηαθήκηζε  είλαη  ηζρπξόηεξν  θαη  από  ηνλ  θίλδπλν  πγείαο  πνπ  δηαηξέρεη  

θαλείο  από  ην  θάπληζκα, θαζηζηώληαο  ηε  δηαθήκηζε  πεηπρεκέλε, αιιά - όπσο  

ηζρπξίδνληαη  θαη  νη  ίδηνη  νη  νκηιεηέο - θαη  πνιύ  έμππλε !  Σέινο, θαη  νη  δύν  νη  

νκηιεηέο  ζπλδπάδνπλ  ηελ  εηθόλα  θαη  ησλ  δύν  δηαθεκηζηηθώλ  αθηζώλ  κε  ην  

αλδξηθό  θύιν  (θώδηθαο  θνηλσληθώλ  νκάδσλ)  απνθεύγνληαο  επηκειώο  λα  

αλαθεξζνύλ  ή  λα  θάλνπλ  λύμε  γηα  θάπνηα  ζειπθή  εηθόλα. 
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      ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ  ΚΩΔΙΚΩΝ  1. 
 

Κώδικερ Ηθικόρ Σπόπος 
ζυήρ 

Σςπο- 
λογικόρ 

Ανατς-
σήρ 

Αιζθη-
ηικόρ 

Νοοηπο-
πίαρ 

Αγοπάρ Αξιολο- 
γικόρ 

Ψςσα- 
γυγίαρ 

Κοινυνικών 
ομάδυν 

επ. 9   2 
40% 

     1 
  20% 

     1 
  20% 

  1 
20% 

    

επ.10   2 
50% 

       2 
50% 

   

επ.11   2 
50% 

       2 
50% 

   

επ.12 - - - - - - - - - - 

επ.13   1 
33,3% 

      2 
66.6% 

     

επ.14   5 
41.6% 

       4 
33.3% 

   2 
16.6% 

   2 
16.6% 

  1 
8.3% 

επ.15 - - - - - - - - - - 

επ.16    3 
42.7% 

      2 
28.5% 

  1 
14.2% 

   

επ.17     1 
33.3% 

    1 
33.3% 

    1 
33.3% 

   

επ.18 - - - - - - - - - - 

επ.19        1 
100% 

     

επ.20   1 
25% 

    1 
25% 

   1 
25% 

   1 
25% 

  

επ.21      3 
75% 

    1 
25% 

   

ύνολο  16 
29% 

  1 
1.8% 

   1 
1.8% 

 12 
22% 

  4 
7.2% 

  4 
7.2% 

  11 
 20% 

  3 
5.4% 

  2 
3.6% 

  1 
1.8% 

 
ςσνόηηηα   εμθάνιζηρ   κώδικα  ανά  επώηηζη 
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ΗΜΕΙΩΣΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ  ΚΩΔΙΚΩΝ  2. 
 

Κώδι- 
κερ 

Ηθικόρ Αγοπάρ Αιζθηηι-
κόρ 

Τγείαρ Σπόπος 
ζυήρ 

Αξιολο-
γικόρ 

Οικολο-
γικόρ 

Σοπολο-
γικόρ 

Κοινυ-
νικών 
ομάδυν 

Ψςσα- 
γυγίαρ 

Ψςσολο- 
γικόρ 

Επ.9    2 
50% 

  1 
25% 

  1 
25% 

        

Επ.10     2 
33.3% 

    1 
16.6% 

   2 
33.3% 

     1 
16.6% 

     

Επ.11     2 
100% 

         

Επ.12     5 
33.3% 

    4 
26.6% 

   1 
6.6% 

   1 
6.6% 

   2 
13.3% 

   1 
6.6% 

   1 
6.6% 

   

ΕΡ.13     1 
25% 

    2 
50% 

    1 
25% 

  

Επ.14  3 
100% 

         

Επ.15  - - - - - - - - - - 

Επ.16             2 
  50% 

    2 
  50% 

 

Επ.17    3 
75% 

     1 
25% 

     

Επ.18    2 
40% 

  1 
20% 

    1 
20% 

       1 
  20% 

Επ.19      1 
100% 

        

Επ.20     2 
66.6% 

     1 
33.4% 

     

Επ.21    1 
33.3% 

          2 
66.7% 

 

ύνολ
ο 

  2 
3.8% 

  19 
36.5% 

  11 
21.1% 

  3 
5.7% 

  1 
1.9% 

  6 
11.5% 

  1 
1.9% 

  1 
1.9% 

  3 
5.7% 

  4 
7.6% 

 

 
ςσνόηηηα  εμθάνιζηρ  κώδικα  ανά  επώηηζη 
%  ςσνόηηηα  εμθάνιζηρ  κώδικα  ανά  επώηηζη 
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