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Περίληψη 
 

Η απεικόνιση έμφυλων στερεοτύπων (ή στερεοτύπων φύλου) είναι σύνηθες φαινόμενο στο 

διαφημιστικό πλαίσιο σε οποιοδήποτε μέσο αυτό λαμβάνει χώρα. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχει πληθώρα ερευνών οι οποίες εξετάζουν το θέμα με βάση, το πολιτισμικό πλαίσιο 

κάθε χώρας και το μέσο προβολής της διαφήμισης. Άλλες μάλιστα πραγματοποιούν και 

συγκριτικές μελέτες μεταξύ διαφόρων χωρών. Στην παρούσα εργασία επιλέγεται να 

εξεταστεί η απεικόνιση των έμφυλων στερεοτύπων στον ελληνικό έντυπο τύπο, καθώς 

ανάλογη έρευνα έχει να πραγματοποιηθεί στα ελληνικά περιοδικά από το 1994. Σκοπός της 

είναι να ελέγξει αν έχουν αλλάξει οι στερεοτυπικές απεικονίσεις ανδρών και γυναικών και το 

κατά πόσο οι πολιτισμικές αλλαγές των φύλων που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες 

στην Ελλάδα, αποτυπώθηκαν στις προβαλλόμενες διαφημίσεις. Το θέμα αρχικά αναλύεται σε 

θεωρητικό επίπεδο, με την επισκόπηση της εγχώριας και της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά 

και σε εμπειρικό, με πρωτογενή έρευνα σε ελληνικά περιοδικά και την ανάλυση 

περιεχομένου των διαφημίσεων που αυτά περιλαμβάνουν. Με βάση προηγούμενη 

βιβλιογραφία διατυπώθηκαν υποθέσεις που αφορούσαν την επικρατέστερη απεικόνιση των 

δύο φύλων, τόσο στο σύνολο των εξεταζόμενων περιοδικών, όσο και στο κάθε είδος 

περιοδικού ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα επικρατέστερα 

στερεότυπα που απεικονίζονται στο σύνολο του έντυπου τύπου είναι για τις γυναίκες το 

στερεότυπο της ανησυχίας για την εξωτερική τους εμφάνιση και το ουδέτερο και για τους 

άνδρες το ουδέτερο και του άντρα με sex appeal. Σε ό,τι αφορά τα γυναικεία περιοδικά το 

επικρατέστερο στερεότυπο απεικόνισης των γυναικών είναι αυτό της ανησυχίας για την 

εξωτερική της εμφάνιση, ενώ το αντίστοιχο αντρικό, στα αντρικά περιοδικά, είναι αυτό του 

sex appeal. Στην περίπτωση των περιοδικών γενικού περιεχομένου η έρευνα έδειξε ότι το 

ουδέτερο στερεότυπο είναι το επικρατέστερο και στα δύο φύλα, με αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι στα γυναικεία στερεότυπα το ουδέτερο παρουσιάζεται στην ίδια συχνότητα με το 

στερεότυπο για την ανησυχία της γυναίκας με την εξωτερική της εμφάνιση. Συμπερασματικά 

καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αξιοσημείωτες αλλαγές στην 

απεικόνιση ανδρών και γυναικών στον έντυπο τύπο της Ελλάδας και ότι οι αλλαγές σε 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των δύο φύλων δεν αποτυπώνονται ακόμη στις 

προβαλλόμενες διαφημίσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Έμφυλα στερεότυπα, Διαφήμιση, Περιοδικά, Ανάλυση Περιεχομένου 
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Abstract 
 

The depiction of gender stereotypes is common in the advertising context in whatever 

medium it takes place. In the international literature there is a wealth of research that 

examines the subject based on, the cultural context of each country and the medium of 

promoting advertising. Others even carry out comparative studies among different countries. 

In the present study it is chosen to examine the depiction of gender stereotypes in the Greek 

printed press, as a similar research has been carried out in Greek magazines since 1994. Its 

purpose is to check if the stereotypical depictions of men and women have changed and 

whether the cultural changes of the sexes which have taken place in recent decades, have 

been featured in the displayed advertisements. The topic is initially analyzed on a theoretical 

level, with the overview of the domestic and international literature, but also on an empirical 

one, with primary research in Greek magazines and the content analysis of the ads that they 

include. Based on previous literature, hypotheses were made regarding the predominant 

portrayal of both sexes, both in all the examined journals, and in each type of journal 

separately. The results of the research showed that the most prevalent stereotypes depicted in 

the entire printed press are for women the stereotype of concern for their physical appearance 

and the neutral one and for men the neutral and the man with sex appeal. As far as women's 

magazines are concerned, the prevailing stereotype of women is that of concern for their 

physical appearance, while the corresponding masculine one in men's magazines is that of 

sex appeal. In the case of general purpose magazines, research has shown that the neutral 

stereotype is the most prevalent in both sexes, with the fact that in the female stereotypes the 

neutral is presented at the same frequency as the stereotype for the concern of the woman 

with her physical appearance. All things considered, we conclude that no significant changes 

have been observed in the portrayal of men and women in the Greek print media and that, 

changes in the social and cultural context of both sexes have not yet been reflected in the 

advertisements. 

 

 

Keywords: Gender stereotypes, Advertising, Magazines, Content analysis 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 
 

Η διαφήμιση είναι ένας από τους κύριους δεσμούς επικοινωνίας μιας εταιρείας με τους 

πελάτες της. Για να επιτύχει τον εμπορικό της στόχο, η διαφήμιση πρέπει να παρέχει εικόνες 

και γλώσσα σχετική με το κοινό που προορίζεται, αλλά και να συμβαδίζει με συγκεκριμένες 

πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές (Zhang & Cartwright, 2009). Είναι 

γεγονός ότι η διαφήμιση αντικατοπτρίζει συχνά τις επικρατούσες στάσεις και στερεότυπα 

που κατέχει η κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, η διαφήμιση έχει κατηγορηθεί ότι απεικονίζει τις 

γυναίκες ως απλώς σεξουαλικά αντικείμενα ή ως βοηθητικά άτομα που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ανδρών (Lysonski, 1985). Πράγματι με μία έρευνα στη βιβλιογραφία 

καταλαβαίνει κανείς ότι η διαφήμιση συμβάλλει σαφώς στην ανισότητα των φύλων 

προωθώντας τον «σεξισμό» και τη παραμορφωμένη εικόνα σώματος ως έγκυρα και 

αποδεκτά. Ο σεξισμός αναφέρεται στην απεικόνιση γυναικών και ανδρών υποτιμητικά σε 

σχέση με τις δυνατότητες τους (Plakoyiannaki & Zotos, 2009). 

Tα έμφυλα στερεότυπα είναι μια κοινή στρατηγική που χρησιμοποιούν οι διαφημιζόμενοι. 

Απεικονίζοντας τις γυναίκες ως διακοσμητικά σεξουαλικά αντικείμενα, νεότερα από τους 

άνδρες και σχετίζοντας αυτές με κάποια ειδική κατάσταση απασχόλησης (Hovland et al., 

2005), οι διαφημιστές θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν μία κοινή εμπειρία ταύτισης 

με τους καταναλωτές. Στη συγκεκριμένη έρευνα δίνεται έμφαση στις απεικονίσεις ανδρών 

και γυναικών στις διαφημίσεις έντυπου τύπου καθώς και στα στερεότυπα που προβάλλονται 

μέσω αυτών. 

Το θέμα έχει απασχολήσει πληθώρα ερευνητών σε διεθνή και εγχώριο τύπο τις τελευταίες 

πέντε δεκαετίες πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που να 

ασχολούνται με το θέμα. Ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνών φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα σε 

αμερικανικά περιοδικά έχουν γίνει οι πρώτες έρευνες της εν λόγω βιβλιογραφίας που 

εστίαζαν μόνο στην απεικόνιση των γυναικών στον έντυπο τύπο. Προηγήθηκαν αυτές των 

Courtney και Lockeretz (1971), των Wagner και Banos (1973), των Venkatesan και Losco 

(1975) και ακολούθησαν των Belkaoui και Belkaoui (1976) και του Poe (1976). Εξίσου 

σημαντικές είναι και οι μελέτες που περιλαμβάνουν, εκτός από τις γυναικείες, και τις 

ανδρικές απεικονίσεις στον έντυπο τύπο των περιοδικών, καθώς και την προβολή της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο φύλων σε αυτές. Τέτοιες έρευνες είναι του Goffman (1976), 

του Lysonski (1983), των Klassen, Jasper και Schwartz (1993) σε αμερικανικά περιοδικά 



 2 

αλλά και των Lysonski (1985) και των Plakoyiannaki και Zotos (2009) στα αντίστοιχα 

βρετανικά. 

Αρκετοί ερευνητές επίσης επέλεξαν να πραγματοποιήσουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ 

χωρών σε ό,τι αφορά τις απεικονίσεις των έμφυλων στερεοτύπων ώστε να διαπιστώσουν 

κατά πόσο τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία κάθε χώρας επηρεάζουν τα προβαλλόμενα 

στερεότυπα. Ενδεικτικά τέτοιου είδους έρευνα πραγματοποίησαν οι Wiles J. A, Wiles C. R 

και Tjernlund (1995) συγκρίνοντας τα προβαλλόμενα στερεότυπα σε ΗΠΑ, Ολλανδία και 

Σουηδία, καθώς και οι Piron και Υoung (1996) που έκαναν το ίδιο για τη Γερμανία σε 

σύγκριση με τις ΗΠΑ. 

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά περιοδικά οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιο 

περιορισμένες. Η πιο χαρακτηριστική από αυτές είναι των Zotos και Lysonski (1994) η οποία 

αναλύει και βγάζει συμπεράσματα για τις στερεοτυπικές απεικονίσεις των δύο φύλων από 

περιοδικά των περιόδων 1982-1983 και 1987-1988. Από τότε όμως οι αλλαγές στην Ελλάδα 

σε  κοινωνικό αλλά και σε πολιτισμικό πλαίσιο είναι αρκετές. 

Όπως αναφέρουν οι Zotos και Lysonski (1994) οι διαφημίσεις περιοδικών συχνά 

αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία και σίγουρα θα περίμενε κανείς ότι οι σεξιστικές 

απεικονίσεις των γυναικών θα έχουν μετριαστεί τα τελευταία χρόνια ειδικά μετά την 

ακτιβιστική παρουσία των γυναικών. Πολλές κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις έχουν εξυψώσει 

τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μέσω της αφομοίωσης τους σε επαγγέλματα και 

εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα η συνεχώς μεταβαλλόμενη δομή της οικογένειας 

έφερε πολλές παραλλαγές στο ρόλο της γυναίκας σε αυτή. Συνεπώς η απεικόνιση της στα 

περιοδικά θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί ώστε να αντιπροσωπεύει αυτή την πληθώρα 

ρόλων. 

  



 3 

1.1. Σκοπός 
 

Από το 1994 και μετά δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα στα ελληνικά περιοδικά, 

με εξαίρεση ίσως την έρευνα των Tsichla and Zotos (2013α) στην Κύπρο η οποία σαν χώρα 

πολιτισμικά δε διαφέρει πολύ από την Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

επανεξεταστούν τα περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας της Ελλάδας μετά από τόσο μεγάλο 

χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί το αν έχουν αλλάξει οι απεικονίσεις των 

έμφυλων στερεοτύπων και το κατά πόσο οι πολιτισμικές αλλαγές των φύλων που έλαβαν 

χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, αποτυπώθηκαν στις διαφημίσεις του έντυπου τύπου. 

Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκειμένου να καλυφθεί το 

θέμα σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα ορίζονται οι έννοιες έμφυλων και μη 

στερεοτύπων και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται, αλλά και ο λόγος που 

είναι τόσο διαδεδομένος ο στερεοτυπικός τρόπος σκέψης. Παράλληλα εξετάζεται η 

εφαρμογή και οι επιπτώσεις τους στο διαφημιστικό πλαίσιο ως μέσο επικοινωνίας με το 

αγοραστικό κοινό. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα μελετών σε ό,τι αφορά την 

απεικόνιση ανδρών και γυναικών στον έντυπο τύπο στη διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου ο 

αναγνώστης να είναι σε θέση να αντιληφθεί τις χρησιμοποιούμενες έννοιες και τη σύνδεση 

της διαφήμισης με τα έμφυλα στερεότυπα. Μετά από αυτό το κομμάτι ακολουθεί η 

διατύπωση των υποθέσεων της έρευνας. 

Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει την έρευνα σε 6 περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (2 από 

κάθε είδος) για διάστημα τριών μηνών και ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων που 

προβάλλουν για το αν και ποια έμφυλα στερεότυπα αυτές περιλαμβάνουν. Σε αυτό το 

πλαίσιο τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1) Ποια είναι τα επικρατέστερα στερεότυπα φύλου για άντρες και γυναίκες που 

απεικονίζονται σε περιοδικά; 

2) Ποια είναι τα επικρατέστερα στερεότυπα φύλου για τους άντρες και τις γυναίκες που 

απεικονίζονται σε περιοδικά ανάλογα με είδος τους; 
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Κεφάλαιο 2ο: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

2.1. Στερεότυπα 
 

Ως στερεότυπο ορίζεται ένα σύνολο εννοιών που σχετίζονται με μία κοινωνική κατηγορία 

(Vinake, 1957). O όρος για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από το Lipmann (1922) σε μία 

έρευνα του η οποία εστίαζε στην επιρροή των στερεοτύπων στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 

Tα στερεότυπα σύμφωνα με το Lipmann αποτελούν «εικόνες» που υπάρχουν στο μυαλό του 

ανθρώπου για άτομα ή µέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας. Αρκετά περιεκτικό ορισμό 

έδωσε και ο Barker (1999) o οποίος τα αναφέρει ως την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε 

ένα σύνολο υπερβολικών, συχνά αρνητικών χαρακτηριστικών. Μάλιστα, τόνισε πως αυτά 

υποτιμούν, αποτελούν αίτιο και εν τέλει εντείνουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων.  Θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε τα στερεότυπα απαραίτητα αρνητικές 

κρίσεις, καθώς μπορούν οδηγήσουν σε προσδοκίες που μπορούν να παρέχουν χρήσιμους 

προσανατολισμούς στην καθημερινότητα (Tosi & Einbender, 1985). Συχνά όμως οδηγούν σε 

υπεραπλουστευμένες αντιλήψεις και προσδοκίες για άτομα μιας συγκριμένης κοινωνικής 

ομάδας. Οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις αυτές πολλές φορές περιορίζουν και απαξιώνουν 

πιθανές ευκαιρίες που η εν λόγω ομάδα θα μπορούσε να έχει (Tsichla & Zotos, 2013α). 

Από τη δική του σκοπιά ο Heilman (2001) θεωρεί τα στερεότυπα τόσο κανονιστικά όσο και 

περιγραφικά. Περιγραφικά, καθώς περιγράφουν πως οι κοινωνικές ομάδες γίνονται 

αντιληπτές από τους υπόλοιπους, και κανονιστικά αφού καθορίζουν συμπεριφορικές νόρμες 

αναφορικά με τα μέλη των εν λόγω ομάδων. Έρευνες όμως έχουν δείξει ότι, η χρήση 

στερεοτύπων δεν πρέπει να αποδίδεται ως μία εσκεμμένη δράση διακρίσεων, ή ως ένα 

χαρακτηριστικό μιας ομάδας προκατειλημμένων ανθρώπων. Απλώς αποτελεί συνέπεια της 

καθημερινής χρήσης των γνωστικών λειτουργιών (Banaji & Greenwald, 1995).  

Από τη στιγμή λοιπόν που το στερεότυπο έχει δημιουργηθεί μέσω της καθημερινής χρήσης 

της γνωστικής λειτουργίας, η ενεργοποίηση του μπορεί να πραγματοποιηθεί από πολύ 

διακριτικά ερεθίσματα, όπως η έκφραση του προσώπου ή ο τρόπος ομιλίας, μέχρι πιο φανερά 

(Wheeler & Petty, 2001). Έτσι χαρακτηριστικά που συνδέονται μέσω μνήμης με το 

αντικείμενο ή τα άτομα μιας κοινωνικής ομάδας ενεργοποιούνται από το στερεότυπο (Muller 

& Rothermund, 2014). Αφότου ενεργοποιηθούν, πολλές φορές τα άτομα οδηγούνται στο να 

έχουν προσδοκίες από τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία των 
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στερεοτύπων. Οι προσδοκίες αυτές είναι συνήθως άστοχες αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε 

αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Αυτό συμβαίνει καθώς οι κοινωνικές αυτές ομάδες λόγω 

του γεγονότος ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις υπόλοιπες, μπορεί να αντιδράσουν 

στην αντιμετώπιση αυτήν με τρόπο ο οποίος επιβεβαιώνει την αρχική στερεοτυπική  

προσδοκία (Jussim & Flemming, 1996). Οι Taylor και Stern (1997) στη δική τους έρευνα 

αναφέρουν σε ποιες κοινωνικές κατηγορίες αναφέρονται τα στερεότυπα σε δεδομένα 

πολιτισμικά πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα συνηθέστερα διαμορφώνονται πεποιθήσεις σχετικά 

με το φύλο, την εθνικότητα και το σεξουαλικό προσανατολισμό.  

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το πώς λειτουργούν τα στερεότυπα και το πόσο βαθιά 

ριζωμένα είναι στην κουλτούρα κάποιων λαών, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί η έρευνα των 

Katz και Braly (1933) οι οποίοι ήθελαν να ερευνήσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των 

Αμερικανών απέναντι σε άλλες φυλές. Πιο συγκεκριμένα έδωσαν ερωτηματολόγια  σε 

αμερικανούς φοιτητές τα οποία περιλάμβαναν διάφορες εθνικότητες και τους ζητήθηκε να 

διαλέξουν έξι χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων για κάθε μία από αυτές. Το αποτέλεσμα που 

βγήκε, είναι ότι υπάρχει συμφωνία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των προσωπικοτήτων 

και σε ποιες φυλές αποδόθηκαν. Ενδεικτικά οι λευκοί Αμερικάνοι χαρακτηρίστηκαν ως 

εργατικοί, προοδευτικοί και φιλόδοξοι, ενώ οι Αφροαμερικανοί ως τεμπέληδες, αγράμματοι 

και φιλόμουσοι. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι δε δίστασαν καθόλου να 

αξιολογήσουν εθνικότητες που δεν είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους. Το συμπέρασμα που 

βγήκε από την έρευνα αυτή, είναι ότι τα στερεότυπα είναι πολύ διαδεδομένα και ότι 

διαδίδονται πολύ εύκολα μεταξύ των μελών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (Philogène, 

2001). 

 

2.2. Στερεότυπα στη διαφήμιση 
 

Το θέμα της απεικόνισης των στερεοτύπων στη διαφήμιση απασχολεί τα τελευταία χρόνια σε 

μεγάλο βαθμό κοινωνιολόγους και διαφημιστές, σε ό,τι αφορά το ρόλο και τη κοινωνική 

φύση της διαφήμισης, αλλά και στα στερεότυπα που προβάλλονται σε αυτές. Καθώς το θέμα 

είναι αρκετά αμφιλεγόμενο, για την ερμηνεία του έχουν αναπτυχθεί δύο αντικρουόμενες 

θεωρίες που στη βιβλιογραφία είναι γνωστές ως αυτή του «καθρέπτη» και αυτή του 

«καλουπιού». Η οπτική του «καθρέπτη» παρουσιάζει τη διαφήμιση ως αντικατοπτρισμό των 

αξιών που υπάρχουν ήδη και είναι κυρίαρχες στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα αυτή η 

οπτική υποστηρίζει ότι η διαφήμιση δρα σαν ένας μεγεθυντικός φακός που δείχνει μια 
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συμπερασματική εικόνα ενός κοινωνικού φαινομένου (Pollay, 1987). Αντίθετα η οπτική του 

καλουπιού θεωρεί ότι οι αξίες και τα πιστεύω μιας κοινωνίας διαμορφώνονται και 

επηρεάζονται από τη διαφήμιση (Knoll, Eisend & Steinhagen, 2011). Αναλυτικότερα η 

θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι τα προβαλλόμενα στερεότυπα δημιουργούν μία ιδέα της 

πραγματικότητας η οποία τείνει να ταιριάζει στις διαφημιζόμενες εικόνες. Με την πάροδο 

κάποιου μεγάλου χρονικού διαστήματος αυτή η διαδικασία καταλήγει να διαμορφώνει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

χαρακτηρίζονται «υβριδικές», με τη συμβολή των διαφημίσεων να είναι ιδιαίτερα 

καθοριστική στην ανάπτυξη αυτού του «υβριδίου» (Schroeder & Zwick, 2004). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο Eisend (2010) ερεύνησε ποια από τις δύο θεωρίες φαίνεται να ισχύει σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια εμπειρική υποστήριξη στο επιχείρημα του 

καθρέφτη συγκριτικά με αυτό του καλουπιού (Grau & Zotos, 2016). Την ίδια άποψη με αυτή 

του Eisend φαίνεται να έχουν και οι Lazarsfeld και Merton οι οποίοι αναφέρουν, “η 

διαφήμιση τυπικά προσανατολίζεται στο να κατευθύνεται από προϋπάρχουσες συμπεριφορές 

μοτίβα ή χαρακτηριστικά. Σπάνια προσπαθεί να δημιουργήσει καινούρια συμπεριφορικά 

μοτίβα” (Lazarsfeld & Merton, 1948). 

Πιο κοντά στη θεωρία του καθρέπτη είναι και η άποψη των Martin και Gentry (1997) που 

αναφέρουν ότι οι διαφημίσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη εστίαση σε οπτικά 

στοιχεία όπως η έκφραση, η στάση του σώματος και οι χειρονομίες, αντανακλούν σε μεγάλο 

βαθμό κοινωνικές αξίες, ισχύοντες κανόνες, πεποιθήσεις και στερεότυπα της κοινωνίας. 

Όπως αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εικόνες στη διαφήμιση λειτουργούν ως μέσο 

ενίσχυσης και αναμόρφωσης των κανόνων και των πεποιθήσεων της κοινωνίας, εκτίμησης 

της «καλής ζωής» και απεικόνισης της σεξουαλικότητας. 

Οι διαφημιστές πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπ όψιν σύμφωνα με τους Zhang & 

Cartwright (2009) το κατά πόσο θα δημιουργούν διαφημίσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τα 

στερεότυπα του εκάστοτε καταναλωτικού τους κοινού ή θα εισάγουν στοιχεία αλλαγής 

μεταβάλλοντας τις υπάρχουσες στερεοτυπικές εικόνες της εκάστοτε κουλτούρας που 

προβάλλονται. Αυτό αναφέρεται καθώς σε έρευνα που πραγματοποίησαν για τα στερεότυπα 

φύλου σε περιοδικά τριών διαφορετικών χωρών, παρατήρησαν ότι οι απεικονίσεις των 

ρόλων που παρουσιάζονται, δείχνουν πολιτισμικές προκαταλήψεις και στερεότυπα 

ενισχύοντας ορισμένες διαστάσεις και αγνοώντας την ποικιλομορφία των τρεχόντων ρόλων 

του κάθε φύλου, χωρίς να υπάρχει απόδειξη ότι τέτοιες εικόνες φέρουν αύξηση των 

πωλήσεων (Zhang, & Cartwright, 2009). Μάλιστα κάποιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 

χρήση στερεοτυπικών εικόνων όχι μόνο δεν ενισχύει, αλλά μάλιστα αποθαρρύνει κάποιους 
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καταναλωτές από την αγορά προϊόντων. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να ξεκινάει από τους 

επαγγελματίες της διαφήμισης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κίνας όπου σύμφωνα 

με τους Shao, Desmarais και Weaver (2014) οι γυναίκες απεικονίζονται ντροπαλές και 

χαμηλών τόνων ενώ οι άντρες πιο επαγγελματίες και ψυχαγωγικοί. H έρευνα τους έδειξε ότι 

οι επαγγελματίες της διαφήμισης δεν θεωρούν ότι αναπαράγουν και διαιωνίζουν στερεότυπα, 

ισχυριζόμενοι ότι απεικονίζουν την πραγματικότητα και δεν την παραποιούν δείχνοντας τον 

κινέζικο τρόπο ζωής. Το παράδειγμα στερεοτυπικής απεικόνισης στην Κίνα φαίνεται να 

ακολουθούν και πολλές άλλες κουλτούρες στις διαφημίσεις τους. 

 

2.3. Έμφυλα στερεότυπα στη διαφήμιση 
 

Τα στερεότυπα του φύλου είναι γενικές πεποιθήσεις σχετικά με χαρακτηριστικά και ρόλους 

που σχετίζονται με το φύλο, ψυχολογικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που 

περιγράφουν άντρες και γυναίκες (Browne, 1998). Οι διακρίσεις των δύο φύλων ξεκινούν, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κοινωνιολόγος Lindsey (2015), από τη στιγμή που ένα 

νεογέννητο κορίτσι θα τυλιχτεί με μία ροζ κουβέρτα ενώ το αντίστοιχο αγόρι με μία μπλε 

καθώς το ροζ και το μπλε αποτελούν τους πρώτους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τις 

δυτικές κοινωνίες για να ξεχωρίζουν το θηλυκό από το αρσενικό. 

Οι παραδοσιακές έννοιες για τους ρόλους των φύλων είναι μια από τις σημαντικότερες 

διαφορές μεταξύ των πολιτισμών. Οι ρόλοι και οι κοινωνικές θέσεις μέσα σε μία κοινωνία 

επηρεάζονται από τις προσταγές των κοινωνικών οργανισμών και οι κανόνες για καθένα από 

τους ρόλους αυτούς ποικίλουν (Cateora, 1993). 

Έρευνες δείχνουν ότι τα έμφυλα στερεότυπα έχουν τέσσερα διαφορετικά και ανεξάρτητα 

συστατικά: περιγραφές χαρακτηριστικών (π.χ. αυτοπεποίθηση, ανησυχία για άλλους), 

φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. το μήκος των μαλλιών, ύψος σώματος), συμπεριφορές ρόλου 

(π.χ. ηγέτης, φροντίδα παιδιών) και επαγγελματική κατάσταση (π.χ. οδηγός φορτηγού, 

δάσκαλος δημοτικού σχολείου, νοικοκυρά). Καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν μία 

αντρική και μία γυναικεία εκδοχή η οποία αποδίδεται στο αντίστοιχο φύλο (Deaux & Lewis 

1984). 

Παρά το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου η επίδραση των έμφυλων διακρίσεων τείνει 

να μειώνεται φαίνεται να υπάρχουν διακρίσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί. Αυτό 

φαίνεται να συμβαίνει από τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, τη μειωμένη 

συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εξουσίας, αλλά και τη μειωμένη συμμετοχή τους σε 
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αθλήματα (Haines, Deaux, & Lofaro, 2016). Είναι γεγονός πως σε σύγκριση με μερικές 

δεκαετίες πριν, όλο και περισσότερες γυναίκες απασχολούνται ενεργά στους παραπάνω 

τομείς αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης σε ό,τι αφορά την εξάλειψη των 

διακρίσεων. Δείγμα της αργής πορείας προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η μειωμένη 

εισχώρηση ανδρών σε παραδοσιακά γυναικείους τομείς (Croft, Schmader & Block, 2015).  

Πολύ σημαντική στην εξέλιξη του φαινομένου από παλαιότερη βιβλιογραφία φαίνεται να 

είναι συνεισφορά της διαφήμισης καθώς συμβάλλει στην ανισότητα των φύλων προωθώντας 

«σεξισμό» και παραπλανητικές εικόνες σωμάτων-πρότυπα ως σωστά και αποδεκτά. Έκτοτε, 

οι ρόλοι των γυναικών και οι απεικονίσεις έχουν υποστεί δραματικές αλλαγές. (Grau & 

Zotos, 2016). 

Μία μακροχρόνια ανησυχία σχετικά με τις διαφημίσεις είναι η χρήση στερεοτυπικών 

εικόνων σε αυτές, σαν μία μέθοδος δημιουργίας μιας κοινής εμπειρίας με το καταναλωτικό 

κοινό, έτσι ώστε αυτό να νιώσει ότι ταυτίζεται. Τα συνηθέστερα διαφημιστικά στερεότυπα 

είναι σεξιστικά και απεικονίζουν τους άνδρες και ιδιαίτερα τις γυναίκες σε ανακριβείς, 

ξεπερασμένους και ταπεινωτικούς ρόλους. Επιπλέον, δηλώνουν ότι η διαφήμιση αγνοεί την 

πολυπλοκότητα της ζωής των σύγχρονων γυναικών και δεν αντικατοπτρίζει τα σημαντικά 

βήματα που έχουν κάνει οι γυναίκες σε πολλούς πολιτισμούς στο εργατικό δυναμικό. Αυτό 

συμβαίνει καθώς ο ρόλος της διαφήμισης είναι περισσότερο πώληση, παρά η απεικόνιση της 

πραγματικής ζωής. Έτσι καταλήγει να είναι μία συνεχώς προκατειλημμένη, ψευδής 

παρουσίαση, επιβλαβής για όσους εκτίθενται στις οπτικές της εικόνες (Wiles et al., 1995). 

Οι οπτικές εικόνες του ρόλου των φύλων στις απεικονίσεις των διαφημίσεων μίας 

κουλτούρας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, υπό την έκφραση του Hofstede της κουλτούρας, 

μέσω ηρώων και συμβόλων ή την εθνική πολιτιστική διάσταση της αρρενωπότητας. Αυτή 

είναι ο βαθμός στον οποίο οι «αρσενικές» αξίες όπως η επιθετικότητα, αποδοτικότητα, η 

επίτευξη στόχων, η ανεξαρτησία και η αντρική κυριαρχία, υπερισχύουν σε όλες τις 

καταστάσεις έναντι των «θηλυκών» αξιών. Οι θηλυκές αξίες περιλαμβάνουν συμπόνια, 

εξυπηρέτηση, αλληλεξάρτηση και τη συμμετοχή των δύο φύλων σε ρόλους φροντίδας. 

Χαμηλές βαθμολογίες του δείκτη αρρενωπότητας  δείχνουν ότι οι ρόλοι των φύλων στην 

κοινωνία μάλλον είναι ρευστοί συγκριτικά με τους σαφώς διαφοροποιημένους ρόλους του 

φύλου στις κουλτούρες με υψηλές βαθμολογίες του δείκτη αρρενωπότητας (Hofstede, 1984). 

Πράγματι φαίνεται η οπτική του Hofstede να έχει βάση, καθώς μια διαπολιτισμική μελέτη 

που εξέτασε τους ρόλους ανδρών και γυναικών όπως απεικονίζονται στις διαφημίσεις 

περιοδικών στις ΗΠΑ και τη Σουηδία, διαπίστωσε σημαντικές διαφορές ως προς τα 

αποτελέσματα των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα οι διαφημιστές περιοδικών των ΗΠΑ ήταν 
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πολύ πιο πιθανό από τους Σουηδούς διαφημιστές περιοδικών να τοποθετήσουν τις γυναίκες 

σε διακοσμητικούς ρόλους και σε ρόλους που δεν εργάζονται. Αντίθετα, οι Σουηδοί 

διαφημιστές περιοδικών ήταν περισσότερο πιθανό να απεικονίζουν γυναίκες σε 

ψυχαγωγικούς και οικογενειακούς ρόλους (Wiles & Tjernlund, 1991) 

Ο Wolin (2003) βασίζοντας την έρευνά του σε παλαιότερη βιβλιογραφία, αλλά και σε έρευνα 

σε τηλεοπτικές αλλά και έντυπες διαφημίσεις, αναφέρει σε κάποιες περιπτώσεις αυξημένες 

και σε άλλες μειωμένες τάσεις απεικόνισης των δύο φύλων με στερεοτυπικό τρόπο και 

καταλήγει μάλλον προς μια λιγότερο στερεοτυπική στάση με τη πάροδο του χρόνου. Η 

πλειοψηφία όμως των μελετών στις διαφημίσεις περιοδικών, τεκμηριώνουν μια μετάβαση σε 

γυναικείες απεικονίσεις που χαρακτηρίζονται από μείωση των παραδοσιακών απεικονίσεων 

και αυξανόμενη έμφαση στην απεικόνιση τους σε διακοσμητικούς ρόλους. Άλλες μελέτες 

επίσης παρατηρούν αύξηση της γυναικείας παρουσίας σε ό,τι αφορά σεξουαλικό 

περιεχόμενο, καθώς οι γυναίκες είναι πολύ πιθανότερο να απεικονιστούν ως σεξουαλικά 

όντα σε σχέση με τους άνδρες (Tsichla & Zotos, 2013α).  

Σε μια έρευνα που διενεργήθηκε από τον Synnott (1988) σχετικά με το περιεχόμενο των 

διαφημίσεων στο περιοδικό New York Times βγήκε το συμπέρασμα ότι το συνηθέστερο 

μήνυμα των διαφημίσεων, είναι ότι τα νιάτα και η ομορφιά είναι απαραίτητα για τις γυναίκες 

αλλά όχι και για τους άντρες. Οι  άνδρες δηλαδή παρέμεναν άνδρες όταν μεγαλώνουν σε 

ηλικία και όταν γίνονται πιο άσχημοι, άλλα οι γυναίκες όχι. 

Μία άλλη διαπολιτισμική έρευνα που συνέκρινε την απεικόνιση των γυναικών στις 

τηλεοπτικές διαφημίσεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας και πραγματοποιήθηκε από την 

Sengupta (1995) έδειξε ότι η κοινωνική θέση των γυναικών είναι κατώτερη από αυτή των 

ανδρών. Μάλιστα υπήρχε μια ενίσχυση της άποψης στην Ιαπωνία μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. Επίσης ήταν πιθανότερο να εμφανιστούν 

οι γυναίκες σε διακοσμητικούς ρόλους από ότι οι άντρες. Γενικότερα, σύμφωνα με αυτή την 

έρευνα, η απεικόνιση των γυναικών είναι μια αντανάκλαση του προσανατολισμού της 

κουλτούρας αναφορικά με το ρόλο των ανδρών και των γυναικών μέσα σε αυτή. 

Μία άλλη πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αντρικά αλλά και γυναικεία 

περιοδικά το 2004 έδειξε μείωση των στερεοτυπικών προτύπων στην διαφήμιση και αύξηση 

του ρεαλισμού. Πιο συγκεκριμένα το μόνο έμφυλο στερεότυπο το οποίο φάνηκε να 

επιβεβαιώνεται είναι η προβολή των ανδρών ως μυώδεις και αθλητικοί και η προβολή των 

γυναικών ως αδύνατες. Οι υπόλοιπες μεταβλητές που σχετίζονται με τα στερεότυπα φύλου 

δεν ήταν στατιστικά σημαντικές στην ανάλυση. Παραδείγματα μεταβλητών που εξετάστηκαν 

και δεν επιβεβαιώθηκαν είναι η στάση σώματος των δύο φύλων στις εν λόγω διαφημίσεις, οι 
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εκφράσεις προσώπου τους, η κατεύθυνση που κοιτάνε και το κατά πόσο μέσω αυτών, κάποιο 

φύλο μοιάζει να υπερτερεί σε εξυπνάδα, αυτοπεποίθηση αλλά και κατά πόσο υπάρχει τάση  

κυριαρχίας από το ένα στο άλλο. (McMahan & Shoop, 2006). 

 

2.4. Γυναικεία στερεότυπα στη διαφήμιση 
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν εστιάσει την προσοχή τους 

στην απεικόνιση των γυναικών στη διαφήμιση. (. . .) Το σημαντικότερο ζήτημα φαίνεται να 

είναι το κατά πόσο εύστοχα αντανακλά η διαφήμιση το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας ή 

απεικονίζει στερεοτυπικούς ρόλους για αυτήν (Zotos & Lysonski, 1994). 

Χρήσιμα συμπεράσματα για την παρακολούθηση του θέματος θα μας δώσει μία ιστορική 

αναδρομή αναφορικά με το πώς εξελίχθηκε η απεικόνιση της γυναικάς στη διαφήμιση. Η 

αναβίωση της φεμινιστικής σκέψης στη δεκαετία του 1960 επέστησε την προσοχή στην 

απεικόνιση γυναικών στη διαφήμιση και προώθησε τη συστηματική διερεύνηση του 

κομματιού των γυναικείων στερεοτύπων ρόλων στα δημοφιλή μέσα. Ιδιαίτερα φαίνεται ότι η 

διαφήμιση στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης υπήρξε πρωταρχικό μέσο για την εισαγωγή και 

την προώθηση γυναικείων στερεότυπων ρόλων, αλλά και σεξισμού, πράγμα που ήθελε 

ιδιαίτερη προσοχή και συστηματικότερη διερεύνηση. Ενώ όμως οι δεκαετίες του 1960 και 

του 1970 γνώρισαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της φεμινιστικής προοπτικής, οι 

δεκαετίες του 1980 και του 1990 συνέπεσαν με την εμφάνιση μιας οπτικής η οποία 

εξασθενούσε σταδιακά τα επιχειρήματα της φεμινιστικής σκέψης (Plakoyiannaki & Zotos, 

2009). 

Σε ό,τι αφορά την έρευνα, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι βιβλιογραφίας που υποστηρίζει την 

αύξηση της στερεοτυπικής απεικόνισης των γυναικών σε έντυπης μορφής διαφημίσεις, ενώ 

αρκετές άλλες μελέτες δείχνουν ότι τα γυναικεία στερεότυπα ρόλων φαίνεται να μειώνονται 

με την πάροδο του χρόνου. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών αυτών διεξήχθησαν τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980. 

Είναι γεγονός πως στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το Εθνικό Συμβούλιο Αναθεώρησης 

Διαφήμισης, δεχόμενο κριτική από φεμινιστές ηγέτες κατά των διαφημίσεων, δημιούργησε 

μια επιτροπή για την αντιμετώπιση των κατηγοριών για τις διαφημίσεις που ήταν 

απερίσκεπτα σεξιστικές. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι γυναίκες απεικονίζονται συχνότερα 

ως νοικοκυρές και πιο σπάνια ως επαγγελματίες. Άλλη συνήθης απεικόνιση είναι αυτή ως 

αντικείμενα του σεξ αποκλείοντας την ανεξαρτησία τους, αλλά και η απεικόνιση τους ως 
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αφελείς που έχουν ανάγκη τους άντρες για να λύσουν τα προβλήματα τους (Wiles, J. A. et al. 

1995). Μάλιστα μία από τις πρώτες έρευνες που ανέδειξε το πρόβλημα, επιβεβαιώνει σε 

μεγάλο βαθμό τον παραπάνω ισχυρισμό. Πραγματοποιήθηκε το 1971 από τους Courtney και 

Lockertz (1971) και έδειξε ότι οι γυναίκες απεικονίζονται στα περιοδικά γενικού 

ενδιαφέροντος σε στερεοτυπικούς ρόλους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

1) Οι γυναίκες είναι εξαρτώμενες και χρειάζονται την προστασία των ανδρών 

2) Η σωστή θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι 

3) Οι γυναίκες θεωρούνται αντικείμενα του σεξ από τους άντρες 

4) Οι γυναίκες δεν παίρνουν σοβαρές αποφάσεις 

Αργότερα οι Belkaoui και Belkaoui (1976) αξιολόγησαν διαφημίσεις της ίδιας περιόδου, 

δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 1970, σε περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος και τις σύγκριναν 

με τις αντίστοιχες των τελών της δεκαετίας του 1950 για να διαπιστώσουν αν συνέβη κάποια 

αξιόλογη αλλαγή με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους δεν 

παρέκλιναν, αλλά αντίθετα επιβεβαίωναν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, 

απεικονίζοντας τις γυναίκες ξανά σε στερεότυπα εξαρτώμενου ρόλου, αντικείμενου του σεξ, 

να λαμβάνει αποφάσεις για ασήμαντα πράγματα και με κάποια μετριοπάθεια και στο 

στερεότυπο της νοικοκυράς και της μητέρας, μη αποδίδοντας τον εξελισσόμενο ρόλο της 

γυναίκας στην κοινωνία. 

Από την άλλη μεριά η έρευνα των Venkatesan και Losco (1975) σε δείγμα 14000 

διαφημίσεων σε αντρικού, γυναικείου και γενικού περιεχομένου περιοδικά για την περίοδο 

1959 με 1971, έδειξε ότι η απεικόνιση των γυναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων έχει 

μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 1961. Σε ό,τι αφορά την απεικόνιση της γυναίκας ως 

εξαρτημένη στον άντρα και τα άλλα στερεότυπα που αφορούν τη γυναικεία απεικόνιση στις 

διαφημίσεις, δεν εντοπίστηκε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά. Παρόμοια αποτελέσματα 

φαίνεται να είχε και η μεταγενέστερη έρευνα των Klassen et al. (1993) για τις διαφημίσεις 

της περιόδου 1972-1989 η οποία διαπιστώνει υψηλό αριθμό διαφημιστικών απεικονίσεων 

της γυναίκας σε παραδοσιακούς ρόλους που σταδιακά αρχίζει να μειώνεται. Με την 

παραπάνω άποψη φαίνεται να συμφωνεί και η διαπολιτισμική μελέτη των Piron και Young 

(1996) μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ η οποία καταγράφει ότι οι απεικονίσεις στερεοτυπικών 

ρόλων των γυναικών και στις δύο χώρες έχουν γίνει πιο φειδωλές. 

Μία άλλη μελέτη η οποία δε φαίνεται να απεικονίζει εύστοχα τους μεταβαλλόμενους ρόλους 

της γυναίκας αλλά είναι άξια αναφοράς και μελέτης είναι αυτή του Poe (Lysonski, 1993). Ο 

Poe (1976) μέτρησε τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι γυναίκες σε σωματικές 

ασκήσεις και αθλήματα το 1928 το 1956 και το 1972 στις διαφημίσεις. Η έρευνα του έδειξε 
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ότι το 1972 λιγότερες γυναίκες απεικονίζονται να συμμετέχουν σε αθλήματα σε σύγκριση με 

το 1928 και το 1956. Αντίθετα έδειξε οι γυναίκες να απεικονίζονται περισσότερο σε 

ψυχαγωγικές παρά σε αθλητικές καταστάσεις. 

Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα ο Lysonski (1983) εξέτασε περίπου 5000 διαφημίσεις 

περιοδικών για τις περιόδους 1974-75 και 1979-80. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι τα 

στερεότυπα για τις γυναίκες συνεχίζουν να επικρατούν αλλά οι απεικονίσεις των ρόλων 

υπέστησαν κάποιες αλλαγές μεταξύ των δύο περιόδων. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή 

έδειξε ότι οι γυναίκες απεικονίζονταν λιγότερο συχνά ως εξαρτημένες από τους άντρες και 

περισσότερο με προσανατολισμό στην καριέρα, ενώ οι άντρες ήταν λιγότερο πιθανό να 

απεικονίζονται ως σεξουαλικά ελκυστικοί, κυρίαρχοι έναντι των γυναικών και ως πρότυπα 

αυθεντίας. Ο Lysonksi (1985) επίσης σε έρευνα του δυο χρόνια αργότερα, μελετώντας τις 

διαφημίσεις περιοδικών του 1976 σε σύγκριση με την περίοδο 1982-1983 βρήκε ότι στα 

υπόλοιπα στερεότυπα έρχεται να προστεθεί αυτό της έμφασης στην εξωτερική εμφάνιση των 

γυναικών, αν και υπήρχε ακόμα αρκετή πρόοδος να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.  

Κάποιοι ερευνητές με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να εντοπίζουν αλλαγές στα είδη των 

στερεοτύπων που εντοπίζουν. Για παράδειγμα οι Mitchell και Taylor (1990) σε έρευνα τους 

στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1988 σε γυναικεία περιοδικά διαπίστωσαν μειωμένη τάση 

απεικόνισης των γυναικών σε οικιακούς και σεξουαλικούς ρόλους και μεγαλύτερη τάση 

προβολής σε διακοσμητικούς ρόλους. Αργότερα οι Zotos και Lysonski (1994) σε έρευνα 

τους στην ελληνική αγορά στηρίζουν αυτή την τάση, μιας και τα αποτελέσματα τους 

δείχνουν και αυτά αξιοσημείωτη μείωση στην εμφάνιση των γυναικών ως νοικοκυρές και 

εξαρτώμενες από τους άντρες τους και αυξανόμενη την προβολή τους σε αδρανείς και 

διακοσμητικούς ρόλους. 

Αντίθετα μελέτη του Kang (1997) σε περιοδικά των ΗΠΑ έδειξε ότι ο προβαλλόμενος 

σεξισμός στις διαφημίσεις παρέμεινε ο ίδιος από το 1979 μέχρι το 1991. Πιο συγκεκριμένα 

ανέφερε ότι λίγες αλλαγές βρέθηκαν στις εικόνες των γυναικών με την πάροδο του χρόνου. 

Μάλιστα η εντονότερη εμφάνιση του γυναικείου σώματος και οι αμυντικές του στάσεις 

φάνηκε να σημειώνουν αύξηση. Πολύ κοντά στην παραπάνω άποψη είναι και αυτή της 

Lindner (2004) που υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο από το 1955 έως το 2002, οι γυναίκες 

πιο συχνά εμφανίζονται με σεξουαλικό τρόπο ή υιοθετώντας στάσεις σώματος που 

υποδηλώνουν την ανάγκη προστασίας.  

Παρακολουθώντας τα αποτελέσματα μιας ακόμη έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε αρκετά 

πρόσφατα το 2006 από τους Döring and Pöschl (2006), οι οποίοι εξέτασαν διαφημίσεις για 

συστήματα κινητής επικοινωνίας το διάστημα 2001 με 2003 στη Γερμανία, παρατηρεί κανείς 
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ότι παρόλο που τα παραδοσιακά μοτίβα όπως οι αναπαραστάσεις οικογένειας και νοικοκυράς 

σπάνια προβάλλονταν, οι γυναίκες απεικονίζονται σε άλλες καταστάσεις πέρα από τις 

επαγγελματικές, περισσότερο χαλαρωτικές και με ρόλους διακοσμητικούς. 

Άξιες αναφοράς είναι και έρευνες σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Χαρακτηριστική η περίπτωση 

της έρευνας που πραγματοποίησαν και οι Kim και Lowry (2005) στην κορεάτικη τηλεόραση. 

Η έρευνα τους έδειξε ότι οι γυναίκες στη διαφήμιση παρουσιάζονται συχνότερα ως νεαρές, 

ανύπαντρες, εξαρτημένες, στο σπίτι και ως αυτές που φροντίζουν τα παιδιά. Αργότερα οι 

Knoll, Eisend και Steinhagen (2011) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε ιδιωτικά και δημόσια 

κανάλια της Γερμανίας για να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα στις 

γερμανικές διαφημίσεις και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ειδών καναλιών. Από την 

έρευνα τους συμπέραναν ότι τα εν λόγω στερεότυπα συνεχίζουν να επικρατούν ανεξαρτήτου 

είδους καναλιού απεικονίζοντας τις γυναίκες συνήθως νεαρής ηλικίας σαν χρήστες οικιακών 

προϊόντων και περισσότερο πιθανό να απεικονιστούν στο σπίτι σε εξαρτημένους ρόλους 

(Knoll et al, 2011).  

Οι πρόσφατες διαφημίσεις επικεντρώθηκαν σε ένα νέο ρεύμα διαφημίσεων το οποίο 

προβάλει τις «ενδυναμωμένες» γυναίκες (π.χ. Pantene, Always) το οποίο ρεύμα ονομάζεται  

femvertising. Ο στόχος αυτού του μηνύματος «υπέρ των γυναικών» είναι να αναδείξουν τις 

γυναίκες αντί να τις αντικειμενοποιούν στη διαφήμιση. Σε δημοσκόπηση του SheKnows, Το 

91% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες απεικονίζονται στη 

διαφήμιση έχει άμεσο αντίκτυπο σχετικά με την αυτοεκτίμηση των κοριτσιών και ότι το 51% 

των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αυτές οι διαφημίσεις βοηθούν στο να γίνει το ζήτημα της 

ισότητας φύλου πιο εύκολα κατανοητό. Πολύ σημαντικό για την επιτυχία του femvertising 

φαίνεται να είναι η ιδέα της αυθεντικότητας καθώς υπάρχει ο φόβος οι επιχειρήσεις να 

εκμεταλλευτούν αυτή την αναπτυσσόμενη τάση για την αύξηση των πωλήσεών τους και να 

χαθεί το ουσιαστικό νόημα της (Grau & Zotos, 2016). 

Συμπερασματικά τα πιο πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία φαίνεται να υποστηρίζουν την ιδέα 

ότι το γυναικείο στερεότυπο είναι επί του παρόντος πιο λεπτό και έμμεσο, ευθυγραμμισμένο 

με την έννοια του καλοπροαίρετου σεξισμού. (. . .) Παρ 'όλα αυτά τα σύγχρονα διαφημιστικά 

εικονογραφήματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις γυναίκες ως εξαρτώμενες από την 

προστασία των ανδρών. Επιπλέον, η απεικόνιση των γυναικών ως αντικείμενα σεξουαλικής 

επιθυμίας μπορεί να έχει γίνει ακόμη πιο εμφανής (Zotos & Tsichla, 2013α). 
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Πίνακας 1. Συνηθέστερα γυναικεία στερεότυπα 

Στερεότυπα Περιγραφή Στερεοτύπου 

 
Εξάρτηση 

• Εξαρτημένη από την προστασία του 
άνδρα 

• Ανάγκη επιβεβαίωσης  
• Λήψη μη σημαντικών αποφάσεων 

 
Νοικοκυρά 

• Η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι 
• Ο κύριος ρόλος της είναι να είναι καλή 

σύζυγος  
• Την απασχολούν οι δουλειές του 

σπιτιού 
 

Ανησυχία για την 
εξωτερική εμφάνιση 

 
• Οι γυναίκες αποζητούν την ομορφιά 

και το να είναι ελκυστικές 
 

Αντικείμενο 
του σεξ 

• Το σεξ σχετίζεται με το προϊόν 
• Το σεξ δε σχετίζεται με το προϊόν 

 
Γυναίκα σε μη παραδοσιακούς ρόλους 

 

• Απασχολείται σε δραστηριότητες εκτός 
σπιτιού (ποδόσφαιρο golf κλπ) 

 
Γυναίκα καριέρας 

 

• Επαγγελματική ενασχόληση 
• Μη επαγγελματική ενασχόληση 

 
Φωνή αυθεντίας 

 

 
• Η ειδικός 

 
Ουδέτερη 

 

 
• Οι γυναίκες απεικονίζονται ως ίσες με 

τους άντρες 
 

Κανένα από τα παραπάνω 
 

• Καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 

Πηγή: Zotos & Lysonski (1994), Plakoyiannaki & Zotos (2009), Zotos & Tsichla (2014); 

Hatzithomas et al, (2016) 
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2.5. Ανδρικά στερεότυπα στη διαφήμιση 
 

Στην ανάλυση των έμφυλων στερεοτύπων στη διαφήμιση δε θα μπορούσε να λείπει και η 

αντίστοιχη ανάλυση για το ανδρικό φύλο. Οι ρόλοι των ανδρών στις διαφημίσεις φαίνεται να 

έχουν αλλάξει πολύ λίγο με την πάροδο του χρόνου, κυρίως επειδή θεωρούνται στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης σιωπηρά ως μη προβληματικοί (Jansen, 1992). Ο Wilson (1988) 

μάλιστα ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αναφορικά με τα δύο φύλα έχει 

ασχοληθεί περισσότερο με το γυναικείο φύλο λόγω μιας φεμινιστικής προοπτικής 

αναζήτησης ισότητας για τις γυναίκες. Αν και η μελέτη των ρόλων του φύλου έχει πλέον 

επεκταθεί για να ενσωματώσει τους άνδρες, αυτοί σπάνια είναι το επίκεντρο της 

ακαδημαϊκής έρευνας καθώς πιο συχνά χρησιμεύουν ως σημείο σύγκρισης για τις γυναίκες 

(Rudy, Popova & Linz, 2010). Ο μικρός αριθμός μελετών που εστιάζουν σε ανδρικούς 

χαρακτήρες αναφέρει τους άνδρες να εμφανίζονται σύμφωνα με παραδοσιακούς ρόλους ως 

επιχειρηματίες, αθλητές και ως φιγούρες πατρικές αλλά και αυθεντίας (Wolheter & 

Lammers, 1980). 

Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα το λόγο που έχουν τις απεικονίσεις που έχουν οι άνδρες 

στη διαφήμιση, χρήσιμο θα ήταν να κατανοήσουμε ποια στοιχεία της προσωπικότητας των 

ανδρών θεωρούνται ότι είναι χαρακτηριστικά της αρρενωπότητας με αποτέλεσμα να 

αποτελούν και μέρος της απεικόνισης τους αυτής στις διαφημίσεις. 

 Ο David και ο Brannon (1976) εντόπισαν τέσσερα κύρια συστατικά τέτοιων ανδρικών 

προσδοκιών για την αρρενωπότητα: την ανησυχία για τον ανταγωνισμό, τα επιτεύγματα και 

την επιτυχία, (ή όπως το αναφέρουν οι συγγραφείς “the big wheel”), την έμφαση στη 

σωματική ανθεκτικότητα και τη συναισθηματική στωικότητα, την ομοφοβία και την 

αποφυγή όλων των πραγμάτων και ενεργειών που είναι συνδεδεμένα με τις γυναίκες και την 

έμφαση στο να είσαι επιθετικός και δυναμικός. Ο Thompson (1996) μάλιστα πρόσθεσε ότι οι 

ανδρικές ταυτότητες δομούνται από θέματα διαφοροποίησης, διαχωρισμού και αυτονομίας,  

σε αντίθεση με των γυναικών που διαρθρώνονται από θέματα ταυτοποίησης, σύνδεσης και 

σχηματισμού σχέσεων.  Αργότερα οι Patterson και Elliott (2002) εξέλιξαν τη παραδοσιακή 

μορφή της αρρενωπότητας και παρουσίασαν μια νέα μορφή της, αυτή μιας ευαίσθητης ψυχής 

σε επαφή με τη θηλυκή της πλευρά. Αυτή η λιγότερο παραδοσιακή αρρενωπότητα επέτρεψε 

στους άνδρες να συμμετάσχουν στον γυναικείο κόσμο της πατρότητας και του νοικοκυριού. 

Η εμφάνιση περιοδικών ανδρικού τρόπου ζωής συνέπεσε με αυτές τις αλλαγές στην 

αρρενωπότητα και παρείχε την τέλεια ευκαιρία για τους διαφημιζόμενους να επωφεληθούν 
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από μια σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτη αγορά. Μέχρι σήμερα, η εκμετάλλευση της νέας 

ανδρικής αγοράς είχε θεωρηθεί προβληματική λόγω του γεγονότος ότι η κατανάλωση και οι 

αγορές θεωρήθηκαν μέρος της γυναικείας σφαίρας της ζωής και ασυμβίβαστα με την 

αρρενωπότητα (Fischer & Bristor, 1994) 

Μία από τις πρώτες έρευνες που αφορούσαν ανδρικά και γυναικεία πρότυπα σε διαφήμιση 

από τους Maraceck et al (1978) έδειξε ότι οι άνδρες έτειναν να απεικονίζονται ως 

ανεξάρτητοι, έξυπνοι, αντικειμενικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων που επιδεικνύουν 

εξειδίκευση και εξουσία. Επιπλέον οι φωνές που ακούγονταν στις εκφωνήσεις ήταν κυρίως 

ανδρικές μάλλον λόγω του ότι οι διαφημιστές πίστευαν ότι οι ανδρικές φωνές είναι πιο 

πειστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες γυναικείες (Gilly, 1988). 

Αργότερα λόγω του ενδιαφέροντος για αυτό το θέμα οι Bretl και Cantor (1988) έκαναν 

ανάλυση περιεχομένου 15 μελετών και συνέκριναν ανδρικές και γυναικείες απεικονίσεις 

στην τηλεόραση των ΗΠΑ. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι οι διαφορές μεταξύ της 

απεικόνισης των δύο φύλων είναι λιγότερο δραματικές, δείχνοντας τα δύο φύλα να 

εμφανίζονται το ίδιο συχνά ως πρωταρχικοί χαρακτήρες στην τηλεόραση στις ώρες κύριας 

ροής προγράμματος και να είναι ίσα σε ό,τι αφορά το είδος των επιχειρημάτων που 

εκφράζουν υπέρ της διαφημιζόμενης μάρκας. Ωστόσο, παραμένουν κάποιες διαφορές όπως 

ότι οι άνδρες ήταν πολύ πιο πιθανό από τις γυναίκες να φαίνεται ότι έχουν εργασία, να 

απεικονίζονται μακριά από το σπίτι ή έξω από αυτό και να διαφημίζουν προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται επίσης έξω από το σπίτι. Μάλιστα αυτό που φαίνεται να έχει κάποιο 

μεγαλύτερο βάρος σαν εύρημα της έρευνας, είναι ότι οι άντρες παραμένουν οι αφηγητές στο 

90% των διαφημίσεων. 

Όσον αφορά τις ηλικίες των κεντρικών ηρώων που παρουσίαζαν τις διαφημίσεις νωρίτερα 

αναφέρθηκε ότι το πρότυπο γυναικών που συνήθως απεικονίζεται σε διαφημίσεις είναι 

νεαρότερης ηλικίας σε αντίθεση με τους άντρες που εμφανίζονταν και σε μεγαλύτερες 

ηλικίες. Οι Schneider και Schneider (1979) διαπίστωσαν ότι, παρόλο που υπήρχε μια γενική 

μετατόπιση από τους νεαρούς ενήλικες χαρακτήρες σε τηλεοπτικές διαφημίσεις μεταξύ 1971 

και 1976, προς μεγαλύτερους σε ηλικία χαρακτήρες αλλά όχι μεσήλικες, υπήρξε πολύ μικρή 

αλλαγή με την πάροδο του χρόνου στην απεικόνιση των γυναικών ως σχετικά νεότερων από 

τους άνδρες. Το 1976 όπως και το 1971, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι 28% περισσότεροι 

γυναίκειοι από ανδρικοί χαρακτήρες απεικονίστηκαν ως νεαροί ενήλικες, ενώ 11% 

περισσότεροι άνδρες από τις γυναίκες απεικονίστηκαν γενικότερα σε διαφημίσεις. 

Μία άλλη έρευνα η οποία προαναφέρθηκε είναι αυτή των Knoll et al (2011) και συνέκρινε τη 

εμφάνιση έμφυλων στερεοτύπων σε ιδιωτικά και δημόσια κανάλια στη Γερμανία. Μετά τη 
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διαπίστωση ότι οι παραδοσιακές απεικονίσεις των φύλων δεν έχουν πάψει να υπάρχουν και 

δεν έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό αναφέρει στα ευρήματα της ότι όσον αφορά την 

προβολή των ανδρών στις διαφημίσεις, παρατηρήθηκε ότι οι ανδρικές κεντρικές μορφές 

είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται ως εικόνες αυθεντίας, να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να 

είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται με  προϊόντα που η χρήση τους είναι εκτός σπιτιού παρά 

οικιακά και είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται σε άλλες τοποθεσίες παρά στο σπίτι. 

Γενικότερα οι άνδρες προβάλλονταν σε αυτή την έρευνα σε ρόλους που τονίζουν την 

ανεξαρτησία τους. 

Μία άλλη έρευνα σχετική με το θέμα είναι αυτή των Fowler και Thomas (2015) που παρέχει 

πληροφορίες για την απεικόνιση ανδρικών ρόλων και τις απεικονιζόμενες σχέσεις μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην τηλεοπτική διαφήμιση. Για την έρευνα εξετάσθηκαν 907 

διαφημίσεις της prime time ζώνης από το 2003 και 961 διαφημίσεις από το 2008 από τα 

τέσσερα μεγάλα δίκτυα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (ABC, NBC, CBS, και FOX) των 

ΗΠΑ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2003 και του 2008 όχι μόνο για τη 

σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο ετών, αλλά και για τη διευκόλυνση της σύγκρισης με άλλες 

μελέτες. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των περιόδων συλλογής δεδομένων καλύπτει ένα 

χρονικό κενό από την προηγούμενη ερευνά και δείχνει πώς οι ανδρικές απεικονίσεις στην 

τηλεοπτική διαφήμιση μπορεί να έχουν αλλάξει κατά το πέρασμα του χρόνου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να είναι ο βασικός 

χαρακτήρας των τηλεοπτικών διαφημίσεων το 2008, σε σύγκριση με το 2003. Άλλο 

σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι οι ανδρικοί ρόλοι στις διαφημίσεις της κύριας ροής 

προγράμματος ταυτίζονται όλο και περισσότερο με τους μεταβαλλόμενους κοινωνικούς  

ρόλους των φύλων. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που οι άνδρες απεικονίζονταν 

λιγότερο σε ρόλους στο σπίτι στις διαφημίσεις του έτους 2008 η απεικόνιση του άνδρα ως 

πατέρα στο σπίτι παρουσίασε αύξηση από τις αντίστοιχες διαφημίσεις του 2003 γεγονός που 

δείχνει ότι η τάση αποδοχής και συσχέτισης των ανδρών σε ρόλους που σχετίζονται με τα 

οικιακά και την παιδική ανατροφή στην σύγχρονη κοινωνία ενισχύεται. 

Καταληκτικά ένα ακόμη είδος στερεοτύπου για του άνδρες το οποίο εμφανίζεται 

συνηθέστερα στις διαφημίσεις αλκοόλ, κατά τους Messner και Montez de Oca (2005), είναι 

αυτό του αποτυχημένου και απογοητευμένου από τη ζωή του άνδρα. Στην περίπτωση αυτή 

στερεοτύπου οι άνδρες συχνά απεικονίζονται ως χαμένοι. Η αρρενωπότητα, ειδικά για τον 

μοναχικό άνδρα, είναι επισφαλής και γενικότερα μεμονωμένα οι άνδρες είναι πάντα στο 

επίκεντρο να ταπεινωθούν δημόσια, είτε από τη δική τους ανοησία, από άλλους άντρες, ή 
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χειρότερα, από μια όμορφη γυναίκα. Οι παραπάνω ερευνητές εντόπισαν το εν λόγω 

στερεότυπο σε μεγαλύτερο βαθμό στις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών 

 
Πίνακας 2. Συνηθέστερα αντρικά στερεότυπα 

Στερεότυπα Περιγραφή στερεοτύπων 

Αντικείμενο του σεξ • Machoman ( φυσική δύναμη, 
επιβλητικός ) 

• Womanizer (Ελκυστική εξωτερική 
εμφάνιση στις γυναίκες) 

Κυρίαρχος στις γυναίκες 
 

• Ο άνδρας που προστατεύει τη γυναίκα 
• Ο άνδρας που έχει τον έλεγχο 
• Ο άνδρας που παρέχει ασφάλεια και 

επιβεβαίωση στη γυναίκα 
Φιγούρα εξουσίας/αυθεντίας • Εικόνα ειδικού 

• Celebrity 
• Φωνή αυθεντίας 

Οικογενειάρχης • Δραστηριότητες στο σπίτι 
• Συμβατικές δραστηριότητες 

Απογοητευμένος 
 

• Απογοητευμένος από τη δουλειά του 
• Απογοητευμένος από τη ζωή του 

Δραστηριότητες και ζωή εκτός σπιτιού • Τον απασχολούν μόνο οι προσωπικές 
του ανάγκες 

• Προβάλλεται σε δραστηριότητες και 
διάφορα αθλήματα 

• Αναζητά την ικανοποίηση σε 
δραστηριότητες εκτός σπιτιού 

Προσανατολισμός στην καριέρα • Προσανατολισμένος στην επίτευξη 
καριέρας 

Μη παραδοσιακοί ρόλοι • Απασχόληση με μη παραδοσιακούς 
ρόλους (ανατροφή παιδιών οικιακά) 

Ουδετερότητα • Παρουσιάζεται ως ίσος με τη γυναίκα 

Κανένα από τα παραπάνω • Καμία από τις κατηγορίες που 
παρουσιάζονται 

Πηγή: Zotos & Lysonski (1994), Plakoyiannaki & Zotos (2009), Zotos & Tsichla (2014); 

Hatzithomas et al, 2016) 
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2.6. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων 
 

Από την παραπάνω βιβλιογραφία γίνεται κατανοητό ότι ανδρικά και γυναικεία στερεότυπα 

υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν σε έντυπες και μη μορφές διαφημίσεων παρά την 

εξέλιξη των κοινωνιών στα οποία αυτά εμφανίζονται. Ωστόσο αυτό που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι το κατά πόσο έχει μεταβληθεί ο τύπος του στερεότυπου που εμφανίζεται 

για καθεμία από αυτές. 

Με μία μικρή έρευνα στη βιβλιογραφία θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές σε αριθμό μελέτες που αφορούν τη στερεοτυπική απεικόνιση των 

δύο φύλων στον έντυπο τύπο της Ελλάδας όσο στον αντίστοιχο έντυπο τύπο άλλων χωρών. 

Ξεκινώντας με μία διεθνή έρευνα χαρακτηριστική είναι αυτή των Plakoyiannaki και Zotos 

(2009) που σκοπό είχε να παρέχει πρόσφατα δεδομένα σε ό,τι αφορά την εμφάνιση των 

γυναικείων απεικονίσεων στις διαφημίσεις, να συγκρίνει τα γυναικεία στερεότυπα με βάση 

το είδος του περιοδικού στο οποίο προβάλλονται και να ερευνήσει αν συνδέεται η 

απεικόνιση συγκεκριμένων στερεοτύπων των γυναικών με τις προϊοντικές κατηγορίες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι γυναίκες στα βρετανικά περιοδικά 

απεικονίζονται συχνότερα και όταν εμφανίζονται γίνεται κατά κύριο λόγο σε 

διακοσμητικούς ρόλους. Επιπροσθέτως έδειξε μία τάση των γυναικείων περιοδικών να 

ενθαρρύνουν τις μη παραδοσιακές εικόνες των γυναικών αλλά και τις γυναίκες σε ρόλους 

αυθεντίας. Αντίστοιχα στα αντρικά βρετανικά περιοδικά οι απεικονίσεις των γυναικών 

φαίνεται να είναι σε διακοσμητικούς και παραδοσιακούς ρόλους ενώ στα γενικού 

ενδιαφέροντος παρουσιάζεται μία εικόνα ισότητας των δύο φύλων. 

 Η πρώτη έρευνα που πραγματοποιείται σε ελληνικά περιοδικά είναι αυτή των Zotos και 

Lysonski (1994). Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές προσπάθησαν να διαπιστώσουν το αν και 

κατά πόσο μεταβλήθηκαν τα συνηθέστερα στερεότυπα φύλου στα ελληνικά περιοδικά από 

το Μάρτιο του 1982 μέχρι το Φεβρουάριο του 1983 σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες 

του 1987 και του 1988. Η μελέτη τους έδειξε ότι σε ευρύτερο πλαίσιο οι διαφημίσεις στην 

Ελλάδα δε φαίνεται αν ανταποκρίνονται στους μεταβαλλόμενους ρόλους των γυναικών. Πιο 

συγκεκριμένα οι γυναίκες φαίνεται να απεικονίζονται λιγότερο συχνά ως προσανατολισμένες 

στην καριέρα και γενικότερα σε μη παραδοσιακούς ρόλους. Όσον αφορά το στερεότυπο του 

αντικείμενου του σεξ συνεχίζεται να προβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των 

διαφημίσεων που απεικονίζουν τις γυναίκες, ενώ το στερεότυπο της ενασχόλησης της 

γυναίκας με την εξωτερική της εμφάνιση παρουσιάζει αύξηση κατά 40%. Ένα θετικότερο 
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εύρημα της μελέτης αυτής, είναι η παρατήρηση ότι το στερεότυπο του ουδέτερου που στην 

έρευνα χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει την προβολή ισότητας ανάμεσα στα δύο 

φύλα, φαίνεται να παρουσιάζει αύξηση κατά 14% την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Σε ό,τι 

αφορά του άνδρες με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να έχει εξασθενίσει κάπως η 

απεικόνιση της εξάρτησης των γυναικών από αυτούς, ενώ οι ίδιοι στην έρευνα φαίνεται πιο 

πιθανό να απεικονίζονται με βάση το στερεότυπο του sex appeal, του προσανατολισμού προς 

την καριέρα και της εμφάνισης του σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Επιπροσθέτως στην 

εξέταση των περιοδικών αναφορικά με το είδος τους έγινε φανερό ότι στα αντρικά περιοδικά 

προβάλλονται οι άντρες με στερεότυπο το sex appeal, τον προσανατολισμό στην καριέρα και 

αυτό της εμφάνισης τους έξω από το σπίτι ενώ στα αντίστοιχα γυναικεία περιοδικά οι 

γυναίκες παρουσιάζονται κυρίως ως αντικείμενα του σεξ και πολύ σπανία με 

προσανατολισμό στην καριέρα. 

Από τότε όμως οι γυναίκες απέκτησαν οικονομική ανεξαρτησία που επέτρεπε αυξημένο 

διαθέσιμο εισόδημα, αλλά το πιο σημασία έχει ότι η κοινωνική και εκπαιδευτική τους 

κατάσταση έχει εξελιχθεί σημαντικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποκινηθούν ηθικές 

σκέψεις και ανησυχίες σχετικά με την απεικόνιση τους σε πολιτιστικά οχήματα όπως η 

διαφήμιση (Zotos & Tsichla, 2014) 

Επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι έρευνες σε κυπριακά περιοδικά καθώς η Κύπρος είναι 

μία χώρα με πολλά κοινά πολιτισμικά στοιχεία με την Ελλάδα. Μία έρευνα που φαίνεται 

αρκετά ενδεικτική του φαινομένου πραγματοποιήθηκε σε 460 έντυπες διαφημίσεις 

περιοδικών της χώρας αυτής από τους Tsichla & Zotos (2013α). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι 

πράγματι ο κυπριακός έντυπος τύπος χαρακτηρίζεται από έμφυλα στερεότυπα αν και αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη για τους ερευνητές καθώς η Κύπρος φαίνεται να μην χαρακτηρίζεται 

από τις ίσες ευκαιρίες που προσφέρει στα δύο φύλα. Πέρα όμως από το στερεότυπο για τη 

στάσιμη θέση της γυναίκας, γίνεται φανερό από την έρευνα μια επικράτηση στερεότυπων 

διακοσμητικών ρόλων τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τα 

στερεότυπα παραδοσιακής απεικόνισης της γυναίκας δε φαίνεται να έχουν υποχωρήσει 

ιδιαίτερα, ενώ αντίστοιχα για τους άντρες παρουσιάζεται αύξηση στην εμφάνιση του 

στερεοτύπου του sex appeal, της φιγούρας της αυθεντίας και των δραστηριοτήτων εκτός 

σπιτιού. Αρκετό ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι, όταν τα δύο φύλα φαίνεται 

να εμφανίζονται μαζί σε κάποια έντυπη διαφήμιση τα επικρατέστερα στερεότυπα φαίνεται να 

είναι πιο παραδοσιακά όπως της νοικοκυράς, της εξάρτησης, του αντικείμενου του σεξ αλλά 

και το ουδέτερο.  
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Μία άλλη έρευνα των Tsichla και Zotos (2014) σε 386 κυπριακά περιοδικά ευρείας 

κυκλοφορίας δείχνει να επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας σε ό,τι αφορά 

τους διακοσμητικούς ρόλους αλλά αναφέρει κάποια μείωση του αριθμού των διαφημίσεων 

που παρουσιάζουν τη γυναίκα σε παραδοσιακούς ρόλους και σε αυτές που δείχνουν την 

ισότητα. Αντίστοιχα σχετικά με τα αντρικά στερεότυπα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την 

προηγούμενη έρευνα προσθέτοντας μάλιστα ότι τα στερεότυπα των ανδρών να φαίνονται 

κυρίαρχοι έναντι των γυναικών, αλλά και του μη παραδοσιακού ρόλου των ανδρών 

παρουσιάζουν μείωση. 

Μία μελέτη με περιεχόμενο σχετικό με το θέμα είναι αυτή του Kotzaivazoglou (2018) η 

οποία είχε σκοπό να εξακριβώσει τα κυρίαρχα έμφυλα στερεότυπα στις έντυπες πολιτικές 

διαφημίσεις των ανδρών υποψηφίων βουλευτών την περίοδο 1993 – 2009. Η έρευνα έδειξε 

ότι το συνηθέστερο προβαλλόμενο στερεότυπο άνδρα πολιτικού είναι αυτό του επιτυχημένου 

δυναμικού πολιτικού με όλα τα χαρακτηριστικά της αρρενωπότητας. Βέβαια σημαντικό 

εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι παρά τη συνηθέστερη εμφάνιση αυτού του 

τύπου στερεοτύπου παρουσίασε αύξηση και η εμφάνιση μιας άλλης απεικόνισης άνδρα 

πολιτικού, αυτή του ελκυστικού και φιλικού πολιτικού. Η προσέγγιση αυτής της απεικόνισης 

φαίνεται να οφείλεται στην αλλαγή των σχέσεων των δύο φύλων με την πάροδο του χρόνου 

κάνοντας έτσι της παλιάς μορφής την αρρενωπότητα κάπως παρωχημένη αλλά θα μπορούσε 

να οφείλεται στην αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. 

Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται οι εξής ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας: 

Η1: Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται με βάση το στερεότυπο για την 

ενασχόληση με την εξωτερική τους εμφάνιση και του στερεότυπου του αντικειμένου του 

σεξ. 

Η2: Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται στον έντυπο τύπο με βάση το στερεότυπο 

του sex appeal και του προσανατολισμού προς την καριέρα. 

Η3: Οι γυναίκες στα γυναικεία περιοδικά είναι πιθανότερο να απεικονίζονται με βάση το 

στερεότυπο του σεξουαλικού αντικειμένου. 

Η4: Οι άνδρες στα ανδρικά περιοδικά είναι πιο πιθανό να απεικονίζονται με το στερεότυπο 

του sex appeal και του προσανατολισμού στην καριέρα. 

H5: Οι γυναίκες και οι άνδρες στα περιοδικά γενικού περιεχομένου εμφανίζονται ίσοι.  
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Κεφάλαιο 3ο: Μεθοδολογία Έρευνας 
 

3.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 
 

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έρευνας στην παρούσα εργασία στο πρώτο μέρος 

πραγματοποιείται δευτερογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα διεξάγεται με τη 

συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στα πλαίσια 

προηγούμενης πρωτογενούς έρευνας. Προϋποθέτει δηλαδή την άντληση πληροφοριών μέσω 

των υπαρχόντων στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, από στατιστικές και κρατικές υπηρεσίες, 

ερευνητικά κέντρα, ιστορικές πηγές και πανεπιστήμια. Στην παρούσα εργασία, η έρευνα 

έγινε σε σχετική με το θέμα διεθνή βιβλιογραφία και στα ευρήματα αυτής ακολούθησε 

ταξινόμηση και αξιολόγηση μέχρι την τελική επιλογή και καταγραφή τους ώστε να εισαχθεί 

το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας που παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος. 

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο δεύτερο μέρος της εργασίας είναι πρωτογενής ή 

εμπειρική, έρευνα δηλαδή που πραγματοποιείται πάνω σε πρωτογενείς πηγές. Πρωτογενείς 

θεωρούνται οι πηγές οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία ή αξιολόγηση από 

κάποιον παρατηρητή. Στην πρωτογενή έρευνα υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι σύμφωνα 

με τις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί: η ποιοτική και η ποιοτική. 

Η ποιοτική έρευνα ασχολείται με τη διερεύνηση του προβλήματος σε βάθος συλλέγοντας 

ποιοτικά δεδομένα από διάφορες πηγές χρησιμοποιώντας συνδυασμό ερευνητικών μεθόδων 

και τεχνικών όπως παρατήρηση, συμμετοχική παρατήρηση, ελεύθερη συνέντευξη, ομάδες 

εστίασης. Οι Strauss and Corbin (1990) επιχείρησαν να εμπλουτίσουν την έννοια της 

ποιοτικής έρευνας δηλώνοντας ότι με τον όρο αυτό εννοούμε κάθε τύπο έρευνας που παράγει 

ευρήματα που δεν καταλήγουν σε στατιστικές διαδικασίες ή άλλα μέσα ποσοτικοποίησης 

αλλά μπορεί να αναφέρεται σε έρευνα για τη ζωή των ανθρώπων, τις εμπειρίες του καθενός, 

τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα, καθώς και την οργανωτική λειτουργία, τα κοινωνικά 

κινήματα, τα πολιτιστικά φαινόμενα και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εθνών. 

Από την άλλη μεριά η ποσοτική μέθοδος (συνήθως χρησιμοποιώντας αφαιρετική λογική) 

επιδιώκει κανονικότητες στην ανθρώπινη ζωή, διαχωρίζοντας τον κοινωνικό κόσμο σε 

εμπειρικά συστατικά που ονομάζονται μεταβλητές και μπορούν να αναπαρασταθούν 

αριθμητικά ως συχνότητες ή ρυθμοί, των οποίων οι συσχετίσεις μεταξύ τους μπορούν να 

εξερευνηθούν με στατιστικές τεχνικές και να έχουν πρόσβαση μέσω ερεθισμάτων και 

συστηματική μέτρηση. Η ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται σε εκείνες τις πτυχές της 
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κοινωνικής συμπεριφοράς που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να διαμορφωθούν, αντί να 

ανακαλυφθούν και να ερμηνευθούν με το υποκειμενικό κριτήριο του κάθε ανθρώπου (Payne 

and Payne, 2004). 

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των ερευνητικών προτάσεων της μελέτης κρίθηκε 

απαραίτητη μία ποσοτική μέθοδος για την απαρίθμηση των τύπων των απεικονίσεων που 

εμφανίζονται στο περιεχόμενο των διαφημίσεων των περιοδικών. Η μέθοδος αυτή είναι η 

ανάλυση περιεχομένου. και επιλέχθηκε ως ιδιαίτερα κατάλληλη για τη συστηματική 

ανάλυση, τον ποσοτικό προσδιορισμό και τη σύγκριση σημαντικών δεδομένων επικοινωνίας 

που εμφανίζονται στο περιεχόμενο διαφορετικών κειμένων και μηνυμάτων (Hansen, Cottle, 

Negrine & Newbold, 1998) Η ανάλυση περιεχομένου εστιάζει στους τρόπους με τους 

οποίους τα θέματα εντός ενός κειμένου ή πλαισίου γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

και στη συχνότητα της εμφάνισής τους. Η αναζήτηση των θεμάτων γίνεται στη βάση 

προκαθορισμένων ερωτημάτων ή συστήματος κατηγοριών (Franzosi, 2004). Ο Neuendorf 

(2002) μάλιστα αναφέρει την ανάλυση περιεχομένου ως συνοπτική, ποσοτική ανάλυση των 

μηνυμάτων που βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής 

στην αντικειμενικότητα / διαθεσιμότητα, τον εκ των προτέρων σχεδιασμό, την αξιοπιστία, 

την εγκυρότητα, τη γενικευσιμότητα, τη δυνατότητα αναπαραγωγής και τη δοκιμή υπόθεσης. 

 

3.2. Δείγμα 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 274 διαφημίσεις σε ελληνικά περιοδικά σε 6 τίτλους 

περιοδικών σε 15 τεύχη. Ο μεγαλύτερος αριθμός διαφημίσεων προέρχεται από τα περιοδικά 

ELLE (ν=120, 43.7%) και ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ (ν=45, 16.4%) 

 Ο λόγος που επιλέχθηκε η έρευνα στον έντυπο τύπο της χώρας είναι διότι τα περιοδικά 

παρέχουν υψηλής ποιότητας, ανθεκτικές εικόνες και μια ισχυρή οπτική εντύπωση των 

μοντέλων στο διαφημιστικό τους περιεχόμενο (Wiles et al., 1995). 

Τα περιοδικά που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν με βάση το γεγονός ότι τη στιγμή που 

πραγματοποιείται η έρευνα είναι ευρείας κυκλοφορίας και είναι τα ELLE και CELEBRITY 

που αντιπροσωπεύουν τα γυναικεία περιοδικά, τα ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ και CAR AND DRIVER 

ως γενικού περιεχομένου και τα ESQUIRE και MANCODE ως αντρικά περιοδικά. 
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3.3.. Σχεδιασμός έρευνας 
 

Στη συνέχεια μέσω της ανάλυσης περιεχομένου οι διαφημίσεις κωδικοποιήθηκαν και 

εντάχθηκαν σε προκαθορισμένες κατηγορίες με βάση το περιεχόμενο και την τυχόν ύπαρξη 

στερεοτυπικής απεικόνισης. Οι κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι στερεότυπες 

απεικονίσεις έχουν καθοριστεί παλαιότερα στη βιβλιογραφία από πολλούς ερευνητές και 

αποτελούν τη συνηθέστερη βάση έρευνας στερεοτύπων στον έντυπο τύπο. Το όργανο 

ανάλυσης περιεχομένου για γυναικεία στερεότυπα ρόλων ακολούθησε τις κατηγορίες 

κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες των Belkaoui και Balkaoui, (1976), 

Zotos και Lysonski, (1994) αλλά και άλλων ερευνητών και είναι οι εξής: 

• Εξαρτημένη από τον άνδρα 

• Νοικοκυρά 

• Απασχολημένη με την εξωτερική της εμφάνιση 

• Αντικείμενο του σεξ 

• Μη παραδοσιακοί ρόλοι απεικόνισης 

• Φωνή αυθεντίας 

• Ουδέτερο 

• Κανένα από τα παραπάνω 

Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά τα αντρικά στερεότυπα, κωδικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τις 

κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Lysonski (1985) και Zotos και Lysonski (1994) 

και είναι οι παρακάτω:  

• Άνδρας με sex appeal 

• Κυρίαρχος έναντι των γυναικών 

• Εικόνα αυθεντίας 

• Οικογενειάρχης 

• Απογοητευμένος 

• Δραστηριότητες εκτός σπιτιού 

• Μη παραδοσιακοί ρόλοι 

• Προσανατολισμός στην καριέρα 

• Κανένα από τα παραπάνω 

Πριν από την πραγματοποίηση της έρευνας ο ερευνητής εξασκήθηκε σε δείγμα έντυπων 

διαφημίσεων ώστε να είναι ικανός να διακρίνει τα στερεότυπα που απεικονίζονται σε κάθε 
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περίπτωση, να γίνει αντικειμενικός κριτής και να εξοικειωθεί με τη διαδικασία της 

κωδικοποίησης. Στην περίπτωση που εμφανίζονταν περισσότερα από ένα στερεότυπα σε 

κάθε φύλο ο ερευνητής σημείωσε το κυρίαρχο και στην περίπτωση μη εμφάνισης 

στερεοτύπου ή μη εμφάνισης γενικότερα ανδρών ή γυναικών στη διαφήμιση σημειώνει 

“κανένα από τα παραπάνω”. Στην περίπτωση που τα δύο φύλα παρουσιάζονται ίσα ο 

ερευνητής σημειώνει και στα στερεότυπα και των δύο φύλων την επιλογή ουδέτερο. 

 

3.4. Στατιστική Διαδικασία 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συλλέχθηκαν σε ένα αρχείο excel και στη συνέχεια 

περάστηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS για την ανάλυση τους. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν το Χ2 τεστ του Pearson. 

Το Χ2 γενικότερα είναι ένα στατιστικό που παράγεται λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις 

των παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες συχνότητες και αφορά το σύνολο των κελιών 

του πίνακα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του είναι τετραγωνικοί 

(δηλαδή ≥ 0). Όσο πιο μεγάλο είναι το Χ2, τόσο πιο σίγουροι είμαστε για την εξάρτηση. 

Το χ²-τεστ του Pearson αποτελεί μια στατιστική δοκιμή η οποία πραγματοποιείται σε σύνολα 

κατηγοριοποιημένων δεδομένων για να εξετασθεί η πιθανότητα οποιαδήποτε 

παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των συνόλων να προέκυψε κατά τύχη. Είναι κατάλληλο 

για ασύζευκτα δεδομένα από μεγάλα δείγματα και είναι το πιο διαδεδομένο από όλα τα 

υπόλοιπα Χ2  τεστ. 
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Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα-Συζήτηση 
 

Στο κομμάτι αυτό παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 

διαφημίσεις του έντυπου τύπου αναφορικά με τα έμφυλα στερεότυπα και εξετάζονται οι 

υποθέσεις που έχουν διαμορφωθεί από την βιβλιογραφία. 

Πίνακας 3 

 Περιοδικά   

Αντρικά Γυναικεία Γενικού 

Περιεχομένου 

Συνολικά Chisquare Sig. 

Παρουσία 

Γυναικών 

6 114 32 55,4% X2=43,635, p < 0,0001 

18,2% 72,2% 40,5% 

Εξάρτηση 
0 0 5 1,8%  Χ2 =11.864, p < 0.003  

0.0% 0,0% 6,1% 

Νοικοκυρά 
0 1 0 0,4% Χ2=0,731, p < 0,694  

0.0% 0.6% 0.0% 

Ανησυχία για την 

εξωτερική 

εμφάνιση 

2 93 11 38,8% Χ2=63,910, p < 0.0001 

6,1% 58,9% 13,4% 

Αντικείμενα του 

σεξ 

0 4 0 1,5% Χ2=2,955,  p < 0,228 

0,0% 2,5% 0,0% 

Μη παραδοσιακοί 

ρόλοι 

0 7 0 2,6% Χ2=5,229,  p < 0.073 

0,0% 4,4% 0,0% 

Προσανατολισμένη 

στην καριέρα 

0 0 1 0,4% Χ2=2,338, p < 0.311 

0,0% 0,0% 1,2% 

Φωνή Αυθεντίας 
0 0 1 0,4% Χ2=2,338, p < 0.311 

0,0% 0,0% 1,2% 

Ουδέτερο 
1 8 11 7.3% Χ2=6,566, p < 0.038 

3,0% 5,1% 13,4% 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

18 42 47 39,2% Χ2=25,109, p < 0.0001 

54,5% 26,6% 57,3% 
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Πίνακας 4 

  

 Περιοδικά  Chisquare Sig. 

Αντρικά Γυναικεία Γενικού 

Περιεχομένου 

  

Παρουσία Άντρα 
12 10 23 16,5% X2=29,275, p < 0,0001 

36,4% 6,3% 28,0% 

Άντρας με sex 

appeal 

8 1 0 3,3%  Χ2 =51,726, p < 0.0001 

24,2% 0,6% 0,0% 

Κυρίαρχος έναντι 

των  γυναικών   

0 0 4 1.5% Χ2=9,456, p < 0,009 

0,0% 0,0% 4,9% 

Εικόνα Αυθεντίας 
2 1 5 2,9% Χ2=6,960, p < 0,031 

6,1% 0,6% 6,1% 

Οικογενειάρχης 
0 0 1 0,4% Χ2=2,338, p < 0,311 

0,0% 0,0% 1,2% 

Απογοητευμένος 
0 0 0 0,0% Ν/Α 

0,0% 0,0% 0,0% 

Δραστηριότητες 

εκτός σπιτιού 

1 0 0 0,4% Χ2=7,299 , p < 0,026 

3,0% 0,0% 0,0% 

Προσανατολισμός 

στην καριέρα 

0 0 0 0,0% Ν/Α 

0,0% 0,0% 0,0% 

Μη παραδοσιακοί 

ρόλοι 

0 0 0 0,0% Ν/Α 

0,0% 0,0% 0,0% 

Ουδέτερο 
1 8 11 7,3% Χ2=6,566, p < 0.038 

3,0% 5,1% 13,4% 

Κανένα από τα 

παραπάνω 

18 42 47 38,8% Χ2=25,109, p < 0.0001 

54,5% 26,6% 57,3% 
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4.1. Γυναικεία παρουσία 
 

Από τους 2 πίνακες που προκύπτουν από την ανάλυση που προηγήθηκε, το πρώτο 

αποτέλεσμα που έχει σημασία να δούμε είναι η συντριπτικά μεγαλύτερη παρουσία των 

γυναικών (55,4%) στις διαφημίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη παρουσία των ανδρών 

(16,5%). Το εύρημα αυτό φαίνεται να συμφωνεί με την έρευνα των Fowler και Thomas  

(2015) αλλά  να έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Hatzithomas  Boutsouki και Ziamou, 

(2016) που αναφέρει μεγαλύτερη και συχνότερη την προβολή των ανδρών στις τηλεοπτικές 

διαφημίσεις του Superbowl συγκριτικά με τις γυναίκες. 

Στη συνέχεια αξία έχει να παρακολουθήσουμε το επικρατέστερο εμφανιζόμενο στερεότυπο 

για τις γυναίκες. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το επικρατέστερο στερεότυπο είναι αυτό της 

ανησυχίας για την εξωτερική εμφάνιση (38,8%) ακολουθεί το ουδέτερο (7,3%) και τρίτο 

είναι αυτό του μη παραδοσιακού ρόλου της γυναίκας. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει εν 

μέρει την υπόθεση Η1 στο σκέλος που αναφέρεται ότι επικρατέστερο στερεότυπο για τις 

γυναίκες είναι αυτό της ανησυχίας για την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά όχι στο δεύτερο 

σκέλος της που αναφέρει το στερεότυπο του αντικειμένου του σεξ (1,5%) ως ένα από τα 

επικρατέστερα. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την έρευνα των Zotos και Lysonski 

(1994), του Lysonski (1985) αλλά και των Tsichla και Zotos (2013β) στις οποίες 

επικρατέστερα στερεότυπα ήταν επίσης η γυναίκα που την απασχολεί η εξωτερική της 

εμφάνιση και στις τρεις με συντριπτικά ποσοστά. Στη δεύτερη θέση και στις τρεις έρευνες  

βρίσκεται το στερεότυπο του σεξουαλικού αντικειμένου το οποίο εύρημα δε συμφωνεί με 

την παρούσα έρευνα, καθώς το αμέσως μετά συχνότερα εμφανιζόμενο στερεότυπο είναι το 

ουδέτερο, αλλά φαίνεται να συμφωνεί με την έρευνα των Fowler και Thomas (2015) η οποία 

σημειώνει ότι υπάρχει μείωση της σεξουαλικής απεικόνισης της γυναίκας αναφέροντας το 

σαν δείγμα κίνησης προς την ισότητα των δύο φύλων.. Από την άλλη μεριά  η έρευνα των 

Plakoyiannaki και Zotos (2008) επαληθεύεται με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα καθώς 

και αυτοί αναφέρουν πως τα επικρατέστερα στερεότυπα για τη γυναικεία απεικόνιση, είναι 

αυτά των διακοσμητικών ρόλων της γυναίκας. Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι να είναι και η 

επικρατέστερη σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας (π.χ Belkaoui &  Belkaoui, 1976; Sexton 

& Haberman, 1974; Ruggiero &  Weston, 1985). Ιδιαίτερη σημασία επίσης φαίνεται να έχει 

από τα ευρήματα του πίνακα η σχεδόν μη ύπαρξη των στερεοτύπων της νοικοκυράς που ήδη 

από την έρευνα των Zotos και Lysonski (1994) είναι μειωμένο, αλλά και του 

προσανατολισμού της γυναίκας προς την καριέρα. 
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Στη συνέχεια εξετάζοντας τα γυναικεία στερεότυπα ανάλογα με το είδος του περιοδικού στο 

οποίο προβάλλονται βγαίνει το αποτέλεσμα ότι επικρατέστερο στερεότυπο στα γυναικεία 

περιοδικά και στατιστικά σημαντικό (Χ2=63,910, p < 0.0001) είναι αυτό της ανησυχίας της 

γυναίκας για την εξωτερική της εμφάνιση σε ποσοστό 58,9%. Το αποτέλεσμα αυτό 

απορρίπτει την Η3 υπόθεση που διαμορφώθηκε με βάση την έρευνα των Zotos και Lysonksi 

(1994) της οποίας εύρημα ήταν ότι το σεξουαλικό αντικείμενο ήταν το επικρατέστερο 

στερεότυπο προβολής γυναικών στα γυναικεία περιοδικά. Στην παρούσα έρευνα η ύπαρξη 

του στερεοτύπου του σεξουαλικού αντικείμενου στα γυναικεία περιοδικά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. Από την άλλη μεριά επιβεβαιώνει όμως τα ευρήματα της έρευνας των 

Tsichla και Zotos (2013β) στα κυπριακά περιοδικά καθώς και του Lysonski (1985) στα 

αντίστοιχα βρετανικά αν και οι δύο αυτές έρευνες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εμφάνισης 

του προτύπου του σεξουαλικού αντικειμένου στα γυναικεία περιοδικά. Αντίθετα 

αποτελέσματα φαίνεται να έχουν οι έρευνες των Plakoyiannaki και Zotos (2008) που 

αναφέρουν ότι στα βρετανικά γυναικεία περιοδικά υπάρχει η τάση απεικόνισης της γυναίκας  

σε μη παραδοσιακούς ρόλους και η προβολή της σε ρόλους αυθεντίας. 

  

4.2. Ανδρική παρουσία 
 

Σε ό,τι αφορά την ανδρική παρουσία στον έντυπο τύπο των ελληνικών περιοδικών 

επικρατέστερο στερεότυπο είναι το ουδέτερο (7,3%), ακολουθεί αυτό του άνδρα με sex 

appeal (3.3%) και τρίτο φαίνεται να είναι το στερεότυπο της εικόνας αυθεντίας (2,9%). Το 

αποτέλεσμα αυτό της παρούσας έρευνας φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες των 

Zotos και Lysonksi (1994) και να απορρίπτει την υπόθεση Η2. Πιο συγκεκριμένα στην 

έρευνα τους προκύπτει ότι το επικρατέστερο στερεότυπο για τους άνδρες είναι αυτό του 

άνδρα με sex appeal, ακολουθεί αυτό του κυρίαρχου έναντι της γυναίκας και τρίτο είναι αυτό 

του προσανατολισμού προς τη καριέρα. Το ουδέτερο φαίνεται να βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις των ανδρικών στερεοτύπων. Επιπροσθέτως το συγκεκριμένο εύρημα δε συμφωνεί 

ούτε με την έρευνα των Tsichla και Zotos (2013β) καθώς στην έρευνα αυτή επικρατέστερο 

ανδρικό στερεότυπο παρουσιάζεται να είναι αυτό του sex appeal με δεύτερα αυτό της 

αυθεντίας μαζί με το αντίστοιχο των δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού, ούτε με αυτή του 

Lysonski (1985) στην οποία επικρατέστερο στερεότυπο είναι και σε αυτή την έρευνα αυτό 

του sex appeal και στις δύο εξεταζόμενες χρονολογίες της μελέτης του, με δεύτερο αυτό του 

προσανατολισμού προς την καριέρα. Αν συγκρίνουμε αυτό το εύρημα και με το αντίστοιχο 
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των τηλεοπτικών διαφημίσεων του Superbowl θα διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα εν 

μέρει συμπίπτουν καθώς σε αυτή την έρευνα οι άντρες φαίνεται να έχουν λιγότερο 

παραδοσιακές απεικονίσεις μακριά από πατριαρχικά στερεότυπα που τείνουν περισσότερο 

στην ισότητα. Επίσης το στερεότυπο της ισότητας που φαίνεται να είναι το επικρατέστερο 

για τους άντρες φαίνεται να είναι κοντά  στο αποτέλεσμα της μελέτης των Fowler και 

Thomas (2015) το οποίο αναφέρει ότι οι απεικονίσεις των ανδρών με την πάροδο του χρόνου 

τείνουν να ταυτίζονται με τους μεταβαλλόμενους ρόλους του άνδρα στην κοινωνία. 

Επίσης σημαντική φαίνεται να είναι η εξέταση της προβολής ανδρικών στερεοτύπων 

ανάλογα με το είδος του περιοδικού. Εξετάζοντας ποια είναι τα επικρατέστερα στερεότυπα 

που αφορούν τους άνδρες, στα ανδρικά περιοδικά διαπιστώνουμε ότι επικρατέστερο και 

στατιστικά σημαντικό ανδρικό στερεότυπο (Χ2 =51,726, p < 0.0001)  είναι αυτό του sex 

appeal. Το παραπάνω εύρημα της έρευνας επιβεβαιώνει την Η4 υπόθεση εν μέρει καθώς το 

δεύτερο σκέλος δεν επιβεβαιώνεται αφού όχι μόνο το στερεότυπο του προσανατολισμού 

στην καριέρα δεν είναι στα επικρατέστερα, αλλά δεν έχει εμφανιστεί καν σε καμία από τις 3 

κατηγορίες περιοδικών. Αν εξετάσουμε ξανά την έρευνα των Zotos και Lysonksi (1994) θα 

διαπιστώσουμε ότι τα ευρήματα αναφορικά με το επικρατέστερο ανδρικό στερεότυπο  σε 

ανδρικά περιοδικά συμπίπτουν σε ό,τι αφορά αυτό του sex appeal αλλά διαφέρουν στο 

στερεότυπο του προσανατολισμού προς την καριέρα. Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα 

έρευνα το στερεότυπο της αυθεντίας (6,1%) είναι το αμέσως επόμενο προβαλλόμενο 

στερεότυπο σε ανδρικά περιοδικά και στατιστικά σημαντικό (Χ2=6,960, p < 0,031) ενώ σε 

αυτή στων Zotos και Lysonksi (1994) το στερεότυπο του προσανατολισμού στην καριέρα 

φαίνεται να είναι το επικρατέστερο. Εξετάζοντας και τις μελέτες των Tsichla και Zotos 

(2013β) και Lysonski (1985) διαπιστώνουμε ότι τα επικρατέστερα ανδρικά στερεότυπα στα 

ανδρικά κυπριακά περιοδικά είναι αυτό του sex appeal και του άνδρα εκτός σπιτιού ενώ στα 

βρετανικά εμφανίζεται ξανά αυτό του sex appeal και αυτό του προσανατολισμού προς την 

καριέρα.  

 

4.3. Παρουσία των φύλων στα περιοδικά γενικού περιεχομένου. 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απεικόνιση ανδρών και γυναικών στα περιοδικά 

γενικού περιεχομένου. Στην παρούσα έρευνα το επικρατέστερο στερεότυπο, όσον αφορά τα 

ανδρικά στερεότυπα στα περιοδικά γενικού περιεχομένου, αλλά και στατιστικά σημαντικό 

(Χ2=6,566, p < 0.038) είναι το ουδέτερο (13,4%). Αναφορικά με τα γυναικεία στερεότυπα 
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αυτό της ανησυχίας για την εξωτερική εμφάνιση (13,4%) είναι στατιστικά σημαντικό 

(Χ2=63,910, p < 0.0001) και φαίνεται να εμφανίζεται το ίδιο συχνά με το στατιστικά 

σημαντικό (Χ2=6,566, p < 0.038) ουδέτερο (13,4%) στερεότυπο. Το αποτέλεσμα αυτό της 

έρευνας, φαίνεται να επιβεβαιώνει την υπόθεση Η5 για επικρατέστερο στερεότυπο στα 

περιοδικά γενικού περιεχομένου το ουδέτερο παρά την όμοιας συχνότητας εμφάνιση του 

στερεοτύπου της ανησυχίας για την εξωτερική εμφάνιση. Αν εξετάσουμε συγκριτικά το 

αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας σε σύγκριση με την έρευνα των Zotos και Lysonksi 

(1994) θα διαπιστώσουμε ότι εν μέρει διαφέρουν τα προβαλλόμενα στερεότυπα καθώς στους 

άντρες εμφανίζεται το στερεότυπο των δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού και στις γυναίκες το 

στερεότυπο της ανησυχίας για την εξωτερική της εμφάνιση το οποίο αποτελεί και εύρημα 

της παρούσας έρευνας σε ίδιο ποσοστό με το ουδέτερο. Εξετάζοντας και τις μελέτες των 

Lysonski (1985) και Tsichla και Zotos (2013β) τα επικρατέστερα στερεότυπα που φαίνεται 

να υπάρχουν στα περιοδικά γενικού περιεχομένου είναι για τους άντρες το στερεότυπο του 

sex appeal και για τις γυναίκες αυτό της ανησυχίας για την εξωτερική εμφάνιση στα 

βρετανικά περιοδικά ενώ στα κυπριακά για τους άντρες η εικόνα αυθεντίας και για τις 

γυναίκες το στερεότυπο της ανησυχίας για την εξωτερική τους εμφάνιση. Μία έρευνα που 

φαίνεται να συμφωνεί με το εύρημα της παρούσας εργασίας είναι αυτή των Fowler και 

Thomas (2015) που αναφέρει ότι στα περιοδικά γενικού περιεχομένου υπερισχύει η 

απεικόνιση και των δύο φύλων ως ίσα. 
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Κεφάλαιο 5ο: Συμπεράσματα 
 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο τα ανδρικά και 

γυναικεία στερεότυπα στον έντυπο τύπο και εξέτασε αν για κάθε είδος περιοδικού 

επηρεάζεται η απεικόνιση τους. Σε γενικές γραμμές η έρευνα αυτή επιχειρεί να εξετάσει πως 

οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, έχουν 

διαμορφώσει τις απεικονίσεις των δύο φύλων στις διαφημίσεις του ελληνικού έντυπου τύπου 

από την τελευταία φορά που αυτός εξετάστηκε. 

Η πρώτη ερευνητική ερώτηση που τέθηκε στην αρχή της έρευνας αφορούσε το ποια είναι τα 

επικρατέστερα στερεότυπα για τους άνδρες και τις γυναίκες στον έντυπο τύπο της Ελλάδας. 

Η ερώτηση διαμορφώθηκε με βάση προηγούμενη έρευνα των Zotos και Lysonksi (1994) στα 

ελληνικά περιοδικά αλλά και άλλων ερευνητών όπως Tsichla και Zotos (2013α, 2013β) και 

Lysonski (1985) που διενέργησαν παρόμοιες έρευνες σε άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας δείχνει ότι το επικρατέστερο γυναικείο στερεότυπο είναι αυτό της ανησυχίας της 

γυναίκας για την εξωτερική της εμφάνιση και το επικρατέστερο ανδρικό, το στερεότυπο του 

sex appeal. Τα ευρήματα συμφωνούν με τις έρευνες βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν τα 

παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στην αρχή της έρευνας αφορούσε το ποια είναι 

τα επικρατέστερα έμφυλα στερεότυπα που εμφανίζονται στα περιοδικά ανάλογα με το είδος 

τους. Το ερώτημα διαμορφώθηκε με βάση τις ίδιες έρευνες που διαμορφώθηκε και το πρώτο. 

Στα γυναίκεια περιοδικά φάνηκε ότι το επικρατέστερο γυναικείο στερεότυπο είναι αυτό της 

γυναίκας που ανησυχεί για την εξωτερική της εμφάνιση και το αντίστοιχο αντρικό 

στερεότυπο στα αντρικά περιοδικά, είναι αυτό του άντρα με sex appeal. Σχετικά με τα 

περιοδικά γενικού περιεχομένου, επικρατέστερο στερεότυπο για τους άντρες είναι το 

ουδέτερο και για τις γυναίκες ισορροπούν το ουδέτερο με αυτό της ανησυχίας για την 

εξωτερική εμφάνιση. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα τις έρευνας διαπιστώνει κανείς ότι δεν υπάρχουν ριζικές 

αλλαγές σε σχέση με τα αποτελέσματα της μελέτης των Zotos και Lysonksi (1994) που 

πραγματοποιήθηκε για περιοδικά της δεκαετίας του 1980. Οι απεικονίσεις ανδρών και 

γυναικών εξακολουθούν μετά από τόσα χρόνια να είναι με τον ίδιο τρόπο στερεοτυπικές με 

τη διαφορά ότι έχει υποχωρήσει αισθητά το στερεότυπο του αντικειμένου του σεξ για τις 

γυναίκες. Ευχάριστο επίσης φαίνεται να είναι το εύρημα ότι το ουδέτερο στερεότυπο δηλαδή 

αυτό της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται συχνότερα σε σχέση με 
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παλαιότερες διαφημίσεις και μάλιστα στα περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος είναι το 

επικρατέστερο. Επιπροσθέτως ευχάριστο εύρημα αποτελεί ότι το στερεότυπο της νοικοκυράς 

τείνει να εξαφανιστεί, όχι μόνο από τον εγχώριο έντυπο τύπο, αλλά και από τον διεθνή όπως 

δείχνουν και τα αποτελέσματα των ερευνών των Tsichla και Zotos (2013α, 2013β) και των 

Plakoyiannaki και Zotos (2008) 

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές καθώς η προβολή των στερεότυπων απεικονίσεων για τους άνδρες και τις 

γυναίκες μπορεί να ενισχύει υπάρχοντα στερεότυπα που υποβόσκουν στην ελληνική 

κοινωνία παρά την εξέλιξη της και την αλλαγή ρόλων των δύο φύλων τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η οπτική αυτή ίσως επηρεάζει και την ισότητα των ευκαιριών σε επαγγελματικό 

επίπεδο που προσφέρεται στα δύο φύλα. 

Πέρα από την ενίσχυση της στερεοτυπικής αντιμετώπισης των ανδρών προς τις γυναίκες, η 

συνεχής προβολή τους σε διακοσμητικούς ρόλους και σε ρόλους κατώτερους των ανδρών 

υποσυνείδητα μπορεί να περάσει σε γυναίκες νεαρότερης ηλικίας και εύπλαστου χαρακτήρα 

ότι αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς είναι αποδεκτό και είναι αυτό που πρέπει να 

ακολουθήσουν. Άλλωστε το επιχείρημα του καθρέπτη που ευαγγελίζονται οι διαφημιστές για 

να στηρίξουν την άποψη ότι οι διαφημίσεις δε διαμορφώνουν τις απόψεις της κοινωνίας 

προκειμένου να υπερασπιστούν τη δουλεία τους, σύμφωνα με τους Bem και Bem (1973)  δεν 

αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ισχύει, καθώς αυτοί υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις 

επηρεάζουν την αντίληψη των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης οι Fram και Dubrin 

(1971) υποστηρίζουν ότι οι διαφημίσεις διαιωνίζουν και επιδεινώνουν στερεοτυπικές 

σκέψεις των φύλων. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω καλό θα ήταν να γίνουν πιο 

προσεκτικές οι απεικονίσεις των φύλων στις διαφημίσεις έντυπου τύπου. 

Εξετάζοντας το θέμα από τη σκοπιά του καταναλωτή η έντονη στερεοτυπική απεικόνιση στις 

διαφημίσεις μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο διαφημιζόμενο προϊόν ή την 

υπηρεσία καθώς μπορεί να θεωρήσει ότι τον θίγει. Πράγματι κάποια γυναίκα με έντονη την 

ιδέα του φεμινισμού, πολύ πιθανό να νιώσει θιγμένη σε ό,τι αφορά τη στερεοτυπική 

απεικόνιση γυναικών στη διαφήμιση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας και να τα απορρίψει. Αν οι 

επιχειρήσεις δεν προσαρμοστούν στον ολοένα και εξελισσόμενο ρόλο της γυναίκας στην 

κοινωνία και στο εργατικό δυναμικό και συνεχίσουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους με 

στερεοτυπικές και υποτιμητικές για τις γυναίκες απεικονίσεις, κατά πάσα πιθανότητα θα τις 

αποτρέψουν από την αγορά των προϊόντων τους. 

Αναφορικά με την σκοπιά των διαφημιστών τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι κατά 

πάσα πιθανότητα υπάρχει κάποια δυσκολία στην αντίληψη τους για τους μεταβαλλόμενους 
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ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία. Προτείνεται λοιπόν οι διαφημιστές να διενεργήσουν 

κάποιες έρευνες για να κατανοήσουν καλύτερα το προφίλ των καταναλωτών στους οποίους 

απευθύνονται. Έτσι, κατανοώντας καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινού και τις 

πιο σύγχρονες αναπαραστάσεις του φύλου, θα είναι περισσότερο ικανοί να διαμορφώσουν 

διαφημιστικά μηνύματα με τα οποία οι καταναλωτές θα ταυτίζονται, μακριά από 

παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα. 

Η έρευνα αυτή δείχνει λοιπόν ότι έχει υπάρξει κάποια αργή εξέλιξη στην απεικόνιση των 

γυναικών. Οι διαφημίσεις έχουν γίνει λίγο πιο εύστοχες και λιγότερο αρνητικές αλλά 

φαίνεται να είναι απαραίτητες περισσότερες αλλαγές προκειμένου να απεικονίζονται τα δύο 

φύλα με τον τρόπο που τους αρμόζει.  

 

Κεφάλαιο 6ο: Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει κάποιος περιορισμούς που ίσως διαμορφώνουν προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα. Αρχικά να αναφερθεί ότι παρότι τα περιοδικά που επιλέχτηκαν ήταν 

ευρείας κυκλοφορίας πολλά από αυτά αποτελούν διεθνή περιοδικά οπότε το δείγμα των 

προβαλλόμενων διαφημίσεων μπορεί να μην ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό για την 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό σε επόμενη έρευνα στον ελληνικό έντυπο τύπο προτείνεται η 

χρήση μόνο εγχώριων περιοδικών προκειμένου να είναι πιο αντιπροσωπευτική η εικόνα για 

το πώς διαμορφώνονται οι διαφημίσεις στον έντυπο τύπο της Ελλάδας χωρίς τις επιρροές 

των διεθνών περιοδικών. 

Ένας άλλος περιορισμός που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία είναι η εύρεση αρκετών 

σε αριθμό έντυπων διαφημίσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έρευνα. Πιθανολογούμε 

ότι πλέον οι επιχειρήσεις επενδύουν κατά κύριο λόγο σε διαφορετικά μέσα προκειμένου να 

προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ειδικά μετά την γρήγορη εξάπλωση του 

διαδικτύου πιθανότατα έχουν στραφεί σε αυτό για την προβολή τους. Μια πρόταση λοιπόν 

θα ήταν να γίνει μία ανάλογη έρευνα στα έμφυλα στερεότυπα όπως απεικονίζονται στις 

διαδικτυακές διαφημίσεις. Ήδη έκαναν την αρχή οι Plakoyiannaki, Mathioudaki, Dimitratos, 

και Zotos, (2008) αλλά προτείνουμε μελλοντικά τέτοιου είδους έρευνα καθώς ο έντυπος 

τύπος τα τελευταία χρόνια παραγκωνίζεται λόγω της κυριαρχίας του Internet. 
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