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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών είναι υψηλή σε όλο τον κόσμο. Η 

Ευρώπη είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση και η Ελλάδα 

μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παγκοσμίως (European Commission 2004, 

Alcoweb 2002c,d,e,f,g, Brundtland 2002, ICAP 2002β). Τα προβλήματα υγείας 

(κίρρωση του ήπατος, καρκίνος του οισοφάγου, επιληψία,' τροχαία ατυχήματα, 

αυτοκτονίες, γενετικές ανωμαλίες, διάφορα ατυχήματα στο σπίτι και στην εργασία 

κ.ά.), αλλά και τα κοινωνικά (εγκληματικότητα, οικογενειακά προβλήματα, βία, 

χουλιγκανισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, μείωση παραγωγικότητας στον εργασιακό 

χώρο κ.ά..) που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, είναι πολλά 

(European Commission 2004, Alcoweb 2002b, Brundtland 2002, Beaver 1997, Scott 

et al. 1992, Waterson 1989). Μάλιστα, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους και μία στις 

δέκα Ευρωπαίες, καταναλώνουν αλκοόλ σε επίπεδα επικίνδυνα και βλαβερά για την 

υγεία, ενώ το 5% των Ευρωπαίων ενηλίκων είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ (The 

Globe, 2002e). Για τους παραπάνω λόγους, το περιεχόμενο των διαφημίσεων αλκοόλ, 

σε συνδυασμό με τη μεγάλη διαφημιστική δαπάνη του κλάδου, τα τελευταία χρόνια 

έχει προσελκύσει την προσοχή όσων ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι επικριτές των διαφημίσεων αλκοόλ υποστηρίζουν ότι οι δύο παραπάνω 

παράγοντες οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωσή του. Πιο συγκεκριμένα, 

υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις αλκοόλ από τη μία πετυχαίνουν να δημιουργήσουν 

νέους πότες και από την άλλη να αυξήσουν τις πωλήσεις στους ήδη υπάρχοντες, ιδίως 

στους βαρείς χρήστες (heavy users). Οι διαφημίσεις αλκοόλ κατηγορούνται ότι 

σκόπιμα προωθούν τα ποτά ως απαραίτητα για τον πλούτο, την ατομικότητα και την 

επιτυχία στην εργασία, στον αθλητισμό και στις κοινωνικές και σεξουαλικές 

συναναστροφές, ενώ παρουσιάζουν την κατανάλωση αλκοόλ ως απαραίτητο στοιχείο
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σε ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων. Οι επικριτές των συγκεκριμένων 

διαφημίσεων υποστηρίζουν ότι τα απεικονιζόμενα σε αυτές ανθρώπινα μοντέλα 

παρουσιάζονται αρκετά νέα, ελκυστικά, επιτυχημένα, πλούσια, ευτυχισμένα και 

δυναμικά, ενώ κάποια από αυτά είναι διασημότητες. Υποστηρίζεται από πολλούς ότι 

οι διαφημίσεις αλκοόλ είναι μονόπλευρες, δηλαδή προβάλλουν την κατανάλωση 

αλκοόλ και τους πότες με θετικό τρόπο και αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στις 

αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ, ενθαρρύνοντας έτσι την υπερβολική 

και ανεύθυνη κατανάλωση. Κάποιοι επικριτές των διαφημίσεων αλκοόλ 

υποστηρίζουν ότι αυτές απευθύνονται συχνά σε συγκεκριμένες υποομάδες του 

πληθυσμού, που θεωρούνται πιο ευάλωτες στις επιρροές των Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας και στην κατανάλωση αλκοόλ, ιδίως στους νέους, τις γυναίκες και τους 

μαύρους (οι τελευταίοι κυρίως στο εξωτερικό) (Strickland et al., 1982).

Όσον αφορά στα παιδιά, στους εφήβους και στους νέους, υποστηρίζεται από 

τους επικριτές των διαφημίσεων αλκοόλ ότι αποτελούν ένα σημαντικό κοινό στόχο 

(target group) για τον κλάδο, επειδή εκπροσωπούν την αγορά του μέλλοντος. 

Ισχυρίζονται ότι οι διαφημίσεις αλκοόλ σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι 

ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για το κοινό αυτό, ενώ οι επιχειρήσεις αλκοόλ 

αναπτύσσουν συνεχώς καινούριες τεχνικές marketing, που στοχεύουν στα πολύ 

νεαρά άτομα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ανάπτυξη (από το 1995) μίας μεγάλης 

ποικιλίας αλκοολούχων ποτών χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, τα ονομαζόμενα 

«alcopops», τα οποία απευθύνονται στις μικρές ηλικίες (μέσω της γλυκιάς γεύσης 

τους, των έντονων χρωμάτων, της χρήσης cartoons κ.ά.) και στοχεύουν στο να τις 

εξοικειώσουν με τη γεύση του αλκοόλ και να τις εντάξουν στους μόνιμους 

καταναλωτές (Institute of Alcohol Studies, 2001). Μία νέα μορφή marketing των 

αλκοολούχων ποτών είναι η χρήση των ιστοσελίδων (websites) τους, που θεωρείται
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ότι είναι πολύ ελκυστικές για τα νεαρά άτομα. Άλλα δύο παραδείγματα που 

αναφέρουν οι επικριτές, είναι οι χορηγίες των επιχειρήσεων αλκοόλ σε αθλητικές 

εκδηλώσεις και ομάδες, καθώς και σε μουσικές δραστηριότητες (συναυλίες, clubs, 

CDs, videoclips κ.ά.).

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις αλκοόλ και οι διαφημιστικές εταιρίες 

ισχυρίζονται ότι οι διαφημίσεις αλκοόλ στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεων μόνο 

της εκάστοτε διαφημιζόμενης μάρκας, προκαλώντας αλλαγή στη προτίμηση μεταξύ 

των διαφόρων ειδών ποτών ή των μαρκών του ίδιου είδους, και στην ενίσχυση του 

βαθμού «εμπιστοσύνης στη μάρκα» (Brand Loyalty) από τους χρήστες. Προσθέτουν 

ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις μίας αιτιώδους σχέσης μεταξύ της διαφήμισης και του 

συνολικού όγκου κατανάλωσης αλκοόλ ή του μεγέθους των προβλημάτων που 

συνδέονται με αυτό, οπότε οι διάφορες απαγορεύσεις / περιορισμοί των διαφημίσεων 

αλκοόλ (που, όπως υποστηρίζουν, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο των 

οινοπνευματωδών, στις διαφημιστικές εταιρίες και στα διαφημιστικά μέσα) δε 

δικαιολογούνται. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι καθώς τα αλκοολούχα ποτά είναι νόμιμο 

προϊόν, θα πρέπει να είναι νομικά επιτρεπτή η διαφήμισή τους και χρησιμοποιούν για 

αυτό, το επιχείρημα της «ελευθερίας του λόγου», που είναι ένα συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα. Βέβαια, οι επικριτές των διαφημίσεων αλκοόλ 

αντιπαραθέτουν ότι ο εμπορικός λόγος δεν μπορεί να τυγχάνει της ίδιας προστασίας 

με τον πολιτικό, όταν διακυβεύονται η υγεία και η ευζωία των πολιτών (Ζώτος, 

2002). Πάντως, οι υποστηρικτές των διαφημίσεων αλκοόλ ισχυρίζονται ότι η 

χρησιμοποίηση αμφιλεγόμενης θεματολογίας στις διαφημίσεις (βλ. προηγούμενο 

σημείο της ενότητας) έχει μεγαλοποιηθεί από τους επικριτές των διαφημίσεων.

Η διαμάχη σχετικά με τις διαφημίσεις αλκοόλ έχει ενταθεί στις Η.Π.Α., σε 

πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Στις Η.Π.Α., το Νοέμβριο του 1996
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σταμάτησε μία σχεδόν πενηντάχρονη (από το 1948) εθελοντική αποχή των εταιριών 

από τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών υψηλής απόσταξης στην τηλεόραση, 

εντείνοντας τις αντιδράσεις εναντίον των διαφημίσεων αλκοόλ (The Globe, 2002a). 

Πάντως, ο κλάδος των οινοπνευματωδών στη χώρα, έχει έναν εθελοντικό κώδικα 

δεοντολογίας για την αποτροπή της προώθησης αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους 

(World Federation of Advertisers, 2003b).

Στις χώρες της Ευρώπης, το σύστημα ρύθμισης των διαφημίσεων αλκοόλ δεν 

είναι ομοιογενές. Υπάρχει μία ποικιλία εθνικών περιορισμών και ελέγχων, 

περιλαμβάνοντας τόσο νομοθετημένους κανονισμούς όσο και εθελοντικούς κώδικες 

αυτο-ρύθμισης (self-regulation), που διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Institute of 

Alcohol Studies 2004, 2001). Όμως, ένα στοιχείο που είναι κοινό για πολλές χώρες, 

είναι η παραβίαση των κανονισμών από τις επιχειρήσεις αλκοόλ. Πάντως, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασχοληθεί νομοθετικά με τις διαφημίσεις αλκοόλ. Το Άρθρο 

15 (Article 15) της Οδηγίας για Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα (Television Without 

Frontiers Directive, TWF), η οποία ενσωματώθηκε στους εθνικούς νόμους με στόχο 

την εναρμόνισή τους, καθορίζει τα διάφορα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να 

ακολουθούν οι τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ π.χ. να μην ενθαρρύνουν την 

υπερβολική κατανάλωση (Institute of Alcohol Studies 2004, Σύνδεσμος 

Διαφημιζομένων Ελλάδος 2001γ,δ). Επίσης, στα πλαίσια της προσπάθειας του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization, WHO) για μείωση της 

κατανάλωσης αλκοόλ και των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτήν, έχουν 

υπογραφεί από πολλές χώρες της Ευρώπης - μέλη του WHO κάποια σημαντικά 

έγγραφα πολιτικής, όπως το «Σχέδιο Ενεργειών για την Κατανάλωση Αλκοολούχων 

Ποτών στην Ευρώπη 2000-2005» (European Alcohol Action Plan 2000-2005) και ο 

«Ευρωπαϊκός Καταστατικός Χάρτης του Αλκοόλ, 1995» (1995 WHO European
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Charter On Alcohol), στα οποία τίθεται και το ζήτημα της διαφήμισης των 

αλκοολούχων ποτών (Eurocare 2004b,c, World Health Organization Regional Office 

for Europe 2004a). Περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση (κανονισμοί για τις 

διαφημίσεις αλκοόλ και σχετικές αντιδράσεις / ανησυχίες) στις διάφορες χώρες της 

Ευρώπης, τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δράση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στις ακόλουθες 

πηγές: Eurocare (2004b,c), Institute of Alcohol Studies (2004), World Health 

Organization Regional Office for Europe (2004a,b), Alcohol Alert (2003), Rodriguez- 

Martos (2003), The Globe (2003a), (2002b,c,d,e), van Dalen (2003), World 

Federation of Advertisers (2003a), Alcoweb (2002a), Osterberg και Karlsson (2002), 

Randen και Lunde (2002), Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (2001 β,γ), (2000), 

(1999), Circus (1989), Harrison και Godfrey (1989).

Στην Ελλάδα, οι αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ δεν έχουν 

προσελκύσει μέχρι σήμερα το ανάλογο ενδιαφέρον της κοινωνίας. Ο τρόπος 

κατανάλωσης ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένος με κοινωνική συνεύρεση, παρέα, γλέντι, 

γεύμα και εορταστικές εκδηλώσεις, γεγονός που δεν έκανε άμεσα ορατές τις 

αρνητικές συνέπειες στην υγεία και στη συμπεριφορά των χρηστών (Ζώτος, 2002). Η 

αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στις διαφημίσεις αλκοόλ είναι χαλαρή, κάτι που 

ίσως οφείλεται στον τρόπο κατανάλωσης, στην έλλειψη πληροφόρησης για τα 

προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και στο ότι η Ελλάδα είναι παραγωγός 

χώρα. Βέβαια, χρειάζεται να γίνει κάποια ξεχωριστή εκτεταμένη έρευνα (η οποία δεν 

είναι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης) για την ακριβή εκτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης στη χώρα. Στην Ελλάδα επιτρέπεται η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών 

σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.). Οι μόνοι περιορισμοί που 

υπάρχουν είναι αυτοί της Οδηγίας για Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα (βλ. προηγούμενη



παράγραφο), οι περιορισμοί στον αριθμό των διαφημίσεων αλκοόλ ανά μέρα για κάθε 

τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό (Institute of Alcohol Studies, 2004) και αυτοί 

που ισχύουν εθελοντικά σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης (Ε.Κ.Δ.) της 

Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας (ΕΔΕΕ), ο οποίος έχει εγκριθεί επίσημα 

απ’όλους τους σχετικούς φορείς και αφορά σε όλες τις διαφημίσεις (Σιώμκος 1994, 

σελ. 151-161).

Μπορεί οι επικριτές και οι υποστηρικτές των διαφημίσεων αλκοόλ να 

αναπτύσσουν τη δική τους επιχειρηματολογία, αλλά αυτή δε στηρίζεται σε πολλές 

εμπειρικές μελέτες σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες των συγκεκριμένων 

διαφημίσεων. Ενώ είναι πρακτικά δύσκολο να αποδειχθεί αιτιώδης σχέση ανάμεσα 

στη διαφήμιση και στην κατανάλωση αλκοόλ, είναι δυνατό να εξεταστεί το ποιά είναι 

τα συχνότερα στοιχεία περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο αντικειμενικός στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση μίας συστηματικής 

ανάλυσης του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση. Η 

βασική ερευνητική ερώτηση στην οποία προσδοκάται να δοθεί απάντηση με την 

ανάλυση των διαφημίσεων που συλλέχθηκαν είναι: «Ποιά είναι η συχνότητα 

εμφάνισης των διαφόρων διαφημιστικών Θεμάτων και Εκκλήσεων (Themes and 

Appeals), των Ανθρώπινων Μοντέλων (Human Models) και των διαφόρων Τεχνικών 

Παρουσίασης (Techniques of Presentation) στις διαφημίσεις αλκοόλ που 

προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση;»



Τρεις είναι οι επιμέρους ερευνητικές ερωτήσεις:

1) «Ποιά είναι η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων διαφημιστικών θεμάτων και 

εκκλήσεων;». Υπάρχουν κάποια αμφιλεγόμενα θέματα / εκκλήσεις (βλ. Ενότητα: 

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων, Υποενότητα: Θέματα και 

Εκκλήσεις) τα οποία έχουν δεχτεί μεγάλη κριτική από τους «πολέμιους» των 

διαφημίσεων αλκοόλ ότι είναι ακατάλληλα για τις διαφημίσεις αυτές και ότι 

χρησιμοποιούνται συχνά (Finn και Strickland 1982, Strickland et al. 1982). Με 

την παρούσα έρευνα προσδοκάται να διαπιστωθεί αν όντως χρησιμοποιούνται 

συχνά κάποια αμφιλεγόμενα θέματα / εκκλήσεις και γενικά, ποια θέματα / 

εκκλήσεις κυριαρχούν στις διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση.

2) «Ποιά είναι η συχνότητα εμφάνισης και το πλήθος των ανθρώπινων μοντέλων 

στις διαφημίσεις, τόσο συνολικά όσο και των διαφόρων υποομάδων τους (λευκοί 

/ μαύροι / άλλες φυλές, άντρες / γυναίκες, ηλικιακές κατηγορίες, ζευγάρια, 

διασημότητες);». Πιστεύεται ευρέως (Alcohol Alert 2001a, Institute of Alcohol 

Studies 2001, Strickland et al. 1982) ότι συγκεκριμένες υποομάδες του 

πληθυσμού, ιδίως νέοι, γυναίκες, μαύροι (στο εξωτερικό κυρίως), αποτελούν 

κοινά στα οποία στοχεύουν ειδικά οι διαφημίσεις αλκοόλ. Εξαιτίας των 

ισχυρισμών ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται μία διαφήμιση υποδηλώνεται 

έμμεσα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων μοντέλων που απεικονίζονται 

σε αυτήν (Finn και Strickland, 1982), εξετάζοντας τη συχνότητα εμφάνισης των 

διαφόρων υποομάδων ανθρώπινων μοντέλων θα διαπιστωθεί έμμεσα αν οι 

γυναίκες, νέοι κ.τ.λ. στοχεύονται ειδικά από τις διαφημίσεις αλκοόλ στην 

ελληνική τηλεόραση και γενικά, ποιες υποομάδες στοχεύονται περισσότερο (θα 

είναι αυτές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης / πλήθος μοντέλων).
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3) «Ποιά είναι η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων τεχνικών παρουσίασης, των 

απεικονιζόμενών δραστηριοτήτων (activities) και σκηνικών (settings) και ποιά 

είναι η χρονική διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων (μέση διάρκεια, 

συχνότητα εμφάνισης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια);». Κάποιες τεχνικές 

παρουσίασης μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες, γιατί π.χ. προβάλλουν την 

κατάχρηση στην κατανάλωση αλκοόλ ή παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά 

με τις επιβλαβείς συνέπειες του αλκοόλ, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

διαπιστωθεί ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται συχνά και ποιες όχι. Το ζήτημα των 

δραστηριοτήτων και των σκηνικών έχει ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των 

επικρίσεων των διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών ότι απεικονίζουν επικίνδυνες / 

ριψοκίνδυνες δραστηριότητες και ότι πολλά σκηνικά και δραστηριότητες που 

παρουσιάζονται σε αυτές είναι ακατάλληλα για κατανάλωση αλκοόλ (Finn και 

Strickland, 1982). Ο σκοπός της εξέτασης της χρονικής διάρκειας των 

διαφημιστικών μηνυμάτων αλκοόλ είναι, κυρίως, να διαπιστωθεί αν 

χρησιμοποιείται στον κλάδο η επιλογή μεγάλης χρονικής διάρκειας για να 

αυξηθεί, ενδεχομένως, η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων.

Η ερευνητική αυτή εργασία είναι σημαντική για διάφορους λόγους. 

Καταρχήν, διευρύνει την περιορισμένη πληροφόρηση και αυξάνει τη γνώση σχετικά 

με το υπό εξέταση ζήτημα. Στην Ελλάδα, η μόνη σχετική ερευνητική προσπάθεια που 

έχει δημοσιευτεί είναι του Ζώτου (2002), η οποία όμως αφορά στις διαφημίσεις 

αλκοόλ στα περιοδικά. Δεν έχει δημοσιευτεί, ακόμη, σχετική έρευνα που να αφορά 

στις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών στην ελληνική τηλεόραση. Στο εξωτερικό δε, 

από τις λίγες υπάρχουσες μελέτες, ελάχιστες αναφέρονται στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις (οι περισσότερες αφορούν στα περιοδικά) και οι περισσότερες από αυτές
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έχουν πραγματοποιηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (όπως των Atkin και 

Block 1981, Finn και Strickland 1982).

Ένας σημαντικός λόγος που επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα η ανάλυση 

τηλεοπτικών διαφημίσεων και όχι διαφημίσεων σε κάποιο άλλο μέσο είναι ότι σχεδόν 

το σύνολο του πληθυσμού της χώρας μπορεί να προσεγγιστεί από την τηλεόραση και 

η μέση ημερήσια τηλεθέαση κατ’άτομο είναι πολύ υψηλή, οπότε η έκθεση ατόμων 

στις τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ είναι πολύ μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα, το 2001 

υπήρχαν στην Ελλάδα 3.500.000 οικίες με τηλεοπτικές συσκευές (Ξανθάκης, 2003β) 

και η τηλεόραση αδιαμφισβήτητα έρχεται πρώτη από όλα τα ΜΜΕ ως πηγή 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Έλληνα, ασχέτως φύλου ή κοινωνικής ομάδας: το 

97,8% του συνόλου των Ελλήνων είναι τηλεθεατές (το 97,3% των ανδρών και το 

98,3% των γυναικών), σύμφωνα με στοιχεία της MRB Hellas για το 2001 (Σιώμκος 

2002, σελ.654). Επιπλέον, η μέση ημερήσια τηλεθέαση στην Ελλάδα το 2002 ήταν 3 

ώρες και 44 λεπτά κατ’άτομο, 12 λεπτά μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρώπης 

(δεδομένα από 36 χώρες) και αυξημένη κατά 4 λεπτά σε σχέση με το 2001 και 5 σε 

σχέση με το 2000 (AGB Hellas, 2003). Έτσι, παρά την αυξανόμενη διείσδυση και 

χρήση νέων μέσων όπως το Internet, η «κατανάλωση» της τηλεόρασης δε φαίνεται να 

μειώνεται, αλλά παραμένει πολύ μεγάλη, οπότε η έκθεση των καταναλωτών στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ είναι μεγάλη και αποκτά ιδιαίτερη σημασία η 

ανάλυσή τους.

Ένας άλλος λόγος που επιλέχθηκε η τηλεόραση είναι ότι τα χαρακτηριστικά 

του διαφημιστικού αυτού μέσου δίνουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους να 

αξιοποιήσουν πολλά θέματα / εκκλήσεις, τεχνικές παρουσίασης και να εμπλουτίσουν, 

γενικά, το περιεχόμενο των διαφημίσεων με περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τις 

διαφημίσεις στα άλλα μέσα. Η τηλεόραση, εκτός από τα τρία κοινά στοιχεία (φωνή.
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μουσική, ηχητικά εφφέ) που παρουσιάζει με το ραδιόφωνο, μπορεί να προβάλει 

κίνηση και να απεικονίσει δράση. Είναι ένα οπτικοακουστικό και άκρως δημιουργικό 

μέσο, πολύ αποτελεσματικό στο ερέθισμα της προσοχής του κοινού και στη 

δημιουργία ατμόσφαιρας μέσα από τη χρήση ειδικών οπτικών εφφέ, χρωμάτων και 

εναλλαγής εικόνων.

Η μεγάλη σημασία της τηλεόρασης για τη διαφήμιση των αλκοολούχων 

ποτών φαίνεται και από τη διαφημιστική δαπάνη στο συγκεκριμένο μέσο. Σύμφωνα 

με στοιχεία της Media Services (Ξανθάκης, 2003α), η διαφημιστική δαπάνη των 

οινοπνευματωδών στην τηλεόραση το 2002 ανήλθε σε 42.185.611 ευρώ, που 

αντιστοιχεί στο 70,18% της συνολικής (δηλ. σε όλα τα διαφημιστικά μέσα) 

διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών το ίδιο έτος (60.106.476 ευρώ). 

Δηλαδή, η τηλεόραση αποσπά το μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής δαπάνης 

των αλκοολούχων ποτών, οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάλυση των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι τα οινοπνευματώδη συγκεντρώνουν το 

5,92% της συνολικής τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης για το 2002 (που είναι 

712.588.777 ευρώ, πηγή: Ένωση Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας, 2004α), ένα 

ποσοστό που τα κατατάσσει στις πρώτες θέσεις των κλάδων (με βάση την τηλεοπτική 

διαφημιστική δαπάνη για το 2002).

Η ανάλυση του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ αποτελεί το 

απαραίτητο πρώτο βήμα της προσπάθειας εξερεύνησης του ρόλου της διαφήμισης 

στη δημιουργία και διατήρηση των σχετικών με το αλκοόλ προβλημάτων. Τα 

δεδομένα αυτής της ερευνητικής εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη 

σχετικής πολιτικής από την πολιτεία, καθώς και για τη διαμόρφωση εξειδικευμένου 

κώδικα δεοντολογίας για τις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών. Πιο συγκεκριμένα, τα 

ευρήματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις διάφορες κρατικές
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αρχές, το προσωπικό προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου των προβλημάτων που 

σχετίζονται με το αλκοόλ, τους υπεύθυνους για τη δημόσια υγεία, τους συνηγόρους / 

ενώσεις / ινστιτούτα των καταναλωτών, τους νομικούς και κοινωνιολόγους, το 

Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, την Ένωση Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας 

και όποιον άλλο ασχολείται με την πρόληψη και καταστολή των προβλημάτων του 

αλκοόλ.

Ακόμη, οι επιχειρήσεις του κλάδου και οι συνεργαζόμενες με αυτές 

διαφημιστικές εταιρίες μπορούν, εξετάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, να δουν ποια 

στοιχεία περιεχομένου χρησιμοποιούνται περισσότερο στις διαφημίσεις αλκοόλ και 

να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των δικών τους διαφημίσεων είτε με χρήση των 

ίδιων στοιχείων (αν θέλουν να ακολουθήσουν τις πρακτικές των ανταγωνιστών) είτε 

με χρήση άλλων, λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων (αν επιθυμούν να 

διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό).

Η ερευνητική αυτή μελέτη παρουσιάζει και ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Τόσο οι 

φοιτητές-σπουδαστές όσο και οι καθηγητές που ασχολούνται με τη διαφήμιση 

μπορούν μέσα από την εργασία αυτή να αποκτήσουν μία σαφή εικόνα των 

διαφημίσεων αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση. Επίσης, μελλοντικοί ερευνητές των 

διαφημίσεων αλκοόλ (ή/ και άλλων προϊόντων), όπως μεταπτυχιακοί φοιτητές για την 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους ή υποψήφιοι διδάκτορες για την εκπόνηση 

της διδακτορικής διατριβής τους, μπορούν να βρουν χρήσιμα τα ευρήματα της 

έρευνας (π.χ. πριν την έρευνά τους, για την απόκτηση σφαιρικής εικόνας ή μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνάς τους, ως σημείο αναφοράς για συγκρίσεις με τα δικά τους 

ευρήματα) ή να υιοθετήσουν κάποια στοιχεία της μεθοδολογίας της ή κάποιους από 

τους ερευνητικούς της στόχους.
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Βέβαια, η παρούσα μελέτη και το συνοδευτικό DVD μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και από όποιον άλλο ενδιαφέρεται για τα θέματα που σχετίζονται 

με τη διαφήμιση ή την τηλεόραση, χωρίς να έχει δηλαδή κάποιο σχετικό 

επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό ενδιαφέρον.

Όσον αφορά στο συνοδευτικό DVD της εργασίας, αυτό έχει διπλή 

χρησιμότητα. Καταρχήν, για λόγους επιστημονικής πληρότητας, θεωρήθηκε σκόπιμο 

να υπάρχουν μαζί με την εργασία και οι 43 διαφημίσεις των οποίων έγινε η ανάλυση 

του περιεχομένου, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εξετάσει προσεκτικά κάποια 

διαφήμιση ή κάποιο στοιχείο περιεχομένου που του κέντρισε το ενδιαφέρον 

διαβάζοντας την εργασία. Επίσης, από μόνο του το DVD (δηλ. ανεξάρτητα από το 

κείμενο της εργασίας) παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς περιέχει σχεδόν όλες τις 

διαφημίσεις αλκοόλ που προβλήθηκαν στην ελληνική τηλεόραση κατά το διάστημα 

20 Δεκεμβρίου 2003 - 15 Μαρτίου 2004 (χρονική περίοδος συγκέντρωσης των

διαφημίσεων της έρευνας, βλ. Ενότητα: Μεθοδολογία της Έρευνας), οπότε οι 

διάφοροι ενδιαφερόμενοι (βλ. προηγούμενο σημείο της ενότητας) μπορούν μέσα σε 

λίγα λεπτά να αποκτήσουν μία συνοπτική εικόνα των διαφημίσεων αυτών. Επίσης, το 

DVD μπορεί να προστεθεί στο προσωπικό αρχείο του ενδιαφερομένου (μαζί με άλλες 

διαφημίσεις που, ενδεχομένως, έχει στη διάθεσή του) και με την πάροδο του χρόνου 

να αποκτήσει συλλεκτική αξία.

Να αναφερθεί ότι μία υπόθεση που έγινε στην παρούσα έρευνα είναι ότι οι 

διαφημίσεις αλκοόλ, όπως και οι διαφημίσεις για τα υπόλοιπα προϊόντα, δε 

δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο. Όπως αναφέρει ο Solomon (1993), σχολαστική 

προσοχή αποδίδεται από τους δημιουργούς μιας διαφήμισης σε κάθε εκτελεστική 

λεπτομέρειά της. Στην περίπτωση των θεμάτων / εκκλήσεων και των τεχνικών 

παρουσίασης, οι δημιουργοί μιας διαφήμισης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο σημαντικά
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χαρακτηριστικά και οφέλη της διαφημιζόμενης μάρκας, αναμένεται να αξιοποιήσουν 

συγκεκριμένα θέματα και τεχνικές παρουσίασης στη διαφήμιση ανάλογα με το πώς 

πιστεύουν ότι θα αντιδράσουν οι υποψήφιοι καταναλωτές.

Στην παρούσα μελέτη, δε συγκρίνονται αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας 

(συχνότητες εμφάνισης των θεμάτων / εκκλήσεων, των διαφόρων υποομάδων 

ανθρώπινων μοντέλων και των τεχνικών παρουσίασης) με τα αντίστοιχα των Finn και 

Strickland (1982), Ζώτου (2002) ή των άλλων σχετικών ερευνών, επειδή κάτι τέτοιο 

θα αύξανε υπερβολικά τον όγκο της (λόγω του μεγάλου πλήθους των στοιχείων 

περιεχομένου που αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα) και θα υπήρχε απόκλιση από 

το βασικό στόχο της, που είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας των τηλεοπτικών 

διαφημίσεων αλκοόλ στην Ελλάδα σήμερα. Για αυτό δεν αποτέλεσε στόχο της 

έρευνας η σύγκριση αυτή, η οποία θα μπορούσε από μόνη της να αποτελέσει το 

αντικείμενο / βασικό στόχο κάποιας άλλης εργασίας. Εξάλλου, μεταξύ της παρούσας 

έρευνας και των υπολοίπων υπάρχει μεγάλη διαφορά ή στο χρονικό πλαίσιο 

πραγματοποίησής τους (που για κάποιες έρευνες ξεπερνά τις 2 δεκαετίες) ή στο 

γεωγραφικό πλαίσιο (εκτός από του Ζώτου, οι υπόλοιπες έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, κυρίως στις Η.Π.Α.) ή στο διαφημιστικό μέσο 

που χρησιμοποιήθηκε (πολλές από τις έρευνες δεν αναφέρονται σε τηλεοπτικές 

διαφημίσεις, αλλά σε περιοδικά και εφημερίδες) ή και στα τρία, οπότε η πρακτική 

χρησιμότητα της σύγκρισης των αποτελεσμάτων περιορίζεται.

Πάντως, όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί (κυρίως από ακαδημαϊκό 

ενδιαφέρον, βλ. προηγούμενο σημείο της ενότητας) μπορεί να κάνει μία τέτοια 

σύγκριση μεταξύ των ευρημάτων που τον ενδιαφέρουν και να εξάγει τα δικά του 

συμπεράσματα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται να δει ποιες είναι οι 

διαφορές στο περιεχόμενο των διαφημίσεων αλκοόλ ανάμεσα στην Ελλάδα και σε
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κάποια άλλη χώρα ή ανάμεσα στην τηλεόραση και στα περιοδικά ή ανάμεσα στις 

διαφημίσεις του 2004 και στις παλιότερες.

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η μόνη σχετική ερευνητική 

προσπάθεια που έχει δημοσιευτεί στην Ελλάδα είναι του Ζώτου (2002), η οποία όμως 

αφορά στις διαφημίσεις αλκοόλ στα περιοδικά. Ακόμη και στην αγγλοσαξωνική 

βιβλιογραφία δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν πολλές σχετικές ερευνητικές 

εργασίες, όπως συμβαίνει σε άλλα θέματα π.χ. «Παιδί και Διαφήμιση». Παρόλα αυτά, 

υπάρχει ένα μικρό σύνολο εμπειρικών μελετών, οι περισσότερες από τις οποίες 

έγιναν τη δεκαετία του ’80. Οι μελέτες αυτές μπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες:

1. Μελέτες που εξετάζουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων αλκοόλ

2. Μελέτες που εξετάζουν τις επιπτώσεις των διαφημίσεων αλκοόλ στη συνολική 

κατανάλωση και τις επιπτώσεις που έχει η έκθεση των καταναλωτών στις διαφημίσεις 

αλκοόλ.

3.1. Μελέτες που Εξετάζουν το Περιεχόμενο των Διαφημίσεων Αλκοόλ 

Η πρώτη μελέτη που δημοσιεύτηκε ήταν των Breed και DeFoe (1979) και 

ανέλυσε το περιεχόμενο 454 διαφημίσεων αλκοόλ σε 156 τεύχη 13 περιοδικών των 

Η.Π.Α. για το έτος 1976. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο συχνά 

θέματα που εμφανίστηκαν στις διαφημίσεις ήταν εκείνα που συσχέτιζαν το ποτό με 

ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως έναν επιθυμητό τρόπο ζωής (lifestyle), όπως: 

πλούτος, επιτυχία, ηδονισμός, κοινωνική αποδοχή και σεξ. Οι διαφημίσεις σπάνια
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περιείχαν μηνύματα μετριοπάθειας (δηλαδή να συνιστούν την αποφυγή κατάχρησης 

αλκοόλ). Όμως, τα μεθοδολογικά ελαττώματα της μελέτης υποβαθμίζουν τα 

συμπεράσματα των συγγραφέων. Ένα μειονέκτημα είναι ότι ο υπερβολικά γενικός 

ορισμός πολλών από τις κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, σε 

συνδυασμό με την χρησιμοποίηση πρόχειρων ονομάτων για αυτές, έχει ως 

αποτέλεσμα οι αναφερόμενες συχνότητες εμφάνισης πολλών θεμάτων να είναι 

παραπλανητικές. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η ανάλυση κάθε διαφήμισης έγινε 

από ένα μόνο άτομο.

Σε μία παρόμοια μελέτη, οι DeFoe και Breed (1979) εξέτασαν τις διαφημίσεις 

αλκοόλ σε 155 τεύχη 32 φοιτητικών εφημερίδων. Αυτή η μελέτη είναι ακόμα πιο 

υποκειμενική από την προηγούμενη, γιατί οι συγγραφείς περιόρισαν την εξέταση του 

περιεχομένου στην περιγραφή μεμονωμένων διαφημίσεων. Το συμπέρασμά τους 

ήταν ότι η βασική προσέγγιση σε αυτές τις διαφημίσεις ήταν να παρουσιαστεί ο 

επιπόλαιος, πότης φοιτητής ως καλός και να υποβιβαστεί ο σκληρά εργαζόμενος, μη 

πότης φοιτητής. Η επιλεκτικότητα των διαφημίσεων που εξετάστηκαν, η έλλειψη 

μεθοδολογικής αυστηρότητας και η υπερβολική στήριξη στην υποκειμενική εξαγωγή 

συμπερασμάτων, περιορίζουν τη συνεισφορά της συγκεκριμένης μελέτης στην 

κατανόηση του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ.

Οι Marsteller και Kamchanapee (1980) εξέτασαν τη χρήση των γυναικών σε 

30 περίπου διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών υψηλής απόσταξης (Distilled Spirits), 

που συγκεντρώθηκαν από μερικά επιλεγμένα περιοδικά, για τη χρονική περίοδο από 

το 1956 έως το 1979. Το συμπέρασμά τους ήταν ότι οι γυναίκες χρησιμοποιήθηκαν 

στις διαφημίσεις ως σεξουαλικά σύμβολα. Όμως, η φύση της ανάλυσης ήταν 

ανεπίσημη και μη επιστημονική, κάτι που διακρίνεται από τα εξής: περισσότερο από 

το ένα τρίτο του άρθρου περιέχει φωτοτυπίες διαφημίσεων, δεν αναφέρεται το πώς
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επιλέχθηκε το δείγμα των διαφημίσεων και δεν υπάρχει προσπάθεια 

πραγματοποίησης μίας συστηματικής ανάλυσης του περιεχομένου των διαφημίσεων.

Οι Atkin και Block (1981) ανέλυσαν το περιεχόμενο περισσότερων από 500 

διαφημίσεων αλκοόλ σε περιοδικά, εφημερίδες και στην τηλεόραση, από τον Ιούλιο 

του 1978 έως τον Φεβρουάριο του 1979. Χρησιμοποιώντας την «Ανάλυση 

Περιεχομένου» (Content Analysis), κάλυψαν 3 κατηγορίες περιεχομένου: α) 

απεικόνιση των χαρακτήρων που παρουσιάζονται β) τεχνικές παρουσίασης και γ) 

διαφημιστικά θέματα και εκκλήσεις (Appeals). Οι πιο συχνές εκκλήσεις, που 

εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 30% των τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλύθηκαν, 

ήταν η συντροφικότητα, η αρρενωπότητα, η διαφυγή και η θηλυκότητα. Όμως, η 

μεθοδολογία και οι ερμηνείες των συγγραφέων είναι ελλιπείς για διάφορους λόγους. 

Καταρχήν, αποτελεί κακή χρήση της τεχνικής της «Ανάλυσης Περιεχομένου» να 

προσπαθήσει κανείς να προχωρήσει πέρα από το περιεχόμενο και να αποδώσει 

διάφορα κίνητρα στους δημιουργούς του (στην περίπτωση αυτή, των διαφημίσεων 

αλκοόλ). Οι Atkin και Block σποραδικά υπέκυπταν σε αυτόν τον πειρασμό να 

αποδώσουν πρόθεση. Επίσης, όπως και στη μελέτη των Breed και DeFoe (1979), 

αρκετοί τίτλοι κατηγοριών δεν αντανακλούν σωστά τους ορισμούς των κατηγοριών ή 

οι κατηγορίες ορίστηκαν πολύ γενικά. Ακόμη, η απόφαση των συγγραφέων να 

αποκλείσουν από την ανάλυση διαφημίσεις μικρότερες της σελίδας, οι οποίες 

πιθανότατα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα όλων των διαφημίσεων, 

ενδεχομένως αλλοίωσε τα αποτελέσματα, αφού κάποια στοιχεία περιεχομένου ίσως 

ποικίλλουν ανάμεσα στις διαφημίσεις διαφορετικού μεγέθους.

Δύο πολύ αξιόλογες έρευνες, που διέπονται από επιστημονική αυστηρότητα 

και έλλειψη αδυναμιών, είναι αυτές των Strickland et al. (1982) και Finn και 

Strickland (1982). Οι Strickland et al. (1982) ανέλυσαν με το μεθοδολογικό εργαλείο
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της «Ανάλυσης Περιεχομένου» 3.131 διαφημίσεις, για το έτος 1978, από 494 τεύχη 

42 περιοδικών των Η.Π.Α. Μετά από την αφαίρεση των επαναλαμβανόμενων 

διαφημίσεων, το δείγμα περιείχε 640 μοναδικές (δηλαδή διαφορετικές μεταξύ τους) 

διαφημίσεις. Η ανάλυση του περιεχομένου του δείγματος κάλυψε 3 μεγάλες 

κατηγορίες: θέματα και εκκλήσεις, χρήση ανθρώπινων μοντέλων και τεχνικές 

παρουσίασης. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι τα θέματα με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης σχετίζονταν με το προϊόν (ποιότητα, παράδοση ή πολιτιστική 

κληρονομιά, πληροφόρηση), ενώ κάποια αμφιλεγόμενα θέματα, που σχετίζονται με 

τα ανθρώπινα μοντέλα, όπως θρησκευτικός συμβολισμός, πλούτος και ευημερία, 

επίτευγμα και επιτυχία, σεξουαλικά υπονοούμενα και ηδονισμός δεν εμφανίζονταν 

συχνά. Ανθρώπινα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν σε λιγότερο από το 40% των 

διαφημίσεων, με τους άντρες να εμφανίζονται σε περισσότερες διαφημίσεις από τις 

γυναίκες. Μαύροι εμφανίστηκαν σε πολύ λίγες διαφημίσεις, ενώ ελάχιστα μοντέλα 

είχαν ηλικία μικρότερη των 25 ετών. Οι πιο συχνές τεχνικές παρουσίασης ήταν η 

αναφορά στη γεύση του προϊόντος, η πρόταση χρήσεων για το προϊόν και η 

επικέντρωση στην προώθηση πωλήσεων.

Οι Finn και Strickland (1982) χρησιμοποίησαν σε μία άλλη ερευνητική τους 

μελέτη, την ίδια μεθοδολογία με την προηγούμενη, αλλά για να αναλύσουν 

τηλεοπτικές διαφημίσεις. Το δείγμα της έρευνας περιείχε 131 διαφημίσεις που 

προβλήθηκαν από τον Οκτώβριο 1979 έως τον Ιούνιο 1980 στις Η.Π.Α. 

Διαπιστώθηκε ότι τα πιο συχνά θέματα σχετίζονταν με τα ανθρώπινα μοντέλα: 

συντροφικότητα, χαλάρωση και χιούμορ. Μικρή ήταν η συχνότητα εμφάνισης των 

διαφόρων αμφιλεγόμενων θεμάτων (πλούτος και ευημερία, ηδονισμός, θρησκευτικός 

συμβολισμός κ.ά.). Ανθρώπινα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερο από το 

90% των διαφημίσεων, με τους άντρες να εμφανίζονται συχνότερα από τις γυναίκες.
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Οι πιο συχνές τεχνικές παρουσίασης ήταν η απεικόνιση δοχείων του προϊόντος, η 

εικονογράφηση τροφών, ο ισχυρισμός αγνότητας ή φυσικότητας και η παρουσίαση 

ριψοκίνδυνων ή εξωτικών δραστηριοτήτων.

Οι Minkler et al. (1987) εξέτασαν τα θέματα που αξιοποιούνταν στις 

διαφημίσεις αλκοόλ στο περιοδικό Ms (το οποίο παρουσίαζε γυναικεία θέματα), για 

τη χρονική περίοδο από το 1983 έως το 1986. Η διαπίστωση των συγγραφέων ήταν 

ότι τα θέματα που σχετίζονταν άμεσα με το προϊόν ήταν τα συχνότερα, ενώ 

ακολουθούσαν οι αναφορές στο σεξ και στο ειδύλλιο. Ένα μειονέκτημα αυτής της 

μελέτης είναι ότι δεν παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα.

Οι King et al. (1994) εξέτασαν τα κυρίαρχα θέματα και τους λεκτικούς 

ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν σε 544 διαφημίσεις αλκοόλ και σε 342 

διαφημίσεις τσιγάρων σε 11 περιοδικά των Η.Π.Α., για τη χρονική περίοδο από τον 

Ιούνιο 1990 έως τον Ιούλιο 1991. Η διαπίστωση των συγγραφέων ήταν ότι υπήρχαν 

μεγάλες διαφορές στις συχνότητες εμφάνισης των θεμάτων και των ισχυρισμών, όχι 

μόνο μεταξύ των διαφημίσεων αλκοόλ και τσιγάρων, αλλά και μεταξύ των 

διαφημίσεων μπίρας και αλκοολούχων ποτών υψηλής απόσταξης. Ένα βασικό 

μειονέκτημα της μελέτης αυτής είναι ο περιορισμένος αριθμός των θεμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση (μόνο 6).

Εκτός από των Finn και Strickland (1982) και Strickland et al. (1982), μία 

άλλη πολύ αξιόλογη ερευνητική μελέτη, που χαρακτηρίζεται από επιστημονική 

αυστηρότητα και έλλειψη αδυναμιών, είναι αυτή του Ζώτου (2002). 

Χρησιμοποιώντας την «Ανάλυση Περιεχομένου», εξέτασε το περιεχόμενο των 

διαφημίσεων αλκοόλ σε περιοδικά για το έτος 1998 (το δείγμα αποτελούνταν από 432 

διαφημίσεις σε 22 περιοδικά των Η.Π.Α. και 377 διαφημίσεις σε 18 ελληνικά). Στην 

μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αναλυτικό πλαίσιο κριτηρίων που
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χρησιμοποίησαν οι Finn και Strickland (1982) και Strickland et al. (1982), με κάποιες 

διαφοροποιήσεις. Τα πιο συχνά θέματα στα ελληνικά περιοδικά ήταν η αφηρημένη- 

αφαιρετική παρουσίαση, το χιούμορ και η παράδοση / πολιτιστική κληρονομιά, ενώ 

στα αμερικάνικα ήταν τα ακαθόριστα-μη αναγνωρίσιμα θέματα, η παράδοση / 

πολιτιστική κληρονομιά και η αφηρημένη-αφαιρετική παρουσίαση. Οι πιο συχνές 

τεχνικές παρουσίασης στα ελληνικά περιοδικά ήταν η αναφορά στις συνέπειες του 

αλκοόλ, η αναφορά στη γεύση και στο άρωμα και ο ισχυρισμός φυσικότητας και 

αγνότητας, ενώ στα αμερικάνικα ήταν η χρήση ποτών και η αναφορά στη γεύση και 

στο άρωμα. Όσον αφορά στα ανθρώπινα μοντέλα, διαπιστώθηκε ότι στις 

αμερικάνικες διαφημίσεις χρησιμοποιήθηκαν συχνότερα από ότι στις ελληνικές, ενώ 

και στις δύο αξιοποιήθηκαν συχνότερα άντρες από ότι γυναίκες. Τέλος, άτομα 

ηλικίας κάτω των 21 ετών δε χρησιμοποιήθηκαν ούτε στις ελληνικές ούτε στις 

αμερικάνικες διαφημίσεις.

Συνοψίζοντας την παρουσίαση των μελετών που εξετάζουν το περιεχόμενο 

των διαφημίσεων αλκοόλ, μπορεί να λεχθεί ότι οι περισσότερες από αυτές 

παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα (π.χ. υπερβολικά επιλεκτικά δείγματα 

διαφημίσεων, πολύ γενικοί ορισμοί κατηγοριών ή ακατάλληλοι τίτλοι τους) και ότι οι 

διαφημίσεις αξιοποιούν ποικίλα θέματα και τεχνικές παρουσίασης.

3.2. Μελέτες που Εξετάζουν τις Επιπτώσεις των Διαφημίσεων Αλκοόλ 

στη Συνολική Κατανάλωση και τις Επιπτώσεις που Έγει η Έκθεση των 

Καταναλωτών στις Διαφημίσεις Αλκοόλ

Οι μελέτες που εξετάζουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στις 

διαφημίσεις αλκοόλ και στην κατανάλωση, μπορούν να διακριθούν σε δύο επιμέρους 

κατηγορίες:
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α) Αυτές που εξετάζουν τις επιπτώσεις των διαφημίσεων αλκοόλ στη συνολική 

κατανάλωση

β) Εκείνες που εξετάζουν τις επιπτώσεις που έχει στους καταναλωτές η έκθεσή τους 

στις διαφημίσεις αλκοόλ.

Η απόδειξη ύπαρξης θετικής σχέσης ανάμεσα στις διαφημίσεις αλκοόλ και 

στη συνολική κατανάλωση είναι αμφιλεγόμενη. Στις περισσότερες από τις 

υπάρχουσες μελέτες (Duffy 1982,1990,1995, Kyle 1982, Selvanathan 1989, Waterson 

1989, Lee και Tremblay 1992, Calfee και Scheraga 1994) δεν αποδεικνύεται η 

ύπαρξη θετικής σχέσης. Ο Waterson (1989), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι η 

διαφήμιση δεν αυξάνει τη συνολική κατανάλωση αλκοόλ, αλλά μία επιτυχημένη 

διαφημιστική εκστρατεία κάποιας μάρκας αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε βάρος 

κάποιου ανταγωνιστή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες μελέτες στις οποίες 

αποδεικνύεται η ύπαρξη θετικής σχέσης (όπως εκείνες του Saffer 1991, 1997). 

Μάλιστα, ο Saffer (1997) διαπίστωσε ότι μία απαγόρευση των διαφημίσεων αλκοόλ 

θα περιόριζε τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, δηλαδή υπάρχει 

θετική σχέση ανάμεσα στις διαφημίσεις αλκοόλ και στα τροχαία ατυχήματα. Αλλες 

ερευνητικές μελέτες κατέληξαν σε διαφορετικές ανά είδος ποτού διαπιστώσεις, ότι 

δηλαδή οι διαφημίσεις αυξάνουν την κατανάλωση κρασιού (Johnson, 1985) ή μπίρας 

(Bourgeois και Barnes, 1979), αλλά όχι και των αλκοολούχων ποτών υψηλής 

απόσταξης, ενώ οι Franke και Wilcox (1987) διαπίστωσαν ότι οι διαφημίσεις 

αυξάνουν την κατανάλωση κρασιού και αλκοολούχων ποτών υψηλής απόσταξης, 

αλλά όχι και της μπίρας.

Κάποιες μελέτες εξέτασαν τις επιπτώσεις στην κατανάλωση αλκοόλ από τη 

θέσπιση νομοθεσίας που απαγορεύει τις σχετικές διαφημίσεις. Ο Saffer (1991) 

διαπίστωσε ότι οι χώρες που θέσπισαν νομοθεσία απαγόρευσης των διαφημίσεων
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αλκοολούχων ποτών υψηλής απόσταξης, είχαν 16% περίπου χαμηλότερη 

κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με αυτές που δεν είχαν καμία απαγόρευση, ενώ οι 

χώρες που θέσπισαν νομοθεσία απαγόρευσης και των διαφημίσεων μπίρας και 

κρασιού, είχαν 11% περίπου χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με αυτές 

στις οποίες υπήρχε απαγόρευση μόνο των διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών υψηλής 

απόσταξης. Οι Smart και Cutler (1976) διαπίστωσαν ότι η απαγόρευση των 

διαφημίσεων αλκοόλ στην British Columbia δεν επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις.

Οι ερευνητικές μελέτες που εξετάζουν τις επιπτώσεις που έχει στους 

καταναλωτές η έκθεσή τους στις διαφημίσεις αλκοόλ είναι πολύ λιγότερες. Μία από 

τις πρώτες χρονικά μελέτες είναι αυτή που πραγματοποίησε ο Leventhal (1964), στην 

οποία υποστηρίζεται ότι οι διαφημίσεις αλκοόλ μπορούν να οδηγήσουν σε εκμάθηση 

χρήσης αλκοόλ και να προσφέρουν το «τελετουργικό» για την κατανάλωσή του. Οι 

Atkin et al. (1984) ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην έκθεση στις διαφημίσεις και 

στις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ των εφήβων. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί που 

εκτέθηκαν σε περισσότερες διαφημίσεις αλκοόλ, παρουσίαζαν υψηλότερη 

κατανάλωση σε σχέση με εκείνους που εκτέθηκαν σε λιγότερες. Γενικά, 

διαπιστώθηκε ότι η έκθεση στις διαφημίσεις αλκοόλ συνδέεται με την αγοραστική 

συμπεριφορά ή και με την πρόθεση κατανάλωσης. Ο Strickland (1982b) εξέτασε τις 

επιπτώσεις των τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοόλ στην κατανάλωση στους εφήβους 

των Η.Π.Α. και διαπίστωσε ότι η έκθεση στις διαφημίσεις δεν επηρεάζει την 

κατανάλωση αλκοόλ.

Ο Aitken (1989) εξέτασε τις επιπτώσεις από την έκθεση των εφήβων στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ. Διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των ανηλίκων που 

ήταν πότες και αυτών που δεν ήταν: οι πότες φαίνεται να είναι πιο ειδικοί στο να 

αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων, κάτι που υποδεικνύει ότι συνηθίζουν
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να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές. Οι πότες, σύμφωνα με την έρευνα, έχουν 

την τάση να εκτιμούν περισσότερο τις διαφημίσεις αλκοόλ, κάτι που υποδεικνύει ότι 

απολαμβάνουν πιο πολύ να τις παρακολουθούν. Το τελικό συμπέρασμα του 

συγγραφέα είναι ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ αυξάνουν την κατανάλωση 

από τους ανηλίκους.

Οι Kohn και Smart (1984), σε ένα πείραμα που έκαναν, διαπίστωσαν ότι σε 

φοιτητές που εκτέθηκαν σε διαφημίσεις μπίρας, δεν επηρεάστηκε η άμεση 

κατανάλωσή της από την έκθεσή τους σε αυτές. Σε μία παρόμοια έρευνα σε άντρες 

ηλικίας 19 έως 45 ετών (Kohn et al., 1984), δε βρέθηκαν ενδείξεις ότι ο 

προβαλλόμενος τρόπος ζωής στις διαφημίσεις και τα θετικά σχόλια για την ποιότητα 

του προϊόντος, είχαν άμεση ή μεσοπρόθεσμη επίδραση στην κατανάλωση αλκοόλ. Οι 

Treise et al. (1994) διαπίστωσαν ότι οι αλκοολικοί που βρίσκονταν στη διαδικασία 

αποτοξίνωσης θεωρούσαν ότι οι διαφημίσεις αλκοόλ αποτελούσαν έναυσμα για 

μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ.

Συνοψίζοντας την παρουσίαση των μελετών που εξετάζουν την ύπαρξη 

σχέσης ανάμεσα στις διαφημίσεις αλκοόλ και στην κατανάλωση, μπορεί να λεχθεί ότι 

η απόδειξη ύπαρξης θετικής σχέσης ανάμεσα στις διαφημίσεις αλκοόλ και στη 

συνολική κατανάλωση είναι αμφιλεγόμενη, ενώ οι επιπτώσεις στους καταναλωτές 

από την έκθεσή τους στις διαφημίσεις ποικίλλουν.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Δειγματοληψία

Οι διαφημίσεις αλκοόλ συλλέχθηκαν από τους 5 μεγαλύτερους σε τηλεθέαση 

σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας: Anti TV, Mega Channel, Alpha Τηλεόραση, 

Alter Channel και Star Channel (σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της AGB
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Hellas, που δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα, βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 1). Η επιλογή 

αυτή έγινε για να εξασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις της έρευνας καλύπτουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, αλλά και επειδή οι 5 αυτοί σταθμοί συγκεντρώνουν το 

μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης (όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία που παρέχει η Media Services και δημοσιεύονται κάθε 

μήνα στον Τύπο).

Η συγκέντρωση των διαφημίσεων έγινε κατά τις ώρες προβολής 9 μ.μ. - 12 

π.μ., δηλαδή στην τηλεοπτική ζώνη prime time. Η επιλογή αυτής της ζώνης έγινε, 

εκτός από πρακτικούς λόγους (η ανεπάρκεια των διαθέσιμων πόρων έκανε την 

παρακολούθηση και βιντεοσκόπηση των διαφημίσεων σε πολύωρη καθημερινή βάση 

αδύνατη, οπότε έπρεπε να επιλεχθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 

24ώρου), για 3 βασικούς λόγους:

α) τα τηλεοπτικά προγράμματα αυτής της ζώνης συγκεντρώνουν υψηλότερη 

τηλεθέαση από τα προγράμματα των υπόλοιπων ζωνών, επειδή η Χρήση της 

Τηλεόρασης (Sets-in-Use, Ζώτος 2000, σελ.253) είναι μεγαλύτερη κατά την ζώνη 

αυτή (όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεθέασης που δημοσιεύονται καθημερινά, 

πηγή: AGB Hellas, 2003-2004α), δηλ. υπάρχει έκθεση περισσότερων ατόμων στις 

διαφημίσεις που προβάλλονται στη συγκεκριμένη ζώνη, άρα μεγαλύτερη κάλυψη 

καταναλωτικού κοινού

β) η πλειοψηφία των προγραμμάτων που προβάλλονται κατά την prime time ζώνη 

απευθύνεται σε (και παρακολουθείται από) όλες τις κατηγορίες τηλεθεατών (στο 

Παράρτημα, Έκθεμα 2, παρουσιάζονται τα ποσοστά που καταλαμβάνουν τα διάφορα 

είδη εκπομπών στο σύνολο της διάρκειας της prime time ζώνης, που είναι 3 ώρες, με 

βάση το πρόγραμμα των 5 καναλιών μία τυχαία εβδομάδα της χρονικής περιόδου 

συλλογής δείγματος), δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας ή φύλου στο
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τηλεοπτικό κοινό που παρακολουθεί τις διαφημίσεις στην prime time ζώνη, οπότε οι 

διαφημίσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό

γ) στην prime time ζώνη προβάλλονται περισσότερες διαφημίσεις αλκοόλ σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ζώνες του 24ώρου, όπως όλοι γνωρίζουν εμπειρικά (κάτι που είναι 

πολύ λογικό, αφού η κατανάλωση αλκοόλ παρατηρείται κυρίως τις βραδινές και 

νυχτερινές ώρες στους κάθε είδους χώρους διασκέδασης και στα σπίτια, σε στιγμές 

χαλάρωσης από την κούραση της ημέρας), οπότε η πιθανότητα συλλογής όσο το 

δυνατόν περισσότερων μοναδικών (δηλαδή διαφορετικών μεταξύ τους) διαφημίσεων 

αλκοόλ ήταν η μέγιστη (θα αποκλείστηκαν μόνο οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών 

που δεν προβάλλονταν κατά τη ζώνη αυτή, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι είναι 

ελάχιστος ή μηδενικός, εξαιτίας της μικρής συγκέντρωσης διαφημίσεων αλκοόλ στις 

υπόλοιπες ζώνες).

Η χρονική περίοδος συλλογής των διαφημίσεων ήταν από τις 20 Δεκεμβρίου 

2003 έως τις 15 Μαρτίου 2004. Πιο συγκεκριμένα, από τις 20 Δεκεμβρίου 2003 έως 

τις 6 Ιανουάριου 2004 (Α' υποπερίοδος) και από τις 16 Φεβρουάριου έως τις 15 

Μαρτίου 2004 (ΕΓ υποπερίοδος) υπήρξε καθημερινή παρακολούθηση και 

βιντεοσκόπηση της prime time ζώνης, ενώ στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα υπήρξε 

περιστασιακή παρακολούθησή της (χωρίς βιντεοσκόπηση), χωρίς να διαπιστωθεί η 

προβολή κάποιας διαφήμισης που δεν συγκεντρώθηκε σε κάποια από τις 2 

υποπεριόδους, μία ένδειξη ότι στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν, πιθανόν, όλες οι 

διαφημίσεις της συνολικής περιόδου συλλογής δείγματος. Να σημειωθεί ότι ο μέσος 

ημερήσιος χρόνος τηλεθέασης των Ελλήνων (άρα και η έκθεσή τους στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις) είναι υψηλότερος από το Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο (σύμφωνα με 

στοιχεία της AGB Hellas για το 2000, πηγή: Σιώμκος 2002, σελ.666), άρα ολόκληρη 

η χρονική περίοδος συγκέντρωσης των διαφημίσεων της παρούσας έρευνας (20
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Δεκεμβρίου-15 Μαρτίου) χαρακτηρίζεται από υψηλή έκθεση των τηλεθεατών στις 

προβαλλόμενες διαφημίσεις, οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η πρώτη υποπερίοδος είναι η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων / 

Πρωτοχρονιάς και επιλέχθηκε για 3 λόγους:

α) πολλές επιχειρήσεις του κλάδου δημιουργούν διαφημιστικά μηνύματα ειδικά για 

την περίοδο αυτή με εορταστικό περιεχόμενο, τα οποία δεν προβάλλονται σε άλλες 

περιόδους, οπότε δε θα είχαν περιληφθεί στο δείγμα αν δεν είχε επιλεχθεί αυτή η 

περίοδος

β) την περίοδο αυτή παρατηρείται τόσο γενικά όσο και για τα αλκοολούχα ποτά, μία 

αυξημένη διαφημιστική δραστηριότητα, κάτι λογικό, αφού εκτιμάται (Σιώμκος 1994, 

σελ.26) ότι το 25% περίπου της ετήσιας κατανάλωσής τους πραγματοποιείται το 

διάστημα αυτό. Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου επιλέγουν να διαφημίσουν τα 

προϊόντα τους την περίοδο αυτή, οπότε αναμενόταν να συγκεντρωθεί μεγάλος 

αριθμός μοναδικών διαφημίσεων, όπως και έγινε, αφού στην περίοδο αυτή 

συγκεντρώθηκαν οι 28 από τις 43 διαφημίσεις του δείγματος (μάλιστα, αρκετές από 

αυτές, χωρίς να έχουν εορταστικό περιεχόμενο, δεν προβλήθηκαν στο υπόλοιπο 

διάστημα της συνολικής χρονικής περιόδου της έρευνας)

γ) επιλέγοντας την εορταστική αυτή υποπερίοδο και μία άλλη, ουδέτερη (Β' 

υποπερίοδος), δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των συχνοτήτων 

εμφάνισης ορισμένων θεμάτων [που αναμενόταν να είναι συχνότερα στην πρώτη 

υποπερίοδο, δηλαδή των «Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί Γιορτών» (Special 

Occasions and Holiday Celebrations) και «Θρησκευτικός Συμβολισμός» (Religious 

Symbolism)] στις 2 υποπεριόδους.

Στη δεύτερη υποπερίοδο συγκεντρώθηκαν 26 μοναδικές διαφημίσεις. 11 

διαφημίσεις εμφανίστηκαν και στις δύο υποπεριόδους, για αυτό ο συνολικός αριθμός
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των μοναδικών διαφημίσεων είναι 43 (28 στην πρώτη υποπερίοδο + 26 στη δεύτερη - 

11 κοινές = 43). Οι διαφημιζόμενες μάρκες των 43 διαφημίσεων παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα, Έκθεμα 3, ενώ στα Εκθέματα 4 και 5, παρουσιάζονται οι 

διαφημιζόμενες μάρκες της πρώτης και δεύτερης υποπεριόδου αντίστοιχα.

Η παρακολούθηση / βιντεοσκόπηση στις 2 υποπεριόδους γινόταν κάθε μέρα 

σε ένα μόνο κανάλι, με τυχαία επιλογή μεταξύ των 5. Πάντως, καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε να μην παρακολουθείται το ίδιο κανάλι κάποιες μέρες συνεχόμενα, 

αλλά διαφορετικό κανάλι κάθε μέρα. Επίσης, τα 2 πρώτα σε τηλεθέαση και 

διαφημιστική δαπάνη κανάλια (Mega Channel, Anti TV) παρακολουθήθηκαν για 

λίγο περισσότερες μέρες από τα υπόλοιπα 3. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου 

προβλεπόταν να υπάρξει σημαντικός αριθμός διαφημίσεων αλκοόλ, επιλεγόταν 

σκόπιμα κάποιο συγκεκριμένο κανάλι (π.χ. κάποιες ημέρες που υπήρχε 

ποδοσφαιρικός αγώνας του Champions League, επιλέχθηκε το Mega Channel και, 

μάλιστα, βιντεοσκοπήθηκαν και κάποιες διαφημίσεις χορηγών, που δεν προβλήθηκαν 

άλλες μέρες).

Οι διαφημίσεις που συγκεντρώνονταν βιντεοσκοπούνταν, ώστε να γίνει η 

ανάλυσή τους αργότερα και να περιληφθούν στο συνοδευτικό DVD της εργασίας. 

Οι διαφημίσεις που εμφανίστηκαν σε μία ή και στις δύο εξεταζόμενες υποπεριόδους 

περισσότερο από 1 φορά (η πλειοψηφία των διαφημίσεων), καταγράφηκαν και 

προσμετρήθηκαν 1 φορά μόνο στις συγκεκριμένες υποπεριόδους (και 1 φορά μόνο 

στο συνολικό δείγμα), αφού στην παρούσα μελέτη δεν εξετάζεται η συχνότητα 

εμφάνισης της κάθε διαφήμισης αλκοόλ, αλλά των διαφόρων στοιχείων περιεχομένου 

στις διαφημίσεις του κλάδου (δηλ. σε πόσες μοναδικές διαφημίσεις εμφανίζονται τα 

διάφορα θέματα και εκκλήσεις, οι τεχνικές παρουσίασης κ.τ.λ.). Δηλαδή, κατά την 

περίοδο συλλογής δείγματος βιντεοσκοπήθηκαν εκατοντάδες διαφημίσεις, αλλά
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επρόκειτο για επαναλαμβανόμενες προβολές των 43 μοναδικών διαφημίσεων που 

αποτελούν το δείγμα της έρευνας.

Στη συνέχεια, εξετάζεται η κατανομή των διαφημίσεων του δείγματος στα 

διάφορα είδη αλκοολούχων ποτών (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 6). Σχεδόν οι μισές 

διαφημίσεις αφορούν μάρκες ουίσκι (21 διαφημίσεις, δηλαδή ποσοστό 48,8%), κάτι 

λογικό, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφημιστική δαπάνη των μαρκών ουίσκι (για 

τη σύνθεση της διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών σε σχέση με τη 

σύνθεση του δείγματος της έρευνας βλ. στη συνέχεια της ενότητας) και το γεγονός 

ότι η ελληνική αγορά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εμπορικών σημάτων του, 

συγκριτικά με τα λοιπά είδη αλκοολούχων ποτών. Οι μάρκες ουίσκι με τις 

περισσότερες μοναδικές διαφημίσεις στο δείγμα είναι το Dewar’s με 6 διαφημίσεις 

(που γίνονται 7 αν ενταχθεί σε αυτές η διαφήμιση του Dewar’s Special Reserve), το 

Cutty Sark με 3 (που γίνονται 4 αν ενταχθεί σε αυτές η διαφήμιση του Cutty Sark 25 

Ετών), το Jack Daniel’s με 3 και το Chivas Regal με 2. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται 

τα διάφορα λικέρ με 6 μοναδικές διαφημίσεις και συχνότητα εμφάνισης 14%. Σε 

αυτά προηγούνται το Baileys και το Drambuie (αν προστεθεί και η διαφήμιση του 

Drambuie Cream), με 2 διαφημίσεις το καθένα.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι μάρκες μπίρας με 5 διαφημίσεις και συχνότητα 

εμφάνισης 11,6%. Η Amstel έχει τις 3 από αυτές. Οι διαφημίσεις βότκας βρίσκονται 

στην τέταρτη θέση με 9,3% (4 διαφημίσεις). Εδώ, προηγείται η Ursus Roter με 2 

μοναδικές διαφημίσεις. Τρεις διαφημίσεις ανήκουν σε μάρκες κρασιού (7%), με το 

«Κρασί της Παρέας» να έχει τις 2 από αυτές. Από 1 διαφήμιση (2,3%) έχουν τα τζιν 

(Gordon’s), τα ρούμι (Bacardi), οι τεκίλα (el Jimador) και τα μπράντι (Metaxa 12 

stars Dry). Χωρίζοντας τα αλκοολούχα ποτά σε 2 κατηγορίες: «Μπίρες-Κρασιά» και 

«Ποτά Υψηλής Απόσταξης (σκληρά)», διαπιστώνεται ότι οι «Μπίρες-Κρασιά» έχουν
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8 διαφημίσεις στο δείγμα (18,6%), ενώ τα «Ποτά Υψηλής Απόσταξης (σκληρά)» 

έχουν 35 (81,4%), δηλαδή είναι σαφής η επικράτηση των διαφημίσεων «Ποτών 

Υψηλής Απόσταξης (σκληρών)» (περίπου οι 4 στις 5 διαφημίσεις).

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το δείγμα της έρευνας είναι 

προφανώς αντιπροσωπευτικό του συνόλου των τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοόλ, 

αφού σύμφωνα με τα στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών για το 

2001 (Ενωση Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας 2004β, ICAP 2003, 2002β), οι 

«Μπίρες-Κρασιά» συγκεντρώνουν το 20,4% της συνολικής τηλεοπτικής 

διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών και τα «Ποτά Υψηλής Απόσταξης 

(σκληρά)» το 79,6%. Τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής στο δείγμα της έρευνας 

είναι 18,6% και 81,4%, δηλαδή παρόμοια με αυτά της διαφημιστικής δαπάνης. 

Επιπλέον, τα ποσοστά των επιμέρους ειδών αλκοολούχων ποτών στο δείγμα της 

έρευνας και στη συνολική τηλεοπτική διαφημιστική δαπάνη του κλάδου για το 2001 

σε γενικές γραμμές είναι παρόμοια, άλλη μία ένδειξη ότι το δείγμα της έρευνας είναι 

αρκετά αντιπροσωπευτικό. Να σημειωθεί ότι το 2001 είναι το πιο πρόσφατο έτος για 

το οποίο βρέθηκαν δημοσιευμένα στοιχεία τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης για 

όλες τις μάρκες όλων των ειδών αλκοολούχων ποτών (μετά από εκτεταμένη 

αναζήτηση στο Internet, σε κλαδικές μελέτες και στον Τύπο), αλλά έχοντας στοιχεία 

και για προηγούμενες χρονιές, καθώς και αρκετά στοιχεία για το 2002, διαπιστώνεται 

ότι η σύνθεση της τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών δεν 

παρουσιάζει ουσιαστικές αλλαγές από χρονιά σε χρονιά.

Μία άλλη ένδειξη της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος της έρευνας 

είναι ότι οι μάρκες του δείγματος συγκεντρώνουν το 73,1% της συνολικής 

τηλεοπτικής διαφημιστικής δαπάνης των οινοπνευματωδών το 2001 (για πηγές βλ. 

προηγούμενη παράγραφο), ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το
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δείγμα συγκεντρώθηκε σε διάστημα 3 μηνών και όχι 1 ολόκληρου έτους (οπότε το 

ποσοστό θα ήταν πιο μεγάλο, λόγω του μεγαλύτερου, πιθανότατα, αριθμού 

διαφημιζόμενων μαρκών). Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής 

δείγματος, δεν παρατηρήθηκε, ούτε κατά την τυχαία (δηλαδή όχι στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας) παρακολούθηση τηλεόρασης, η προβολή κάποιας διαφήμισης που 

δεν υπάρχει στο δείγμα, άρα γίνεται η υπόθεση ότι σχεδόν όλες οι διαφημίσεις που 

προβλήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο συγκέντρωσης διαφημίσεων περιλήφθηκαν 

στο δείγμα της έρευνας.

4.2. Κατηγορίες Περιεχομένου

Ως μεθοδολογικό εργαλείο συγκέντρωσης των πρωτογενών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η «Ανάλυση Περιεχομένου» (Content Analysis) των διαφημίσεων. 

Ουσιαστικά, η διαδικασία κωδικοποίησης των διαφημίσεων αλκοόλ είναι η 

δημιουργία των πρωτογενών δεδομένων (Ζώτος, 2002). Η «Ανάλυση Περιεχομένου» 

χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, στην ανάλυση των διαφημίσεων που συγκεντρώθηκαν. Το 

εργαλείο αυτό, περιγράφοντας ποσοτικά τα στοιχεία των διαφημίσεων που από τη 

φύση τους είναι ποιοτικά, επιχειρεί να αναλύσει το περιεχόμενο και τη δομή τους 

(Ζώτος, 2002). Αποτελεί «μία επιστημονική, αντικειμενική, συστηματική, ποσοτική 

και γενικεύσιμη περιγραφή του επικοινωνιακού περιεχομένου (στην παρούσα έρευνα: 

του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ)» (Kassarjian, 1977). Κατά την ανάλυση 

των διαφημίσεων στην παρούσα έρευνα, η εστίαση ήταν στο τι πραγματικά ειπώθηκε 

και απεικονίστηκε στις διαφημίσεις και όχι στο τι πίστευε ο δημιουργός της 

παρούσας εργασίας για την πρόθεση του διαφημιστή και για το τι σήμαιναν οι λέξεις 

και οι εικόνες.

Η κωδικοποίηση, καταγραφή και ταξινόμηση των διαφημίσεων απαιτεί την 

ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός αναλυτικού και λεπτομερειακού πλαισίου κριτηρίων
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(Ζώτος, 2002). Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται το αναλυτικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε από τους Finn και Strickland (1982) και Strickland et al. (1982) στην 

ανάλυση διαφημίσεων αλκοόλ στην τηλεόραση και σε περιοδικά αντίστοιχα. Η 

αξιοπιστία (Reliability) και εγκυρότητα (Validity) του πλαισίου αυτού έχουν ελεγχθεί 

από τους δημιουργούς του και το πλαίσιο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 

μελέτες που ακολούθησαν χρονικά αυτές τις δύο. Μία από αυτές είναι του Ζώτου 

(2002), όπου αναλύθηκαν διαφημίσεις αλκοόλ σε περιοδικά, στην οποία υπάρχουν 

κάποιες διαφοροποιήσεις και προσθήκες στο πλαίσιο, μερικές από τις οποίες 

υιοθετήθηκαν και στην παρούσα έρευνα.

Η ανάλυση του περιεχομένου του δείγματος των 43 μοναδικών διαφημίσεων 

κάλυψε 3 μεγάλες κατηγορίες: θεματικό περιεχόμενο (θέματα και εκκλήσεις), χρήση 

ανθρώπινων μοντέλων και τεχνικές παρουσίασης. Το θεματικό περιεχόμενο κάθε 

μοναδικής διαφήμισης αξιολογήθηκε ως προς την παρουσία ή απουσία καθενός από 

29 (μη αμοιβαίως αποκλεισμένα) θέματα ή εκκλήσεις. Οι ορισμοί των θεμάτων 1 έως 

22 υπάρχουν στην αντίστοιχη έρευνα των Finn και Strickland (1982), ενώ τα θέματα 

23-28 πάρθηκαν από την έρευνα του Ζώτου (2002). Οι παραπάνω συγγραφείς είχαν 

επιλέξει τα θέματα αυτά με βάση την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τις 

κριτικές που είχε δεχτεί το περιεχόμενο των διαφημίσεων αλκοόλ. Το θέμα 29 

(«Χορηγίες-Προτάσεις Διασκέδασης») αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα μετά από 

τη διαπίστωση ότι πολλές διαφημίσεις το αξιοποιούν (περισσότερες πληροφορίες για 

αυτό το θέμα υπάρχουν στην Ενότητα: Παρουσίαση και Ανάλυση των

Αποτελεσμάτων). Να αναφερθεί ότι το θέμα 15 τροποποιήθηκε και από «Ηδονισμός» 

(Hedonism) που ήταν στην έρευνα των Finn και Strickland, εδώ (όπως και στην 

εργασία του Ζώτου) μετονομάστηκε σε «Ηδονισμός-Ευχαρίστηση» (Hedonism-
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Enjoyment), γιατί πολλές διαφημίσεις περιορίζονταν στην επίδειξη «απλής 

ευχαρίστησης» και όχι «ηδονισμού».

Όσον αφορά στην ενότητα της χρήσης ανθρώπινων μοντέλων, εξετάστηκε η 

ύπαρξη ή μη ανθρώπινων μοντέλων σε κάθε διαφήμιση και σε όσες υπήρχαν, 

καταμετρήθηκε ο συνολικός αριθμός ανθρώπινων μοντέλων τους, όπως και ο αριθμός 

αντρών-γυναικών, λευκών-μαύρων-ατόμων άλλων φυλών, ζευγαριών (couples) και 

διασημοτήτων (celebrities). Επίσης, καταμετρήθηκε ο αριθμός των βασικών 

(primary) μοντέλων (σε όσες διαφημίσεις υπήρχαν) σε κάθε κατηγορία, αλλά και 

συνολικά. Επειδή αρκετές διαφημίσεις χρησιμοποίησαν πάρα πολλά (κάποιες από 

αυτές, δεκάδες) ανθρώπινα μοντέλα, χρησιμοποιήθηκε ένας ορισμός των βασικών 

μοντέλων, ο οποίος διατυπώθηκε από τους Finn και Strickland (1982), για να υπάρξει 

διαφοροποίηση μεταξύ των μοντέλων που είναι κεντρικά σε μία διαφήμιση και αυτών 

που είναι δευτερεύοντα. Έτσι, ως βασικό μοντέλο θεωρήθηκε κάθε ανθρώπινο 

μοντέλο που μιλούσε στη διαφήμιση ή εμφανιζόταν σε πρώτο πλάνο σε περισσότερες 

από μία σκηνές ή για περισσότερη από τη μισή διάρκεια της διαφήμισης. Εκτός από 

το φύλο και τη φυλετική καταγωγή κάθε βασικού μοντέλου, εκτιμήθηκε η ηλικία του 

και ταξινομήθηκε σε μία από τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της ανάλυσης περιεχομένου, εξετάστηκαν η 

χρησιμοποίηση ή μη 14 (μη αμοιβαίως αποκλεισμένων) τεχνικών παρουσίασης, τα 

διάφορα σκηνικά (settings) και δραστηριότητες (activities) που απεικονίζονται, 

καθώς και η χρονική διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων. Η διαφορά μεταξύ των 

θεμάτων-εκκλήσεων και των τεχνικών παρουσίασης είναι ότι, γενικά, οι πιο 

πολύπλοκες και υποκειμενικές γενικές ιδέες, που απαιτούν εκτεταμένο ορισμό, 

θεωρούνται θέματα-εκκλήσεις, ενώ οι απλούστερες και πιο αντικειμενικά οριζόμενες 

προσεγγίσεις αποτελούν τις τεχνικές παρουσίασης (Strickland et al., 1982).
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4.3. Περιορισμοί Έρευνας

Στην παρούσα έρευνα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Καταρχήν, το μέγεθος 

του δείγματος, δηλαδή ο αριθμός των μοναδικών διαφημίσεων αλκοόλ, θα ήταν πιο 

μεγάλο αν η χρονική περίοδος συγκέντρωσης διαφημίσεων ήταν μεγαλύτερη. Όμως, 

εξαιτίας του χρονικού περιορισμού για την ολοκλήρωση της εργασίας, η 

συγκέντρωση των διαφημίσεων κράτησε περίπου ένα τρίμηνο (20 Δεκεμβρίου 2003- 

15 Μαρτίου 2004). Επίσης, κάποιες διαφημίσεις (πιθανότατα ελάχιστες, όπως 

εξηγήθηκε σε προηγούμενο σημείο της ενότητας) ίσως δεν περιλήφθηκαν στο δείγμα 

εξαιτίας του ότι επιλέχθηκε μόνο η prime time ζώνη και όχι ολόκληρο το 24ωρο. Με 

τους ανεπαρκείς διαθέσιμους πόρους, η παρακολούθηση και καταγραφή των 

διαφημίσεων σε 24ωρη βάση ήταν αδύνατη, καθώς θα απαιτούσε κάποιο σύστημα 

σύνδεσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή / και πολυάριθμο ερευνητικό προσωπικό, 

ενώ το κόστος σε χρόνο και χρήμα θα ήταν πολύ μεγάλο.

Εκτός από τους παραπάνω περιορισμούς που αφορούν στη δειγματοληψία, 

υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που αφορούν στην ανάλυση του περιεχομένου των 

διαφημίσεων που συγκεντρώθηκαν. Καταρχήν, θα μπορούσε ενδεχομένως, να 

εξεταστεί η συχνότητα εμφάνισης και άλλων θεμάτων / εκκλήσεων και τεχνικών 

παρουσίασης, πέρα από αυτές που υπήρχαν στο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τους 

Finn και Strickland (1982) και Strickland et al. (1982) και διαφοροποιήθηκε ελαφρώς 

από τον Ζώτο (2002). Όμως, το πλαίσιο αυτό είναι το πληρέστερο από όσα έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες μελέτες και περιέχει μία ευρεία γκάμα θεμάτων / 

εκκλήσεων και τεχνικών παρουσίασης. Εξάλλου, η αξιοπιστία και εγκυρότητά του 

έχουν ελεγχθεί, ενώ τα πλαίσια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες αντίστοιχες 

μελέτες παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα στον τομέα αυτό και όχι μόνο (βλ. 

Ενότητα: Σύντομη Επισκόπηση της Ειδικής Αρθρογραφίας). Πάντως, όπως
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αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο της ενότητας, ένα θέμα («Χορηγίες και 

Προτάσεις Διασκέδασης») αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα, μετά από τη 

διαπίστωση ότι αξιοποιείται σε πολλές διαφημίσεις. Δηλαδή, δεν υπήρξε μία «τυφλή» 

χρησιμοποίηση του πλαισίου, αλλά συνδυάστηκαν τα πιο κατάλληλα στοιχεία από τις 

3 εφαρμογές του (Finn και Strickland 1982, Strickland et al. 1982, Ζώτος 2002) και 

έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις / προσθήκες, όχι όμως τέτοιας έκτασης ώστε να 

μειωθούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του.

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι δεν έγιναν κάποιες συγκρίσεις στοιχείων 

περιεχομένου (δηλαδή των συχνοτήτων εμφάνισης των θεμάτων / εκκλήσεων, των 

ανθρώπινων μοντέλων και των τεχνικών παρουσίασης) ανάμεσα στις διάφορες 

κατηγορίες αλκοολούχων ποτών («Μπίρες-Κρασιά» και «Ποτά Υψηλής Απόσταξης 

(σκληρά)») ή και ανάμεσα σε συγκεκριμένα είδη (ουίσκι, λικέρ κ.τ.λ.), που θα 

παρουσίαζαν, ενδεχομένως, ενδιαφέρον. Ο λόγος που δεν έγιναν τέτοιες συγκρίσεις 

είναι ο περιορισμένος αριθμός (στο δείγμα) των διαφημίσεων αρκετών ειδών ποτών 

(υπάρχουν, για παράδειγμα, είδη που έχουν μόλις 1 διαφήμιση στο δείγμα, όπως τα 

τζιν), που δεν επιτρέπει γενικεύσεις.

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι η ανάλυση του περιεχομένου των 

διαφημίσεων του δείγματος έγινε από ένα μόνο άτομο, δηλαδή τον δημιουργό της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επομένως, επειδή η απόφαση για την παρουσία ή 

απουσία κάποιων στοιχείων περιεχομένου είναι σε κάποιο βαθμό (που διαφέρει 

ανάλογα με το στοιχείο περιεχομένου που εξετάζεται) στην κρίση του ερευνητή, η 

πιθανότητα να υπήρξε στην παρούσα έρευνα λάθος εκτίμηση για την παρουσία ή 

απουσία κάποιων στοιχείων είναι μεγαλύτερη από ότι αν υπήρχαν περισσότεροι 

ερευνητές. Όμως, εξαιτίας της φύσης της παρούσας εργασίας (διπλωματική εργασία 

για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος), η ανάλυση των διαφημίσεων έπρεπε να
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γίνει μόνο από τον δημιουργό της. Πάντως, πριν την ανάλυση των διαφημίσεων του 

δείγματος, μελετήθηκε πολύ προσεκτικά η μεθοδολογία της «Ανάλυσης 

Περιεχομένου», το πλαίσιο κριτηρίων των Finn και Strickland (1982) και Strickland 

et al. (1982), καθώς και οι τροποποιήσεις / προσθήκες που έκανε σε αυτό ο Ζώτος 

(2002), ώστε οι εκτιμήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστές. Εξάλλου, πολλές 

ερευνητικές μελέτες στις οποίες έγινε χρήση της «Ανάλυσης Περιεχομένου», 

βασίστηκαν μόνο σε έναν ερευνητή για την ανάλυση των διαφημίσεων (Strickland et 

al., 1982).

Υπάρχουν, τέλος, κάποιοι περιορισμοί που αφορούν αυτό καθ’εαυτό το 

μεθοδολογικό εργαλείο της «Ανάλυσης Περιεχομένου» και τη χρησιμοποίησή του. Η 

«Ανάλυση Περιεχομένου» περιορίζεται σε εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν και αγνοεί το γενικότερο πλαίσιο που διαμορφώνεται σε κάθε 

διαφήμιση (Ζώτος, 2002). Είναι, επίσης, αρκετά ευαίσθητη στις συνέπειες των 

προκαταλήψεων του εκάστοτε ερευνητή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων 

και επομένως, τη συνεισφορά της εκάστοτε μελέτης στη γνώση (Kolbe και Burnett, 

1991). Επειδή η υποκειμενικότητα του ερευνητή πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για να 

επιτευχθεί μία συστηματική και αντικειμενική περιγραφή του επικοινωνιακού 

περιεχομένου, το ζήτημα - πρόβλημα της αξιοπιστίας είναι πολύ σημαντικό 

(Kassarjian, 1977). Η αξιοπιστία, ακρίβεια και εγκυρότητα της μεθόδου και η 

ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων και γενίκευσης από τα δεδομένα παρουσιάζουν 

προβλήματα και όταν οι ερευνητές δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακρίβεια, 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος (Kassarjian, 1977). Πάντως, όλα τα στάδια της 

παρούσας ερευνητικής εργασίας διεκπεραιώθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον, 

υπευθυνότητα και προσοχή για την αποφυγή σφαλμάτων.
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Πρέπει να τονιστεί, πάντως, ότι όταν ο ερευνητής είναι ενήμερος των 

περιορισμών και των ορίων του μεθοδολογικού αυτού εργαλείου και εστιάζει την 

προσοχή του στα προβλήματα που σχετίζονται με αυτό, η «Ανάλυση Περιεχομένου» 

μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ερευνητική του προσπάθεια (Ζώτος 2002, 

Kolbe και Burnett 1991). Είναι γεγονός ότι η «Ανάλυση Περιεχομένου» 

αντιμετωπίζεται ως έγκυρη επιστημονική μέθοδος που χρησιμοποιείται στις 

ερευνητικές μελέτες που αναφέρονται σε ανάλυση διαφημίσεων για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο της εικοσιπενταετίας (Kolbe και Burnett 1991, Kassarjian 

1977). Στις 2 παραπάνω πηγές υπάρχουν περισσότερα γενικά στοιχεία για τη 

μεθοδολογία της «Ανάλυσης Περιεχομένου» (ορισμοί, χαρακτηριστικά, διαδικασίες, 

πλεονεκτήματα, περιορισμοί, εφαρμογές) και επισκόπηση ερευνητικών μελετών που 

την χρησιμοποίησαν.

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.1. Θέματα και Εκκλήσεις

Στο Παράρτημα, Έκθεμα 7, παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των 29 

διαφημιστικών θεμάτων και εκκλήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση του 

δείγματος των 43 μοναδικών τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοόλ. Δεκαπέντε θέματα 

αξιοποιήθηκαν σε περισσότερο από το 10% των διαφημίσεων, ενώ οκτώ από αυτά 

ξεπέρασαν το 20%. Τρία είναι τα θέματα που προηγούνται με μεγάλη διαφορά από τα 

υπόλοιπα: το «Χιούμορ» (Humor), η «Συντροφικότητα» (Camaraderie) και η 

«Ατομικότητα» (Individuality). Το θέμα «Χιούμορ» είναι το θέμα που 

χρησιμοποιείται συχνότερα από όλα, με συχνότητα εμφάνισης 46,5%. Σχεδόν 1 στις 2 

διαφημίσεις αλκοόλ χρησιμοποιεί το στοιχείο του χιούμορ, ένα εντυπωσιακό ποσοστό
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που δείχνει ότι η χρήση χιούμορ είναι μία αρκετά ελκυστική τεχνική. Στη δεύτερη 

θέση βρίσκεται η «Συντροφικότητα» με συχνότητα εμφάνισης 44,2%, πολύ κοντά 

δηλαδή στην πρώτη θέση. Οι διαφημίσεις που αξιοποιούν αυτό το θέμα δείχνουν, ως 

επί το πλείστον, διάφορα άτομα να είναι συγκεντρωμένα σε κάποιο χώρο (η ανάλυση 

των σκηνικών που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις ακολουθεί σε επόμενη 

υποενότητα) και να διασκεδάζουν πίνοντας αλκοόλ.

Το τρίτο από πλευράς συχνότητας εμφάνισης θέμα είναι η «Ατομικότητα» με 

37,2%. Παραδείγματα είναι οι 5 διαφημίσεις του Dewar’s που χρησιμοποιούν το 

σλόγκαν «Πάντα εσύ. Πάντα αληθινός.» (Always you. Always true.), οι 2 

διαφημίσεις του Baileys με το σλόγκαν «Άσε τις αισθήσεις σου να σε οδηγήσουν.» 

(Let your senses guide you.) και οι 2 διαφημίσεις της Amstel με το σλόγκαν «Γιατί 

έτσι σας αρέσει.». Κάποιες άλλες διαφημίσεις κάνουν έκκληση στην ατομικότητα όχι 

με τη χρήση σλόγκαν, αλλά έμμεσα, επιδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά των 

μοντέλων που χρησιμοποιούν το προϊόν, όπως μία διαφήμιση του Jack Daniel’s, όπου 

ο ομιλητής (που έχει ως επάγγελμα το να μεταφέρει με το αεροπλάνο επισκέπτες 

στην Αλάσκα) αναφέρει πως «έχει την καλύτερη δουλειά στον κόσμο» γιατί «κάθε 

μέρα πηγαίνει κόσμο εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κανείς» και καταλήγει ότι «το Jack 

ζει εδώ».

Τα θέματα που ακολουθούν είναι η «Φυσική Δραστηριότητα» (Physical 

Activity) και η «Αφηρημένη / Αφαιρετική Παρουσίαση» (Abstract), που 

εμφανίζονται στο 25,6% των διαφημίσεων το καθένα. Από τις 11 διαφημίσεις που 

χρησιμοποιούν το θέμα «Φυσική Δραστηριότητα», οι 7 απεικονίζουν έντονο χορό, 

ενώ οι υπόλοιπες απεικονίζουν τις εξής δραστηριότητες: ιππασία, ποδόσφαιρο και 

ορειβασία. Στην «Αφηρημένη / Αφαιρετική Παρουσίαση» παρατηρείται κυρίως μία 

αφηρημένη παρουσίαση του μπουκαλιού ή του ίδιου του ποτού, όπως στη διαφήμιση
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του Grant’s, όπου απεικονίζεται μία σταγόνα ουίσκι να ρέει πάνω σε ένα γυναικείο 

κορμί.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το θέμα «Ηδονισμός / Ευχαρίστηση» (Hedonism / 

Enjoyment) με 23,3% (10 διαφημίσεις). Εδώ, εκτός από τις διαφημίσεις που απλώς 

χρησιμοποιούν τις λέξεις «απολαμβάνω / απόλαυση» (enjoy / pleasure) ή «κέφι» 

(δηλαδή, κάνουν έκκληση στην ευχαρίστηση), υπάρχουν και κάποιες (οι 3 από τις 10) 

που κάνουν έκκληση στον ηδονισμό με τη μορφή της άμεσης ευχαρίστησης, της 

επιδίωξης της ευχαρίστησης ως αυτοσκοπό (π.χ. 3 φίλοι βλέπουν στο βίντεο το ίδιο 

γκολ συνεχώς και το γιορτάζουν πίνοντας κάθε φορά μπίρα). Ακολουθούν τα θέματα 

της «Πληροφόρησης» (Information) και της «Περιγραφής Ξένων Γεωγραφικών και 

Πολιτιστικών Πλαισίων» (Foreign Settings) με 20,9% έκαστο. Οι διαφημίσεις που 

αξιοποιούν το θέμα «Πληροφόρηση» ενημερώνουν το κοινό για την καινούρια 

συσκευασία του προϊόντος και τα πλεονεκτήματά της, τα συστατικά του προϊόντος, 

την ανακήρυξή του ως το καλύτερο στην κατηγορία του σε σχετικό διαγωνισμό, τη 

χώρα προέλευσής του, τον άνθρωπο που το πρωτοέφτιαξε ή το πόσα χρόνια πριν έχει 

γίνει η απόσταξη. Στην «Περιγραφή Ξένων Γεωγραφικών και Πολιτιστικών 

Πλαισίων» κυρίως υπάρχουν διαφημίσεις όπου τα τεκταινόμενα διαδραματίζονται σε 

ξένα (εξωτικά και μη) μέρη, όπως η Αλάσκα, η Νέα Ορλεάνη, η Ισλανδία και το 

Μεξικό.

Τα επόμενα θέματα είναι η «Συμμόρφωση / Προσαρμοστικότητα» 

(Conformity), η «Ποιότητα» (Quality), οι «Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί 

Γιορτών» (Special Occasions and Holiday Celebrations) και οι «Χορηγίες / 

Προτάσεις Διασκέδασης» με 16,3% το καθένα. Στη «Συμμόρφωση / 

Προσαρμοστικότητα» παρουσιάζεται κάποια συμμόρφωση προς τη νόρμα μιας 

ομάδας, συμμετοχή στο πλήθος ή υπάρχει ισχυρισμός ότι η συγκεκριμένη μάρκα

37



είναι η πιο δημοφιλής (οπότε πρέπει και ο τηλεθεατής να την προτιμήσει). Στις 

διαφημίσεις που χρησιμοποιούν το θέμα «Ποιότητα» υπάρχει είτε άμεση αναφορά 

στην ανώτερη ποιότητα της μάρκας είτε έμμεση με τη χρήση υπερθετικού βαθμού σε 

εγκωμιαστικά επίθετα. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαφημίσεων που αξιοποιούν 

το θέμα «Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί Γιορτών» αναφέρεται στον εορτασμό 

των Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς και πρόκειται για διαφημίσεις που προβλήθηκαν 

κατά τη συγκεκριμένη εορταστική περίοδο. Στο θέμα «Χορηγίες-Προτάσεις 

Διασκέδασης» αναφέρεται ότι το διαφημιζόμενο προϊόν είναι χορηγός σε κάποια 

αθλητική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα (Μουσικά Βραβεία Αρίων, UEFA 

Champions League, Ολυμπιακοί Αγώνες «Αθήνα 2004», Smirnoff Experience 

Weekend με χορευτική μουσική σε clubs από γνωστούς DJs ) ή προτείνεται από τη 

διαφημιζόμενη μάρκα η παρακολούθηση (στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση) 

κάποιας κινηματογραφικής ταινίας.

Την πρώτη 15άδα συμπληρώνουν τα θέματα «Χαλάρωση (Αλλαγή 

Κατάστασης)» “(Change-of-State) Relaxation” με 14% και «(Στενή) Φιλία» “(Close) 

Friendship”, «Σεξουαλικά υπονοούμενα» (Sexual Connotations) με 11,6% το καθένα. 

Στις διαφημίσεις που αξιοποιούν το θέμα «Χαλάρωση (Αλλαγή Κατάστασης)» είτε 

απεικονίζονται άτομα να πίνουν αλκοόλ ύστερα από κάποια εργασία ή φυσική 

δραστηριότητα είτε προτείνεται μία αλλαγή διάθεσης. Στην «(Στενή) Φιλία» 

απεικονίζονται στενοί φίλοι να βρίσκονται μαζί και να πίνουν το διαφημιζόμενο 

προϊόν, ενώ στα «Σεξουαλικά Υπονοούμενα» έχουμε κάποιες κινήσεις / χειρονομίες 

που υποδηλώνουν σεξουαλική διαθεσιμότητα ή μία επερχόμενη σεξουαλική επαφή.

Τα υπόλοιπα 14 θέματα και εκκλήσεις έχουν συχνότητα εμφάνισης μικρότερη 

του 10%. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα «Περιπέτεια» (Adventure) συγκεντρώνει 9,3% 

(π.χ. φωτογράφηση άγριων ζώων στη φύση, ορειβασία στην Αλάσκα), ενώ το
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«Επίτευγμα και Επιτυχία» (Achievement and Success) 7%. Ακόμη πιο χαμηλά 

βρίσκονται τα θέματα «Παράδοση ή Πολιτιστική Κληρονομιά» (Tradition or 

Heritage), «Θρησκευτικός Συμβολισμός» (Religious Symbolism) και «Οφέλη 

Υγείας» (Medicinal Benefits) με 4,7% το καθένα. Στον «Θρησκευτικό Συμβολισμό» 

έχουμε μία διαφήμιση στην οποία ο Αϊ-Βασίλης απολαμβάνει ένα ποτήρι μπίρα 

αναφέροντας τη μάρκα της, ενώ σε μία άλλη απεικονίζονται χριστουγεννιάτικες 

καμπάνες. Στα «Οφέλη Υγείας» κατατάσσονται 2 διαφημίσεις μίας μάρκας κρασιών 

(Κρασί της Παρέας), όπου αναφέρεται ότι η πρακτική συσκευασία διατηρεί το «κέφι» 

της παρέας (ψυχική υγεία), και «το χρώμα και τη γεύση του κρασιού» (επομένως, 

αποφεύγονται προβλήματα υγείας στους καταναλωτές από πιθανές αλλοιώσεις του 

προϊόντος).

Τα πέντε επόμενα θέματα εμφανίζονται μόλις στο 2,3% των διαφημίσεων 

έκαστο, δηλαδή σε 1 μόνο διαφήμιση. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής: «Αγάπη και 

Ειδύλλιο» (Love and Romance), «Καθολική Επιτυχία» (General Success), 

«Επιτήδευση-Εκζήτηση» (Sophistication), «Εξέγερση-Αντίδραση στην Καθημε

ρινότητα» (Rebellion) και «Διαφυγή» (Escape). Τέσσερα θέματα δεν αξιοποιούνται 

σε καμία διαφήμιση (συχνότητα εμφάνισης 0%): «Πλούτος και Ευημερία» (Wealth 

and Affluence), «Αυτο-επιβράβευση (χάρη στην Αυτο-εκτίμηση)» “Self-reward (due 

to Self-esteem)”, «Εντυπωσιασμοί» (Impress Others) και «Καλή Τιμή για την 

Προσφερόμενη Ποιότητα» (Good Value).

Πιθανότατα, η καλύτερη εξήγηση για τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης 

κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων (κυρίως «Χιούμορ», «Συντροφικότητα», «Φυσική 

Δραστηριότητα», αλλά και άλλων δημοφιλών θεμάτων που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα μοντέλα, βλ. επόμενες παραγράφους) είναι η φύση του συγκεκριμένου 

διαφημιστικού μέσου, δηλαδή της τηλεόρασης. Σε αντίθεση με τις διαφημίσεις στα
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έντυπα μέσα, όπου αρκετές φορές δεν περιέχουν τίποτα άλλο εκτός από μία εικόνα 

του προϊόντος (ή του λογότυπού του), η συνηθισμένη λογική προφανώς είναι ότι η 

αποτελεσματική τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να επωφελείται από το πλεονέκτημα 

της τηλεόρασης ως ένα μέσο που μπορεί να απεικονίσει δράση. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των τηλεοπτικών διαφημίσεων του δείγματος χρησιμοποίησε ανθρώπινα 

μοντέλα απασχολούμενα σε κάποια δραστηριότητα, όπως θα διαπιστωθεί στις 

επόμενες υποενότητες της εργασίας αυτής. Επομένως, η υπεροχή της κίνησης ή 

δράσης στην τηλεόραση και η μεγάλη χρήση ανθρώπινων μοντέλων είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την εξήγηση των θεματικών συχνοτήτων που βρέθηκαν στην 

παρούσα έρευνα.

Τα 29 θέματα-εκκλήσεις μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: τα θέματα 

που σχετίζονται με το προϊόν (product-related themes) και τα θέματα που σχετίζονται 

με τα ανθρώπινα μοντέλα (human models-related themes). Αυτή η κατηγοριοποίηση 

υπάρχει και στις εργασίες των Finn και Strickland (1982) και Strickland et al. (1982). 

Τα 22 από τα 29 θέματα, δηλαδή το 75,86%, είναι θέματα που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα μοντέλα, ενώ 7 μόνο (24,14%) σχετίζονται με το προϊόν.

Από τα 15 θέματα που έχουν συχνότητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 10%, 

μόνο 4 σχετίζονται με τις ιδιότητες του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα product-related θέματα είναι: η «Αφηρημένη-Αφαιρετική

Παρουσίαση» (θεωρήθηκε ως product-related θέμα, επειδή στις πιο πολλές 

διαφημίσεις που αξιοποιούν αυτό το θέμα έχουμε αφηρημένη παρουσίαση του ποτού 

ή του μπουκαλιού του) στις θέσεις 4-5 όλων των θεμάτων με 25,6% (το μοναδικό 

product-related θέμα στην πρώτη 5άδα), η «Πληροφόρηση» και η «Περιγραφή Ξένων 

Γεωγραφικών και Πολιτιστικών Πλαισίων» στις θέσεις 7-8 με 20,9% η καθεμιά και, 

τέλος, η «Ποιότητα» στις θέσεις 9-12 με 16,3%. Τα άλλα 3 θέματα που σχετίζονται

40



με το προϊόν έχουν πολύ μικρή ή μηδενική συχνότητα εμφάνισης: η «Παράδοση ή 

Πολιτιστική Κληρονομιά» και τα «Οφέλη Υγείας» έχουν 4,7% (θέσεις 18-20), ενώ η 

«Καλή Τιμή για την Προσφερόμενη Ποιότητα» δεν εμφανίζεται σε καμία διαφήμιση 

(θέσεις 26-29). Να σημειωθεί εδώ ότι η «Περιγραφή Ξένων Γεωγραφικών και 

Πολιτιστικών Πλαισίων» δεν μπορεί εύκολα να ταξινομηθεί ως product-related ή 

human models-related θέμα. Αφού, όμως, οι περισσότερες από τις διαφημίσεις που 

αξιοποίησαν αυτό το θέμα ήταν για εισαγόμενα προϊόντα και συσχέτιζαν άμεσα το 

προϊόν με την ξένη περιοχή, κρίθηκε καταλληλότερο να θεωρηθεί το θέμα αυτό ως 

θέμα που σχετίζεται με το προϊόν.

Από την άλλη μεριά, τα 11 από τα 15 δημοφιλέστερα θέματα και τα 4 της 

πρώτης δάδας είναι θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα μοντέλα. Μάλιστα, τα 3 

πρώτα θέματα που ξεχωρίζουν με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα («Χιούμορ», 

«Συντροφικότητα», «Ατομικότητα») είναι human models-related. Εξαιτίας της 

εξέχουσας θέσης των θεμάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα μοντέλα στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ, της σημασίας της χρήσης τους και της διαμάχης 

που υπάρχει γύρω από αυτή, χρειάζεται να γίνουν κάποιες επιπρόσθετες 

παρατηρήσεις.

Τα human models-related θέματα που εμφανίζονται συχνότερα είναι μία 

ομάδα θεμάτων που προσανατολίζονται προς την κοινωνικότητα και το κέφι 

[«Συντροφικότητα», «Χιούμορ», «Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί Γιορτών», 

«Χαλάρωση (Αλλαγή Κατάστασης)», «(Στενή) Φιλία»]. Όλα τα παραπάνω θέματα 

έχουν το καθένα συχνότητα εμφάνισης μεγαλύτερη από 10%, η μέση συχνότητα 

εμφάνισης της ομάδας αυτής είναι 26,5%, ενώ τα 2 πρώτα (συνολικά) θέματα 

(«Χιούμορ», «Συντροφικότητα») ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Να σημειωθεί ότι το 

«Χιούμορ» θεωρήθηκε human models-related θέμα επειδή συνδέεται στενά με την

41



παρουσία ανθρώπινων μοντέλων και η «Χαλάρωση» επειδή στις διαφημίσεις που την 

αξιοποιούν παρουσιάζονται ανθρώπινα μοντέλα να χαλαρώνουν πίνοντας, ύστερα 

από κάποια άλλη δραστηριότητα.

Μία ομάδα κάποιων πιο αμφιλεγόμενων θεμάτων, που συχνά αναφέρονται ως 

εκκλήσεις τρόπου ζωής ή κατάστασης (lifestyle or status themes-appeals, Finn και 

Strickland 1982, Strickland et al. 1982), εμφανίζεται περίπου 3 φορές λιγότερο συχνά 

από τα θέματα κοινωνικότητας και κεφιού. Τα πιο αντιπροσωπευτικά θέματα της 

ομάδας αυτής είναι το «Ηδονισμός / Ευχαρίστηση» (που με συχνότητα 23,3% 

βρίσκεται στην 6η θέση όλων των θεμάτων), το «Επίτευγμα και Επιτυχία» (με το 

σχετικά χαμηλό ποσοστό 7%), η «Καθολική Επιτυχία» (μόλις 2,3%) και το «Πλούτος 

και Ευημερία» (0%). Τα παραπάνω θέματα είναι αυτά που έχουν δεχτεί τη 

μεγαλύτερη κριτική από τους «πολέμιους» των διαφημίσεων αλκοόλ (Strickland et 

al., 1982), όμως διαπιστώνεται ότι σαν ομάδα δεν εμφανίζονται συχνά (μόνο το 

«Ηδονισμός / Ευχαρίστηση» έχει μεγάλη συχνότητα, αλλά και πάλι το 70% των 

διαφημίσεων που αξιοποιούν το θέμα αυτό εστιάζουν στη μη αμφιλεγόμενη διάσταση 

της απλής ευχαρίστησης και όχι του έντονου ηδονισμού).

Μία άλλη αμφιλεγόμενη ομάδα θεμάτων περιλαμβάνει ψυχολογικά 

προσανατολισμένες ή «ψυχοδυναμικές» εκκλήσεις, όπως η «Ατομικότητα», η 

«Συμμόρφωση-Προσαρμοστικότητα» και η «Αυτο-επιβράβευση (χάρη στην Αυτο

εκτίμηση)». Η ομάδα αυτή εμφανίζεται (συνολικά) σχεδόν το ίδιο συχνά με την 

προηγούμενη ομάδα (lifestyle or status). Παρόλο όμως που η μέση συχνότητα της 

ομάδας είναι σχετικά χαμηλή, το θέμα «Ατομικότητα» με 37,2% βρίσκεται στην 3η 

θέση. Μία τέταρτη ομάδα θεμάτων που σχετίζονται με ανθρώπινα μοντέλα είναι τα 

ρομαντικά ή σεξουαλικά, δηλαδή τα «Σεξουαλικά Υπονοούμενα» και το «Αγάπη και 

Ειδύλλιο». Η μέση συχνότητα της ομάδας είναι 7% περίπου, η μικρότερη από όλες
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τις ομάδες των θεμάτων που σχετίζονται με ανθρώπινα μοντέλα. Συμπερασματικά, η 

χρησιμοποίηση θεμάτων που σχετίζονται με ανθρώπινα μοντέλα στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις αλκοόλ παρουσιάζει αξιόλογη διακύμανση στο περιεχόμενο αυτών των 

θεμάτων.

Πριν ολοκληρωθεί η υποενότητα των θεμάτων και εκκλήσεων, θα γίνει μία 

σύντομη αναφορά στις διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των 2 υποπεριόδων 

συγκέντρωσης διαφημίσεων όσον αφορά στις συχνότητες εμφάνισης κάποιων 

θεμάτων και εκκλήσεων (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 8). Τα 4 συχνότερα 

χρησιμοποιούμενα θέματα είναι τα ίδια και στις 2 υποπεριόδους: «Συντροφικότητα», 

«Χιούμορ», «Ατομικότητα» και «Φυσική Δραστηριότητα» (η μόνη διαφορά στις 

θέσεις της πρώτης 4άδας είναι ότι στην πρώτη υποπερίοδο το «Χιούμορ» είναι στις 

θέσεις 1-2 και η «Ατομικότητα» στην 3η θέση, ενώ στη δεύτερη συμβαίνει το 

αντίστροφο). Στα 19 από τα 29 θέματα οι συχνότητες εμφάνισης ήταν παρόμοιες στις 

2 υποπεριόδους. Όμως, υπάρχουν 10 θέματα που εμφανίστηκαν σε κάποια 

υποπερίοδο αρκετά πιο συχνά από ότι στην άλλη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα «Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί 

Γιορτών» στην πρώτη υποπερίοδο, που είναι η εορταστική περίοδος των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εμφανίζεται πολύ συχνά: έχει συχνότητα 25% 

και βρίσκεται στις θέσεις 5-7 της υποπεριόδου. Αντίθετα, στη δεύτερη υποπερίοδο 

δεν εμφανίζεται καθόλου (συχνότητα 0%) και βρίσκεται στις τελευταίες 9 θέσεις. Η 

διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι σχεδόν όλες οι διαφημίσεις που αξιοποιούν το θέμα 

αυτό αναφέρονται στον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οπότε 

εμφανίστηκαν μόνο στην πρώτη υποπερίοδο. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα 

«Θρησκευτικός Συμβολισμός», το οποίο στην 1η υποπερίοδο έχει συχνότητα 

εμφάνισης 7,1% και βρίσκεται στις θέσεις 15-16, ενώ στη 2η υποπερίοδο δεν
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εμφανίζεται καθόλου και βρίσκεται στις τελευταίες 9 θέσεις, αφού οι 2 διαφημίσεις 

που το αξιοποιούν έχουν Χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο και προβλήθηκαν, όπως 

είναι λογικό, μόνο στην πρώτη υποπερίοδο.

Το θέμα «Χορηγίες και Προτάσεις Διασκέδασης» στη δεύτερη υποπερίοδο 

έχει συχνότητα εμφάνισης 23,1% και βρίσκεται στις θέσεις 5-6, ενώ στην πρώτη έχει 

μόλις 3,6% και βρίσκεται στις θέσεις 17-23. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε ένα 

μεγάλο βαθμό στο ότι κάποιες από τις σχετικές διαφημίσεις αναφέρονταν σε 

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη δεύτερη υποπερίοδο (Μουσικά Βραβεία 

Αρίων, το Smirnoff Experience Weekend στη Θεσσαλονίκη), οπότε προβλήθηκαν 

εκείνο το χρονικό διάστημα.

Οι διαφορές που παρατηρούνται στις συχνότητες εμφάνισης των υπόλοιπων 7 

θεμάτων δεν οφείλονται σε κάποιο συγκεκριμένο εποχιακό παράγοντα, αλλά στο ότι 

έτυχε να συγκεντρωθούν σε κάποια υποπερίοδο περισσότερες διαφημίσεις που να 

αξιοποιούν ένα θέμα από ότι στην άλλη. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής: 

«Συμμόρφωση-Προσαρμοστικότητα» (21,4% στην πρώτη υποπερίοδο, 7,7% στη 

δεύτερη), «Ποιότητα» (17,9% και 7,7% αντίστοιχα), «Αφηρημένη-Αφαιρετική 

Παρουσίαση» (25% και 15,4%), «(Στενή) Φιλία» (0% και 19,2%), «Ατομικότητα» 

(35,7% και 50%), «Επίτευγμα και Επιτυχία» (3,6% και 11,5%) και «Οφέλη Υγείας» 

(0% και 7,7%).

5.2. Ανθρώπινα Μοντέλα

Συνδεδεμένο με τη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων θεμάτων και 

εκκλήσεων είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται μία διαφήμιση, για το οποίο έχουν 

υπάρξει ισχυρισμοί ότι υποδηλώνεται έμμεσα από τα χαρακτηριστικά των 

ανθρώπινων μοντέλων που απεικονίζονται σε αυτήν (Finn και Strickland, 1982). Η 

συχνότητα εμφάνισης και το πλήθος των διαφόρων υποομάδων ανθρώπινων
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μοντέλων στο δείγμα των 43 μοναδικών διαφημίσεων αλκοόλ παρουσιάζεται 

συνοπτικά στο Παράρτημα, Έκθεμα 9.

Ανθρώπινα μοντέλα εμφανίζονται στο 69,8% των διαφημίσεων, δηλαδή σε 30 

από τις 43 διαφημίσεις. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπινων μοντέλων που 

απεικονίζονται στις 30 διαφημίσεις είναι 336. Ο μέσος αριθμός τους ανά διαφήμιση 

είναι 7,81 (ο μέσος όρος των 43 διαφημίσεων), ενώ στις 30 διαφημίσεις που 

απεικονίζουν ανθρώπινα μοντέλα ο μέσος όρος είναι 11,2 άτομα. Σε όλες τις 

διαφημίσεις του δείγματος που απεικονίζουν ανθρώπινα μοντέλα υπάρχουν ένα ή 

περισσότερα βασικά (primary) μοντέλα (για τον ορισμό του βασικού μοντέλου βλ. 

Ενότητα: Μεθοδολογία της Έρευνας, σελ. 31). Από τα 336 ανθρώπινα μοντέλα, 

βασικά είναι τα 94, δηλαδή περίπου το 28%. Ο μέσος αριθμός βασικών ανθρώπινων 

μοντέλων ανά διαφήμιση (συνολικά) είναι 2,19, ενώ στις 30 διαφημίσεις που έχουν 

βασικά μοντέλα ο μέσος αριθμός αυξάνεται σε 3,13.

Φυλή. Από τα 336 ανθρώπινα μοντέλα, 314 είναι λευκοί (93,5%), 19 είναι 

μαύροι (5,7%) και 3 ανήκουν σε άλλες φυλές (0,9%). Λευκά μοντέλα εμφανίζονται 

και στις 30 διαφημίσεις που απεικονίζουν ανθρώπινα μοντέλα (69,8% όλων των 

διαφημίσεων), με μέσο όρο 7,3 λευκά μοντέλα ανά διαφήμιση (συνολικά). Στις 

διαφημίσεις που απεικονίζουν λευκά μοντέλα, ο μέσος όρος είναι 10,47. Μαύρα 

μοντέλα εμφανίζονται σε 6 μόλις διαφημίσεις, δηλαδή στο 14% όλων των 

διαφημίσεων και στο 20% των διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Ο μέσος αριθμός 

μαύρων μοντέλων ανά διαφήμιση είναι 0,44 συνολικά, 0,63 στις 30 διαφημίσεις με 

ανθρώπινα μοντέλα και 3,17 στις 6 διαφημίσεις με μαύρα μοντέλα. Άτομα που 

ανήκουν σε άλλες φυλές εμφανίζονται μόνο σε 3 διαφημίσεις, δηλαδή στο 7% των 

συνολικών διαφημίσεων και στο 10% των διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Ο 

μέσος όρος για τα άτομα άλλων φυλών είναι 0,07 συνολικά, 0,1 στις 30 διαφημίσεις
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με μοντέλα και 1 στις 3 διαφημίσεις που τα απεικονίζουν. Από τα παραπάνω, είναι 

σαφές ότι οι λευκοί κυριαρχούν στις διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση 

(ως συνολικός αριθμός μοντέλων, αριθμός διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται, 

μέσος όρος ανά διαφήμιση), ενώ οι μαύροι έχουν πολύ πιο μικρή παρουσία. Η 

παρουσία ατόμων από άλλες φυλές είναι ελάχιστη.

Εξετάζοντας τα βασικά μοντέλα που ανήκουν σε κάθε φυλή, διαπιστώνεται 

ότι πάλι κυριαρχούν οι λευκοί. Έτσι, από τα 94 βασικά μοντέλα τα 89 είναι λευκά 

(94,7%), 4 είναι μαύρα (4,3%) και 1 ανήκει σε άλλη φυλή (1,1%). Τα ποσοστά αυτά 

είναι σχεδόν ίδια με τα ποσοστά που είχαν οι φυλές στο σύνολο των ανθρώπινων 

μοντέλων, που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Λευκά βασικά 

μοντέλα εμφανίζονται και στις 30 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα (69,8% όλων των 

διαφημίσεων) με μέσο αριθμό ανά διαφήμιση 2,07 συνολικά και 2,97 στις 30 

διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονται. Μαύρα βασικά μοντέλα εμφανίζονται σε 3 

μόλις διαφημίσεις, δηλαδή στο 7% των συνολικών διαφημίσεων και στο 10% των 

διαφημίσεων με βασικά μοντέλα. Ο μέσος όρος για τα μαύρα βασικά μοντέλα είναι 

0,09 συνολικά, 0,13 στις 30 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα και 1,33 στις 3 

διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονται. Ατομο από άλλη φυλή ως βασικό μοντέλο 

εμφανίζεται μόνο σε 1 διαφήμιση, δηλαδή στο 2,3% των συνολικών διαφημίσεων και 

στο 3,3% των διαφημίσεων με βασικά μοντέλα. Ο μέσος όρος για τα άτομα άλλων 

φυλών ως βασικά μοντέλα είναι 0,02 συνολικά, 0,03 στις 30 διαφημίσεις με βασικά 

μοντέλα και 1 στη 1 διαφήμιση όπου εμφανίζονται.

Ο αριθμός των διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται βασικά μοντέλα από 

κάθε φυλή ως ποσοστό του συνολικού αριθμού διαφημίσεων στις οποίες 

εμφανίζονται άτομα από την ίδια φυλή είναι 100% για τους λευκούς, 50% για τους 

μαύρους και 33,3% για τα άτομα άλλων φυλών. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι
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ότι το 28,3% των λευκών μοντέλων είναι βασικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα 

μαύρα μοντέλα είναι μικρότερο: 21,1%. Από τα στοιχεία των 2 τελευταίων 

παραγράφων, είναι σαφές ότι και στα βασικά μοντέλα υπερτερούν με πολύ μεγάλη 

διαφορά οι λευκοί και ακολουθούν οι μαύροι. Η παρουσία ατόμων από άλλες φυλές 

ως βασικά μοντέλα είναι ελάχιστη.

Η έντονη παρουσία των λευκών στο δείγμα οφείλεται σε ένα βαθμό στο 

γεγονός ότι αρκετές από τις διαφημίσεις του δείγματος έχουν γυριστεί στην Ελλάδα 

με ελληνικά μοντέλα (κάποιες από τις παραπάνω αφορούν ελληνικές μάρκες) και 

απευθύνονται στο ελληνικό κοινό, του οποίου η συντριπτική πλειοψηφία ανήκει στη 

λευκή φυλή. Μαύρα μοντέλα ή άτομα από άλλες φυλές εμφανίζονται μόνο σε 

διαφημίσεις εισαγόμενων ποτών, που προφανώς έχουν γυριστεί στο εξωτερικό με 

ξένα μοντέλα. Πάντως, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μαύροι και τα 

άτομα από άλλες φυλές δεν αποτελούν κοινά στα οποία στοχεύουν ειδικά οι 

διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση.

Φύλο: Από τα 336 ανθρώπινα μοντέλα που απεικονίζονται στις διαφημίσεις 

του δείγματος, τα 209 είναι άντρες (62,2%) και τα 127 είναι γυναίκες (37,8%). 

Άντρες εμφανίζονται σε 29 διαφημίσεις, δηλαδή στο 67,4% των διαφημίσεων του 

δείγματος και στο 96,7% των διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Ο μέσος αριθμός 

αντρών ανά διαφήμιση είναι 4,86 συνολικά, 6,97 στις 30 διαφημίσεις με ανθρώπινα 

μοντέλα και 7,21 στις 29 διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζονται άντρες. Γυναίκες 

εμφανίζονται σε 21 διαφημίσεις, δηλαδή στο 48,8% των διαφημίσεων του δείγματος 

και στο 70% των διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Ο μέσος αριθμός γυναικών 

ανά διαφήμιση είναι 2,95 συνολικά, 4,23 στις 30 διαφημίσεις με μοντέλα και 6,05 

στις 21 διαφημίσεις στις οποίες απεικονίζονται γυναίκες. Από τα παραπάνω 

(συνολικός αριθμός μοντέλων κάθε φύλου, αριθμός διαφημίσεων στις οποίες
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εμφανίζονται, μέσος αριθμός μοντέλων ανά διαφήμιση), προκύπτει ότι οι άντρες 

εμφανίζονται πολύ πιο συχνά από ότι οι γυναίκες στις διαφημίσεις αλκοόλ στην 

ελληνική τηλεόραση.

Εξετάζοντας τα βασικά μοντέλα κάθε φύλου, διαπιστώνεται ότι πάλι 

επικρατούν οι άντρες. Από τα 94 βασικά μοντέλα, τα 67 είναι άντρες (71,3%) και τα 

27 είναι γυναίκες (28,7%). Σε σχέση με τα ποσοστά των αντρών και γυναικών επί του 

συνολικού αριθμού μοντέλων (που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο), 

διαπιστώνεται ότι οι άντρες υπερτερούν με μεγαλύτερη διαφορά (42,6% έναντι 24,4% 

προηγουμένως) των γυναικών στα βασικά μοντέλα. Άντρες ως βασικά μοντέλα 

εμφανίζονται σε 29 διαφημίσεις, δηλαδή στο 67,4% των διαφημίσεων του δείγματος 

και στο 96,7% των διαφημίσεων με βασικά μοντέλα. Ο μέσος αριθμός αντρών ως 

βασικά μοντέλα ανά διαφήμιση είναι 1,56 συνολικά, 2,23 στις 30 διαφημίσεις με 

βασικά μοντέλα και 2,31 στις 29 διαφημίσεις με άντρες ως βασικά μοντέλα. Γυναίκες 

ως βασικά μοντέλα εμφανίζονται σε 14 διαφημίσεις (άρα, οι άντρες εμφανίζονται ως 

βασικά μοντέλα σε διπλάσιο σχεδόν αριθμό διαφημίσεων από ότι οι γυναίκες), 

δηλαδή στο 32,6% των διαφημίσεων του δείγματος και στο 46,7% των διαφημίσεων 

με βασικά ανθρώπινα μοντέλα. Ο μέσος όρος για τις γυναίκες ως βασικά μοντέλα 

είναι 0,63 συνολικά, 0,9 στις 30 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα και 1,93 στις 14 

διαφημίσεις με γυναίκες ως βασικά μοντέλα.

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία (συνολικός αριθμός βασικών μοντέλων 

κάθε φύλου, αριθμός διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται, μέσος αριθμός 

μοντέλων ανά διαφήμιση), η επικράτηση των αντρών στα βασικά μοντέλα φαίνεται 

και από τα επόμενα 2 ευρήματα. Πρώτον, ο αριθμός των διαφημίσεων στις οποίες 

εμφανίζονται βασικά μοντέλα από κάθε φύλο ως ποσοστό του συνολικού αριθμού 

διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται άτομα του ιδίου φύλου είναι μεγαλύτερος για
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τους άντρες (100%) από ότι για τις γυναίκες (66,7%). Δεύτερον, το 32,1% των 

αντρών είναι βασικά μοντέλα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 

μικρότερο: 21,3%.

Συμπερασματικά, στις διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση 

χρησιμοποιούνται άντρες σε μεγαλύτερο βαθμό και σε πιο βασικούς ρόλους από ότι 

γυναίκες. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα ευρήματα της έρευνας ότι οι γυναίκες 

αποτελούν ένα κοινό στο οποίο στοχεύουν ειδικά οι διαφημίσεις αλκοόλ.

Ένα άλλο σχετικό εύρημα της έρευνας είναι ότι ζευγάρια διαφορετικού φύλου 

(Couples) εμφανίζονται σε 5 διαφημίσεις, δηλαδή στο 11,6% των διαφημίσεων του 

δείγματος και στο 16,7% των διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Στις 5 αυτές 

διαφημίσεις εμφανίζονται 10 ζευγάρια, οπότε ο μέσος αριθμός ζευγαριών ανά 

διαφήμιση είναι 0,23 συνολικά, 0,33 στις 30 διαφημίσεις με ανθρώπινα μοντέλα και 2 

στις 5 διαφημίσεις με ζευγάρια.

Διασηιιότητεα Διασημότητες (Celebrities) εμφανίζονται μόνο σε 2 

διαφημίσεις, δηλαδή στο 4,7% των διαφημίσεων του δείγματος και στο 6,7% των 

διαφημίσεων με ανθρώπινα μοντέλα. Ο συνολικός αριθμός των διασημοτήτων που 

εμφανίζονται είναι 3, οπότε ο μέσος αριθμός διασημοτήτων ανά διαφήμιση είναι 

πολύ χαμηλός: 0,07 συνολικά, 0,1 στις 30 διαφημίσεις με ανθρώπινα μοντέλα και 1,5 

στις 2 διαφημίσεις με διασημότητες. Και οι 3 διασημότητες είναι πολύ γνωστοί 

ηθοποιοί: ο Σον Κόνερι (ο οποίος εμφανίζεται στη διαφήμιση του Dewar’s Special 

Reserve στη σημερινή του ηλικία να συνομιλεί με τον εαυτό του σε μικρότερη ηλικία, 

για αυτό και θεωρήθηκε ότι έχουμε 2 ανθρώπινα μοντέλα / διασημότητες, αν και στην 

πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια διασημότητα) και η Τζένιφερ Άνιστον (στη 

διαφήμιση της Heineken).
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Ηλικία: Ένα άλλο στοιχείο των ανθρώπινων μοντέλων που υπολογίστηκε 

είναι η ηλικιακή τους κατανομή. Για κάθε βασικό μοντέλο των διαφημίσεων του 

δείγματος εκτιμήθηκε η ηλικία του και, στη συνέχεια, ταξινομήθηκε σε μία από τις 

παρακάτω κατηγορίες: μικρότερη των 25 ετών, από 25 έως 39, από 40 έως 55 και 

μεγαλύτερη των 55. Να σημειωθεί ότι η εκτίμηση της ηλικίας των βασικών μοντέλων 

ήταν πιο δύσκολη και υποκειμενική από ότι η εκτίμηση των υπόλοιπων μεταβλητών 

που σχετίζονται με τα ανθρώπινα μοντέλα. Η συντριπτική πλειοψηφία των βασικών 

μοντέλων (82 από τα 94 μοντέλα) έχει ηλικία από 25 έως 39 ετών (ποσοστό 87,2%) 

και ακολουθούν οι ηλικίες 40-55 με 8,5% (8 μοντέλα) και άνω των 55 με 4,3% (4 

μοντέλα). Εντυπωσιακό είναι το ότι κανένα βασικό μοντέλο δεν εκτιμήθηκε ότι έχει 

ηλικία μικρότερη των 25 ετών.

Βασικά μοντέλα ηλικίας 25-39 ετών εμφανίζονται σε 28 διαφημίσεις, δηλαδή 

στο 65,1% των διαφημίσεων του δείγματος και στο 93,3% των διαφημίσεων με 

βασικά μοντέλα. Ο μέσος αριθμός βασικών μοντέλων ηλικίας 25-39 ετών ανά 

διαφήμιση είναι 1,91 συνολικά, 2,73 στις 30 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα και 2,93 

στις 28 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα αυτής της ηλικίας. Βασικά μοντέλα ηλικίας 

40-55 ετών εμφανίζονται σε 8 διαφημίσεις (18,6% του δείγματος και 26,7% των 

διαφημίσεων με βασικά μοντέλα). Ο μέσος όρος για τα βασικά μοντέλα αυτής της 

ηλικίας είναι μικρότερος: 0,19 συνολικά, 0,27 στις 30 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα 

και 1 στις 8 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα αυτής της ηλικίας. Βασικά μοντέλα 

ηλικίας άνω των 55 ετών εμφανίζονται μόνο σε 4 διαφημίσεις (9,3% του δείγματος 

και 13,3% των διαφημίσεων με βασικά μοντέλα). Ο μέσος όρος για τα βασικά 

μοντέλα αυτής της ηλικίας είναι ακόμα πιο μικρός: 0,09 συνολικά, 0,13 στις 30 

διαφημίσεις με βασικά μοντέλα και 1 στις 4 διαφημίσεις με βασικά μοντέλα αυτής 

της ηλικίας. Σε καμία διαφήμιση δεν εμφανίζονται βασικά μοντέλα ηλικίας
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μικρότερης των 25 ετών, οπότε τα αντίστοιχα ποσοστά και ο μέσος όρος είναι 

μηδενικά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία (συνολικός αριθμός βασικών μοντέλων 

κάθε ηλικίας, αριθμός διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται, μέσος αριθμός 

μοντέλων ανά διαφήμιση), η πλειοψηφία των βασικών ανθρώπινων μοντέλων που 

απεικονίζονται στις διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση έχει ηλικία από 25 

έως 39 ετών. Σε λίγες μόνο διαφημίσεις απεικονίζονται βασικά μοντέλα ηλικίας 40- 

55 και άνω των 55 ετών. Το γεγονός ότι σε καμία διαφήμιση δεν παρουσιάζονται 

βασικά μοντέλα ηλικίας μικρότερης των 25 ετών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι έως 25 ετών δεν αποτελούν ένα κοινό στο οποίο 

στοχεύουν ειδικά οι διαφημίσεις αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση.

5.3. Τεχνικές Παρουσίασης

Στο Παράρτημα, Έκθεμα 10, παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των 14 

τεχνικών παρουσίασης που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση του δείγματος των 43 

μοναδικών τηλεοπτικών διαφημίσεων αλκοόλ. Η πιο δημοφιλής τεχνική παρουσίασης 

είναι η «Απεικόνιση Δοχείων του Προϊόντος» (Containers of Product Shown) με 

συχνότητα εμφάνισης 88,4%, δηλαδή χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειοψηφία 

των διαφημίσεων του δείγματος. Οι διαφημίσεις που αξιοποιούν αυτήν την τεχνική 

(που στο δείγμα της παρούσας έρευνας είναι 38) μπορούν να χωριστούν σε 3 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, παρουσιάζονται και (1 ή περισσότερα) 

μπουκάλια (ή κουτιά / κουτάκια) του προϊόντος και (1 ή περισσότερα) ποτήρια που 

περιέχουν το διαφημιζόμενο ποτό. Οι διαφημίσεις αυτής της κατηγορίας είναι 27, 

δηλαδή το 62,8% του δείγματος και το 71,1% των διαφημίσεων που αξιοποιούν τη 

συγκεκριμένη τεχνική. Στη δεύτερη κατηγορία διαφημίσεων, παρουσιάζονται μόνο (1 

ή περισσότερα) μπουκάλια (ή κουτιά / κουτάκια) του διαφημιζόμενου ποτού, δεν
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παρουσιάζονται δηλαδή ποτήρια που να περιέχουν το διαφημιζόμενο ποτό. Οι 

διαφημίσεις αυτής της κατηγορίας είναι 10, δηλαδή το 23,3% των διαφημίσεων του 

δείγματος και το 26,3% των διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 

τεχνική. Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει διαφημίσεις στις οποίες 

παρουσιάζονται μόνο ποτήρια που περιέχουν το διαφημιζόμενο προϊόν, δεν 

παρουσιάζονται δηλαδή μπουκάλια (ή κουτιά / κουτάκια) του προϊόντος. Μόνο 1 

διαφήμιση του δείγματος εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή το 2,3% του 

δείγματος και το 2,6% των διαφημίσεων που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική.

Στις 37 διαφημίσεις που εμφανίζονται μπουκάλια (ή κουτιά / κουτάκια) του 

προϊόντος (δηλαδή στο 86,1% των διαφημίσεων του δείγματος και στο 97,4% των 

διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική παρουσίασης), 

παρουσιάζονται συνολικά 119 μπουκάλια / κουτιά / κουτάκια. Ο μέσος αριθμός 

μπουκαλιών (κουτιών κ.τ.λ.) ανά διαφήμιση είναι περίπου 3 (2,77 συνολικά, 3,13 στις 

38 διαφημίσεις που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική και 3,22 στις 37 διαφημίσεις 

στις οποίες εμφανίζονται). Στις 28 διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζονται ποτήρια 

που περιέχουν το διαφημιζόμενο ποτό (δηλαδή στο 65,1% των διαφημίσεων του 

δείγματος και στο 73,7% των διαφημίσεων που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 

τεχνική) εμφανίζονται συνολικά 144 ποτήρια, δηλαδή 25 περισσότερα από τα 

μπουκάλια / κουτιά / κουτάκια. Ο μέσος αριθμός ποτηριών ανά διαφήμιση είναι 3,35 

συνολικά, 3,79 στις 38 διαφημίσεις που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική και 

5,14 στις 28 διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζονται. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι 

ενώ τα μπουκάλια / κουτιά / κουτάκια εμφανίζονται σε περισσότερες διαφημίσεις από 

τα ποτήρια, ο συνολικός τους αριθμός και ο μέσος αριθμός ανά διαφήμιση είναι 

μικρότεροι σε σύγκριση με τα ποτήρια. Συνολικά, στις 38 διαφημίσεις που 

αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική παρουσίασης εμφανίζονται 263 δοχεία
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(μπουκάλια, κουτιά, κουτάκια και ποτήρια) του προϊόντος, με μέσο αριθμό ανά 

διαφήμιση 6,12 συνολικά και 6,92 στις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Επομένως, οι 

τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ είναι «γεμάτες» από δοχεία των ποτών, που σε 

πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, κάτι που, 

ενδεχομένως, μπορεί να οδηγήσει πιο εύκολα σε κατανάλωση αλκοόλ.

Η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική παρουσίασης είναι η 

«Πρόταση Χρήσεων για το Προϊόν» (Suggests Uses for Product) με συχνότητα 

εμφάνισης 60,5%. Οι 24 από τις 26 διαφημίσεις που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη 

τεχνική παρουσιάζουν απλώς παγάκια στο ποτήρι που περιέχει το διαφημιζόμενο 

ποτό ή το παγωμένο μπουκάλι του προϊόντος ή το κουτί του να βγαίνει από το 

ψυγείο, δηλαδή προτείνουν την κατανάλωση του ποτού κρύου ή με πάγο. Δύο 

διαφημίσεις είναι πιο αντιπροσωπευτικές αυτής της τεχνικής, αφού στη μία το ποτό 

(Bacardi) αναμειγνύεται με Coca Cola και σερβίρεται με λεμόνι, ενώ στην άλλη 

(Gordon’s) προτείνεται η ανάμειξη του ποτού με tonic και το σερβίρισμα με λεμόνι. 

Πάντως, αν θεωρηθεί ότι η πρόταση της κατανάλωσης του ποτού κρύου ή με πάγο 

δεν αποτελεί αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής, τότε η συχνότητα εμφάνισής 

της περιορίζεται αισθητά (γίνεται 4,7% από 60,5%), δηλαδή αξιοποιείται μόνο στις 2 

διαφημίσεις που προτείνουν συνδυασμούς του προϊόντος.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η τεχνική «Ισχυρισμός Αγνότητας ή Φυσικότητας» 

(Purity or Naturalness Claim) με συχνότητα εμφάνισης 25,6%. Από τις 11 

διαφημίσεις που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική, 3 περιέχουν κάποιον σαφή 

ισχυρισμό αγνότητας ή φυσικότητας, ενώ οι υπόλοιπες 8 συνδέουν / συσχετίζουν το 

διαφημιζόμενο ποτό με κάποιο στοιχείο της φύσης (π.χ. θάλασσα, ουρανό, βουνό, 

φεγγάρι) με πιο έμμεσο / λεπτό τρόπο.
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Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η τεχνική «Αναφορά στη Γεύση του 

Προϊόντος» (Refers to Taste of Product) με συχνότητα εμφάνισης 20,9%. Από τις 9 

διαφημίσεις που αξιοποιούν την παραπάνω τεχνική, οι 3 κάνουν άμεση αναφορά στη 

γεύση του προϊόντος (με τις φράσεις: «γλυκόπιοτο», «διατηρεί τη γεύση του»), ενώ 

στις υπόλοιπες 6 γίνεται έμμεση αναφορά στη γεύση (κυρίως με διάφορες εκφράσεις 

του προσώπου, κινήσεις και επιφωνήματα που δείχνουν ότι το ανθρώπινο μοντέλο 

απολαμβάνει τη γεύση του ποτού).

Η 5η τεχνική παρουσίασης είναι η «Σύσταση για Μεγάλη ή Συχνή 

Κατανάλωση» (Suggests Heavy or Frequent Consumption) με συχνότητα 16,3%. Από 

τις 7 διαφημίσεις που χρησιμοποιούν την παραπάνω τεχνική, στις 5 η σύσταση για 

μεγάλη ή συχνή κατανάλωση γίνεται άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, στις 2 διαφημίσεις 

της βότκας Ursus Roter απεικονίζεται ένας γαλατάς να παραδίδει το πρωί σε ένα 

σπίτι αντί για γάλα πολλά μπουκάλια του ποτού, άρα προτείνεται η κατανάλωση του 

ποτού σε καθημερινή βάση. Σε 1 διαφήμιση της Amstel, όταν 3 φίλοι διαπιστώνουν 

ότι έχουν όλοι παραγγείλει 3 μπίρες ο καθένας και έχουν έρθει 9 μπίρες (αντί για 3), 

δεν τις επιστρέφουν, αλλά τις κρατάνε για να τις πιουν και αυτές. Σε 1 άλλη 

διαφήμιση της Amstel, οι 3 φίλοι βλέπουν στο βίντεο το ίδιο γκολ συνέχεια και το 

γιορτάζουν πίνοντας κάθε φορά μπίρα, ενώ σε 1 διαφήμιση του «Κρασιού της 

Παρέας» αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη μάρκα «πάει όπου πάει η παρέα», οπότε 

έχουμε πάλι σύσταση για συχνή κατανάλωση. Στις υπόλοιπες 2 διαφημίσεις η 

σύσταση για μεγάλη κατανάλωση γίνεται έμμεσα: στη διαφήμιση του Metaxa 12 stars 

Dry ο barman αφού πίνει το ποτό, αφήνει το ποτήρι του δίπλα στο μπουκάλι (οπότε 

υπονοείται ότι θα πιει και άλλο ή άλλα ποτήρια αργότερα), ενώ στη διαφήμιση της el 

Jimador εμφανίζονται ψηλά ποτήρια που είναι γεμάτα μέχρι πάνω με το ποτό, το 

οποίο μάλιστα ξεχειλίζει από αυτά.
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Στις θέσεις 6-8 βρίσκονται 3 τεχνικές παρουσίασης με συχνότητα εμφάνισης 

11,6% η καθεμιά. Στην «Εικονογράφηση Τροφών» (Food Pictured) παρουσιάζονται 

κάποια τρόφιμα τα οποία συνοδεύει το ποτό. Στη «Συγκριτική Διαφήμιση» 

(Comparative Advertising) δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σύγκριση (δηλαδή, 

κάποια μάρκα να συγκρίνεται με κάποια άλλη / άλλες), αλλά και οι 5 διαφημίσεις που 

αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνική κάνουν μη συγκεκριμένες συγκρίσεις, δηλαδή η 

διαφημιζόμενη μάρκα παρουσιάζεται ως ανώτερη του συνόλου των ανταγωνιστικών 

μαρκών (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο). Από τις 5 διαφημίσεις που χρησιμοποιούν την 

τεχνική «Αναφορά σε Συνέπειες του Αλκοόλ» (Refers to Effects of Alcohol), οι 3 

κάνουν άμεση αναφορά σε συνέπειες του αλκοόλ («Φτιάχνει ατμόσφαιρα», 

«Διατηρεί το κέφι σας»), ενώ στις υπόλοιπες 2 (και οι 2 της Amstel) υπονοείται ότι 

με το να πιει κανείς μία κρύα μπίρα δροσίζεται-αναζωογονείται (αυτό φαίνεται από 

τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις και τα επιφωνήματα κάποιων ανθρώπινων 

μοντέλων στις συγκεκριμένες διαφημίσεις).

Η 9η τεχνική είναι η «Ριψοκίνδυνη ή Εξωτική Δραστηριότητα» (Hazardous or 

Exotic Activity) με συχνότητα εμφάνισης 7%. Οι 3 διαφημίσεις που χρησιμοποιούν 

αυτήν την τεχνική απεικονίζουν ανθρώπινα μοντέλα σε ριψοκίνδυνες ή εξωτικές 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που εμφανίζονται είναι συνολικά 4, από τις 

οποίες οι 3 (75%) είναι δραστηριότητες που σχετίζονται με εργασία: αεροπλοήγηση, 

φωτογράφηση άγριων ζώων στη φύση (σε 2 διαφημίσεις) και η τέταρτη είναι 

ψυχαγωγική (ορειβασία στην Αλάσκα).

Στις θέσεις 10-11 βρίσκονται οι τεχνικές παρουσίασης «Επικέντρωση στην 

Προώθηση Πωλήσεων» (Offers Promotional Schemes) και «Μετριοπάθεια 

Μηνύματος» (Contains Moderation Message), με συχνότητα 2,3% έκαστη. Η 

μοναδική διαφήμιση που αξιοποιεί την τεχνική «Επικέντρωση στην Προώθηση
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Πωλήσεων» είναι η διαφήμιση της Smirnoff για το Smirnoff Experience Weekend, η 

οποία προσκαλεί το κοινό να προσέλθει σε κάποια πάρτι με χορευτική μουσική από 

γνωστούς DJ’s σε clubs της Θεσσαλονίκης, στα οποία είναι χορηγός η Smirnoff και 

οι θαμώνες θα μπορούν να κερδίσουν ένα ταξίδι στο Άμστερνταμ για τη συμμετοχή 

σε ανάλογες εκδηλώσεις.

Η διαφήμιση που αξιοποιεί την τεχνική «Μετριοπάθεια Μηνύματος» (που 

είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την τεχνική «Σύσταση για Μεγάλη ή Συχνή 

Κατανάλωση») είναι μία διαφήμιση του Baileys στην οποία αναγράφεται με μικρά 

γράμματα στο τελευταίο πλάνο «Please enjoy responsibly» (Παρακαλώ απολαύστε 

υπεύθυνα). Βέβαια, στην πλειοψηφία των διαφημίσεων του δείγματος (στο 76,7%, 

δηλαδή σε 33 διαφημίσεις) αναγράφεται στο τέλος με μικρά γράμματα το μήνυμα 

«Απολαύστε υπεύθυνα», εξαιτίας της υποχρέωσης για την αναγραφή αυτού του 

μηνύματος στις διαφημίσεις ποτών υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Όμως, επειδή 

το μήνυμα στη διαφήμιση του Baileys είναι διατυπωμένο στην αγγλική γλώσσα, 

δηλαδή δεν προστέθηκε στην Ελλάδα, αλλά υπήρχε στην αρχική διαφήμιση που 

παίχτηκε και στο εξωτερικό, θεωρήθηκε ότι μόνο αυτή η διαφήμιση αξιοποιεί τη 

συγκεκριμένη τεχνική.

Οι επόμενες 3 τεχνικές παρουσίασης δεν εμφανίστηκαν σε καμία διαφήμιση 

του δείγματος: «Αναφορά Θερμίδων» (Calories Mentioned), «Αναφορά στην Τιμή 

του Προϊόντος» (Refers to Price of Product) και «Παρωδία κάποιας Άλλης Διαφή

μισης» (Parody of Another Ad). Συμπερασματικά, από τις 14 τεχνικές παρουσίασης 

που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των διαφημίσεων, σχεδόν οι μισές (8) 

εμφανίζονται σε περισσότερο από το 10% των διαφημίσεων, ενώ οι 2 πρώτες 

(«Απεικόνιση Δοχείων του Προϊόντος» και «Πρόταση Χρήσεων για το Προϊόν»)
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έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης από όλα τα θέματα-εκκλήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση.

Κάποιες άλλες μεταβλητές που αφορούν στις τεχνικές παρουσίασης 

περιλαμβάνουν τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται και τις δραστηριότητες που 

απεικονίζονται σε κάθε διαφήμιση. Το ζήτημα των δραστηριοτήτων και των 

σκηνικών έχει ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των επικρίσεων των διαφημίσεων 

αλκοολούχων ποτών (Finn και Strickland, 1982). Αυτές οι επικρίσεις συχνά 

περιλαμβάνουν κατηγορίες ότι στις διαφημίσεις αλκοόλ απεικονίζονται επικίνδυνες / 

ριψοκίνδυνες δραστηριότητες (βλ. τεχνική παρουσίασης «Ριψοκίνδυνη ή Εξωτική 

Δραστηριότητα» σε προηγούμενη παράγραφο) και ότι πολλά σκηνικά και 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι ακατάλληλα για κατανάλωση αλκοόλ.

Τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται και οι δραστηριότητες που απεικονίζονται 

στις διαφημίσεις του δείγματος παρουσιάζονται στο Παράρτημα, Έκθεμα 11. Ο 

πίνακας αυτός εστιάζει σε εκείνες τις διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζεται κάποια 

σκηνή πιοτού. Πολλές διαφημίσεις είτε δε χρησιμοποιούν ανθρώπινα μοντέλα (30,2% 

του δείγματος) είτε, αν χρησιμοποιούν, δεν υπονοούν ότι τα μοντέλα αυτά 

καταναλώνουν / θα καταναλώσουν αλκοόλ (20,9% του δείγματος). Όμως, το 48,8% 

των διαφημίσεων δείχνουν ανθρώπινα μοντέλα να πίνουν ή αυτό υπονοείται. Πιο 

συγκεκριμένα, από αυτές τις 21 διαφημίσεις, οι 13 δείχνουν ανθρώπινα μοντέλα να 

πίνουν αλκοόλ (ποσοστό 30,2% του δείγματος των 43 διαφημίσεων και 61,9% των 21 

συγκεκριμένων διαφημίσεων), ενώ στις υπόλοιπες 8 υπονοείται ότι τα μοντέλα 

πίνουν / θα πιουν αλκοόλ (ποσοστό 18,6% και 38,1% αντίστοιχα). Να σημειωθεί ότι 

θεωρήθηκε πως υπονοείται πιοτό σε σκηνές όπου ανθρώπινα μοντέλα κρατάνε 

ποτήρια με το ποτό ή κάνουν πρόποση ή πλησιάζουν / απομακρύνουν τα ποτήρια από
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το στόμα τους ή αν υπάρχουν γεμισμένα ποτήρια σε κάποιο σκηνικό όπου 

διασκεδάζουν ανθρώπινα μοντέλα.

Από τις 21 διαφημίσεις που δείχνουν ή υπονοούν πιοτό, το 47,6% (10 

διαφημίσεις) δείχνει μία σκηνή «Πιοτού Καθ’όλη τη Διάρκεια της Διαφήμισης» 

(Drinking Throughout Ad), ενώ το υπόλοιπο 52,4% (11 διαφημίσεις) χρησιμοποιεί 

μία μετάβαση από σκηνές μη πιοτού σε σκηνές πιοτού. Στις διαφημίσεις όπου 

υπάρχει μετάβαση από σκηνές μη πιοτού σε σκηνές πιοτού, οι πιο συχνές 

δραστηριότητες που απεικονίζονται πριν το πιοτό είναι η «Εργασία» (Work) (45,5%) 

και η «Χαλάρωση ή Αναψυχή» (Relaxation or Recreation) (36,4%). «Πολλαπλές 

Δραστηριότητες» (Multiple Activities) παρουσιάζονται πριν τη σκηνή πιοτού στο 

18,2% των διαφημίσεων στις οποίες υπάρχει μετάβαση από καταστάσεις μη πιοτού 

σε καταστάσεις πιοτού. Κατά τη διάρκεια της σκηνής πιοτού, σχεδόν οι μισές 

διαφημίσεις (47,6%) απεικονίζουν δραστηριότητες «Χαλάρωσης ή Αναψυχής», ενώ 

το 38,1% των διαφημίσεων παρουσιάζει «Πολλαπλές Δραστηριότητες». Ακολουθεί ο 

«Εορτασμός» (Celebration), που απεικονίζεται στο 14,3% των διαφημίσεων που 

δείχνουν ή υπονοούν πιοτό. Να σημειωθεί ότι σε καμία διαφήμιση δεν απεικονίζεται 

κατά τη διάρκεια της σκηνής πιοτού κάποια ριψοκίνδυνη ή εξωτική δραστηριότητα, 

αλλά τέτοια δραστηριότητα απεικονίζονται μόνο σε σκηνές μη πιοτού που 

προηγούνται των σκηνών πιοτού.

Οι περισσότερες από τις διαφημίσεις στις οποίες υπάρχει μετάβαση από 

καταστάσεις μη πιοτού σε καταστάσεις πιοτού (οι 8 από τις 11, δηλαδή το 72,7%) 

ξεκινούν με ένα «Υπαίθριο / Εξωτερικό Σκηνικό» (Outdoor Setting). «Μπαρ, 

Ταβέρνα ή Εστιατόριο» (Bar, Tavern or Restaurant) απεικονίζεται στο 18,2% και 

κάποιο «Άλλο» (Miscellaneous) σκηνικό απεικονίζεται στο 9,1%. Όσον αφορά στο 

σκηνικό που απεικονίζεται κατά τη διάρκεια των σκηνών πιοτού, προηγείται το
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«Μπαρ, Ταβέρνα ή Εστιατόριο» με 33,3% και ακολουθούν το «Σπίτι» (Home) και το 

«Υπαίθριο / Εξωτερικό» με 28,6% έκαστο. Κάποιο «Αλλο» σκηνικό και «Πολλαπλά 

Σκηνικά» (Multiple Settings) συγκεντρώνουν 4,8% το καθένα.

Ένα άλλο στοιχείο των διαφημίσεων που υπολογίστηκε ήταν η χρονική τους 

διάρκεια (βλ. Παράρτημα, Έκθεμα 12). Η συνολική χρονική διάρκεια των 43 

διαφημίσεων είναι 934 δευτερόλεπτα, οπότε η μέση χρονική διάρκεια των 

διαφημίσεων είναι 22 δευτερόλεπτα περίπου (21,72). Οι πιο πολλές διαφημίσεις (33 

στον αριθμό, δηλαδή το 76,7% των διαφημίσεων) έχουν χρονική διάρκεια από 11 έως 

30 δευτερόλεπτα. Πιο συγκεκριμένα, 18 διαφημίσεις (41,9%) έχουν διάρκεια από 11 

έως 20 δευτερόλεπτα και 15 διαφημίσεις (34,9%) από 21 έως 30. Διάρκεια από 1 έως 

10 δευτερόλεπτα έχει το 14% των διαφημίσεων (6 διαφημίσεις), ενώ τη μικρότερη 

συχνότητα εμφάνισης (9,3%) παρουσιάζουν οι διαφημίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη 

των 30 δευτερολέπτων, οι οποίες είναι μόλις 4. Η συντομότερη διαφήμιση έχει 

διάρκεια 8 δευτερόλεπτα (μία διαφήμιση του Jack Daniel’s) και η μεγαλύτερη διαρκεί 

45 δευτερόλεπτα (Johnnie Walker). Συμπερασματικά, τα τηλεοπτικά διαφημιστικά 

μηνύματα αλκοόλ έχουν, σε γενικές γραμμές, παρόμοια χρονική διάρκεια με αυτή 

των υπόλοιπων διαφημιστικών μηνυμάτων. Άρα, η επιλογή μεγάλης χρονικής 

διάρκειας των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν χρησιμοποιείται στον κλάδο για να 

αυξηθεί, ενδεχομένως, η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων.

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο αντικειμενικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση μίας 

συστηματικής ανάλυσης του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ στην ελληνική 

τηλεόραση. Έτσι, παρουσιάστηκε μία ανάλυση των αξιοποιούμενων διαφημιστικών 

θεμάτων και εκκλήσεων, των απεικονιζόμενων ανθρώπινων μοντέλων και των
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χρησιμοποιούμενων τεχνικών παρουσίασης (συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων και σκηνικών που απεικονίζονται στις διαφημίσεις, καθώς και της 

χρονικής διάρκειας των διαφημιστικών μηνυμάτων).

Από τη θεματική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι τα θέματα που σχετίζονται με τα 

ανθρώπινα μοντέλα κυριαρχούν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις αλκοόλ. Έτσι, τα τρία 

θέματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, που προηγούνται με αρκετή διαφορά 

από τα υπόλοιπα, είναι το «Χιούμορ», η «Συντροφικότητα» και η «Ατομικότητα». 

Υπάρχουν, όμως, και κάποια θέματα που σχετίζονται με το προϊόν, τα οποία 

εμφανίζονται συχνά: η «Αφηρημένη/Αφαιρετική Παρουσίαση», η «Πληροφόρηση», 

η «Περιγραφή Ξένων Γεωγραφικών και Πολιτιστικών Πλαισίων» και η «Ποιότητα». 

Κάποια αμφιλεγόμενα θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα μοντέλα (κυρίως οι 

εκκλήσεις τρόπου ζωής ή κατάστασης και οι ψυχολογικά προσανατολισμένες ή 

«ψυχοδυναμικές» εκκλήσεις), σε γενικές γραμμές δεν εμφανίζονται συχνά.

Όσον αφορά στην ανάλυση της χρησιμοποίησης ανθρώπινων μοντέλων, 

διαπιστώθηκε ότι το 70% περίπου των διαφημίσεων απεικονίζει ανθρώπινα μοντέλα, 

με ένα μέσο όρο 8 περίπου μοντέλων ανά διαφήμιση. Βασικά μοντέλα υπάρχουν σε 

όλες τις διαφημίσεις που απεικονίζουν ανθρώπινα μοντέλα (το 1 περίπου στα 4 

μοντέλα είναι βασικό). Οι λευκοί κυριαρχούν στις διαφημίσεις (ως συνολικός αριθμός 

μοντέλων, αριθμός διαφημίσεων στις οποίες εμφανίζονται, μέσος όρος ανά 

διαφήμιση), οι μαύροι έχουν πολύ πιο μικρή παρουσία, ενώ η παρουσία ατόμων από 

άλλες φυλές είναι ελάχιστη. Οι άντρες χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και 

σε πιο βασικούς ρόλους από ότι οι γυναίκες, ενώ διασημότητες (celebrities) 

χρησιμοποιούνται μόνο στο 5% περίπου των διαφημίσεων του δείγματος. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των βασικών μοντέλων έχει ηλικία από 25 έως 39 ετών, ενώ 

κανένα βασικό μοντέλο δεν εκτιμήθηκε ότι έχει ηλικία μικρότερη των 25 ετών. Όπως
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αναφέρθηκε αναλυτικά στην Ενότητα: Παρουσίαση και Ανάλυση των

Αποτελεσμάτων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα ευρήματα της έρευνας (δηλαδή 

απλώς με βάση τις συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων υποομάδων ανθρώπινων 

μοντέλων στις διαφημίσεις) ότι οι γυναίκες, τα άτομα έως 25 ετών, οι μαύροι και τα 

άτομα άλλων φυλών αποτελούν κοινά στα οποία στοχεύουν ειδικά οι διαφημίσεις 

αλκοόλ στην ελληνική τηλεόραση.

Οι πιο δημοφιλείς τεχνικές παρουσίασης είναι η «Απεικόνιση Δοχείων του 

Προϊόντος» (που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειοψηφία των διαφημίσεων του 

δείγματος), η «Πρόταση Χρήσεων για το Προϊόν», ο «Ισχυρισμός Αγνότητας ή 

Φυσικότητας», η «Αναφορά στη Γεύση του Προϊόντος» και η «Σύσταση για Μεγάλη 

ή Συχνή Κατανάλωση». Οι μισές περίπου διαφημίσεις του δείγματος δείχνουν 

ανθρώπινα μοντέλα να πίνουν ή αυτό υπονοείται. Από αυτές, οι μισές περίπου 

δείχνουν μία σκηνή «Πιοτού Καθ’όλη τη Διάρκεια της Διαφήμισης», ενώ οι άλλες 

μισές χρησιμοποιούν μία μετάβαση από σκηνές μη πιοτού σε σκηνές πιοτού. Οι πιο 

συχνές δραστηριότητες που απεικονίζονται κατά τη διάρκεια των σκηνών πιοτού 

είναι η «Χαλάρωση ή Αναψυχή» και οι «Πολλαπλές Δραστηριότητες», ενώ τα 

συνηθέστερα σκηνικά είναι το «Μπαρ, Ταβέρνα ή Εστιατόριο», το «Σπίτι» και το 

«Υπαίθριο / Εξωτερικό». Η μέση χρονική διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων 

είναι 22 δευτερόλεπτα περίπου.

Το ερώτημα εάν, πώς και σε ποιά έκταση το περιεχόμενο των διαφημίσεων 

αλκοόλ επηρεάζει την απόφαση του καταναλωτή για αγορά, είναι δύσκολο να 

απαντηθεί. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν με έναν πολύπλοκο 

τρόπο στη δημιουργία επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ. Η διαφήμιση είναι απλώς 

ένας από αυτούς τους παράγοντες. Ένα άλλο ενδιαφέρον ειδικό ερώτημα είναι το πώς 

οι έφηβοι και οι νέοι αντιλαμβάνονται τις διαφημίσεις αλκοόλ και γενικά, ποιες είναι
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οι επιπτώσεις τους στα άτομα αυτά. Στην Ενότητα: Σύντομη Επισκόπηση της Ειδικής 

Αρθρογραφίας, παρουσιάστηκαν μελέτες που εξετάζουν τα παραπάνω ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία δεν υπήρχε πρόθεση να απαντηθούν στην παρούσα έρευνα (η 

οποία είχε σκοπό να καταγράψει τα θέματα και εκκλήσεις, τις τεχνικές παρουσίασης 

και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων μοντέλων που χρησιμοποιούνται στις 

διαφημίσεις), επειδή αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής έρευνας.

Η ανάλυση του περιεχομένου των διαφημίσεων αλκοόλ αποτελεί το 

απαραίτητο πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό των συνεπειών της διαφήμισης στις 

συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και του ρόλου της στη δημιουργία και διατήρηση 

των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η σχέση μεταξύ έκθεσης στη 

διαφήμιση, κατανάλωσης αλκοόλ και κατάχρησης αλκοόλ αποτελεί ένα ξεχωριστό, 

πολύπλοκο ερευνητικό ζήτημα μεγάλης σημασίας. Απαιτείται, δηλαδή, περαιτέρω 

έρευνα για να εξεταστεί το πώς οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αντιλαμβάνονται 

και ερμηνεύουν το περιεχόμενο των διαφημίσεων αλκοόλ, αλλά και το πώς 

επηρεάζεται η αγοραστική τους συμπεριφορά. Πιθανόν να απαιτηθούν και άλλα 

μεθοδολογικά εργαλεία, εκτός από την «Ανάλυση Περιεχομένου», για να προχωρήσει 

βαθύτερα η έρευνα, αλλά και για να υπάρξει μεγαλύτερη ποικιλία παρεχομένων 

δεδομένων.

Εκτιμάται ότι στο μέλλον η αντιπαράθεση για τις συνέπειες των διαφημίσεων 

αλκοόλ στην κοινωνία θα γίνει σφοδρότερη. Πιθανότατα, η βιομηχανία αλκοολούχων 

ποτών θα είναι αποδέκτης μίας διευρυμένης κοινωνικής πίεσης και απαγορεύσεων / 

περιορισμών των συγκεκριμένων διαφημίσεων. Η χάραξη περιοριστικής πολιτικής 

για τη διαφήμιση αλκοόλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να ενταθεί, κάτι 

που θα επηρεάσει και το υπάρχον καθεστώς στην Ελλάδα.
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Οι επιχειρήσεις του κλάδου των οινοπνευματωδών και οι συνεργαζόμενες με 

αυτές διαφημιστικές εταιρίες, θα πρέπει να είναι προσεκτικότερες και να 

αντιλαμβάνονται ότι το κλίμα που διαμορφώνεται σχετικά με την προστασία του 

καταναλωτή, μπορεί να επιβάλει περιορισμούς και απαγορεύσεις στις διαφημίσεις 

αλκοόλ. Αν δεν εφαρμόσουν μία ήπια προσέγγιση, όπου δε θα χρησιμοποιούν 

αμφιλεγόμενες και προκλητικές διαφημίσεις και γενικότερα, ενέργειες προβολής 

τέτοιου είδους, θα βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και 

της πολιτείας. Θα πρέπει εθελοντικά να παίρνουν προληπτικά μέτρα, κάτι που μπορεί 

να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος αυτο-ρύθμισης.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αλκοόλ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(Corporate Social Responsibility, CSR) αυξάνεται: αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν τις δικές τους στρατηγικές και γίνονται μέλη οργανισμών που έχουν ως 

στόχο να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Cooke 

et al., 2002). Επίσης, προσθέτουν στις διαφημίσεις των προϊόντων τους μηνύματα 

«κοινωνικής ευθύνης», δηλαδή συμβουλεύουν τους καταναλωτές να πίνουν πιο 

υπεύθυνα (Alcohol Alert, 2002). Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται, εκτός από την 

ενίσχυση των παραπάνω ενεργειών, η πραγματοποίηση από τις επιχειρήσεις αλκοόλ 

εκστρατειών διαφήμισης και δημοσιότητας (publicity campaigns, Morgain, 1998), 

που θα προειδοποιούν τους καταναλωτές, ιδίως τους εφήβους και τους νέους, για τις 

αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Η εφαρμογή από τις 

επιχειρήσεις των παραπάνω, μπορεί να μειώσει τις αρνητικές αντιδράσεις της 

κοινωνίας και της πολιτείας.

Οπωσδήποτε, χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να 

συμφωνήσουν από κοινού ποιό περιεχόμενο (θέματα και εκκλήσεις, τεχνικές 

παρουσίασης κ.τ.λ.) είναι ακατάλληλο για τις διαφημίσεις αλκοόλ και γι’αυτό θα
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πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίησή του. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να θεσπίσει 

έναν κώδικα διαφημιστικής δεοντολογίας, η τήρηση του οποίου να παρακολουθείται 

από ένα ανεξάρτητο σώμα (π.χ. Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο), αρμόδιο να 

επιβάλλει κυρώσεις σε αυτούς που θα τον παραβιάζουν. Ο κώδικας θα πρέπει να 

εφαρμόζεται όχι μόνο για τη διαφήμιση στα διάφορα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 

αλλά και για τις ιστοσελίδες (websites) και τις αθλητικές χορηγίες (sports 

sponsorship) των επιχειρήσεων αλκοόλ. Επίσης, εκτός από τις μεμονωμένες 

προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται και μία κοινή στρατηγική σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

διάφορους ενδιαφερομένους για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στρατηγικής 

σχετικά με τις διαφημίσεις αλκοόλ. Αυτές οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν τόσο τη 

διαμόρφωση του περιεχομένου τους όσο και την επιβολή περιορισμών / 

απαγορεύσεων σε αυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΚΘΕΜΑ 1: ΜΕΣΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΛΕΟΕΑΣΗΕ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(ΧΡΟΜΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 22/12/2003 ΕΩΣ 14/3/2004)

(Πηγή: AGB Hellas, 2003-2004β)

12,64%

□ΑΝΤΙ TV a MEGA CHANNEL Q ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ qALTER CHANNEL | STAR CHANNEL
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ΕΚΘΕΜΑ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ PRIME TIME ΖΩΝΗΣ 
(ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΝΑΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

■ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

■ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

□ ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

π ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

■ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

D ΨΥΧΑΓΩΠΚΕΣ ΕΚΠΟΜΓΈΣ

■ ΡΙΑΛΓΠ ΠΛ1ΧΜΔ1Α

□ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

■ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

□ ΘΕΑΤΡΟ

Παρατηρείται ότι προηγούνται οι ξένες ταινίες με 17,86% και ακολουθούν οι 

ελληνικές σειρές με 16,98%, οι ψυχαγωγικές εκπομπές με 15,95%, τα ριάλιτι 

παιχνίδια με 14,44% και οι ελληνικές ταινίες με 14,05%. Όλες οι υπόλοιπες 

κατηγορίες προγραμμάτων έχουν ποσοστό μικρότερο του 10% η καθεμιά.
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ΕΚΘΕΜΑ 3: ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΤΩΝ 43 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ DVD)

1. Ballantine’s
2. Dewar’s ι
3. Drambuie Cream
4. el Jimador
5. Cutty Sark i
6. Jack Daniel’s i
7. Drambuie
8. Dewar’s 2
9. Gordon’s
10. Metaxa 12 stars Dry
11. Dewar’s Special Reserve
12. Johnnie Walker
13. Famous Grouse
14. Cutty Sark 25 Ετών
15. Southern Comfort
16. Grant’s
17. Jack Daniel’s 2
18. Dewar’s 3

19. Dimple
20. Absolut
21. Baileys 1
22. Mythos
23. Ursus Roter 1
24. To Κρασί της Παρέας ι
25. Disaronno Originale
26. Bacardi
27. Ursus Roter 2
28. Dewar’s 4
29. Heineken
30. Μυράμπελος, Ξερολιθιά
31. To Κρασί της Παρέας 2
32. Amstel 1
33. Cutty Sark 2
34. Baileys 2
35. Chivas Regal 1
36. Jack Daniel’s 3
37. Chivas Regal 2
38. Cutty Sark 3
39. Dewar’s 5
40. Dewar’s e
41. Smirnoff
42. Amstel 2
43. Amstel 3
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ΕΚΘΕΜΑ 4: ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΠΕΡΙΟΑΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (20/12/2003 - 6/1/2004)

1. Ballantine’s
2. Dewar’s ι
3. Drambuie Cream
4. el Jimador
5. Cutty Sark i
6. Jack Daniel’s i
7. Drambuie
8. Dewar’s 2
9. Gordon’s
10. Metaxa 12 stars Dry
11. Dewar’s Special Reserve
12. Johnnie Walker
13. Famous Grouse
14. Cutty Sark 25 Ετών
15. Southern Comfort
16. Grant’s
17. Jack Daniel’s 2
18. Dewar’s 3

19. Dimple
20. Absolut
21. Baileys 1
22. Mythos
23. Ursus Roter 1
24. Disaronno Originale
25. Bacardi
26. Μυράμπελος, Ξερολιθιά
27. Chivas Regal 1
28. Jack Daniel’s 3
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ΕΚΘΕΜΑ 5: ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΠΕΡΙΟΑΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Π6/2/2004 - 15/3/2004)

1. Dewar’s ι
2. Jack Daniel’s ι
3. Dewar’s 2
4. Metaxa 12 stars Dry
5. Johnnie Walker
6. Southern Comfort
7. Jack Daniel’s 2
8. To Κρασί της Παρέας ι
9. Disaronno Originate
10. Bacardi
11. Ursus Roter 2
12. Dewar’s 4
13. Heineken
14. To Κρασί της Παρέας 2
15. Amstel 1
16. Cutty Sark 2
17. Baileys 2
18. Chivas Regal 1
19. Jack Daniel’s 3
20. Chivas Regal 2
21. Cutty Sark 3
22. Dewar’s 5
23. Dewar’s 6
24. Smirnoff
25. Amstel 2
26. Amstel 3
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ΕΚΘΕΜΑ 6: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 

ΑΑΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ

Είδος Αλκοολούχου 
Ποτού

Αριθμός
Διαφημίσεων

% των Συνολικών 
Διαφημίσεων

1. Ουίσκι 21 48,8
2. Λικέρ 6 14,0
3. Μπίρα 5 11,6
4. Βότκα 4 9,3
5. Κρασί 3 7,0
6. Μπράντι 1 2,3
7. Τεκίλα 1 2,3
8. Τζιν 1 2,3
9. Ρούμι 1 2,3
10. Αλλα 0 ο,ο

Σύνολο 43 100,0
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ΕΚΘΕΜΑ 7; ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΤΘΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Θέματα και Εκκλήσεις # % των 
Συνολικών 

Διαφημίσεων
1. Πλούτος και Ευημερία (Wealth and Affluence) 0 0,0
2. Επίτευγμα και Επιτυχία (Achievement and Success) 3 7,0
3. Συμμόρφωση - Προσαρμοστικότητα (Conformity) 7 16,3
4. Οφέλη Υγείας (Medicinal Benefits) 2 4,7
5. Αυτο-επιβράβευση (χάρη στην Αυτο-εκτίμηση) 
“Self-reward (due to Self-esteem)”

0 0,0

6. Πληροφόρηση (Information) 9 20,9
7. Περιγραφή Ξένων Γεωγραφικών και Πολιτιστικών 
Πλαισίων (Foreign Settings)

9 20,9

8. Χιούμορ (Humor) 20 46,5
9. (Στενή) Φιλία “(Close) Friendship” 5 11,6
10. Παράδοση ή Πολιτιστική Κληρονομιά 
(Tradition or Heritage)

2 4,7

11. Συντροφικότητα (Camaraderie) 19 44,2
12. Ποιότητα (Quality) 7 16,3
13. Θρησκευτικός Συμβολισμός 
(Religious Symbolism)

2 4,7

14. Σεξουαλικά Υπονοούμενα (Sexual Connotations) 5 11,6
15. Ηδονισμός / Ευχαρίστηση 
(Hedonism / Enjoyment)

10 23,3

16. Χαλάρωση (Αλλαγή Κατάστασης) 
“(Change-of-State) Relaxation”

6 14,0

17. Εντυπωσιασμοί (Impress Others) 0 0,0
18. Αγάπη και Ειδύλλιο (Love and Romance) 1 2,3
19. Ειδικές Περιστάσεις και Εορτασμοί Γιορτών 
(Special Occasions and Holiday Celebrations)

7 16,3

20. Καθολική Επιτυχία (General Success) 1 2,3
21. Ατομικότητα (Individuality) 16 37,2
22. Φυσική Δραστηριότητα (Physical Activity) 11 25,6
23. Επιτήδευση - Εκζήτηση (Sophistication) 1 2,3
24. Εξέγερση - Αντίδραση στην Καθημερινότητα 
(Rebellion)

1 2,3

25. Διαφυγή (Escape) 1 2,3
26. Περιπέτεια (Adventure) 4 9,3
27. Αφηρημένη - Αφαιρετική Παρουσίαση (Abstract) 11 25,6
28. Καλή Τιμή για την Προσφερόμενη Ποιότητα 
(Good Value)

0 0,0

29. Χορηγίες - Προτάσεις Διασκέδασης 7 16,3

# είναι ο αριθμός των μοναδικών διαφημίσεων στις οποίες αξιοποιείται κάθε θέμα / έκκληση
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ΕΚΘΕΜΑ 8: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΥΟ ΥΠΟΠΕΡΙΟΑΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Θέματα και Εκκλήσεις ΑΎποπεοίοδος 
% (#) Θέση

ΒΎποπερίοόος 
% (#) Θέση

1 .Πλούτος και Ευημερία 0,0 (0) 24-29 0,0 (0) 21-29
2.Επίτευγμα και Επιτυχία 3,6(1) 17-23 11,5(3) 13-14
3.Συμμόρφωση 
Προσαρμοστικότητα

21,4 (6) 8-9 7,7 (2) 15-17

4. Οφέλη Υγείας 0,0 (0) 24-29 7,7 (2) 15-17
5.Αυτο-επιβράβευση (χάρη 
στην Αυτο-εκτίμηση)

0,0 (0) 24-29 0,0 (0) 21-29

6.Πληροφόρηση 21,4 (6) 8-9 15,4 (4) 9-12
7.Περιγραφή Ξένων
Γεωγραφικών και
Πολιτιστικών Πλαισίων

25,0 (7) 5-7 23,1 (6) 5-6

8. Χιούμορ 46,4 (13) 1-2 46,2 (12) 3
9.(Στενή) Φιλία 0,0 (0) 24-29 19,2 (5) 7-8
10.Παράδοση ή Πολιτιστική 
Κληρονομιά

7,1 (2) 15-16 3,9(1) 18-20

11 .Συντροφικότητα 46,4(13) 1-2 50,0 (13) 1-2
12. Ποιότητα 17,9(5) 10-11 7,7 (2) 15-17
13. Θρησκευτικός 
Συμβολισμός

7,1 (2) 15-16 0,0 (0) 21-29

14.Σεξουαλικά Υπονοούμενα 14,3 (4) 12-13 11,5 (3) 13-14
15.Ηδονισμός / Ευχαρίστηση 17,9 (5) 10-11 19,2(5) 7-8
16. Χαλάρωση (Αλλαγή
Κατάστασης)

14,3 (4) 12-13 15,4 (4) 9-12

17. Εντυπωσιασμοί 0,0 (0) 24-29 0,0 (0) 21-29
18. Αγάπη και Ειδύλλιο 3,6(1) 17-23 0,0 (0) 21-29
19.Ειδικές Περιστάσεις και 
Εορτασμοί Γιορτών

25,0 (7) 5-7 0,0 (0) 21-29

20. Καθολική Επιτυχία 3,6(1) 17-23 0,0 (0) 21-29
21. Ατομικότητα 35,7(10) 3 50,0(13) 1-2
22.Φυσική Δραστηριότητα 28,6 (8) 4 30,8 (8) 4
23 .Επιτήδευση - Εκζήτηση 3,6(1) 17-23 3,9(1) 18-20
24.Εξέγερση - Αντίδραση 
στην Καθημερινότητα

3,6(1) 17-23 0,0 (0) 21-29

2 5. Διαφυγή 3,6(1) 17-23 3,9(1) 18-20
26.Περιπέτεια 10,7(3) 14 15,4 (4) 9-12
27. Αφηρημένη - Αφαιρετική 
Παρουσίαση

25,0 (7) 5-7 15,4 (4) 9-12

28. Καλή Τιμή για την
Προσφερόμενη Ποιότητα

0,0 (0) 24-29 0,0 (0) 21-29

29.Χορηγίες - Προτάσεις 
Διασκέδασης

3,6(1) 17-23 23,1 (6) 5-6

# είναι ο αριθμός των μοναδικών διαφημίσεων στις οποίες αξιοποιείται κάθε θέμα / έκκληση
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ΕΚΘΕΜΑ 9: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ανθρώπινα
Μοντέλα

Αριθμός
Ανθρώπινων

Μοντέλων

Αριθμός
Διαφημίσεων

Ο//ο

των Συνολικών 
Διαφημίσεων

Μέσος Αριθμός 
Μοντέλων ανά 
Διαφήμιση 
(Ν=43)

Συνολικά 336 30 69,8 7,81
Λευκοί (White) 314 30 69,8 7,3
Μαύροι (Black) 19 6 14,0 0,44
Αλλες Φυλές 
(Other Race)

3 3 7,0 0,07

209 29 67,4 4,86
127 21 48,8 2,95

Ζευγάρια
(Couples)

10 5 11,6 0,23

Διασημότητες
(Celebrities)

3 2 4,7 0,07

Βασικά
Μοντέλα

94 30 69,8 2,19

Λευκοί (White) 89 30 69,8 2,07
Μαύροι (Black) 4 3 7,0 0,09
Άλλες Φυλές 
(Other Race)

1 1 2,3 0,02

67 29 67,4 1,56
27 14 32,6 0,63

<25 ετών 0 0 ο,ο 0
25-39 ετών 82 28 65,1 1,91
40-55 ετών 8 8 18,6 0,19
>55 ετών 4 4 9,3 0,09
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ΕΚΘΕΜΑ 10: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Τεχνικές Παρουσίασης # % των 
Συνολικών 

Διαφημίσεων
1. Απεικόνιση Δοχείων του Προϊόντος 
(Containers of Product Shown)

38 88,4

2. Εικονογράφηση Τροφών (Food Pictured) 5 11,6
3. Ισχυρισμός Αγνότητας ή Φυσικότητας 
(Purity or Naturalness Claim)

11 25,6

4. Αναφορά Θερμίδων (Calories Mentioned) 0 ο,ο
5. Συγκριτική Διαφήμιση (Comparative Advertising) 5 11,6
6. Ριψοκίνδυνη ή Εξωτική Δραστηριότητα 
(Hazardous or Exotic Activity)

3 7,0

7. Παρωδία κάποιας Αλλης Διαφήμισης 
(Parody of Another Ad)

0 0,0

8. Πρόταση Χρήσεων για το Προϊόν 
(Suggests Uses for Product)

26 60,5

9. Επικέντρωση στην Προώθηση Πωλήσεων 
(Offers Promotional Schemes)

1 2,3

10. Αναφορά στη Γεύση του Προϊόντος 
(Refers to Taste of Product)

9 20,9

11. Αναφορά στην Τιμή του Προϊόντος 
(Refers to Price of Product)

0 0,0

12. Αναφορά σε Συνέπειες του Αλκοόλ 
(Refers to Effects of Alcohol)

5 11,6

13. Σύσταση για Μεγάλη ή Συχνή Κατανάλωση 
(Suggests Heavy or Frequent Consumption)

7 16,3

14. Μετριοπάθεια Μηνύματος 
(Contains Moderation Message)

1 2,3

# είναι ο αριθμός των μοναδικών διαφημίσεων στις οποίες αξιοποιείται κάθε τεχνική 
παρουσίασης
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ΕΚΘΕΜΑ 11: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΗΝΕΣ 

ΠΙΟΤΟΥ

# %
Δεν Παρουσιάζεται ή Υπονοείται Πιοτό 22 51,2

Χωρίς Ανθρώπινα Μοντέλα 13 30,2
Χωρίς να Υπονοείται Πιοτό 9 20,9

Παρουσιάζεται ή Υπονοείται Πιοτό 21 48,8
Παρουσιάζεται Πιοτό 13 30,2
Υπονοείται Πιοτό 8 18,6

Δραστηριότητα Πριν το Πιοτό
Πιοτό Καθ’όλη τη Διάρκεια της Διαφήμισης 
(Drinking Throughout Ad)

10 47,6

Εργασία (Work) 5 23,8
Χαλάρωση ή Αναψυχή 
(Relaxation or Recreation)

4 19,1

Φαγητό (Eating) 0 0,0
Πολλαπλές Δραστηριότητες 
(Multiple Activities)

2 9,5

Σύνολο 21 100,0
Δραστηριότητα Κατά τη Διάρκεια του Πιοτού
Χαλάρωση ή Αναψυχή 
(Relaxation or Recreation)

10 47,6

Εορτασμός (Celebration) 3 14,3
Γεύμα (Dining) 0 0,0
Άλλη (Miscellaneous) 0 0,0
Πολλαπλές Δραστηριότητες 
(Multiple Activities)

8 38,1

Σύνολο 21 100,0
Σκηνικό Πριν το Πιοτό
Πιοτό Καθ’όλη τη Διάρκεια της Διαφήμισης 
(Drinking Throughout Ad)

10 47,6

Υπαίθριο / Εξωτερικό (Outdoor Setting) 8 38,1
Μπαρ, Ταβέρνα ή Εστιατόριο 
(Bar, Tavern or Restaurant)

2 9,5

Σπίτι (Home) 0 0,0
Άλλο (Miscellaneous) 1 4,8
Πολλαπλά Σκηνικά (Multiple Settings) 0 0,0

Σύνολο 21 100,0
Σκηνικό Κατά τη Διάρκεια του Πιοτού
Υπαίθριο / Εξωτερικό (Outdoor Setting) 6 28,6
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Μπαρ, Ταβέρνα ή Εστιατόριο 
(Bar, Tavern or Restaurant)

7 33,3

Σπίτι (Home) 6 28,6
Άλλο (Miscellaneous) 1 4,8
Πολλαπλά Σκηνικά (Multiple Settings) 1 4,8

Σύνολο 21 100,0

# είναι ο αριθμός των 
δραστηριότητα ή σκηνικό

μοναδικών διαφημίσεων στις οποίες απεικονίζεται κάθε
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ΕΚΘΕΜΑ 12: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χρονική Διάρκεια Αριθμός Διαφημίσεων % των Συνολικών 
Διαφημίσεων

1-10 δευτερόλεπτα 6 14,0
11-20 δευτερόλεπτα 18 41,9
21-30 δευτερόλεπτα 15 34,9
>30 δευτερόλεπτα 4 9,3

Σύνολο 43 100,0
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