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Περίληψη 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μία διαδικασία καθημερινής 

αναζήτησης τρόπων προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού. Ένα βοηθητικό μέσο 

για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών 

τους μέσω των διαφημίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον τρόπο παρουσίασης 

του εκάστοτε προϊόντος ώστε να επιτευχθεί η θετική στάση και εικόνα των 

καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση και το επώνυμο προϊόν, ενώ ταυτόχρονα στόχο 

αποτελεί η ανάκληση της μάρκας στην μνήμη του καταναλωτή. Απώτερος σκοπός των 

διαφημίσεων είναι να δημιουργήσουν την «ανάγκη» ή και την επιθυμία στους 

καταναλωτές να αγοράσουν το διαφημιζόμενο προϊόν. Η χρήση των διαφόρων 

εκκλήσεων αποτελεί τον καταλληλότερο τρόπο επίτευξης του στόχου που θέτουν οι 

διαφημιστές και τις κάνουν να διαφέρουν από την πληθώρα των μηνυμάτων. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η έρευνα αναφορικά με τη σεξουαλική 

έκκληση και, ειδικότερα, το κατά πόσο η χρήση της σε μια διαφήμιση δρα 

αποτελεσματικά στο καταναλωτικό κοινό δύο χωρών, Ελλάδας και Γεωργίας. Οι εν 

λόγω εκκλήσεις αποτελούν ένα είδος που προβάλλει συναίσθημα και σεξουαλικότητα 

και προσφέρουν μια αίσθηση διέγερσης. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητα της 

χρήσης τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα το φύλο 

και η ηλικία του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνονται, ο βαθμός στον οποίο 

το σεξουαλικό μήνυμα σχετίζεται με το προϊόν και τέλος η ένταση του σεξουαλικού 

του περιεχομένου. Επιπροσθέτως, στη μελέτη αυτή, σημαντικό ρόλο για τη 

δημιουργία, την προβολή διαφημίσεων και την αποδοχή τους από τους καταναλωτές 

αποτελεί ο σεξουαλικός συντηρητισμός και ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός, καθώς 

και η κουλτούρα των δύο χωρών. 

Η θρησκεία, οι αξίες, η κουλτούρα και η ιδεολογία που πρεσβεύει κάθε 

άνθρωπος και λαός διαμορφώνουν μία προσωπική κλίμακα η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει κατά πολύ το βαθμό αποδοχής μιας διαφήμισης με σεξουαλικό περιεχόμενο 

και κατά συνέπεια την πρόθεση αγοράς ενός προϊόντος. 

Στην παρούσα μελέτη διεξήχθη έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που 

απευθύνονταν και στις δύο χώρες. Τα αποτελέσματα αυτά, κατέδειξαν πως η 

σεξουαλική έκκληση σε μία διαφήμιση δεν φαίνεται να προκαλεί στους καταναλωτές 



θετικότερη στάση για τη διαφήμιση, θετικότερη στάση για το διαφημιζόμενο προϊόν 

και τέλος, υψηλότερη πρόθεση αγοράς. Οι ίδιοι δείκτες αναλύθηκαν και σε σχέση με 

την Ελλάδα και την Γεωργία, μεμονωμένα. Συνεπώς, παρατηρήθηκε ότι η Ελλάδα έχει 

προτίμηση στις σεξουαλικές διαφημίσεις χωρίς όμως αυτή να δημιουργεί θετικότερη 

στάση για το διαφημιζόμενο προϊόν ή υψηλότερη πρόθεση αγοράς. Εν δυνάμει, 

μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Ελλάδα ως πιο φιλελεύθερη, σε ό,τι αφορά την 

αποδοχή των σεξουαλικών εκκλήσεων σε μία διαφήμιση, γεγονός όμως που δεν 

φαίνεται να αποτελεί κινητήριο τροχό για την καταναλωτική αντίδραση των Ελλήνων 

απέναντι στο προϊόν και την πρόθεση αγοράς. Αντιθέτως, η Γεωργία χαρακτηρίζεται 

από συντηρητισμό. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι γεωργιανοί καταναλωτές, 

προβάλουν μεγαλύτερη προτίμηση για μη σεξουαλικές διαφημίσεις, θετικότερη στάση 

για το προϊόν που διαφημίζεται χωρίς την τεχνική των σεξουαλικών μηνυμάτων, και, 

τέλος υψηλότερη πρόθεση αγοράς. 
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1.Εισαγωγή 

Η σεξουαλική έκκληση στη διαφήμιση, αποτελεί τέχνασμα το οποίο έχει 

διχάσει τους μελετητές της. Πληθώρα ερευνητών υποστηρίζουν ότι η σεξουαλική 

έκκληση στη διαφήμιση είναι αποτελεσματική καθώς διεγείρει τα συναισθήματα των 

καταναλωτών, δημιουργεί ευνοϊκή πρόθεση για την αγορά του προϊόντος (Reichert, 

2002) και, γενικότερα, θετικότερη στάση απέναντι σε αυτό (Haryanto, et al., 2015). 

Ταυτόχρονα, κατά τους Baker (1961) και Ferguson (2010), τα σεξουαλικά μηνύματα 

σε μια διαφήμιση βοηθούν στην ανάκληση του προϊόντος στη μνήμη των 

καταναλωτών, και προσελκύουν την καταναλωτική προσοχή (Reichert, et al., 2001). 

Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που ανατρέπουν τις παραπάνω απόψεις, καθώς κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν πως οι σεξουαλικές εκκλήσεις στη διαφήμιση δεν είναι 

αποτελεσματικές (Lull & Bushman, 2015), καθώς δεν ευνοούν την ανάκληση του 

προϊόντος (Reichert & Fosu, 2005; Severn, et al.,1990; Belch & Belch, 2013, σελ. 167; 

Alexander & Judd, 1978). Τέλος, κάποιες επιπλέον μελέτες κατέληξαν σε μεικτά 

αποτελέσματα, όπως αυτή που καταδεικνύει ότι το σεξουαλικό περιεχόμενο σε μια 

διαφήμιση είναι αποτελεσματικό (Hermannsdσttir & Gunnarsdσttir, 2015), αρκεί να 

μην είναι κραυγαλέο ώστε να μην γίνει αντιπαραγωγικό (Brown, 2002). Επιπροσθέτως, 

η σεξουαλική έκκληση κρίνεται αποτελεσματική όταν το διαφημιζόμενο προϊόν 

σχετίζεται με τη διαφήμιση και επίσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το φύλο και η 

ηλικία στην οποία απευθύνεται ένα διαφημιστικό μήνυμα (Orth & Holancova, 2004; 

Liu & Li, 2005; Grazer & Keesling, 1995; Parker & Furnham, 2007; Sengupta & Dahl, 

2008; Henthhorne & LaTour, 1995; Dahl, et al., 2009; Wyllie, et al,. 2015).  

Τα μεικτά συμπεράσματα των ποικίλων ερευνών μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

πως το γενικότερο πλαίσιο των πεποιθήσεων και των στάσεων των ανθρώπων, είναι 

αυτό που επηρεάζει τις εκάστοτε εκτιμήσεις και κρίσεις. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί 

ότι, πιο συγκεκριμένα, οι αξίες και οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τις εκτιμήσεις για τη 

διαφήμιση (Moses & Charles, 2014; Alpert, 1979; Bayraktar, 2012; Nelson & Peak, 

2005; Henthhorne & LaTour, 1995; Haryanto, et al., 2015; Dishman, 1993). Συνεπώς, 

το σύνολο των αξιών και των πεποιθήσεων διαμορφώνει τις αντιδράσεις τους απέναντι 

σε ένα ερέθισμα ή ένα μήνυμα μίας διαφήμισης (Perner, 2010). 

Ό,τι ορίζουμε ως αξίες και πεποιθήσεις, πηγάζει από την κουλτούρα του κάθε 

λαού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των ανθρώπων. Η 
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διαμόρφωση μίας κουλτούρας δέχεται επιρροές από πολλαπλούς παράγοντες, όπως 

είναι η γλώσσα και η ιστορία, ενώ τείνει να διαμορφώνει κοινές αξίες, στάσεις, 

πεποιθήσεις και ρόλους (De Mooij 2010). Η έννοια «των αξιών» κατέχει την κυριότερη 

θέση καθώς είναι αυτές που διαχωρίζουν τις κουλτούρες μεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές διαφημίσεις και την σχετικότητά τους με 

την κουλτούρα, έχει αναδειχθεί πως το περιεχόμενο και η ελκυστικότητα των 

διαφημίσεων ποικίλλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, καθώς τα πρότυπα επικοινωνίας 

επηρεάζονται από την κουλτούρα της κάθε χώρας (Cheng & Schweitzer, 1996; Cutler 

1992; Ramaprasad & Hasegawa, 1992). Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφερθεί 

πως τα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνο αν ταιριάζουν 

με το προφίλ των δεκτών (De Mooij 2004) σε ό,τι αφορά την κουλτούρα τους. 

Ένας επιπλέον παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα μελέτη είναι 

ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός και ο σεξουαλικός συντηρητισμός. Πρόκειται για δύο 

έννοιες αντικρουόμενες, αλλά αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα στην καταναλωτική 

αντίδραση απέναντι σε σεξουαλικού ή μη σεξουαλικού περιεχομένου διαφημίσεις.  

Τόσο η αντίδραση των καταναλωτών όσο και η στάση τους απέναντι στο 

διαφημιζόμενο προϊόν και, συνεπώς, η πρόθεση αγοράς του, επηρεάζονται από το 

σεξουαλικό φιλελευθερισμό και το σεξουαλικό συντηρητισμό που χαρακτηρίζει κάθε 

άτομο ή κάθε έθνος. Ένα σύνολο ανθρώπων που διακατέχεται  από σεξουαλικό 

φιλελευθερισμό, είναι θετικά διακείμενο απέναντι σε διαφημίσεις με σεξουαλικό 

περιεχόμενο, έναντι ενός συνόλου ανθρώπων που χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό 

συντηρητισμό και είναι προκατειλημμένο ή και αρνητικό απέναντι σε τέτοιου είδους 

διαφημίσεις, εμφανίζοντας προτίμηση σε διαφημίσεις με μη σεξουαλικό περιεχόμενο.  

Συνεπώς, ο βαθμός του σεξουαλικού φιλελευθερισμού ή του σεξουαλικού 

συντηρητισμού που χαρακτηρίζει το κάθε άτομο, καθορίζει την αποδοχή ή την 

απόρριψη των σεξουαλικών εκκλήσεων σε μία διαφήμιση (Mittal & Lassar, 2000; 

Reichert & Fosu, 2005; Sengupta & Dahl, 2008).  

Εκτός από τον παράγοντα των αξιών και των πεποιθήσεων σε ό,τι αφορά το 

σεξουαλικό φιλελευθερισμό και το σεξουαλικό συντηρητισμό, ένας επιπλέον 

κινητήριος μοχλός που επηρεάζει την καταναλωτική αντίδραση είναι η ηλικία και το 

φύλο. Μελέτες κατέδειξαν πως οι μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως δεν ενστερνίζονται τη 

χρήση της σεξουαλικής έκκλησης σε μία διαφήμιση καθώς δεν χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθμό σεξουαλικού φιλελευθερισμού σε σύγκριση με τις νεότερες. Σε ό,τι 
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αφορά το φύλο, ευρήματα φανέρωσαν πως οι άντρες τείνουν να διακατέχονται από 

υψηλότερο βαθμό σεξουαλικού φιλελευθερισμού από ότι οι γυναίκες, με αποτέλεσμα, 

το ανδρικό καταναλωτικό κοινό να είναι πιο θετικά διακείμενο απέναντι σε διαφημίσεις 

με σεξουαλικό περιεχόμενο από ότι το γυναικείο. Παρόλα αυτά, κάποιες γυναίκες με 

πιο φιλελεύθερο πνεύμα και στάση, αντιδρούν με τρόπο περισσότερο θετικό και 

παρόμοιο με αυτό των αντρών απέναντι σε τέτοιου είδους μηνύματα και προτιμούν μία 

σεξουαλική διαφήμιση από ότι μία μη σεξουαλική (Sengupta & Dahl, 2008). 

Γενικότερα, ο λόγος προτίμησης των σεξουαλικών διαφημίσεων, κυρίως από το 

αντρικό καταναλωτικό κοινό, αλλά και η ευνοϊκή τους στάση, έγκειται στο γεγονός ότι 

τέτοιου είδους διαφημιστικά μηνύματα τονώνουν την αυτοεκτίμηση τους (Skorek & 

Dunham, 2012). Τέλος , αξίζει να σημειωθεί πως οι αντιδράσεις και οι απόψεις των 

δύο φύλων σχετικά με την χρήση σεξουαλικού περιεχομένου στη διαφήμιση, μπορεί 

να σημειώσουν σταδιακές εναλλαγές στο πέρασμα του χρόνου (LaTour & Henthorne, 

1994). 
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2.Σκοπός 

  Η εν λόγω έρευνα αποτελεί μια διαπολιτισμική μελέτη που αποσκοπεί στην 

εξέταση και την ανάλυση κάποιων βασικών δεδομένων σε ό,τι αφορά την αντίδραση 

των καταναλωτών απέναντι σε μία διαφήμιση. Επομένως, σκοπός είναι να ερευνηθούν 

κάποια βασικά στοιχεία, όπως: 

 1. Η ανάδειξη της σημασίας της σεξουαλικής διαφήμισης. Σε ό,τι αφορά στη 

χρήση της έκκλησης του σεξ, ερευνάται το κατά πόσο μπορεί να είναι 

αποτελεσματική στο καταναλωτικό κοινό, να δημιουργεί την επιθυμία για 

αγορά και να ευνοεί το εκάστοτε διαφημιζόμενο προϊόν.  

 

 2. Η υπογράμμιση της έννοιας των αξιών και των πεποιθήσεων και η συσχέτισή 

τους με την ανταπόκριση και τις εκτιμήσεις των καταναλωτών απέναντι στο 

περιεχόμενο των διαφημίσεων (σεξουαλικό ή μη σεξουαλικό). Η ανάλυση της 

κουλτούρας είναι αυτή που φωτίζει το παρόν ζήτημα. Επιπροσθέτως, η 

κουλτούρα διαφέρει από χώρα σε χώρα και από έθνος σε έθνος και στόχος της 

παρούσας μελέτης είναι να διευκρινιστεί ο βαθμός στον οποίο η κουλτούρα 

επηρεάζει την στάση των καταναλωτών απέναντι σε μία διαφήμιση αλλά και 

απέναντι σε ένα προϊόν. 

 

 3. Η ανάδειξη της σημασίας του σεξουαλικού φιλελευθερισμού και του 

σεξουαλικού συντηρητισμού, παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη σεξουαλική 

επιθυμία των καταναλωτών αλλά και την αποδοχή ή την απόρριψη των 

σεξουαλικών ή μη σεξουαλικών μηνυμάτων σε μία διαφήμιση. Το φύλο, η ηλικία, 

όπως και άλλοι παράγοντες εντάσσονται στη μελέτη αυτή.  

 

 4. Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων μεταβλητών μελετάται για την κάθε 

χώρα μεμονωμένα, προκειμένου να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές 

που παρουσιάζουν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Γεωργία.   

 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης 

των σεξουαλικών εκκλήσεων σε μία διαφήμιση σε ό,τι αφορά στις στάσεις των 

καταναλωτών. Με βάση την ανάλυση των παραπάνω παραγόντων, στόχος είναι να 
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καταστούν εμφανή τα κοινά σημεία καθώς και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν οι δύο χώρες ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να αξιολογηθεί 

το είδος της διαφήμισης −με σεξουαλικό ή με μη σεξουαλικό περιεχόμενο−, που είναι 

καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη στο καταναλωτικό κοινό της κάθε χώρας. 
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3. Επισκόπηση της αρθρογραφίας 

3.1)Ιστορική Αναδρομή 

Ένας τομέας της διαφήμισης που χρειάζεται συνεχή ανάλυση και ανανέωση, 

είναι αυτός της χρήσης του σεξ, καθώς αυτό που φέτος μπορεί να θεωρείται ταμπού, 

του χρόνου μπορεί να είναι επιτρεπτό, ή και το αντίθετο. Συνεπώς, σημαντική κρίνεται 

η ιστορική ανάλυση για την εξέλιξη της σεξουαλικής έκκλησης στην διαφήμιση. 

Ανατρέχοντας στην ιστορία της διαφήμισης, παρατηρούμε ότι η πρώτη 

εμφάνιση της σεξουαλικής έκκλησης πραγματοποιήθηκε το 1920-1930, μετά τον A’ 

Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτές οι δεκαετίες συνοδεύτηκαν από ποικίλες αλλαγές στη 

πολιτική, την οικογενειακή ζωή, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο, ενώ η 

σημαντικότερη αλλαγή σημειώθηκε σε ό,τι αφορά το γυναικείο καθεστώς. Οι δεκαετίες 

αυτές καθιερώθηκαν στην εποχή με το όνομα «The Flapper Era». Δημιούργημα της 

εποχής εκείνης ήταν το «Flapper girl», η γυναίκα που ενώ είχε μάθει να ζει υπό το 

στήριγμα των ανδρών της οικογένειας, έπρεπε πλέον να είναι σε θέση να πορεύεται 

μόνη της λόγω των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών. Τα παραπάνω σε 

συνδυασμό με το δικαίωμα ψήφου που  απέκτησαν οι γυναίκες, τις έδωσαν μια 

διαφορετική θέση στην κοινωνία, ισότιμη με αυτή των ανδρών (McPartland, 1932).  Η 

δεκαετία αυτή, είχε μικρή διάρκεια ζωής καθώς έληξε το 1930 με την κατάρρευση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, που ενίσχυε την καταναλωτική οικονομία. Οι 

αλλαγές που επέφερε αυτή η εποχή εστιάζονται κυρίως σε κοινωνικοοικονομικά 

θέματα. Ο γάμος μετατράπηκε σε συμβίωση λόγω οικονομικής κατάστασης, χωρίς 

δεσμεύσεις και με περισσότερες σεξουαλικές ελευθερίες. Συνεπώς, είτε από σύμπτωση 

είτε όχι, παρατηρήθηκε πως το «γυμνό» άρχισε σταδιακά να γίνεται πιο αποδεκτό 

(McPartland, 1932). Έμφαση άρχισε να δίνεται στην εξωτερική εμφάνιση των 

ανθρώπων, γυναίκες και άντρες ξεκίνησαν να φροντίζουν πιο πολύ την προσωπική 

τους υγιεινή όσο και την περιποίηση της εμφάνισης τους. Αυτό ήταν έναυσμα για τον 

πρωτοπόρο διαφημιστή, J. Walter Thompson, να χρησιμοποιήσει γυναίκες αδύνατες 

και κομψές στην διαφήμιση των τσιγάρων και των αλκοολούχων ποτών, πουλώντας 

στους καταναλωτές το «όνειρο». Οι γυναίκες κατανάλωναν τα προϊόντα με την 

«υπόσχεση» πως θα μοιάζουν με τις εικονιζόμενες γυναίκες των διαφημίσεων ενώ οι 

άντρες με την «υπόσχεση» πως θα έχουν επιτυχία στις γυναίκες (Hub Pages. 2012). 
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Η επανάσταση της σεξουαλικής διαφήμισης, ξεκίνησε την δεκαετία του 1940-

1950, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια πίεσης και 

κατάθλιψης επιθυμούσαν να ζήσουν πιο ελεύθεροι, δημιουργώντας συνεπώς αλλαγές 

στις αξίες που αφορούσαν τόσο την ανατροφή των παιδιών τους όσο και την θρησκεία 

τους (Keen, 2005). Το σεξ συνεχίζει να υπάρχει σαν έννοια στις διαφημίσεις των 

προϊόντων, ενώ μεγάλη αλλαγή σημειώνεται στον τρόπο προβολής. Οι διαφημιστές, 

ακολουθώντας τις εξελίξεις στις διαθέσεις των ανθρώπων, αποφάσισαν να 

παρουσιάσουν ως γυναικείο ελκυστικό μοντέλο, την γυναίκα με ελαφρώς περισσότερα 

κιλά και όχι την αδύνατη, όπως τις συμβόλιζαν τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Αντίστοιχα, ως αντρικό ελκυστικό μοντέλο επέλεξαν τον πετυχημένο άντρα, που 

πρέπει να επιδεικνύει την επιτυχία του ώστε να μπορεί να κατακτήσει μια γυναίκα. 

Το 1960 παρατηρείται μια στροφή στην διαφήμιση καθώς έμφαση δίνεται στο 

προϊόν και στοχεύουν μόνο σε αυτό χωρίς να αποσπούν τον καταναλωτή. Παράλληλα, 

τη δεκαετία 1960-1970 τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αρχίζουν ξανά οι 

γυναίκες να εμφανίζονται πιο φιλελεύθερες. Επομένως, αυτό ήταν ένα βήμα για τις 

γυναίκες να προβάλουν τον εαυτό τους με ένα πιο σεξουαλικό τρόπο  

(Wilson & Noreen, 2012). 

Το 1980 οι διαφημιστές άρχισαν ολοένα και περισσότερο να τολμούν και να 

εκθέτουν την έννοια του σεξ στις διαφημίσεις και αναλάμβαναν μεγαλύτερους 

κινδύνους. Την περίοδο εκείνη μια από τις πιο προκλητικές διαφημίσεις που 

δημιουργήθηκαν, ήταν για λογαριασμό της Calvin Klein, με μια νεαρή κοπέλα να 

προβάλλει τα πόδια της ανοιχτά και να ρωτάει : " Θέλετε να μάθετε τι υπάρχει ανάμεσα 

σε μένα και στο Calvin μου; “Τίποτα.” Αυτή η διαφήμιση σχολιάστηκε, όχι μόνο για 

την προκλητική πόζα ή τα λόγια, αλλά και για το νεαρό της ηλικίας που είχε η 

διαφημιζόμενη κοπέλα. Παρόλες όμως τις ενστάσεις που γίνανε και ενώ η διαφήμιση 

αυτή απαγορεύτηκε από πολλά κανάλια, η Calvin Klein κατάφερε να σημειώσει πολύ 

μεγάλες πωλήσεις στην συγκεκριμένη σειρά τζιν. Μέχρι και σήμερα η εν λόγω 

επιχείρηση δεν έχει σταματήσει την προώθηση των προϊόντων της χρησιμοποιώντας 

σεξουαλικό περιεχόμενο. 

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η χρήση της σεξουαλικής 

έκκλησης στην διαφήμιση ήταν δημιούργημα που προέκυψε από τις ανάγκες των 

εποχών. Οι γυναίκες «επαναστάτησαν» και οι άντρες απελευθερώθηκαν, με σκοπό οι 

πρωτοπόροι της εποχής να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των καταναλωτών και να 
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δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες στον διαφημιστικό χώρο, με την εμφάνιση των 

σεξουαλικών εκκλήσεων.  

 

3.2) Η χρήση της σεξουαλικής έκκλησης στη διαφήμιση 

 Άμεσο στόχο της διαφήμισης αποτελεί η επιτυχής προώθηση των προϊόντων.  

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι δημιουργικές και να εφευρίσκουν τα κατάλληλα 

τεχνάσματα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, με σκοπό την 

πώληση. Ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η έκκληση του 

χιούμορ, της βίας, του φόβου, καθώς επίσης και των σεξουαλικών ή των ερωτικών 

εικόνων στην διαφήμιση. Ως έκκληση, ορίζεται η διαδικασία μεταφοράς του 

διαφημιστικού μηνύματος στον καταναλωτή και στοχεύει στη διέγερση των επιθυμιών 

του (Lin, 2011). Πιο συγκεκριμένα,  ως σεξουαλικές εκκλήσεις, ορίζουμε τα μηνύματα 

που χρησιμοποιούν κατά την προβολή τους τη σεξουαλικότητα, η οποία γίνεται 

αντιληπτή από τον δέκτη (Reicher & Ramirez, 2000) . Η «πώληση» μέσω σεξ ή αλλιώς 

η προβολή μίας σεξουαλικής διαφήμισης είναι αντίστοιχα, η χρήση της σεξουαλικής 

έκκλησης ή της σεξουαλικώς υπονοούμενης διαφήμισης για την πώληση 

συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών (Raghuram, et al., 2015, σελ. 5). Οι εν λόγω 

σεξουαλικές εκκλήσεις χαρακτηρίζονται ως εκκλήσεις πειθούς και εντάσσονται στα 

πλαίσια του μάρκετινγκ με σκοπό την πώληση (Reichert, et al., 2001). Η σεξουαλική 

έκκληση έχει τη δυναμική να προσελκύει την προσοχή του καταναλωτή και η επιτυχία 

της έγκειται στη μετατόπιση της προσοχής του από τη διαφήμιση στο ίδιο το 

διαφημιστικό μήνυμα (Wilson & Moore, 1979). Κατά τα τελευταία χρόνια, η 

σεξουαλική έκκληση στη διαφήμιση έχει εκτοξευτεί και, κατά συνέπεια, το γυμνό 

περιεχόμενο χρησιμοποιείται αρκετά. Πληθώρα ερευνητών έχουν προβεί στη μελέτη 

του ρόλου που διαδραματίζει το σεξουαλικό περιεχόμενο στις ποικίλες μορφές 

διαφημιστικών μηνυμάτων.  

Το φάσμα των σεξουαλικών εκκλήσεων όμως είναι ευρύ και κατηγοριοποιείται 

ως εξής:  

 

 Γυμνή/Ντυμένη απεικόνιση: πρόκειται για εικόνες με γυμνά ή και ντυμένα  

σώματα που αποτελούν πηγή σεξουαλικών πληροφοριών (Reicher & Ramirez, 

2000). Στη συγκεκριμένη κατηγορία ο βαθμός του γυμνού ποικίλλει.  
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 Σεξουαλική Συμπεριφορά: αφορά εξίσου την ατομική όσο και τη διαπροσωπική 

συμπεριφορά. Αναφέρεται στη στάση του σώματος και την κίνηση, το φλερτ, 

την οπτική επικοινωνία με ερωτική χροιά (Hughes, et al 2010). Εκδηλώνεται 

με μια αγκαλιά, ένα φιλί ή και με οικίες τρυφερές εικόνες (Reichert, 2002). 

 

 Παράγοντες Προσέλκυσης Προσοχής: η φυσική ομορφιά, η επιδερμίδα, τα 

μαλλιά και, γενικότερα, η ελκυστικότητα του μοντέλου όπως επίσης και η 

ενδυμασία του, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (Reicher & Ramirez, 2000).   

 

 Σεξουαλικές Παραπομπές: η μουσική, ο φωτισμός, ποικίλες τεχνικές της 

κάμερας, η επεξεργασία και το στήσιμο της διαφήμισης συνιστούν παράγοντες 

που προσδίδουν διαφορετική χροιά στο τελικό μήνυμα και στον αποδέκτη του 

(Reicher & Ramirez, 2000).  

 

 Σεξουαλικές Αναφορές: η χρήση του όρου σεξ, διάφορες σεξουαλικές κινήσεις, 

μικρότερες ή μεγαλύτερες εικόνες με γυμνά σώματα (Ruth, et al., 1989,  Theus, 

1994).  

 

 

 Εικόνες Φαντασίας: αφορά ποίκιλλες εικόνες, που μπορούν να εξιτάρουν την 

φαντασία του δέκτη. Δημιουργούν σκέψεις ερωτισμού, ηδονοβλεψίας και 

αίσθησης προς τον καταναλωτή, ότι αποτελεί προέκταση της εικόνας που 

βλέπει.  

 

 

 Υποσυνείδητη Αντίληψη Σεξουαλικών Εκκλήσεων (Reichert, 2002).  

 

 

 Η χρήση της σεξουαλικής έκκλησης στη διαφήμιση διαθέτει τρεις ρόλους: να 

προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτή ώστε να διατηρήσει για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα την εικόνα στο μυαλό του, να βελτιώσει την ανάκληση του 

μηνύματος στην μνήμη του και, τέλος, να αυξήσει τα συναισθήματα της διέγερσης και 
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του πόθου (Shimp, 2003). Το αποτέλεσμα της θα είναι πιο επιτυχημένο, αν το προϊόν 

έχει άμεση συνάφεια με το σεξ. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το συναίσθημα που 

προκαλεί η διαφήμιση στο δέκτη, καθώς οι εικόνες που χρησιμοποιούνται δεν εγείρουν 

πάντα τα ίδια συναισθήματα σε όλους τους καταναλωτές αλλά ενδέχεται να 

προκαλέσουν και αρνητικά, όπως ντροπή, ανησυχία και αποστροφή (Shimp, 2003). 

 Σύμφωνα με τους Reichert και Alvaro: «Οι σεξουαλικές εκκλήσεις, ως 

συναισθηματικοί παράγοντες, καθίστανται όλο και περισσότερο αντικείμενο 

διερεύνησης αναφορικά με το ρόλο τους στη διαφήμιση, από τη δεκαετία του 1980, 

προωθώντας, έτσι, ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών» (Reichert & Alvaro,  

2001). Ο Price ισχυρίστηκε πως η σεξουαλική έκκληση έχει γίνει μια από τις πιο 

δημοφιλείς και αποτελεσματικές τακτικές στη διαφήμιση,  σε ό,τι αφορά την απήχησή 

της στους καταναλωτές, στις περισσότερες δυτικές χώρες, όπως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό αποδεικνύει ότι η έκταση της έκθεσης των εικόνων του 

σεξ στη διαφήμιση, βρίσκεται σε αναλογία με ό, τι οι άνθρωποι αποδέχονται ως κανόνα 

σε κάθε διαφορετική χώρα (Price, 2002). 

Ο Jacobson (1995) τόνισε πως «η χρήση των γυναικείων σωμάτων στη 

διαφήμιση αποτελεί ουσιαστικά ένα φτηνό τέχνασμα των εμπόρων, αντί να 

δημιουργούν πιο προσεκτικά επιχειρήματα για την πραγμάτωση του στόχου τους και 

την προώθηση των προϊόντων τους. Ο μηχανισμός αυτών των διαφημίσεων είναι 

αρκετά απλός: Χρησιμοποιούνται ελκυστικά σώματα προκειμένου να προσελκύσουν 

την προσοχή και να τονώσουν την επιθυμία, την οποία οι διαφημιστές ελπίζουν ότι θα 

μεταφέρουν στο προϊόν» (Jacobson, 1995).  

Οι απόψεις όμως διίστανται για το κατά πόσο η χρήση της σεξουαλικής 

διαφήμισης είναι εξίσου αποτελεσματική σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχει η πεποίθηση 

ότι τα προϊόντα που δεν σχετίζονται με το σεξ αλλά στην προβολή τους 

χρησιμοποιούνται σεξουαλικά μηνύματα, δεν ευνοούνται, καθώς η εστίαση γίνεται στο 

περιεχόμενο της διαφήμισης και όχι στο προϊόν, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην 

μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τη διαφημιζόμενη μάρκα ή και το προϊόν. 
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3.3) Η αποτελεσματικότητα της σεξουαλικής διαφήμισης. 

 Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι όσο αποτελεσματική 

και αν είναι η χρήση των σεξουαλικών μηνυμάτων σε μία διαφήμιση, όταν το προϊόν 

δεν σχετίζεται με τη σεξουαλική διαφήμιση, τότε η χρήση του σεξ όχι μόνο δεν είναι 

αποτελεσματική, αλλά ενδέχεται να βλάψει και το προϊόν. Καθώς το σεξ ελκύει την 

προσοχή του καταναλωτή, δεν δίνεται η ανάλογη έμφαση στο προϊόν.   

Ο Brown αναφέρει πως «η υπερβολικά κραυγαλέα εφαρμογή του σεξ ως 

συλλέκτη προσοχή, μπορεί να είναι αντιπαραγωγική» (Brown, 2002). Επιπλέον, 

κατόπιν έρευνας που διεξήχθη από τον Bushman, σε δείγμα 324 φοιτητών, εξετάστηκε 

ο βαθμός ανάκλησης μίας συγκεκριμένης μάρκας η οποία διαφημίστηκε με 

διαφορετικούς τρόπους, ήτοι με τη χρήση σεξουαλικού, βίαιου και ουδέτερου 

περιεχομένου. Ως αποτέλεσμα, επιβεβαιώθηκε πως η ανάκληση της εν λόγω μάρκας 

ήταν υψηλότερη από τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν ουδέτερα τηλεοπτικά 

προγράμματα και ουδέτερες διαφημίσεις έναντι εκείνης όσων παρακολούθησαν 

σεξουαλικές και βίαιες διαφημίσεις ενσωματωμένες σε σεξουαλικά ή βίαια τηλεοπτικά 

προγράμματα (Bushman, 2007). 

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης αισθησιακών εικόνων ποικίλει ανάλογα με 

το διαφημιζόμενο προϊόν και το φύλο του παραλήπτη (Belch, et al., 1987). Σύμφωνα 

με έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε πως το «γυμνό» μπορεί να ελκύει την προσοχή, 

όπως σημείωσε και ο Baker (1961), όμως μία διαφήμιση με ουδέτερο και μη 

σεξουαλικό περιεχόμενο είναι πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την ανάκληση του 

προϊόντος στην μνήμη του καταναλωτή, γεγονός που υποστηρίζει και ο Steadman 

(1969). Παρά το γεγονός ότι οι σεξουαλικές εκκλήσεις φαίνεται να ελκύουν τον 

καταναλωτή, εντούτοις τον αποσπούν από την ανάλυση του μηνύματος και των 

πληροφοριών που προβάλλει η εκάστοτε διαφήμιση (Reichert & Fosu, 2005; Severn, 

et al., 1990) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ανάκλησης της μάρκας 

(Belch & Belch, 2013, σελ. 167; & Alexander & Judd, 1978). Οι Peterson και Kerin, 

καταδεικνύουν πως οι διαφημίσεις με περιεχόμενο γυμνών μοντέλων είναι λιγότερο 

ελκυστικές και ότι οι επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν υστερούν σε ποιότητα και 

φήμη (Peterson, et al., 1977). Οι μελετητές Courtney και Whipple (1983), 

επισημαίνουν ότι τα θελκτικά μοντέλα ελκύουν όλη την προσοχή, ότι η υπερβολική 

έκθεση των σεξουαλικών εικόνων και ερεθισμάτων σε μια διαφήμιση δεν βοηθούν 

στην ανάκληση του προϊόντος ενώ, ταυτοχρόνως, μειώνουν την αξία της ποιότητας και 
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της μάρκας του αγαθού. Εξαίρεση για τα παραπάνω, αποτελεί η ταύτιση του προϊόντος 

με την σεξουαλική διαφήμιση, καθώς στο μέτρο που υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο 

η αποτελεσματικότητα της χρήσης αισθησιακών εικόνων μπορεί και να αποβεί θετική 

(Courtney & Whipple, 1983). Αξίζει συνεπώς να σημειωθεί πως η χρήση των 

σεξουαλικών εκκλήσεων σε μία διαφήμιση δεν είναι πάντοτε το ίδιο αποτελεσματική 

σε όλα τα τμήματα της αγοράς (Raghuram,et al., 2015; Wilson & Moore, 1979). 

Επιπλέον, οι Chavi, et al. (2015), αναφέρουν πως η επίδραση των σεξουαλικών 

εκκλήσεων δεν θεωρείται βλαβερή αλλά, από την άλλη, ούτε και πάντοτε ωφέλιμη για 

τα προϊόντα μιας επιχείρησης. Συνεπώς, είναι γεγονός, πως η έντονη προβολή και η 

αυξημένη προσοχή επενεργεί στην ανάκληση του προϊόντος, χωρίς να έχει καταστεί 

σαφές το αν η επίδραση αυτή έχει θετική ή αρνητική επίπτωση στον καταναλωτή 

(Lombardot, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, οι μελετητές Hermannsdóttir και Gunnarsdóttir (2015)  

διατείνονται πως η σεξουαλική έκκληση δεν σχετίζεται με και δεν επηρεάζει την 

ανάκληση του ονόματος. Περαιτέρω έρευνες καταδεικνύουν πως η χρήση 

σεξουαλικών μηνυμάτων στη διαφήμιση βοηθάει στην προσέλκυση της προσοχής ενώ 

παράλληλα συνεισφέρει και στην ενίσχυση της ανάκλησης όπως και στην αναγνώριση 

του προϊόντος και της μάρκας. Σύμφωνα με τους Severn et al.(1990), οι διαφημίσεις με 

σεξουαλικό περιεχόμενο είναι πιο ελκυστικές, ενδιαφέρουσες, και διασκεδαστικές από 

τις μη σεξουαλικές, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

τους. Επιπλέον, η χρήση του γυμνού έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει θετική στάση 

απέναντι στη διαφήμιση (Pope, 2004, Severn 1990). Κατά τους Parker και Furnham 

(2007), η σεξουαλική έκκληση έχει θετική επίδραση τόσο στην ανάκληση της 

διαφήμισης στη μνήμη του καταναλωτή όσο και στην ανάκληση της μάρκας. Την ίδια 

άποψη ενστερνίζονται και οι Chestnut, et al. (1977), καθώς υποστηρίζουν ότι το 

σεξουαλικό περιεχόμενο διευκολύνει την ανάκληση όπως και την αναγνώριση της 

διαφήμισης και του προϊόντος.  

Επομένως, η χρήση της σεξουαλικής έκκλησης στη διαφήμιση είναι 

ταυτοχρόνως ενδιαφέρουσα και ελκυστική. Προσελκύει το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών και συντελεί στην πραγμάτωση της αναγνώρισης και της ανάκλησης του 

μηνύματος, προσφέροντας, ενίοτε, μεγαλύτερη διάρκεια, γεγονός που επιβεβαιώνουν 

και πρόσφατες έρευνες (Furnham & Mainaud, 2011; Jones,et al., 1998). Συνεπώς, το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η σεξουαλική χροιά στην διαφήμιση 

είναι αποτελεσματική, εφόσον δεν είναι κραυγαλέα και δεν επισκιάζει το προϊόν.      
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3.4) Κουλτούρα 

 

 Σύμφωνα με τον Hofstede (2001), κάθε έθνος διαθέτει έναν πολιτισμό, ο οποίος 

είναι μοναδικός γι’ αυτό και βάσει αυτού διακρίνονται και τα διαφορετικά έθνη μεταξύ 

τους. Η κουλτούρα, κατά τον Hofstede (2001), ορίζεται ως «ο συλλογικός 

προγραμματισμός του νου που διακρίνει τα μέλη μίας ομάδας ή μια κατηγορία ατόμων 

από τις υπόλοιπες». «Το μυαλό αντιπροσωπεύει το κεφάλι, την καρδιά και τα χέρια, τα 

οποία με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν τη σκέψη, την αίσθηση καθώς και τη στάση 

αλλά και τη συμπεριφορά των ατόμων» (Hofstede, 2001). Προς την ίδια κατεύθυνση 

αναφορικά με τον ορισμό της κουλτούρας και του πολιτισμού, προσανατολίζεται και ο 

Kluckhohn (1951). «Ο πολιτισμός αποτελείται από διαμορφωμένους τρόπους σκέψης, 

αίσθησης και αντίδρασης, που έχουν αποκτηθεί και μεταδίδονται, κυρίως, με σύμβολα, 

και αποτελούν τα διακριτικά επιτεύγματα των ανθρώπινων ομάδων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ενσωματώσεών τους σε αντικείμενα· ο βασικός 

πυρήνας του πολιτισμού αποτελείται από παραδοσιακές ιδέες (ιστορικά επιλεγμένες) 

και από τις αξίες τους» (Kluckhohn 1951, p. 86). 

 H κουλτούρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των ανθρώπων, το 

συστατικό που καθορίζει τις ανθρώπινες κοινότητες και τους ανθρώπους που 

εντάσσονται σε αυτές. Ο πολιτισμός ενώνει τις ομάδες που συνδέονται με την ίδια 

γλώσσα και εκπαίδευση, που ζουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, που 

μοιράζονται την ίδια ιστορία και κοινές εμπειρίες. Σύμφωνα με τον De Mooij (2010) ο 

πολιτισμός περιλαμβάνει κοινές αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις και ρόλους. Ο Hofstede 

(1980) επισημαίνει πως οι αξίες είναι το πιο σημαντικό συστατικό ενός πολιτισμού, 

καθώς είναι και αυτές που διαχωρίζουν τις κουλτούρες. Κάθε κουλτούρα έχει 

διαφορετικό σύστημα αξιών, το οποίο περιλαμβάνει τα κοινά χαρακτηριστικά των 

ατόμων που εντάσσονται σε μια κοινωνία· ως εκ τούτου, τα άτομα με το ίδιο 

πολιτισμικό υπόβαθρο συχνά μοιράζονται παρόμοιες σκέψεις και συμπεριφορές. Ως 

αξίες, κατά τον Rokeach (1968, p.161), ορίζονται οι κεντρικά κατοχυρωμένες 

πεποιθήσεις καθώς και η διαρκής πίστη που καθοδηγεί τις ενέργειες και τις 

συμπεριφορές προς συγκεκριμένες καταστάσεις. Ταυτοχρόνως, οι αξίες διαμορφώνουν 

τις τελικές καταστάσεις ύπαρξης (Rokeach 1968). 
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3.4.1) Κουλτούρα και Διαφήμιση 

 

Το 1983, ο Levitt στο άρθρο του "Η παγκοσμιοποίηση των αγορών" υποστήριξε 

ότι η διαφήμιση και το μάρκετινγκ μπορούν να τυποποιηθούν σε όλους τους 

πολιτισμούς, δημιουργώντας έτσι έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με την άποψη του 

Levitt, η παγκοσμιοποίηση μετατρέπει τον κόσμο σε μια «ομοιοπολική» ή και 

«ομογενή» αγορά στα πλαίσια της οποίας όλοι οι καταναλωτές μπορούν να 

επηρεασθούν από τις ίδιες διαφημιστικές εκκλήσεις και αξίες, ανεξάρτητα από τον 

πολιτισμό στον οποίο ανήκουν. Αν αυτό αποδειχθεί αληθές, μια τέτοια ομογενοποίηση 

της κουλτούρας θα επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα από εμπορική σκοπιά. Η μάρκα 

και η εικόνα της διαφήμισης, θα μπορούσαν να τυποποιηθούν χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα στις διάφορες χώρες και η προσαρμογή τους στις τοπικές αγορές θα είναι 

ιδιαίτερα εύκολη. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε 

ό,τι αφορά την παραγωγή διαφημίσεων και ο σχεδιασμός αυτών θα ήταν 

τυποποιημένος. Οι λόγοι επιλογής προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας για το 

συγκεκριμένο θέμα της κουλτούρας και δεδομένου ότι συγκρούονται με την παραπάνω 

άποψη του Levitt, αυτόματα το επιχείρημά του βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. 

Παρόλο που αυτή η άποψη ήταν δημοφιλής αρχικώς, αμφισβητήθηκε γρήγορα 

με εμπειρικά στοιχεία από αρκετούς μελετητές του συγκεκριμένου τομέα, όπως τον 

Kotler (1996). Απόδειξη ήταν μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε τρείς 

χώρες (Κεμπέκ, ΗΠΑ και Κορέα) και το αποτέλεσμα κατέδειξε ότι υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των λόγων για τους οποίους οι καταναλωτές αγοράζουν 

προϊόντα και αυτοί είναι προσαρμοσμένοι σε καθεμία από τις τρεις χώρες (Woods 

1985). Επιπλέον, έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, έχουν καταδείξει ότι το 

περιεχόμενο και η ελκυστικότητα των διαφημίσεων ποικίλλουν από πολιτισμό σε 

πολιτισμό, καθώς τα πρότυπα επικοινωνίας επηρεάζονται από την κουλτούρα της κάθε 

χώρας (Cheng & Schweitzer, 1996; Cutler 1992; Ramaprasad & Hasegawa, 1992). Οι 

Pollay και Gallagher (1990) υποστηρίζουν ότι οι πολιτισμικές αξίες αποτελούν το 

θεμέλιο των διαφημιστικών θεμάτων και των μηνυμάτων, ως εκκλήσεις, οι οποίες 

ενισχύουν και αντανακλούν τις αξίες της κουλτούρας. Ο De Mooij (2004) αναφέρει ότι 

οι δέκτες των διαφημίσεων μπορούν να αποκωδικοποιούν τα διαφημιστικά μηνύματα 

μόνο αν αυτά ταιριάζουν με το προφίλ των ατόμων αυτών. Επιπροσθέτως, οι Gregory 

και Munch (1997) όπως και ο Taylor (1997) διαπίστωσαν πως οι διαφημίσεις είναι πιο 
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πειστικές και αποτελεσματικές όταν αντικατοπτρίζουν τις πολιτιστικές αξίες της 

εκάστοτε χώρας στην οποία απευθύνονται παρά όταν παραμελούν να λάβουν υπόψη 

τον πολιτισμό, τις αξίες και την κουλτούρα της κάθε χώρας. Οι άνθρωποι μπορούν να 

προσαρμόζουν τα πιστεύω τους, τις αξίες τους και την αντίληψη τους στις πολιτιστικές 

τους συνιστώσες και να ανταποκρίνονται σε διαφημίσεις που τις αντικατοπτρίζουν. 

Συνεπώς, τα άτομα από διαφορετικές κουλτούρες προτιμούν διαφορετικούς τύπους 

διαφήμισης (Rhodes & Emery,2003). 

 Καθ΄ όπως φαίνεται, η έννοια της κουλτούρας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην παρούσα μελέτη, καθώς επηρεάζει τις αξίες και τα έθιμα των καταναλωτών και 

κατά συνέπεια τη δημιουργία και προβολή μίας διαφήμισης. Η κουλτούρα έχει 

αντίκτυπο και επίδραση στις στάσεις, στα συναισθήματα και στις ανθρώπινες 

συμπεριφορές, καθώς και στην εικόνα που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους (Aumer, 

2014). Πιο συγκεκριμένα, η κουλτούρα είναι ο παράγοντας που συμβάλλει 

καθοριστικά στην αντίδραση των καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση της 

σεξουαλικής έκκλησης στην διαφήμιση (Boddewyn, 1991; Liu & Cheng Li, 2009). Ένα 

παράδειγμα που ενισχύει την παραπάνω άποψη είναι ότι στις πιο φιλελεύθερες 

σεξουαλικά χώρες η χρήση σεξουαλικών διαφημίσεων είναι πιο συχνή σε σύγκριση με 

τις λιγότερο φιλελεύθερες (Biswas, 1992). 

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της κουλτούρας 

δύο συγκεκριμένων χωρών, της Ελλάδας και της Γεωργίας, ήτοι τη σύγκριση μεταξύ 

του ελληνικού σεξουαλικού φιλελευθερισμού και του γεωργιανού συντηρητισμού, και 

αναφέρεται στην προβολή, την πρόσληψη και την αφομοίωση των σεξουαλικών 

διαφημίσεων από το καταναλωτικό κοινό. Στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αυτής 

μελέτης, θα εξετάσουμε τους δείκτες του Hofstede καθώς, σύμφωνα με τον Karande 

(2006), έρευνες οι οποίες εξετάζουν την κουλτούρα και την καταναλωτική 

συμπεριφορά χρησιμοποιούν συχνότερα το μοντέλο του Hofstede προκειμένου να 

ερμηνεύσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Κατά τον Zandpour 

(1994), κάθε δείκτης και κάθε διάσταση κουλτούρας του Hofstede, επηρεάζει 

μεμονωμένα το στυλ, την απήχηση και την δημιουργική προσέγγιση των διαφημίσεων. 

Οι δείκτες μετρούν τη διάσταση απόσταση από την εξουσία (power distance), 

δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία διαχειρίζεται την ανισότητα μεταξύ των 

μελών της και τον βαθμό κατά των οποίο λιγότερο ισχυρά μέλη της αποδέχονται την 

άνιση διανομή της εξουσίας. Σε πολιτισμούς με υψηλή απόσταση από την εξουσία, τα 

μέλη δείχνουν ανοχή προς την ιεραρχική τάξη και τη διανομή της εξουσίας, σε 



16 
 

αντίθεση με τους πολιτισμούς με χαμηλή απόσταση από την εξουσία, όπου υπάρχει 

ισότητα ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας και δίκαιη κατανομή της εξουσίας 

(Hofstede, 1980). 

 Ο δείκτης συλλογικότητα/ατομικότητα (individualism/collectivism),  

αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των ατόμων και των ομάδων μιας κοινωνίας. Οι 

ατομικές κουλτούρες δίνουν έμφαση στα άτομα ως μεμονωμένες οντότητες, καθώς  

επιδιώκουν την διαφοροποίηση και εστιάζουν στο «εγώ» και τη φροντίδα του εαυτού 

και της οικογένειας. Αντίθετα, η κουλτούρα της συλλογικότητας είναι 

προσανατολισμένη στο «εμείς» και αντιμετωπίζει τα άτομα ως μέλη της κοινωνίας 

(Hofstede, 1980). 

Η διάσταση της αποφυγής της αβεβαιότητας (uncertainty avoidance) μετράει το 

βαθμό στον οποίο τα άτομα μίας κοινωνίας, νιώθουν άβολα ή άνετα με την 

αβεβαιότητα και την ασάφεια του μέλλοντος τους. Τα υψηλά επίπεδα αποφυγής της 

αβεβαιότητας φανερώνουν ότι ένας πολιτισμός δεν ενστερνίζεται τις αλλαγές και τις 

ανορθόδοξες συμπεριφορές, ότι επικρατεί ο σκεπτικισμός και ότι τα μέλη έχουν 

ισχυρές πεποιθήσεις. Από την αντίθετη πλευρά, κοινωνίες με χαμηλό επίπεδο 

αποφυγής της αβεβαιότητας αποδίδουν μικρότερη έμφαση στους κανόνες και τις αρχές 

και, ταυτοχρόνως, υποστηρίζουν τις αλλαγές και το ρίσκο (Hofstede, 1980). 

Τέλος, η διάσταση  αρρενωπότητας/θηλυκότητας (masculinity/femininity)  

εκφράζει το είδος της κοινωνίας, υπό το πρίσμα του κατά πόσο κυριαρχεί ισότητα και 

σεβασμός ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι «αρρενωπές» κοινωνίες είναι ανταγωνιστικές, 

εκτιμούν ιδιαίτερα την επιτυχία, το επίτευγμα, τον ηρωισμό και τις υλικές ανταμοιβές, 

ενώ οι θηλυκές εξαίρουν την ποιότητα ζωής και χαρακτηρίζονται από σεμνότητα 

(Hofstede, 1980). 

 Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια των προαναφερθέντων δεικτών θα 

μελετήσουμε τις τάσεις των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Γεωργίας. Η Ελλάδα 

φαίνεται να χαρακτηρίζεται από απόσταση εξουσίας 60,  ατομικότητα 35 , αβεβαιότητα 

100 και από αρρενωπότητα 57.  Η διάσταση απόσταση από την εξουσία (power 

distance) καταδεικνύει ότι η ελληνική είναι μια κοινωνία που πιστεύει ότι η ιεραρχία 

πρέπει να γίνεται σεβαστή και ότι οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων είναι 

αποδεκτές. Η διαφορετική κατανομή της εξουσίας δικαιολογεί το γεγονός ότι οι 

κάτοχοι της εξουσίας διαθέτουν περισσότερα οφέλη από ό, τι οι λιγότερο ισχυροί στην 

κοινωνική πυραμίδα. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό να επιδεικνύουμε σεβασμό στους 

ηλικιωμένους. Στις επιχειρήσεις η πλήρης ευθύνη αναλαμβάνεται από τον ιθύνοντα, το 
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«αφεντικό». Στο μυαλό ενός Έλληνα όλοι οι άλλοι πολιτισμοί στον δυτικό κόσμο 

κληρονόμησαν κάτι από την αρχαία ελληνική κουλτούρα. Τα σύμβολα της εξουσίας 

είναι πολύ σημαντικά για να υποδηλώσουν την κοινωνική θέση και να 

«επικοινωνήσουν» τον σεβασμό που θα μπορούσε να της αποδοθεί. Ο δείκτης  της 

ατομικότητας/συλλογικότητας (individualism/collectivism) αποδεικνύει πως η Ελλάδα 

διαθέτει μια κολεκτιβιστική κουλτούρα. Αντιπροσωπεύει το "εμείς", καθώς στην 

ελληνική πραγματικότητα οι άνθρωποι από τη γέννηση τους και μετά ενσωματώνονται 

στην ισχυρή, συνεκτική ομάδα (ιδιαίτερα εκπροσωπούμενη από την εκτεταμένη 

οικογένεια), που συνεχίζει να προστατεύει τα μέλη της με αντάλλαγμα την πίστη. Αυτή 

είναι και μια σημαντική πτυχή του εργασιακού περιβάλλοντος, όπου για παράδειγμα 

ένα παλαιότερο και ισχυρό μέλος μιας οικογένειας αναμένεται να προωθήσει ένα 

νεότερο μέλος, προσλαμβάνοντάς το στη δική του εταιρεία. Από μια ατομικιστική 

κουλτούρα αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως νεποτισμός, αλλά στις κολεκτιβιστικές 

κοινωνίες αποτελεί σύνηθες και κανονικό φαινόμενο. Η μέτρηση της αβεβαιότητας 

(uncertainty avoidance) καταδεικνύει πως το ελληνικό έθνος, δεν είναι καθόλου άνετο 

σε διφορούμενες καταστάσεις και παραμένει πιστό σε ό,τι του προσφέρει ασφάλεια. 

Τέλος, ο δείκτης αρρενωπότητας (masculinity) επιβεβαιώνει πως η εν λόγω χώρα 

βρίσκεται σε μία μεσαία κλίμακα. Συνεπώς οι άντρες θεωρούν προσωπική τιμή και 

χρέος τη φροντίδα της οικογένειάς τους, χωρίς αυτό να αποκλείει ένα καθεστώς 

κοινωνικής ισότητας των δύο φύλων ή την ενεργό παρουσία των γυναικών στον 

εργασιακό χώρο αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. 

 Η περίπτωση της Γεωργίας δεν έχει ερευνηθεί από τον Hofstede και, 

συνεπώς, προκειμένου να ανιχνευτούν οι δείκτες της, θα μελετήσουμε τις χώρες του 

πρώην ανατολικού μπλοκ, με τις οποίες εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά. Η Αλβανία 

σημειώνει power distance 90, individualism 20, uncertainty avoidance 70 και 

masculinity 80. Ο δείκτης power distance της Βουλγαρίας είναι 70, ο δείκτης 

individualism 30, ο δείκτης uncertainty avoidance 85 και ο δείκτης masculinity 40. 

Επιπλέον, η Ρουμανία έχει δείκτη power distance 90, individualism 30, uncertainty 

avoidance 90 και masculinity 42. Τέλος, ομοιότητες παρουσιάζει και με την Ουκρανία. 

Ο Hofstede προσδιορίζει τους δείκτες της εν λόγω χώρας ως εξής: power distance 92, 

individualism 25, uncertainty avoidance 95, masculinity 27. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

οι χώρες που μελετήσαμε εμφανίζουν περίπου τις ίδιες τιμές δεικτών, γεγονός που 

αποδεικνύει πως και η Γεωργία κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα και αντανακλά παρόμοιους 
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δείκτες. Συνεπώς, πρόκειται για μία χώρα με υψηλά επίπεδα power distance, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι αποδέχεται την ιεραρχία, ότι λειτουργεί ως μια κοινωνία 

κολεκτιβιστική, καθώς παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα ατομικισμού, και ότι 

αντιλαμβάνεται τα μέλη της κοινωνίας και ως μεμονωμένα άτομα και ως όλον. 

Εμφανίζει μακροχρόνιους οικογενειακούς δεσμούς και, γενικότερα, εκτεταμένες 

σχέσεις. Ο δείκτης uncertainty avoidance υποδηλώνει πως η Γεωργία είναι μια χώρα 

που αποφεύγει την αίσθηση της αβεβαιότητας, διατηρεί αυστηρούς κώδικες 

πεποιθήσεων και συμπεριφοράς και παρουσιάζει δυσανεξία σε ανορθόδοξες ιδέες. 

Διακατέχεται από έντονη ανάγκη για θέσπιση και συμμόρφωση με κανόνες (ακόμα και 

αν αυτοί δεν λειτουργούν σε κάποιες περιπτώσεις). Οι πολίτες της διακατέχονται από 

μια εσωτερική ώθηση που τους υπαγορεύει να εργάζονται σκληρά, ενώ όλες οι 

αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν ελέγχου και ανάλυσης όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. Τέλος, η διάσταση masculinity φαίνεται να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, 

γεγονός που εκφράζει πως δεν πρόκειται για μια καθαρά «αντρική» κοινωνία. Η 

αντίληψη πως μόνο οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα της οικογένειας, είναι 

ένα φαινόμενο που δεν φαίνεται να χαρακτηρίζει την Γεωργία.  

 Συνοψίζοντας, το σύστημα μέτρησης των δεικτών του Hofstede, σε ό,τι αφορά 

στην Ελλάδα και τη Γεωργία, καθιστά εμφανείς τις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι 

δύο χώρες ως προς την κουλτούρα τους. Πρόκειται για έθνη που αποστρέφονται την 

αβεβαιότητα, είναι κολεκτιβιστικά, λειτουργούν συλλογικά και αποδέχονται την 

κατανομή της εξουσίας και την ισότητα των φύλων. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειωθεί πως η μελέτη των δεικτών του Ηofstede πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική 

περίοδο 1983-1991 και έκτοτε δεν έχει διεξαχθεί περαιτέρω μελέτη. Λογικό 

επακόλουθο είναι πως με το πέρασμα των χρόνων ενδέχεται να έχουν επέλθει αλλαγές 

σε ό,τι αφορά ορισμένα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των χωρών αυτών.   
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 3.5) Σεξουαλικός συντηρητισμός και σεξουαλικός φιλελευθερισμός 

 

Οι κοινωνικές πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα, σε ό, τι αφορά 

στη σεξουαλικότητα, διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, αυτή του σεξουαλικού 

φιλελευθερισμού και εκείνη του σεξουαλικού συντηρητισμού, οι οποίες εξετάζουν τις 

στάσεις των ανθρώπων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι πεποιθήσεις 

αυτές διαμορφώνουν συμπεριφορές και καθορίζουν τη σεξουαλική ελευθερία, την 

αποδοχή, τη συγκατάβαση ή τον δισταγμό σε ζητήματα ηθικών και προσωπικών 

επιλογών καθώς και την κοινωνική αποδοχή αναφορικά με την ισοτιμία των δύο 

φύλων, τον προοδευτισμό και τον συντηρητισμό.  

  Ως σεξουαλικός φιλελευθερισμός, κατά τους Querra και Gouveia (2007), 

ορίζεται ένα σύνολο αντιλήψεων, που ενστερνίζονται την αποδοχή και το σεβασμό της 

ατομικής ελευθερίας και της σεξουαλικότητας. Αντίθετα, ως σεξουαλικός 

συντηρητισμός ορίζεται ένα σύνολο πεποιθήσεων που υπογραμμίζουν την αποδοχή 

κοινωνικών και κανονιστικών συμβάσεων, σε ό,τι αφορά τη σεξουαλικότητα, τις 

παραδόσεις και τους κανόνες μίας κοινωνίας (Guerra & Gouveia 2007). Ως ανθρώπινες 

αξίες, ορίζονται, οι επιθυμητές αντιλήψεις που καθοδηγούν τις επιλογές των 

ανθρώπων, δηλαδή τον τρόπο που δρουν, που αξιολογούν άτομα και γεγονότα, και 

εξηγούν τις ενέργειές τους. Οι αξίες εκφράζουν αυτό που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 

ως σωστό ή εσφαλμένο, αυτό που πρέπει να κάνουν ή να αποφύγουν (Roccas, 2005). 

Καθώς αυτές οι έννοιες είναι αντικρουόμενες και εκ δια μέτρου αντίθετες, στην 

προσπάθεια υπεράσπισης τους δημιουργήθηκαν «πολιτισμικοί πόλεμοι», με τη 

μεταφορική έννοια του όρου ( Haidt & Hersh, 2001).  

Στα πλαίσια της ανάλυσης του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού, ένας 

όρος που έχει μελετηθεί αρκετά, είναι ο κοινωνικοσεξουαλικός προσανατολισμός. 

Κατά τους Penke και Asendorpf (2008), ο όρος αυτός περιγράφει τις ατομικές διαφορές 

σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις χωρίς δεσμεύσεις. Οι έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν, αναφέρουν, ότι οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση και 

θετικότερη στάση απέναντι στο περιστασιακό σεξ, έναντι των γυναικών (Oliver & 

Hyde, 1993). 

Σύμφωνα με τα πορίσματα ποικίλων ερευνών, αναφορικά με την πρώτη 

σεξουαλική επαφή ανάμεσα στα δύο φύλα, ο Alferes τόνισε πως οι άνδρες είναι 

συνήθως νεότεροι ηλικιακά από τις γυναίκες κατά την πρώτη τους σεξουαλική επαφή 
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και ταυτόχρονα, ότι τείνουν να έχουν υψηλότερο αριθμό σεξουαλικών εταίρων. 

Επιπροσθέτως, οι άνδρες επιδιώκουν το εφήμερο σεξ, την αυτό-ικανοποίηση, καθώς 

και τις ταυτόχρονες σεξουαλικές σχέσεις περισσότερο από ότι οι γυναίκες (Alferes,  

2002). Οι Risman και Schwartz, από την άλλη πλευρά, εντοπίζουν μία πτώση στο 

ανδρικό προφίλ, σχετικά με τις σεξουαλικές τους δραστηριότητες, ενώ παράλληλα 

ανιχνεύουν μία γενική σταθερότητα ή και, ενίοτε, μία αύξηση στις σεξουαλικές 

δραστηριότητες των γυναικών στις ΗΠΑ. Εντούτοις, αν και οι γυναίκες παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής δραστηριότητας, γενικά, οι άντρες τείνουν να 

διέπονται από περισσότερο φιλελευθερισμό στον τομέα αυτό (Risman & Schwartz, 

2002). Ο Goodwin (2002) σημειώνει πως οι άνθρωποι που καθοδηγούνται από 

προσωπικές αξίες, όπως η εξουσία, το επίτευγμα και ο ηδονισμός, τείνουν, 

ανεξαρτήτως φύλου, να εμφανίζουν πιο «προχωρημένες» και περισσότερο επισφαλείς 

σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως πολλαπλούς συντρόφους, επαφές δίχως 

προφυλάξεις, ενώ κατέχουν υψηλό ποσοστό σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Από την άλλη πλευρά, τα άτομα που ενστερνίζονται τη συμμόρφωση, την παράδοση, 

την οικουμενικότητα και την καλοσύνη δεν ακολουθούν και δεν παρουσιάζουν αυτού 

του είδους τις σεξουαλικές πρακτικές. 

Οι Petersen και Hyde (2010), επιβεβαίωσαν την μελέτη των Oliver και Hyde's 

(1993) ισχυριζόμενοι ότι οι «αλλαγές στη σεξουαλική κουλτούρα έχουν παραλληλιστεί 

με τις διάφορες αλλαγές στις σεξουαλικές συμπεριφορές και τις στάσεις των 

ανθρώπων. Οι βασικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, οι οποίες διαμορφώνονται από την αύξηση της χρήσης 

του ίντερνετ, ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τις σεξουαλικές συμπεριφορές τους. 

Αποτελέσματα από τη μελέτη του Petersen και Hyde (2010) καταδεικνύουν πως στην 

πραγματικότητα, οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές στην 

σεξουαλική τους συμπεριφορά (Petersen & Hyde, 2010). 

 Παράγοντες που μπορούν να συσχετίζονται με το σεξουαλικό φιλελευθερισμό 

και το συντηρητισμό είναι η θρησκεία, οι παραδόσεις, η εξουσία και η επιτυχία, η 

πολιτική, η ικανοποίηση και ο σεξουαλισμός. Αρνητικά συσχετιζόμενοι παράγοντες, 

είναι η επιβίωση και η γνώση, που σύμφωνα με τον Gouveia (2008), αποτελούν αξίες 

οι οποίες δεν επηρεάζουν ατομικές ή ομαδικές στάσεις, αλλά επιδρούν σε 

συμπεριφορές που κρίνονται σημαντικές τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 

επίπεδο και αφορούν ζητήματα υγείας. Ο Τruett (1993), από την άλλη πλευρά, τονίζει 

πως η μόρφωση είναι παράγοντας που επηρεάζει τα επίπεδα συντηρητισμού ή 
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φιλελευθερισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συντηρητισμός αντιτίθεται στις 

προγαμιαίες αλλά και στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, επικρίνει την έννοια του διαζυγίου 

και την πρακτική των εκτρώσεων (Macintyre, et al.,2015). 

Στο γυναικείο φύλο και, κατά κύριο λόγο, σε ό,τι αφορά άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας, φαίνεται να ανιχνεύονται συντηρητικές στάσεις και πεποιθήσεις. Γυναίκες που 

τείνουν να ακολουθούν τις αξίες του συντηρητισμού εκφράζουν ενοχικές τάσεις σε 

ζητήματα που αφορούν σεξουαλικές σχέσεις και διακατέχονται από λιγότερες 

σεξουαλικές φαντασιώσεις (Purifoy, et al., 1992). Αντιθέτως, από φιλελευθερισμό 

διέπεται ο αντρικός πληθυσμός, (Howard, 1988; Hendrick & Hendrick, 1987) 

Επιπροσθέτως, από σεξουαλικό φιλελευθερισμό καθοδηγούνται και οι στάσεις των 

ομοφυλόφιλων, οι οποίοι τείνουν να ακολουθούν ακραίες φιλελεύθερες αξίες, που 

αφορούν όχι μόνο σε σεξουαλικά θέματα αλλά και σε κοινωνικά (Grollman, 2017). 

Είναι γεγονός πως ο φιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός είναι δύο αντίθετες 

τάσεις που υποστηρίζουν διαφορετικές αξίες. Από τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το δίπολο αυτό, βασίζεται σε 

υποκειμενικές αντιλήψεις και «πιστεύω», καθώς και στις επιμέρους θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και τα κοινωνικά πρότυπα των μεμονωμένων ατόμων. Το παραπάνω 

συμπέρασμα υποστηρίζουν και οι Haidt και Hersh (2001) οι οποίοι κατόπιν έρευνας 

ισχυρίζονται πως οι δύο αυτές έννοιες βρίσκονται σε σύγκρουση, λόγω της αντίθετης 

άποψης που εκφράζουν σε σχέση με τα ατομικά δικαιώματα (φιλελευθερισμός) και την 

κοινωνική σταθερότητα (συντηρητισμός). 

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην άποψη πως άντρες και γυναίκες 

υιοθετούν διαφορετικές αντιλήψεις και οπτική σε ό,τι αφορά στα σεξουαλικά 

ζητήματα. Ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός και ο σεξουαλικός συντηρητισμός σε 

συνδυασμό με τις απόψεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, είναι παράγοντες 

που συντελούν στην αποδοχή ή την απόρριψη μίας διαφήμισης.  Ως εκ τούτου, 

συμπεραίνουμε πως διαφορές θα υφίστανται και ανάμεσα στα δύο φύλα, με 

αποτέλεσμα το κάθε ένα να αντιλαμβάνεται διαφορετικά την σεξουαλική έκκληση σε 

μια διαφήμιση. Κατά τους LaTour και Henthorne (1994), το φύλο είναι σημαντικός 

παράγοντας για τη μελέτη των «ηθικών κρίσεων» σχετικά με τον προσανατολισμό και 

το σεξουαλικό περιεχόμενο μιας διαφήμισης. Για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν 

πραγματοποιηθεί ποικίλες έρευνες με σκοπό να μελετηθεί ο βαθμός αλλά και η 

αποτελεσματικότητα της έκκλησης του σεξ στην προβολή ενός προϊόντος.  
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Η μελέτη που διεξήχθη από τους LaTour και Henthorne (1994), βασίζεται σε 

κάποιους δείκτες που σχετίζονται με την ηθική. Αυτή η διάσταση είναι αποτέλεσμα 

μιας συγχώνευσης της ηθικής δικαιοσύνης (ισότητας) και της σχετικότητας. Οι 

Reidenbach (1988) και Robin (1990), που ήταν και οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με 

αυτή τη διάσταση της ηθικής, ισχυρίζονται πως η ηθική δικαιοσύνη-ισότητα 

αναφέρεται στην προσωπική κρίση του κάθε ανθρώπου σχετικά με το κατά πόσο ένα 

ερέθισμα ή μια συμπεριφορά είναι ηθικά ορθή ή όχι. Η ηθική δικαιοσύνη διακρίνεται 

από το τι αποτελεί δίκαιο ή άδικο, σωστό ή λάθος, αποδεκτό ή μη αποδεκτό σε ό,τι 

αφορά στον καθένα προσωπικά, την οικογένειά του και, ευρύτερα, την κοινωνία. Η 

διάσταση της σχετικότητας , αναφέρεται στην ικανότητα του κάθε ατόμου να 

αναγνωρίσει εάν η κοινωνία θα κρίνει μια συμπεριφορά αποδεκτή και αποτελείται από 

δύο σκέλη: i)πολιτισμικά αποδεκτό/ πολιτισμικά μη αποδεκτό και ii) παραδοσιακά 

αποδεκτό/παραδοσιακά μη αποδεκτό. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η 

ηθική δικαιοσύνη έχει θετική συσχέτιση με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη 

διαφήμιση και την πρόθεση αγοράς (Henthorne & La Tour, 1995). Μια επιπλέον 

μελέτη, καταδεικνύει πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά τη στάση τους απέναντι στη διαφήμιση, χωρίς όμως να παρατηρούνται 

ανάλογες διαφορές ως προς τις δεοντολογικές και τις ηθικές εκτιμήσεις των δύο φύλων. 

Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύει πως οι σεξουαλικές διαφημίσεις σε σχέση με τις 

διαφημίσεις με ήπιο σεξουαλικό περιεχόμενο διέφεραν ως προς τους λόγους για τους 

οποίους προκάλεσαν την ηθική αδικία, αλλά όχι ως προς τις στάσεις απέναντι στη 

διαφήμιση, τη μάρκα και την πρόθεση αγοράς, αποτέλεσμα που έρχεται σε σύγκρουση 

με αυτό των Henthorne και La Tour (1994). Επιπλέον, η ηθική δικαιοσύνη συσχετίζεται 

με τη στάση των καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

από την άποψη των Henthorne (1994) και La Tour (1995). Κατά συνέπεια, ο βαθμός 

στον οποίο οι καταναλωτές ελκύονται ή απωθούνται από μία διαφήμιση καθορίζεται 

από τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά της, ένα εκ των οποίων είναι το σεξουαλικό 

περιεχόμενο. Ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός/σεξουαλικός συντηρητισμός είναι ένας 

εξίσου σημαντικός παράγοντας που μελετήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας και 

παρατηρήθηκε πως οι μη σεξουαλικά απελευθερωμένοι ερωτηθέντες είχαν εχθρική 

στάση απέναντι σε διαφημίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, καθώς τις θεωρούσαν 

χειραγωγικές και έδειχναν μεγαλύτερη προτίμηση σε εκείνες με ήπιο σεξουαλικό 

μήνυμα. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες που χαρακτηρίζονταν από σεξουαλική 

απελευθέρωση, έδειξαν να ελκύονται πιο πολύ από το έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο. 
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Ο Visetbhakdi (2012) σε έρευνα που πραγματοποίησε με δείγμα 623 ατόμων, 

κατέδειξε ότι το φύλο των ερωτηθέντων διαδραματίζει σημαντικό έως και καθοριστικό 

ρόλο στις σεξουαλικές διαφημίσεις. H μελέτη αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει και την 

άποψη του Reichert (2001), σύμφωνα με την οποία η χρήση του έντονου και του 

εμφανούς γυμνού, προκαλεί ένα είδος έντασης στο γυναικείο φύλο. Η χρήση του σεξ, 

λοιπόν, στη διαφήμιση μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ένα φύλο, αλλά να 

θεωρείται, ταυτόχρονα, προσβλητική από το άλλο φύλο (Reichert, 2001).  

 Επιπροσθέτως, μία μελέτη που διεξήχθη το 2008 με σκοπό να εξακριβώσει τις 

διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των δύο φύλων και την αυθόρμητη αντίδρασή τους, 

ανέδειξε ότι κατά μέσο όρο οι άντρες είναι πιο θετικά διακείμενοι στα σεξουαλικά 

μηνύματα μιας διαφήμισης σε σχέση με τις γυναίκες. Παράλληλα, η έρευνα κατέδειξε 

ότι γυναίκες με πιο φιλελεύθερο πνεύμα και στάση, αντιδρούν με τρόπο πιο θετικό και 

παρόμοιο με αυτό των αντρών απέναντι σε τέτοιου είδους μηνύματα, καθώς και ότι 

προτιμούν μια σεξουαλική διαφήμιση από μια μη σεξουαλική (Sengupta & Dahl, 

2008). 

Ο Garrett, αναφορικά με το ρόλο των σεξουαλικών μηνυμάτων στη διαφήμιση 

αλλά και την αποδοχή τους από τα δύο φύλα, τονίζει ότι οι άνδρες διεγείρονται 

περισσότερο σεξουαλικά στο ερέθισμα των αισθησιακών μηνυμάτων, σε αντίθεση με 

τις γυναίκες που έλκονται πιο πολύ από ρομαντικές εικόνες (Garrett, 1993). Οι Douglas 

και Kimberly (2011) στη μελέτη τους με τίτλο “Sex and Puffery in Advertising” με 295 

συμμετέχοντες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στους άνδρες είχε μεγαλύτερη 

απήχηση η διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστούσε το αντίθετο φύλο ενώ σε ό,τι 

αφορά στις γυναίκες τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα και μοιρασμένα. Επιπροσθέτως, 

αξίζει να σημειωθεί πως στο ανδρικό κοινό έχει μεγαλύτερη απήχηση το μη 

υπερβολικό μήνυμα, σε αντίθεση με τις γυναίκες που φαίνεται να προτιμούν το 

υπερβολικό. 

Το ανδρικό φύλο, είναι πιο θετικά διακείμενο στη λήψη και την αποδοχή 

σεξουαλικών μηνυμάτων, έναντι του γυναικείου (Bello, 1983; Fetto, 2001; LaTour, 

1990) και, κατά συνέπεια, είναι πιο εύκολο για το ανδρικό κοινό να ανακαλέσει το 

προϊόν στην μνήμη του. Η ευνοϊκή στάση των ανδρών, κατά τους Skorek και Dunham 

(2012), οφείλεται στο γεγονός πως η σεξουαλική διαφήμιση τονώνει την αυτοεκτίμησή 

τους. Αξίζει να αναφερθεί πως οι αντιδράσεις και οι απόψεις των δύο φύλων σχετικά 

με την χρήση σεξουαλικού περιεχομένου στη διαφήμιση, μπορεί να εμφανίσουν 

σταδιακές εναλλαγές στο πέρασμα του χρόνου (LaTour & Henthorne, 1994).  
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Τέλος, μια σειρά από κοινωνικούς ερευνητές και μελετητές της διαφήμισης, 

έχουν προωθήσει την ιδέα πως η διαφήμιση αντανακλά τις επικρατούσες αξίες μίας 

κοινωνίας (Pollay, 1986), μια άποψη που ενστερνίζονται και οι Soley και Reid (1988). 

Η διαφήμιση, αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τον Pease (1980), κοινωνικές δηλώσεις 

σχετικά με ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις που αφορούν το κοινό-στόχο. Οι 

Courtney και Whipple (1983), επίσης, εκφράζουν παρόμοιες αντιλήψεις και 

διατείνονται πως εφόσον αυτές οι προαναφερθείσες μελέτες είναι έγκυρες, θα 

μπορούσαν να υπονοούν μια αύξηση της ανεκτικότητας του καταναλωτικού κοινού 

απέναντι στη σεξουαλική διαφήμιση. 

Συνοψίζοντας, άντρες και γυναίκες, διακατέχονται από διαφορετικό βαθμό 

σεξουαλικού φιλελευθερισμού/συντηρητισμού. Ανάμεσα στα δύο φύλα υπάρχουν 

διαφορές και οι άντρες είναι πιο ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι στο σεξουαλικό μήνυμα 

μίας διαφήμισης.  

Επιπροσθέτως, όπως έχει αποδειχθεί οι δύο χώρες (Ελλάδα και Γεωργία) 

μεταξύ τους παρουσιάζουν λιγότερες ομοιότητες σε ό,τι αφορά αυτές τις δύο 

αντικρουόμενες έννοιες. Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 

και αφορούν την συγκριτική ανάλυση δεδομένων, αποδείχθηκε πως οι Ευρωπαϊκές 

χώρες είχαν χωριστεί, με βάση την άποψη των κατοίκων τους σχετικά με το ρόλο των 

φύλων, σε δύο κατηγορίες, την οικογένεια και τις εργαζόμενες μητέρες. Παρά το ότι 

το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ανατολική Ευρώπη ήταν υψηλότερο 

κατά τη διάρκεια του σοσιαλιστικού καθεστώτος σε σχέση με αυτό στη δυτική 

Ευρώπη, οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ παρουσιάζουν πιο συντηρητικές 

απόψεις και συμπεριφορές σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα, το ρόλο τους και τη θέση τους 

στην οικογένεια. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 οι παραπάνω απόψεις έγιναν πιο 

φιλελεύθερες από ότι ήταν. Ο συντηρητισμός όπως επίσης και άλλες αλλαγές που 

ακολούθησαν κατά τα τέλη του ‘90 μπορούν να ερμηνευτούν με βάση συγκεκριμένες 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές αλλά και μεταβολές στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, οι 

αλλαγές που σημειώθηκαν μετά το ‘90 μπορεί να υποδηλώνουν μια «απελευθέρωση» 

των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, οι οποίες παύουν να χαρακτηρίζονται ως 

συντηρητικές και ειδικά σε περίπτωση σύγκρισης με την Ελλάδα. Οι χώρες που 

ανήκουν στο πρώην Ανατολικό μπλοκ, όπως και η Ρωσία, φαίνεται πως 

αντιλαμβάνονται το θέμα των εργαζόμενων γυναικών με μία πιο συντηρητική χροιά. 

Παρά το δόγμα της ίσης εργασίας και ίσης αμοιβής ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες, παρατηρούνται διακρίσεις σε ό,τι αφορά την πρόσληψη και το μισθό, 
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ανάμεσα στα δύο φύλα.  Σκοπός όμως είναι να αποδείξουμε την κατάσταση που 

επικρατεί στις δύο χώρες και το κατά πόσο χαρακτηρίζονται από σεξουαλικό 

φιλελευθερισμό/ συντηρητισμό  (Kazakova,2007; Pastore & Verashchagina, 2011). 

 

 

4.Υποθέσεις 
 

 

Σύμφωνα με τους Severn, et al. (1990), οι διαφημίσεις με σεξουαλικό 

περιεχόμενο θεωρούνται πιο ελκυστικές και ενδιαφέρουσες, στο καταναλωτικό κοινό 

από τις μη σεξουαλικές. Η χρήση του «γυμνού», του ερωτικού μηνύματος, έχει 

αποδειχθεί ότι γεννά θετική στάση απέναντι στη διαφήμιση (Pope, 2004, Severn, 

1990), γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των σεξουαλικών 

εκκλήσεων. Επιπροσθέτως, ο Price (2002) υποστήριξε πως η χρήση της σεξουαλικής 

έκκλησης, έχει καταστεί μια από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές τακτικές στη 

διαφήμιση, σε ό,τι αφορά την απήχησή της στους καταναλωτές. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι η χρήση σεξουαλικών μηνυμάτων και ερεθισμάτων στη διαφήμιση συντελεί στην 

προσέλκυση της προσοχής, ενώ παράλληλα συνεισφέρει και στην ενίσχυση της 

ανάκλησης όπως και στην αναγνώριση του προϊόντος και της μάρκας. H στάση που 

διαμορφώνει το καταναλωτικό κοινό απέναντι σε μία διαφήμιση σχετίζεται με την 

προδιάθεση του να αντιδράσει είτε θετικά είτε αρνητικά σε σχέση με αυτή και αυτό 

εξαρτάται από τα συναισθήματα που προκαλεί ένα μήνυμα στον καταναλωτή αλλά και 

από τις πληροφορίες που αυτό μεταφέρει (Raluca & Plaias 2010). Επιπλέον, οι 

εκκλήσεις που προβάλλονται μέσω των διαφημίσεων κινητοποιούν τους καταναλωτές 

να προχωρήσουν στην αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων (Belch & Belch, 2003) 

και ταυτοχρόνως, προκαλούν θετικές επιδράσεις στις καταναλωτικές στάσεις απέναντι 

στη διαφήμιση (Lin, 2011). Συνεπώς, με βάση τα  παραπάνω ευρήματα, δημιουργήθηκε 

η πρώτη μας υπόθεση. 

Υπ1: Η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί θετικότερη στάση για τη διαφήμιση στους 

καταναλωτές σε σύγκριση με τη μη σεξουαλική διαφήμιση. 

  Η συνάφεια του προϊόντος με τη σεξουαλική διαφήμιση κρίνεται σημαντική για 

την επιτυχία της διαφήμισης και του προϊόντος όπως υποστηρίζουν οι Courtney και 

Whipple (1983). Η στάση που διαμορφώνει ο καταναλωτής απέναντι στο επώνυμο 

προϊόν, εξαρτάται, αρχικώς, από την εικόνα και τα συναισθήματα που θα του 

δημιουργήσει η διαφήμιση (Mitchell & Olson, 1981). Κατά συνέπεια, καθώς η χρήση 
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της σεξουαλικής έκκλησης είναι συχνή μέθοδος των διαφημιστών και έχει την 

δυναμική να δημιουργεί συναισθήματα, ανάγκες και ταυτόχρονα επιτυγχάνει το στόχο 

της, ήτοι την πώληση, υποθέτουμε ότι :  

Υπ2: Η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί θετικότερη στάση για το διαφημιζόμενο 

προϊόν σε σύγκριση με τη μη σεξουαλική διαφήμιση. 

Η υπόθεση μας είναι ότι η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί θετικότερη στάση για το 

διαφημιζόμενο προϊόν.  Η εν λόγω υπόθεση διατυπώθηκε με βάση την παραπάνω 

ανάλυση και με το συλλογισμό πως η σεξουαλική έκκληση είναι ένα τέχνασμα που 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τους διαφημιστές, γεγονός που δυνητικά 

θα μπορούσε να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί συναισθήματα 

ηδονής και ερωτισμού και θεωρείται πιο ελκυστική από τη μη σεξουαλική διαφήμιση 

(Severn, et al., 1990). Η πρόθεση αγοράς χαρακτηρίζεται ως μία προσωπική και 

υποκειμενική καταναλωτική συμπεριφορά και αφορά την επιθυμία του καταναλωτή να 

προβεί στην αγορά ενός προϊόντος (Lin, 2011). Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση αγοράς 

αποτελεί «τη μελλοντική συμπεριφορά του καταναλωτή αναφορικά με την αγορά ενός 

προϊόντος που προβλήθηκε σε μία διαφήμιση» (Lin, 2011, σελ.8451). Οι σεξουαλικές 

εκκλήσεις αποτελούν ένα μέσο συναισθηματικής έκκλησης με απώτερο σκοπό την 

πειθώ (Veloutsou & Ahmed, 2005) και ορίζουν το βαθμό τόνωσης των καταναλωτικών 

προθέσεων αγοράς, ερεθίζοντας, σε πρώτο στάδιο, τα θετικά συναισθήματα του 

καταναλωτή, και, σε δεύτερο στάδιο, τα αρνητικά (Lin, 2011, σελ. 8450). Η πρόθεση 

αγοράς σχετίζεται άρρηκτα με τις δύο παραπάνω μεταβλητές, τη στάση των 

καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στο 

προϊόν (Shanthi & Thiyagarajan, 2013). Επομένως, αν μία σεξουαλική διαφήμιση 

δημιουργήσει τα απαραίτητα συναισθήματα στο δέκτη τότε υποθέτουμε πως προκαλεί 

και υψηλότερη πρόθεση αγοράς από ότι μία μη σεξουαλική διαφήμιση. 

Τα παραπάνω δεδομένα μας οδήγησαν στη τρίτη υπόθεση: 

Υπ3: Η σεξουαλική διαφήμιση οδηγεί σε υψηλότερη πρόθεση αγοράς σε σύγκριση με 

τη μη σεξουαλική διαφήμιση. 

Με γνώμονα τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις που διαμορφώνουν οι 

καταναλωτές βάσει της κουλτούρας τους, όπως και το βαθμό του σεξουαλικού 

συντηρητισμού ή του σεξουαλικού φιλελευθερισμού που τους χαρακτηρίζει, 

διαμορφώνεται και ο τρόπος της καταναλωτικής τους αντίδρασης. Οι διαφημίσεις 

θεωρούνται πιο αποτελεσματικές όταν λειτουργούν ως καθρέφτης των πολιτιστικών 
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αξιών της κάθε χώρας (Gregory & Munch,1997; Taylor, 1997), διότι οι άνθρωποι 

μπορούν να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα που παρουσιάζουν συνάφεια με τις αξίες 

και τα πιστεύω τους. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, τα άτομα από διαφορετικές 

κουλτούρες να προτιμούν διαφορετικούς τύπους διαφήμισης (Rhodes & Emery,2003), 

καθώς η κουλτούρα συνιστά τον παράγοντα που συμβάλλει καθοριστικά στην 

αντίδραση των καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση της σεξουαλικής έκκλησης στη 

διαφήμιση (Boddewyn,1991; Liu, et al., 2009).  

 Το επίπεδο του σεξουαλικού φιλελευθερισμού/σεξουαλικού συντηρητισμού 

αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που απασχολεί τη μελέτη και σχετίζεται με τις 

υποθέσεις. Είναι γεγονός ότι οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως πιο σεξουαλικά 

φιλελεύθερες παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στις σεξουαλικές διαφημίσεις 

από ότι οι χώρες που χαρακτηρίζονται από σεξουαλικό συντηρητισμό (Biswas, 1992). 

Ο βαθμός σεξουαλικού φιλελευθερισμού/σεξουαλικού συντηρητισμού σχετίζεται με 

το φύλο, την ηλικία και, φυσικά, την κουλτούρα και τις αξίες του κάθε ατόμου. Επίσης, 

έχει παρατηρηθεί πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δέκτες μίας σεξουαλικής διαφήμισης, 

είναι αρνητικοί στη θέαση τέτοιου περιεχομένου. 

Οι δύο απασχολούμενες έννοιες, αυτή της κουλτούρας και εκείνη του 

σεξουαλικού φιλελευθερισμού/ σεξουαλικού συντηρητισμού αντικατοπτρίζουν τις 

αξίες, τις πεποιθήσεις και ό,τι είναι κοινωνικά αποδεκτό ή μη. Οι καταναλωτικές 

αντιδράσεις που αφορούν τη στάση για τη διαφήμιση, τη στάση για το προϊόν και, 

τέλος, την πρόθεση αγοράς, επηρεάζονται άμεσα από την κουλτούρα και το 

σεξουαλικό φιλελευθερισμό/σεξουαλικό συντηρητισμό. Επιπροσθέτως, βάσει των 

ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, φαίνεται ότι ανατολικές χώρες όπως η Γεωργία 

είναι πιο συντηρητικές από ότι οι δυτικές χώρες όπως η Ελλάδα. Συνεπώς, στα 

παραπάνω δεδομένα βασίζεται και ο λόγος των ακόλουθων υποθέσεων μας. 

 Υπ4: i) Οι Έλληνες διαμορφώνουν θετικότερη στάση για τη σεξουαλική διαφήμιση 

από ό,τι για τη μη σεξουαλική διαφήμιση, ενώ ii) οι Γεωργιανοί θετικότερη στάση για 

τη μη σεξουαλική διαφήμιση από ό,τι για τη σεξουαλική διαφήμιση. 

 

 

Υπ5: i) Οι Έλληνες διαμορφώνουν θετικότερη στάση για τo προϊόν που διαφημίζεται 

με σεξουαλική διαφήμιση σε σύγκριση με το προϊόν που διαφημίζεται με μη 

σεξουαλική διαφήμιση, ενώ ii) οι Γεωργιανοί διαμορφώνουν θετικότερη στάση για τo 
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προϊόν που διαφημίζεται με μη σεξουαλική διαφήμιση σε σύγκριση με το προϊόν που 

διαφημίζεται με σεξουαλική διαφήμιση. 

 

Υπ6: i) Οι Έλληνες διαμορφώνουν υψηλότερη πρόθεση αγοράς για τo προϊόν που 

διαφημίζεται με σεξουαλική διαφήμιση σε σύγκριση με το προϊόν που διαφημίζεται με 

μη σεξουαλική διαφήμιση, ενώ ii) οι Γεωργιανοί διαμορφώνουν υψηλότερη πρόθεση 

αγοράς για τo προϊόν που διαφημίζεται με μη σεξουαλική διαφήμιση σε σύγκριση με 

το προϊόν που διαφημίζεται με σεξουαλική διαφήμιση. 

Οι υποθέσεις 4,5 και 6 αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάλυση των υποθέσεων 

1,2 και 3 σε ό,τι αφορά τις επιμέρους καταναλωτικές στάσεις των δύο χωρών, της 

Ελλάδας και της Γεωργίας. 
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5. Μεθοδολογία 

5.1 Διαφημιστικά μηνύματα 

Για την παρούσα μελέτη χρειάστηκε να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές 

διαφημίσεις, η μία με σεξουαλικό περιεχόμενο και η άλλη με μη σεξουαλικό μήνυμα, 

οι οποίες αφορούσαν ένα καθαριστικό προϊόν. Η επιλογή του προϊόντος, έγινε βάσει 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Πιο αναλυτικά, επιδιώξαμε να χρησιμοποιήσουμε 

μια μάρκα που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, με σκοπό να αποφευχθεί η διάκριση 

του ανάμεσα σε άλλα προϊόντα, λόγω μάρκας. Οι διαφημίσεις που κατασκευάστηκαν, 

προσαρμόστηκαν στην αντίστοιχη γλώσσα των χωρών. Παρακάτω παραβάλλονται 

ενδεικτικά οι δύο διαφημίσεις: 

Εικόνα 1: Σεξουαλική Διαφήμιση 

 

Εικόνα 2: Μη Σεξουαλική Διαφήμιση 
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5.2 Ερευνητική διαδικασία και δείγμα 

Η έρευνα διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία διανεμήθηκαν 

διαδικτυακά ενώ ελάχιστα ήταν τα χειρόγραφα. Συλλέχθηκαν συνολικά 104 

ερωτηματολόγια σεξουαλικής και μη σεξουαλικής διαφήμισης σε Έλληνες 

συμμετέχοντες. Η διαφήμιση με τη σεξουαλική έκκληση συγκέντρωσε 54 απαντήσεις, 

όπου οι 28 είναι από άντρες και οι 26 από γυναίκες. Αντίστοιχα, το ερωτηματολόγιο 

της μη σεξουαλικής διαφήμισης συγκέντρωσε 50 απαντήσεις, με δείγμα που 

αποτελείται από 26 άντρες και από 24 γυναίκες. Στους Γεωργιανούς συμμετέχοντες, 

μοιράστηκαν 91 ερωτηματολόγια  των δύο διαφημίσεων, (σεξουαλικής και μη 

σεξουαλικής). Η σεξουαλική διαφήμιση, αφορούσε δείγμα 37 γυναικών και 15 ανδρών, 

σύνολο 52 απαντήσεις. Ακολούθως, η μη σεξουαλική διαφήμιση είχε 39 απαντήσεις 

εκ των οποίων οι 22 αφορούσαν το γυναικείο δείγμα και οι 17 το αντρικό. Συνεπώς, η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια και για τις 2 χώρες (Ελλάδα – Γεωργία).  

 Αξίζει να αναφερθεί πως το  δείγμα αφορά αντίστοιχα και τα δύο φύλα, 

συμπεριλαμβάνει όλες τις ηλικίες, όλες τις οικογενειακές καταστάσεις και όλα τα 

μορφωτικά επίπεδα. Οι Έλληνες συμμετέχοντες και των δύο διαφημίσεων κυμαίνονται 

σε ηλικίες μεταξύ 21 και 67 ετών, ενώ σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση των 

συμμετεχόντων διαφαίνεται πως οι 94 είναι άγαμοι, οι 8 έγγαμοι και οι 2 διαζευγμένοι. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 56 ερωτηθέντες εργάζονται με πλήρη 

απασχόληση, οι 21 με ημιαπασχόληση ενώ μικρός είναι ο αριθμός των ανέργων και 

των άεργων. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να ποικίλλει καθώς οι 2 έχουν 

αποφοιτήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 6 από τη δευτεροβάθμια ενώ 57 

ερωτηθέντες έχουν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 44 κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο. Αντίστοιχα, οι ερωτηθέντες της Γεωργίας κυμαίνονται ηλικιακά 

μεταξύ 19 και 59 ετών και αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση παρατηρούμε 

ότι 47 είναι άγαμοι, 35 έγγαμοι και 8 διαζευγμένοι. Οι 31 από τους Γεωργιανούς 

συμμετέχοντες φαίνεται να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, οι 25 με 

ημιαπασχόληση ενώ οι 40 είναι άνεργοι. Τέλος, 4 είναι οι απόφοιτοι της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 25 της δευτεροβάθμιας, 59 της τριτοβάθμιας, ενώ 6 κατέχουν 

μεταπτυχιακό δίπλωμα και 1 διδακτορικό. Είναι προφανές, κατόπιν ανάλυσης πως το 

φάσμα του δείγματος είναι ευρύ καθώς απευθυνόμαστε στις αντιλήψεις, την κρίση και 

την κουλτούρα διαφόρων καταναλωτών. 
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ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Σεξουαλική 

Διαφήμιση 

Μη 

Σεξουαλική   

Διαφήμιση 

Σεξουαλική  

Διαφήμιση 

Μη 

Σεξουαλική  

Διαφήμιση 

Φύλο Α: 28          

Γ:26 

Α:26           

Γ:24 

Α:15               Γ:37 Α:17          Γ:22 

Ηλικία 21-67 19-59 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Άγαμοι:94,  Έγγαμοι:8, 

Διαζευγμένοι:2 

Άγαμοι:47,  Έγγαμοι:35, 

Διαζευγμένοι:8 

 

Επαγγελματική 

Κατάσταση 

Πλήρη Απασχόληση:56,  

Μερική απασχόληση:21 

Άνεργοι:20 

Πλήρη Απασχόληση:31, 

Μερική απασχόληση25, 

Άνεργοι:40 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Πρωτοβ. Εκπ/ση:2, 

Δευτεροβ. Εκπ/ση: 6, 

Τριτοβ. Εκπ/ση:57, 

Μεταπτυχιακός Τίτλος:44 

Πρωτοβ. Εκπ/ση:4, 

Δευτεροβ. Εκπ/ση: 25, 

Τριτοβ Εκπ/ση:59, 

Μεταπτυχιακό:6 

Διδακτορικό:1 

 

Πίνακας 1:Χαρακτηριστικά Δείγματος 

 

5.3 Στατιστική Ανάλυση  

Η στατιστική ανάλυση που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, 

είναι αυτή της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA). Πρόκειται για μία μέθοδο που 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά καθώς μας επιτρέπει να μελετήσουμε ταυτόχρονα την 

επίδραση δύο ή και περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Συνεπώς, μπορεί να 

μετρηθεί τόσο η επίδραση καθεμίας από τις ανεξάρτητες μεταβλητές στην εξαρτημένη, 

όσο και οι αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από τις εξαρτημένες μεταβλητές στην 
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εξαρτημένη. Επιπρόσθετα, η Ανάλυση Διακύμανσης χρησιμοποιείται όταν οι 

εξαρτημένες μεταβλητές απεικονίζονται σε μορφή μέσου όρου, όπως στην παρούσα 

έρευνα (Ψωινός, 1999). 

 

5.4 Ερωτηματολόγιο   

Όλες οι μεταβλητές παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εσωτερικής συνέπειας 

(Cronbach’s Alpha). Η μεταβλητή της στάσης των καταναλωτών απέναντι στη 

διαφήμιση απαρτίζεται από έξι (6) ερωτήσεις, και το Cronbach’s Alpha βγήκε 0,773. 

Ο βαθμός της σεξουαλικής έκκλησης στη διαφήμιση αποτελείται από τρεις (3) 

ερωτήσεις και εμφανίζει Cronbach’s Alpha 0,876. Η τρίτη μεταβλητή που μελετάται 

από το παρόν ερωτηματολόγιο, είναι η στάση για την μάρκα/προϊόν με 4 ερωτήσεις και 

εμφανίζει Cronbach’s Alpha 0,789. Τέλος, η πρόθεση αγοράς με έξι (5) ερωτήσεις και 

Cronbach’s Alpha 0,823 και ο σεξουαλικός συντηρητισμός με Cronbach’s Alpha 

0,867. Οι ερωτήσεις για την μέτρηση της πρώτης μεταβλητής, δηλαδή, για τη στάση 

έναντι της διαφήμισης, αντλήθηκαν από τους  Baker και Kennedy (1994). Τέλος, το 

ερωτηματολόγιο για την τρίτη και την τέταρτη μεταβλητή που μελετά τη στάση έναντι 

του προϊόντος και την πρόθεση για αγορά, αντλήθηκε από τους Geuens και Pelsmacker 

(1998).  

 

6.Αποτελέσματα 

6.1)Μεθοδολογικός έλεγχος  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο μεθοδολογικός έλεγχος των δύο διαφημίσεων 

(manipulation check) για να εξεταστεί το κατά πόσο  θεωρούνται σεξουαλικές από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, διερευνήθηκαν τα επίπεδα συντηρητισμού και 

φιλελευθερισμού στις δύο χώρες που έλαβαν μέρος στο πείραμα, την Ελλάδα και τη 

Γεωργία. Στο πλαίσιο του μεθοδολογικού ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Τ-

Test. 

Πιο συγκεκριμένα, η σεξουαλική διαφήμιση είχε μέσο όρο (Μ.Ο) σεξουαλικής 

έκκλησης 3,36 ενώ η μη σεξουαλική είχε μέσο όρο (Μ.Ο) σεξουαλικής έκκλησης 1,65. 
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Η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική και ο μεθοδολογικός έλεγχος κρίνεται επιτυχής 

(t=15,79 , p<0,001). 

Επιπλέον, επιτυχής κρίνεται και ο μεθοδολογικός χειρισμός του σεξουαλικού 

συντηρητισμού. Οι Έλληνες συμμετέχοντες της έρευνας έχουν μέσο όρο (Μ.Ο) 

σεξουαλικού συντηρητισμού 2,48 ενώ οι Γεωργιανοί συμμετέχοντες έχουν μέσο όρο 

σεξουαλικής συντηρητικότητας 2,99. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική και 

συνεπώς, ο μεθοδολογικός έλεγχος, είναι επιτυχής (t=7,17 , p<0,001). 

 

6.2)Στατιστικός έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων  

 

Πίνακας 2 

 

Υπόθεση 1. Η πρώτη υπόθεση αφορά το βαθμό ανταπόκρισης του 

καταναλωτικού κοινού σε μία διαφήμιση με σεξουαλικό περιεχόμενο. Θεωρείται ότι 

έχει μεγαλύτερη απήχηση και προκαλεί θετικότερη στάση, από ότι μία διαφήμιση με 

μη σεξουαλικό περιεχόμενο. Με βάση τα αποτελέσματα, η υπόθεση αυτή δεν 

 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Sig 
Σεξουαλική 

Διαφήμιση 

Μη Σεξουαλική 

Διαφήμιση 

Σεξουαλική 

Διαφήμιση 

Μη σεξουαλική  

Διαφήμιση 

Στάση για 

την 

διαφήμιση 

2,93 2,73 2,82 3,17 

F=8,49 

P<0,004 

 

Στάση για 

το 

προϊόν 

2,9 3,03 2,7 3,02 

F=3,73 

P<0,05 

Πρόθεση 

αγοράς 
2,87 2,87 3,04 3,46 

F=4,29 

P<0,04 
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ικανοποιείται γιατί η διαφορά μεταξύ της σεξουαλικής διαφήμισης (2,88) και της μη 

σεξουαλικής διαφήμισης (2,92) , όσον αφορά την καταναλωτική στάση απέναντι στη 

διαφήμιση, δεν είναι στατιστικά σημαντική (F=0,586 , p<0,445). 

Υπόθεση 2. Η υπόθεση αυτή εξετάζει το κατά πόσο μία διαφήμιση με 

σεξουαλικό μήνυμα μπορεί να προκαλέσει θετικότερη στάση για το διαφημιζόμενο 

προϊόν στο καταναλωτικό κοινό, σε σχέση με μία μη σεξουαλική διαφήμιση. Η 

υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται, καθώς η διαφορά της σεξουαλικής διαφήμισης (2,85) σε 

σχέση με τη μη σεξουαλική διαφήμιση (3,15), όσον αφορά τη στάση απέναντι  στο 

διαφημιζόμενο προϊόν, είναι στατιστικά σημαντική(F=10,51 , p<0,01), αλλά αντίθετη 

από το αναμενόμενο. Φαίνεται ότι οι διαφήμιση με μη σεξουαλικό περιεχόμενο 

δημιουργεί θετικότερη στάση για το διαφημιζόμενο προϊόν. 

Υπόθεση 3. Η τρίτη υπόθεση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μία 

σεξουαλική διαφήμιση μπορεί να προκαλέσει υψηλότερη πρόθεση αγοράς στο 

καταναλωτικό κοινό, από ότι μία μη σεξουαλική διαφήμιση. Με βάση τα 

αποτελέσματα, η υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται επειδή η διαφορά της σεξουαλικής 

διαφήμισης (2,96) σε σχέση με τη μη σεξουαλική διαφήμιση (3,13), όσον αφορά την 

πρόθεση αγοράς, είναι στατιστικά σημαντική (F=4,28 , p<0,040) αλλά αντίθετη από 

την πρόβλεψη. Συγκεκριμένα η μη σεξουαλική διαφήμιση οδηγεί σε υψηλότερη 

πρόθεση αγοράς από τη σεξουαλική. 

Υπόθεση 4. Η εν λόγω υπόθεση διακρίνεται σε δύο σκέλη.  Το πρώτο αφορά 

τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στη σεξουαλική διαφήμιση. 

Υποστηρίζει πως υπάρχει θετικότερη στάση από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό για 

τη διαφήμιση με σεξουαλικό περιεχόμενο, από ότι για τη μη σεξουαλική διαφήμιση. Η 

συγκεκριμένη υπόθεση επιβεβαιώνεται γιατί οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν τη 

σεξουαλική διαφήμιση (2,93) αντί της μη σεξουαλικής διαφήμισης (2,73). Το δεύτερο 

σκέλος, αφορά τη στάση των Γεωργιανών καταναλωτών απέναντι σε μία διαφήμιση. 

Η υπόθεση υποστηρίζει πως το καταναλωτικό κοινό της Γεωργίας έχει θετικότερη 

στάση απέναντι σε μία μη σεξουαλική διαφήμιση (3,17) έναντι μίας σεξουαλικής 

διαφήμισης (2,82). Η υπόθεση επιβεβαιώνεται. Η διαδραστική επίδραση της χώρας και 

της σεξουαλικής έκκλησης στη στάση για τη διαφήμιση είναι στατιστικά σημαντική 

(F=8,49 , p<0,004). Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν εξίσου και τις 

δύο περιπτώσεις της υπόθεσης 4i και 4ii. 
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Υπόθεση 5. Η υπόθεση αυτή διακρίνεται επίσης σε δύο σκέλη. Το πρώτο 

υποθέτει πως οι Έλληνες καταναλωτές διαμορφώνουν πιο ευνοϊκή και θετική στάση 

απέναντι στο προϊόν που προβάλλεται μέσω μίας σεξουαλικής διαφήμισης, από ότι 

απέναντι στο προϊόν που διαφημίζεται μέσω μίας μη σεξουαλικής διαφήμισης. Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν πως αυτό το κομμάτι της υπόθεσης δεν επιβεβαιώνεται, 

καθώς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό εκδηλώνει μία προτίμηση απέναντι σε ένα 

προϊόν που διαφημίζεται με μη σεξουαλική διαφήμιση (3,03) από ότι σε κάποιο προϊόν 

που διαφημίζεται μέσω σεξουαλικής διαφήμισης (2,9). Το δεύτερο μέρος της υπόθεσης 

αναφέρεται στη προτίμηση του καταναλωτικού κοινού της Γεωργίας και συγκεκριμένα 

στη στάση τους απέναντι στο προϊόν κατά την προβολή του. Ειδικότερα, υποθέτουμε 

ότι οι Γεωργιανοί καταναλωτές διαμορφώνουν θετικότερη στάση απέναντι σε κάποιο 

προϊόν που διαφημίζεται μέσω μίας μη σεξουαλικής διαφήμισης (3,02) σε σχέση με 

ένα προϊόν που προβάλλεται μέσω μίας σεξουαλικής διαφήμιση (2,7). Η υπόθεση αυτή, 

όπως παρατηρείται, επιβεβαιώνεται. Συνεπώς, η υπόθεση 5i που αφορά τη θετικότερη 

στάση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο προϊόν που διαφημίζεται με μία 

σεξουαλική διαφήμιση δεν επιβεβαιώνεται. Αντιθέτως, η υπόθεση 5ii που αφορά τη 

θετικότερη στάση των Γεωργιανών καταναλωτών απέναντι στο προϊόν που 

διαφημίζεται με μία μη σεξουαλική διαφήμιση επιβεβαιώνεται. Η διαδραστική σχέση 

της χώρας και των σεξουαλικών εκκλήσεων σε μία διαφήμιση για τη θετικότερη στάση 

απέναντι στο προϊόν είναι στατιστική σημαντική (F=3,73 , p<0,05). 

 Υπόθεση 6. Η παρούσα υπόθεση μελετά την πρόθεση αγοράς των Ελλήνων σε 

ό,τι αφορά το προϊόν που διαφημίζεται μέσω μίας σεξουαλικής διαφήμισης σε σχέση 

με το προϊόν που διαφημίζεται με μία μη σεξουαλική διαφήμιση. Υποθέτουμε πως η 

πρόθεση αγοράς του ελληνικού καταναλωτικού κοινού είναι μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά 

το προϊόν που προβάλλεται με σεξουαλικό περιεχόμενο (2,87) από το προϊόν που 

διαφημίζεται με μη σεξουαλικό περιεχόμενο (2,87). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν 

πως η υπόθεση αυτή δεν επιβεβαιώνεται διότι η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική.  Το δεύτερο κομμάτι της υπόθεσης, αφορά την πρόθεση αγοράς των 

Γεωργιανών καταναλωτών για το προϊόν που διαφημίζεται με σεξουαλική διαφήμιση 

και για αυτό που διαφημίζεται με μία μη σεξουαλική διαφήμιση. Η υπόθεση μας 

ισχυρίζεται πως οι Γεωργιανοί καταναλωτές διαμορφώνουν υψηλότερη πρόθεση 

αγοράς για το προϊόν που διαφημίζεται με μη σεξουαλική διαφήμιση (3,46)  από ότι 

για το προϊόν που διαφημίζεται μέσω σεξουαλικής διαφήμισης (3,04). Συνεπώς, τα 
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αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται καθώς η διαφορά 

κρίνεται στατιστικά σημαντική (F=4,29 , p<0,04 ). Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση 6i 

δεν επιβεβαιώνεται σε αντίθεση με την υπόθεση 6ii που επιβεβαιώνεται. 

 

7.Συμπεράσματα 

 

Σκοπός των επιχειρήσεων είναι η πώληση υπηρεσιών και προϊόντων. Στην 

προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου, οι διαφημιστές κάνουν χρήση των 

συναισθηματικών εκκλήσεων. Συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη το είδος της 

συναισθηματικής έκκλησης που ερευνάται είναι η σεξουαλική έκκληση. Κινητήριος 

μοχλός για τη χρήση της εν λόγω έκκλησης είναι η διέγερση των επιθυμιών και των 

αναγκών των καταναλωτών, καθώς και των ενστίκτων και των συναισθημάτων που θα 

τους οδηγήσουν τελικά στην αγορά των προϊόντων. Η επίδραση των σεξουαλικών 

εκκλήσεων στο καταναλωτικό κοινό και οι παράγοντες της επιρροής τους από την 

κουλτούρα, το σεξουαλικό φιλελευθερισμό και το σεξουαλικό συντηρητισμό 

αποτελούν το σκοπό της μελέτης αυτής. 

Η κουλτούρα που πρεσβεύει τα ήθη, τις αξίες και τις πεποιθήσεις ενός 

πολιτισμού, σε συνδυασμό με το δίπολο σεξουαλικού φιλελευθερισμού και 

σεξουαλικού συντηρητισμού, προβάλλουν μία δυναμική επιρροής σε ό,τι αφορά τις 

στάσεις των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας εστιάζει τόσο στην 

ευρύτερη μελέτη των καταναλωτικών αντιδράσεων απέναντι σε μία διαφήμιση με 

σεξουαλικό περιεχόμενο και σε μία με μη σεξουαλικό περιεχόμενο, όσο και, 

ειδικότερα, στην ανάλυση αυτών των μεταβλητών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Γεωργία. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα: 

 

 Το πρώτο συμπέρασμα προέρχεται από την πρώτη υπόθεση που διατυπώθηκε 

και απορρίφθηκε, σύμφωνα με την οποία η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί 

θετικότερη στάση απέναντι στη διαφήμιση στους καταναλωτές σε σύγκριση με 

τη μη σεξουαλική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, αυτό 

δεν ισχύει. Οι ερωτηθέντες έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση σε διαφημίσεις με 

μη σεξουαλικό περιεχόμενο. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι 

σεξουαλικές διαφημίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν και αρνητικά 

αποτελέσματα, όπως θυμό ή εκνευρισμό, και, ως εκ τούτου, ο σκοπός των 
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επιχειρήσεων που είναι η πώληση, να μην επιτευχθεί. Είναι ποικίλες οι μελέτες 

που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο και, κάποιοι 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ένα κραυγαλέο μήνυμα μπορεί να 

φέρει αρνητικά αποτελέσματα στον καταναλωτή (Brown, 2002). 

Επιπροσθέτως, υπάρχει η πεποίθηση πως ένα ουδέτερο περιεχόμενο σε μία 

διαφήμιση είναι πιο αποτελεσματικό καθώς δεν υπάρχει εστίαση του 

καταναλωτή σε ένα μέρος της διαφήμισης με σκοπό να καθίσταται ευκολότερη 

η ανάκληση της μάρκας (Bushman, 2007). Η αποτελεσματικότητα των 

σεξουαλικών εκκλήσεων, ποικίλει ανάλογα με το φύλο του παραλήπτη (Belch, 

et al., 1987) και συνεπώς, η απήχηση διαφοροποιείται σύμφωνα με τον κοινό-

στόχο, γεγονός που διαπιστώθηκε και από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. 

 

 Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, βασίζεται στη δεύτερη και 

την τρίτη υπόθεση μας, ότι δηλαδή η σεξουαλική διαφήμιση προκαλεί 

θετικότερη στάση απέναντι στο διαφημιζόμενο προϊόν, όπως και υψηλότερη 

πρόθεση αγοράς σε σύγκριση με τη μη σεξουαλική διαφήμιση. Οι 

προαναφερθείσες υποθέσεις, όμως, καταρρίφθηκαν και βάσει των 

αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε, ότι η σεξουαλική διαφήμιση δεν ασκεί 

μεγάλη επιρροή στους καταναλωτές και δε διαθέτει την κατάλληλη δυναμική, 

ώστε να τους οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος. Ενδεχομένως το προϊόν να 

μην σχετίζεται με τη διαφήμιση και για το λόγο αυτό να μην επιφέρει  θετικά 

αποτελέσματα ή ακόμα, να παρατηρείται ομοιότητα με τα ευρήματα των 

Peterson και Kerin (1977), που υποστηρίζουν πως οι διαφημίσεις με 

περιεχόμενο γυμνών μοντέλων είναι λιγότερο ελκυστικές και, ενώ διαθέτουν 

την τεχνική να ελκύουν την προσοχή του δέκτη, παρόλα αυτά δεν είναι αρκετά 

«δυνατές» ώστε να τον πείσουν να αγοράσει το διαφημιζόμενο προϊόν.  

 

 Η κουλτούρα σε συνδυασμό με το σεξουαλικό φιλελευθερισμό και το 

σεξουαλικό συντηρητισμό, όπως ήδη έχει αναλυθεί, επεμβαίνουν και 

επηρεάζουν την καταναλωτική αντίδραση. Οι ερωτηθέντες της έρευνας 

επιβεβαίωσαν την άποψη αυτή. Καταλήγουμε, συνεπώς, στο συμπέρασμα, ότι 

η κάθε χώρα αποδέχεται ένα μήνυμα μόνο εφόσον αυτό είναι συνυφασμένο με 

τις πεποιθήσεις και τις αξίες της αλλά και εφόσον ταιριάζει με το επίπεδο του 
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φιλελευθερισμού ή του συντηρητισμού της. Η Ελλάδα φαίνεται να 

χαρακτηρίζεται από περισσότερο φιλελευθερισμό, καθώς σε ό,τι αφορά τις 

σεξουαλικές εκκλήσεις σε μία διαφήμιση, οι Έλληνες διάκεινται ευνοϊκά σε 

σχέση με τη διαφήμιση, χωρίς όμως να εκφράζουν θετική στάση απέναντι στο 

διαφημιζόμενο προϊόν και πρόθεση αγοράς αυτού. Μέχρι το σημείο αυτό ο 

φιλελευθερισμός των Ελλήνων έγκειται στο επίπεδο της αποδοχής των 

μηνυμάτων. Αντιθέτως, η Γεωργία χαρακτηρίζεται από περισσότερο 

σεξουαλικό συντηρητισμό και αποδέχεται τις διαφημίσεις με μη σεξουαλικό 

περιεχόμενο, οι οποίες προκαλούν στους Γεωργιανούς θετική στάση απέναντι 

στο προϊόν και τους οδηγούν σε πρόθεση αγοράς. 

Συμπερασματικά, η σεξουαλική έκκληση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της στάσης 

απέναντι στη διαφήμιση, αλλά η αύξηση προκύπτει κυρίως από τους σεξουαλικά 

φιλελευθέρους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό 

φιλελευθερισμό και κατά συνέπεια οι διαφημίσεις που δημιουργούνται και 

προβάλλονται ανταποκρίνονται σωστά στο καταναλωτικό κοινό. Η σεξουαλική 

έκκληση φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη ενόχληση στο δέκτη όταν αυτός 

ενστερνίζεται πιο σεξουαλικές συντηρητικές απόψεις, όπως και παρατηρείται στη 

Γεωργία. Τέλος, η στάση για το διαφημιζόμενο προϊόν δε φαίνεται να παρουσιάζει 

βελτίωση στην περίπτωση προβολής του εντός σεξουαλικού περιεχομένου, είτε όταν ο 

δέκτης εκδηλώνει αυξημένη σεξουαλική επιθυμία και χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό 

φιλελευθερισμό, είτε όταν χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό συντηρητισμό. 

 

8. Προτάσεις προς τους διαφημιστές 

Η σεξουαλική έκκληση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, 

αρκεί η χρήση της να γίνεται με ορθό τρόπο και να είναι συμβατή με τις αντιλήψεις 

των εκάστοτε χωρών καθώς ενέχει κινδύνους μη αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η 

πρώτη πρόταση που παραθέτουμε, αφορά την Γεωργία. Πρόκειται για μία χώρα που 

χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό συντηρητισμό και, επομένως, οι διαφημιστές θα 

πρέπει να δημιουργούν διαφημίσεις με ουδέτερο περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που συλλέχθηκαν, καταδεικνύουν αυτή την προτίμηση του 

καταναλωτικού κοινού. Οι διαφημίσεις με σεξουαλικό μήνυμα δεν είναι τόσο 

δραστικές σε σχέση με τις μη σεξουαλικές. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, που 

χαρακτηρίζεται από σεξουαλικό φιλελευθερισμό, η πρόταση που καταθέτουμε σχετικά 
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με το περιεχόμενο των διαφημίσεων, αφορά στη δημιουργία διαφημίσεων με 

σεξουαλικό περιεχόμενο, που να αποσκοπεί στην πρόθεση αγοράς του προϊόντος. 

Επομένως, οι διαφημιστές θα πρέπει, κατά τη δημιουργία των διαφημίσεων, να 

λαμβάνουν υπόψιν τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού 

στόχου και κατ’ επέκταση της κάθε χώρας, προκειμένου να επιτυγχάνουν τα 

κατάλληλα αποτελέσματα. 

9.Περιορισμοί και προτάσεις 

9.1 Περιορισμοί 

 Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε 

ένα ενδεικτικό δείγμα των δύο χωρών, Ελλάδας και Γεωργίας. Παρά το γεγονός ότι 

ακολουθήθηκε προσεκτική επιλογή δειγματοληπτικών μεθόδων, το δείγμα δεν δύναται 

να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό και δεν μπορεί να εκφράσει τις καταναλωτικές 

αντιδράσεις του συνολικού πληθυσμού των δύο χωρών. Το δείγμα και τα ευρήματα, 

ωστόσο, μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκή για να αντληθούν πληροφορίες σχετικά 

με το σχεδιασμό των διαφημίσεων και τις προτιμήσεις των καταναλωτών της κάθε 

χώρας. 

 Επιπροσθέτως, ως περιορισμός θεωρείται και το ερευνητικό κενό που 

παρατηρείται στους δείκτες του Hofstede. Η μελέτη των δεικτών δεν έχει 

πραγματοποιηθεί για τη Γεωργία, με αποτέλεσμα η άντληση των δεδομένων να έγινε 

με βάση τα στοιχεία και τους δείκτες γειτονικών χωρών, όπως η Ρουμανία, η 

Βουλγαρία και άλλες χώρες που εντάσσονται στο πρώην Ανατολικό μπλοκ. 

 

9.2 Προτάσεις για μελλοντική μελέτη 

 
 Κατόπιν μελέτης και ανάλυσης των ήδη υπαρχόντων ευρημάτων αλλά και 

εξέτασης των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που διεξήχθη, εντοπίζονται τα 

ακόλουθα σημεία για μελλοντική έρευνα: 

 Η ανάγκη κάλυψης των κενών στην αρθρογραφία, σε σχέση με τη μελέτη των 

καταναλωτικών αντιδράσεων απέναντι στις διαφημίσεις σεξουαλικού και μη 

σεξουαλικού περιεχομένου. Ο παράγοντας της θρησκείας όπως επίσης και  

εκείνος της προσωπικότητας εκλείπουν από τις παρούσες μελέτες. Η 
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αποτελεσματικότητα των σεξουαλικών εκκλήσεων θα ήταν σκόπιμο να 

μελετηθεί και υπό το πρίσμα άλλων ρυθμιστικών παραγόντων. 

 Επιπροσθέτως, η κουλτούρα όπως επίσης και ο σεξουαλικός φιλελευθερισμός 

και ο σεξουαλικός συντηρητισμός, είναι έννοιες που έχουν βαθιές ρίζες. Τα 

ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν, έχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου και δε 

δύναται να εξετάσουν και να αποτυπώσουν τους παράγοντες επιρροής των 

ερωτηθέντων. Επομένως, μία περαιτέρω μελέτη για την διερεύνηση των 

παραγόντων αυτών, θα ήταν χρήσιμη. 

 Τέλος,  η αποτελεσματικότητα των σεξουαλικών διαφημίσεων σε σύγκριση με 

τις μη σεξουαλικές διαφημίσεις, θα πρέπει να εξεταστεί και σε περαιτέρω χώρες 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής άποψης. 
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11.Παράθεση ερωτηματολογίου 

Ερωτηματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της σεξουαλικής διαφήμισης. 

 

Παρακαλούμε να παρατηρήσετε με προσοχή την ακόλουθη διαφήμιση του 

καθαριστικού Zeo και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

 

 

 

Α. Η διαφήμιση σας ήταν: 

 

Άγνωστη 1 2 3 4 5 Γνωστή 

 

Β. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για τη διαφήμιση. 

1.Μου αρέσει πολύ αυτή η διαφήμιση. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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2.Δεν νομίζω πως αυτή η διαφήμιση είναι ενδιαφέρουσα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

3.Πιστεύω πως αυτή η διαφήμιση είναι πολύ πειστική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

4.Αυτή η διαφήμιση είναι πολύ ευχάριστη. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

5.Ειναι εύκολο να ξεχάσεις αυτή τη διαφήμιση. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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6.Αυτή η διαφήμιση δεν είναι αποτελεσματική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

7.Αυτή η διαφήμιση είναι ενοχλητική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

8.Αυτή η διαφήμιση είναι εκνευριστική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

9.Αυτή η διαφήμιση είναι χιουμοριστική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

 

 

 



55 
 

10.Αυτή η διαφήμιση είναι σέξι. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

11.Αυτή η διαφήμιση είναι αισθησιακή. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

12.Αυτή η διαφήμιση είναι προκλητική. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

 

Γ. Το διαφημιζόμενο επώνυμο προϊόν σάς ήταν: 

 

Άγνωστο 1 2 3 4 5 6 7 Γνωστό 
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Δ. Oι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στην άποψή σας για το διαφημιζόμενο 

επώνυμο προϊόν. 

 

1.Μου αρέσει το διαφημιζόμενο προϊόν. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

2.Πιστεύω πως αυτή είναι μία καλή μάρκα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

3.Νιώθω θετικά απέναντι στη μάρκα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

4.Θα πρότεινα τη διαφημιζόμενη μάρκα σε άλλους. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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5.Δεν θα σκεφτόμουν να αγοράσω αυτή τη μάρκα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

6.Εαν έβλεπα αυτή τη μάρκα σε ένα κατάστημα θα την αγόραζα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

7.Θα διάλεγα μία άλλη μάρκα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

8.Θα αγόραζα μάλλον τη διαφημιζόμενη μάρκα. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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Ε. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στον βαθμό που αποδέχεστε τις ακόλουθες 

απόψεις. Δεν είναι τεστ και έτσι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 

1.Θεωρώ πως έχει δοθεί πολύ μεγάλη σεξουαλική ελευθερία στους ενήλικες τη 

σημερινή εποχή. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

2.Θεωρώ ότι η αυξανόμενη σεξουαλική ελευθερία, υποβιβάζει την ελληνική 

οικογένεια. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

3.Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά μεγάλο όγκο 

πληροφόρησης για το σεξ. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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4.Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να περιοριστεί αυστηρά στο πλαίσιο 

του σπιτιού. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

5.Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δεν έχουν σεξουαλικές ανάγκες. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

6.Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να παρέχεται μόνο σε ανθρώπους 

που είναι έτοιμοι να παντρευτούν. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

7.Οι προγαμιαίες σχέσεις αποτελούν σημάδι παρακμής της κοινωνικής τάξης. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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8.Οι σεξουαλικές σχέσεις δεν είναι ποτέ κάτι δικαιολογημένο. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

9.Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρκετή σεξουαλική αυτοσυγκράτηση μεταξύ των 

νέων στη σημερινή εποχή. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

10.Πιστεύω ότι έχει δοθεί πολύ μεγάλη σεξουαλική ελευθερία στους εφήβους στη 

σημερινή εποχή. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

11.Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ενδίδουν πάρα πολύ στο σεξ. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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12.Πιστεύω ότι ο μόνος σωστός τρόπος να κάνει κανείς σεξ, είναι μέσω της 

συνουσίας. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

13.Πιστεύω πως το σεξ πρέπει να κρατείται για το γάμο. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

14.Το σεξ είναι μόνο για τους νέους. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

15.Έχει δοθεί πολύ μεγάλη αποδοχή στους ομοφυλόφιλους. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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16.Το σεξ πρέπει να γίνεται μόνο για τεκνοποίηση.  

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

 

17.Οι άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν τις σεξουαλικές τους επαφές ή ασχολίες 

με άλλους. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

18.Τα άτομα με σοβαρές ειδικές ανάγκες (σωματικές και πνευματικές) δεν 

πρέπει να κάνουν σεξ. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

19.Δεν πρέπει να υπάρχουν νόμοι που να απαγορεύουν τις σεξουαλικές πράξεις 

μεταξύ ενηλίκων που συναινούν σε αυτές. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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20.Όποια σεξουαλική πράξη κάνουν δύο ενήλικες μεταξύ τους, αφορά μόνο 

αυτούς. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

21.Υπάρχει μεγάλη προβολή του σεξ στην τηλεόραση. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

22.Οι ταινίες είναι υπερβολικά σεξουαλικά λεπτομερείς. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 

 

23.Η πορνογραφία πρέπει να απαγορευτεί τελείως. 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ απόλυτα 
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Ζ .Δημογραφικά στοιχεία. 

1.Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

2.Οικογενειακή κατάσταση 

Έγγαμος 

Άγαμος 

Διαζευγμένος 

Χήρος 

 

3.Ηλικία (σε έτη) 

 

 

4.Επαγγελματική κατάσταση. 

Πλήρη απασχόληση 

Μερική απασχόληση 

Άνεργος/η 

Άεργος/η 

 

5.Επίπεδο εκπαίδευσης. 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Διδακτορικό 

 

 

 


