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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο παρόν δοκίµιο θα κάνουµε λόγω για τα απαραίτητα συστατικά της πειστικής 

επικοινωνίας των διαφηµίσεων. Η διαφήµιση πρέπει να είναι πειστική για να 

προσελκύσει τον πελάτη ή τον θεατή. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφήµιση µπορεί να 

µεταδώσει κάποια µηνύµατα τα οποία θέλει να περάσει στον άνθρωπο κι αυτό θα το 

κατορθώσει µέσα από την  πειθώ της. Χρειάζονται όµως κάποια απαραίτητα 

συστατικά που πρέπει να έχει η διαφήµιση για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της και να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον (Χριστοδούλου,1996).   

 

1. Ο ρόλος της διαφήµισης 

 

Τα θετικά της διαφήµισης είναι ότι προσφέρει σε οικονοµικό επίπεδο και έχει θετικό 

αντίκτυπο στον άνθρωπο σε ζητήµατα υγείας καθώς απασχολεί αρκετούς ανθρώπους 

δηµιουργώντας καινούρια επαγγέλµατα. Στα αρνητικά της πρωτοστατεί η αδιάλειπτη 

«πλύση εγκεφάλου» την οποία υφίσταται ο δέκτης από τα διαφηµιστικά µηνύµατα 

και έτσι δέχεται αδιαµαρτύρητα ιδέες και ιδεολογίες ακούσια διαµορφώνοντας πίστη 

χωρίς τη δική του κρίση (Χριστοδούλου,2000). Κοινή παραδοχή αποτελεί το γεγονός 

ότι η διαφήµιση έχει καταλυτική επίδραση στην καθηµερινότητά µας και στη ζωή µας 

γενικότερα και για τον λόγο αυτό δε πρέπει να την υπερτιµούµε ούτε να την 

κατακρίνουµε αλλά να προσαρµοζόµαστε στις αληθινές της διαστάσεις.  

Η σκέψη των θεατών θα πρέπει να τροφοδοτείται από καινούρια και εντυπωσιακά 

πράγµατα, από ενδιαφέροντα προϊόντα που να εξασφαλίζουν ποιότητα και 
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πρακτικότητα. Ο ρόλος της διαφήµισης είναι πολύ σηµαντικός γιατί στην ουσία 

προωθεί κάτι που µέσα από την προβολή του αποδεικνύεται χρήσιµο και ενδιαφέρον. 

Μπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για µια αλληλεπίδραση, µια επικοινωνία µε τον 

θεατή. Μια διαφήµιση µπορεί να περιέχει  (jhally,2005): 

§ Το λογότυπο  

§ Το σλόγκαν 

§ Την ηχητική επένδυση (µουσική, εκφώνηση, διάλογοι) 

§ Τους ανθρώπους  

§ Το ύφος (δραµατικό, αστείο, καρτούν µε τεχνητή κίνηση) 

§ Χιούµορ 

§ Ειδικά εφέ 

§ Έντονα χρώµατα  

§ Έµφαση στα γεγονότα 

§ Εναλλασσόµενες εικόνες ή εναλλασσόµενος φωτισµός 

§ Συρραφή των εικόνων  

§ Πλάνα και κινήσεις της κάµερας, ζωηρότητα στις εικόνες 

 

2. Η σηµασία της πειθούς  

 

Χρειάζεται µια διαφήµιση να εστιάσει στην πειθώ της. Η πειθώ είναι η λέξη κλειδί σε 

ό,τι αφορά τη διαφήµιση, είτε προβάλλεται από τηλεόραση, ράδιο, διαδίκτυο ή 

αφίσα. «Διαφήµιση είναι η τέχνη να σηµαδεύεις το κεφάλι και να πετυχαίνεις το 

πορτοφόλι» (Χριστοδούλου,2000). Η διαφήµιση εδράζεται στην εικόνα και στην 

λεκτική επικοινωνία και για τον λόγο αυτό υπάρχουν τρόποι πειθούς του δέκτη. Ο 
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δέκτης αποδέχεται την ορθότητα µιας εκτίµησης, µιας άποψης και έτσι ενστερνίζεται 

ιδέες και πράττει µε βάση αυτές. Συνεπώς η τέχνη της πειθούς είναι µια ικανότητα η 

οποία παρέχει στον κάτοχο την ισχύ να µπορεί να επιβάλλεται αλλά και να προωθεί 

τους στόχους του. Όµως, δύναται να µετατραπεί σε µια επικίνδυνη συνιστώσα που 

έχει τα περιθώρια να χειραγωγήσει εκείνους που δε µπορούν να διακρίνουν τις 

τεχνικές µε τις οποίες ο ποµπός προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του σωστή ή λάθος 

γνώµη ή θέληση. Εξ αυτού ορµώµενοι υπάρχει η δυνατότητα αποκρυπτογράφησης 

των τεχνικών της πειθούς ώστε να γίνεται η διάκριση σε ένα γραπτό ή προφορικό 

κείµενο που να επισύρει µια αντικειµενική αξιολόγηση (Brannan, Binney,2009). 

Η πειστική επικοινωνία του δέκτη από τον ποµπό είναι (Jhally,2005):  

§ η επίκληση στη λογική που απευθύνεται στην κριτική ικανότητα του δέκτη 

µε βάση τους κανόνες της λογικής µέσα από τεκµήρια και εύστοχη 

επιχειρηµατολογία.  

§  η επίκληση στο συναίσθηµα. Ο ποµπός στοχεύει να διεγείρει και να 

ερεθίσει την ψυχή του δέκτη καθώς και να του εµπνεύσει κάποια 

συναισθήµατα όπως φόβο, ανησυχία και προβληµατισµό, αισιοδοξία, ενοχή 

και άλλα που τον παρώθησαν σε µια ενέργεια ή θα τον αποθαρρύνουν από µια 

πράξη 

§ Η επίκληση στο ήθος του ποµπού. Η πειστικότητα των απόψεων και των 

εκτιµήσεων του ποµπού, η αξιολόγηση την οποία προβάλλει δεν εξαρτάται 

µόνο από τη σχέση τους µε την αλήθεια και την πραγµατικότητα αλλά και από 

την εντύπωση που θα προκαλέσει στον δέκτη ο ίδιος ως προσωπικότητα. 

Συνεπώς δεν είναι λίγες οι φορές που ο ποµπός αυτοπροβάλλεται µε θετικό 

τρόπο και παρουσιάζεται ως σοβαρός και υπεύθυνος για να ενδυναµώσει την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των απόψεών του.  
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§ Η επίκληση στο ήθος του δέκτη. Εδώ αποπειράται η προσπάθεια να νιώσει 

ο δέκτης την ευθύνη απέναντι σε όσα του προβάλλονται και να αποδεχθεί τα 

όσα υποστηρίζει ο ποµπός, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µε άµεσο ή έµµεσο 

λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισµό που δίνει ένα κύρος στον δέκτη, ηθικά 

ή κοινωνικά αποδεκτή προσωπικότητα ώστε να τον ταυτίσει µε ένα σωστό 

πρότυπο συµπεριφοράς και να τον προτρέψει να το αποδείξει µε τη στάση του 

και το προφίλ του.  

§ Η επίκληση στην αυθεντία, στο original. Δεν είναι λίγες οι φορές που στον 

λόγο συναντάµε κάποιες αναφορές σε γνώµες ή ρήσεις εξεχουσών 

προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήµης και της διανόησης αλλά και 

του πολιτισµού που χρησιµοποιούνται ως ενίσχυση των απόψεων του ποµπού 

και µάλιστα λόγια αρχαίων σοφών. Τα πρόσωπα αυτά, οι προσωπικότητες που   

τυγχάνουν µιας καθολικής αναγνώρισης, εκφράζουν την ευρυµάθεια του 

ποµπού και συνάµα καθιστά δυσχερή τη θέση του δέκτη. Συνεπώς αν έχει το 

θάρρος να τίθεται εν αµφιβόλω η άποψη του ποµπού, τότε σηµαίνει ότι ο 

δέκτης θα αµφισβητεί ευθαρσώς την επιστήµη ή διάνοιες. 

§ Επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Ενίοτε όταν ο ποµπός αδυνατεί να 

στηρίξει µε επιχειρήµατα τις απόψεις του ή να ανασκευάσεις τις απόψεις του 

αντιπάλου αποπειράται να υποβιβάσει ηθικά τον αντίπαλο ώστε να εξαλείψει 

την πειστικότητα των επιχειρηµάτων του. Για τον λόγο αυτό προβαίνουν σε 

αρνητικούς χαρακτηρισµούς που αφορούν την προσωπική ή δηµόσια ζωή του 

αντιπάλου και εποµένως προσπαθεί να παρουσιάσει τον αντίπαλο ως 

κακοπροαίρετο, ανεύθυνο, ανώριµο και εν τέλει αναξιόπιστο.   

Η διαφήµιση πρέπει να είναι ερµηνευτική και αποδεικτική, πρέπει να τεκµηριώνει 

όλα όσα αναφέρει και προβάλλει (Dyer,2004). Θα πρέπει να υπάρχει σαφής 
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διατύπωση του διαφηµιστικού µηνύµατος- περιεχοµένου και µε τα ανάλογα 

επιχειρήµατα. Πολύ αποδοτικό είναι και το χιούµορ σε µια διαφήµιση ώστε να πείσει 

τον δέκτη κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του. Έτσι, η επικοινωνία ανάµεσα στον ποµπό 

(διαφήµιση) και στον δέκτη (θεατή- καταναλωτή) πρέπει να είναι πειστική. Αυτό 

σηµαίνει ότι  ο ποµπός πρέπει να δίνει συνέχεια λόγους και αιτίες για να φτάσει στον 

επιτεύξιµο στόχο που είναι η προώθηση. Ένα διαφηµιστικό µήνυµα µπορεί να 

συνδυάσει τη λογική µε µια εύστοχη µεταφορική έννοια, το χιούµορ µε τη 

σοβαρότητα των επιχειρηµάτων (Eisend,2009).  

 Η πειθώ µιας διαφήµισης έχει να κάνει µε την προώθηση και µε τον τρόπο µε τον 

οποίο παρουσιάζεις κάτι. Εκείνο που απαιτείται είναι ο σεβασµός προς τον πελάτη, η 

γνησιότητα του προϊόντος, η πραγµατικότητα και όχι η αληθοφάνεια για αυτό 

απαραίτητα είναι τα τεκµήρια. Μια διαφήµιση δε πρέπει να υποτιµάει τη νοηµοσύνη 

του πελάτη (Werner,1998).  Το δέλεαρ µιας διαφήµισης είναι µεγάλο , αφού ένα 

τέτοιο µήνυµα τείνει να εξωραΐζει αυτό που προωθεί για κέρδος και οικονοµικό 

συµφέρον. Η βάση της διαφήµισης, το έρεισµα είναι η πειθώ. Η ικανότητα να πείθει 

κάποιος συνιστά όλη την επιτυχία της διαφήµισης.    

Πολλές φορές όσα λέγονται σε µια διαφήµιση αντιβαίνουν τις βασικές αρχές και τους 

κανονισµούς. Όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και να 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα όπως και κάθε διαφήµιση πρέπει να 

δηµιουργείται µε πνεύµα κοινωνικής ευθύνης και να συνάδει µε τις αρχές του θεµιτού 

ανταγωνισµού, όπως είναι γενικά αποδεκτός. Καµιά εµπιστοσύνη δε πρέπει να 

ταράσσει την εµπιστοσύνη του κοινού στη διαφηµιστική λειτουργία (Eisend, 2009).  

Ωστόσο, όλα αυτά πολλές φορές καταπατούνται και θυσιάζονται στον βωµό του 

οικονοµικού συµφέροντος και της ιδιοτέλειας. Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι 
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οικονοµικοί στόχοι και να πειστεί ο πελάτης, ο τρόπος προώθησης µέσα από την 

διαφήµιση είναι ψεύτικος και αµιγώς ιδιοτελής.  

Εποµένως τα βασικά συστατικά της πειστικής επικοινωνίας όπως είναι η λογική, το 

ήθος, η αυθεντία και το συναίσθηµα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά γιατί είναι οι 

κύριες αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να θεµελιώνεται η φιλοσοφία ενός 

διαφηµιστικού µηνύµατος (Coviello,Milley&Marcolin,2001).  Ωστόσο επειδή 

υφίσταται πολύ έντονα και το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας, το ήθος του 

αντιπάλου είναι εξίσου πολύ σηµαντικό γιατί θα πρέπει να υπάρχει σεβασµός στον 

αντίπαλο εφόσον αποπειράται να κάνει το ίδιο µε κάποιον άλλο και αφού οι στόχοι 

τους συγκλίνουν και αποσκοπούν και οι δύο στο κέρδος. Δεν είναι λίγες φορές που τα 

παραπάνω συστατικά αλλοιώνονται και αµαυρώνεται όλη η εικόνα µιας διαφήµισης 

γιατί στην υψηλότερη βαθµίδα τίθεται το δέλεαρ και η πειθώ. Στην ουσία όµως αφού 

ο πρωταγωνιστής είναι ο πελάτης θα πρέπει πάνω από όλα να λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη το όφελος του πελάτη (Jhally,2005).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα αναγκαία συστατικά µιας πειστικής επικοινωνίας των διαφηµίσεων έχουν σκοπό 

να τέρψουν και να δελεάσουν τον πελάτη κι αυτό είναι εφικτό όταν ο τρόπος της 

προώθησης συνάδει µε τον σεβασµό προς τον καταναλωτή και θεατή. Επειδή όµως το 

οικονοµικό κέρδος είναι µεγάλο δέλεαρ, δυστυχώς η διαφήµιση τις περισσότερες 

φορές ανάγεται σε ένα ψευδές µέσον που σκοπό δεν έχει να ικανοποιήσει τον πελάτη 

αλλά να τον παραπλανήσει (Dyer,2004). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι 

βασικές αρχές της διαφήµισης µε σεβασµό στον καταναλωτή ο οποίος επενδύει τα 

χρήµατά του και απαιτεί ένα προϊόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Η πειθώ είναι 

το άλφα και το ωµέγα για την επίτευξη των σκοπών ενός διαφηµιστικού µηνύµατος 

και εν προκειµένου πρέπει ο πελάτης να πείθεται από το προϊόν κι όχι από τον 

διαφηµιστή. Η πειστική επικοινωνία της διαφήµισης σε κάθε αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στον ποµπό και στον δέκτη είναι πολύ σηµαντική και κερδίζει τον σκοπό 

της µόνο όταν προβάλλεται µε τεκµήρια και προσδίδει τον προσήκοντα σεβασµό σε 

εκείνον που θα αποφασίσει να εµπιστευτεί τα χρήµατά του, τον καταναλωτή 

(Eisend,2009).   
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