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Ύποΐέλεια καί ριρηΐίορός
ΔΙΑΦΗΜ ΙΣΗ-ΑΦΙΣΣΑ-ΤΑΜ ΠΕΛΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (καθηγητήςΠαν-
τείου.

—  Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ έκπέμπβι
«■παιδεία;» Καί ποια άν είναι 
έτσι;

•  «ΣΤ ΙΣ  άρχές τού αιώνα μας τβ 
σχολείο ήταν ό κύριος τύπος μετά
δοσης γνώσεων. Ή  Ανάπτυξη τώ» 
μέσων πληροφόρησης δημιούργησε 
βαθμιαία κι άλλα κυκλώματα καί 
τρόπους ένημέρωσης γ ιά  τδ  γύρω 
μας περιβάλλον. Έ να  τέτοιο παράλ
ληλο κύκλωμα παιδείας Αποτελούν 
ή διαφήμιση καί τά  καθημερινά πο
λύμορφα μηνύματα πού δεχάμαστε 
γ ιά  ν’ Αγοράσουμε προϊόντα.
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ θεωρητικά έπιβιώ- 
κει τήν ένημέρωση τού καταναλωτή 
ώστε νά σταθμίσει Ιλεύθερα τά  προ
τερήματα καί έλβιττώματα τών προ- 
ιόντων πού τού προσφέρονται. Στήν 
πραγματκάτητα ύμως στύχος της εί
ναι ύ έπηρεασμύς καί ή ποδηγέτηση 
τού άτύμου. θέλει νά τδ  παρασύρει 
θ ά  είναι μάλιστα ιδιαίτερα πετυ-

Έπιμέλεια έρευνας 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

χημένη Αν δημιουργήσει συνήθειες. 
Αν μονιμοποιήσει τή θετική στάση 
τού καταναλωτή Απέναντι στό προϊόν 
πού προβάλλει.
ΓΙΑ νά πετύχει τδ  σκοπέ αύτδ Ακο
λουθεί συνήθως δύο δρόμους. Ο έ
νας, δ π ιδ  κλασικός, Αποβλέπει στό 
νά προσδώσει μιά Ιβιαίτερη ταυτό
τητα στό προϊόν καί νά συνδέσει τήν 
εικόνα αύτή μέ τ ις  έπιθυμίες, τ ις  
Ανάγκες ή τ ις  Αντιλήψεις τού κοι
νού. Ό  παραγωγός τσιγάρων βέν 
μάς πληροφορεί γ ιά  τό περιεχόμενό 

ο-έ πΐι-’σπ ή νικοτ’^  ή γ ιά  τήν 
προέλευση τού καπνού. Μάς παρου
σιάζει ήλιοκαμένους Αθλητικούς καί 
σκληρούς κτηνστρόφους νά καπνίζουν 
στή βραδινή φωτιά μετά τή σκληρή 
βουλειά τής μέρας. Συνδέει έτσι τό 
προϊόν του μέ τήν εικόνα μιάς ζωής 
έλεύθερης Απαλλαγμένης Από τήν τρ ι
βή καί τόν έκνευρισμό τής πόλης. 
0  ΔΕΥΤΕΡΟΣ τρόπος πού Ακολου
θεί ή διαφήμιση στοχεύει στό νά 
δημιουργήσει ή ίδ ια  τόν εδσμσ πού 
είναι Απαραίτητος γ ιά  τή» πώληση 
τών Αγαθών. 'Η  διαφήμιση προκαλεί 
τ ις  έπιθυμίες καί Ανάγκες καί κα-

Ιιερώνει Αντιλήψεις καί κανόνες κοι
νωνικής συμπεριφοράς πού έξυπηρε- 
τούν τούς παραγωγούς.

ΣΤΙΣ ’Ηνωμένες Πολιτείες τδ 
αυτοκίνητο ήταν στή δεκαετία 
του 1950 ή χειροπιαστή από
δειξη τής κοινωνικής έπττυχίας 
ένός δτόμου. Ή  μάρκα καί τό 
μοντέλο έπρεπε νά άνταποκρί
νονται στδ εισόδημα καί στήν 
κοινωνική του θέση. Κάθε έπαγ- 
γελματική καί κοινωνική άνο
δος έπρεπε νά έκφράζετσι προς 
τά έξω μέ νέο καί πιδ άκριβο 
αότοκνητο. Τό μήνυμα τής δια- 
μημισης, «τό αυτοκίνητο είναι 
σύμβολο τή<: προσωπικότητας, 
έκφραση τής Ικανότητας τού δί
τομου, απόδειξη γιά  τις έπιδό- 
σεις πού πέτυχε στή ζωή», εί
χε γίνει καθολικά άποδεκτό. Ή  
αποδοχή του έξασφάλιζε στις 
αυτοκινητοβιομηχανίες τήν πώ
ληση όλο μεγαλύτερων καί ά- 
κριβοτέρων αυτοκινήτων.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ διαπλάθει έτσι τή 
συμπεριφορά μας. Ό χ ι βέβαια Από 
τή μιά μέρα στήν άλλη. Α παιτούν
ται μήνες συνεχούς προβολής συνθη
μάτων, έντατικού σφυροκ αιτήματος 
τού κοινού μέ τδ  διαφημιστικό μή
νυμα ώστε νά έκμηδενιαθούν οϊ όνα- 
στβλές τών καταναλωτών, νά άλλά- 
ξονν σι συνήθειές τους, νά Αποδε
χτούν τή στάση πού τούς ύποδκικνύ- 
«ται. Ό  καταναλωτής πιστεύει ότι 
ό νέος τρόπος συμπεριφοράς του Α
πορρέει Από μιά νέα καί π ιό έμπε- 
ριστατωμένη έκτΐμηση τών πραγμά
των. ’Αλλά ή έλευθερία, πού π ι
στεύει ότι έχει, αποτελεί ψευδαίσθη
ση. Στήν πραγματικότητα είναι κα
θοδηγούμενος.
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ μέ τό νά διαπλάθει
τή σνμ·ι«μ·φορ* τοό ό-όμου
καθορίζει καί τήν πορεία τού συνό
λου. Καθιερώνει Ιεραρχίες άναγκών 
καί εύνοεί συγκεκριμένες οικονομικές 
καί πολιτικές έπιλογές. Ό  πολιτι
σμός τού Ιδιωτικού αυτοκινήτου, πού 
όδήγησε στή παραμέληση τών μέσων 
μαζικής μεταφοράς, όπως καί ή κα
θοριστική σημασία τής μόδας καί 
τής κατανάλωσης στή σύγχρονη ζωή 
σέ βάρος άλλων ένβιαφερόντων π.χ. 
γιά  τή ποιότητα ζωής ή τήν παιδεία 
έχουν τή» α ίτια τους στή διαφήμιση. 

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ προωθεί ένα 
δικό της πρότυπα οικονομικού

καί πολιτικού καθεστώτος μέ 
έπίκεντρο τήν κατανάλωση καί 
δημιουργεί έτσι σοβαρά έμπό- 
δια σέ κάθε προσπάθεια γιά  τή 
διάδοση άλλων προτύπων κοι
νωνικά πιό δικαίων καί πιό δη- 
μοκρατικών.

Ο ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ Από τή διαφήμι
ση είναι τόσο π ιό  έντονος, όσο πιό 
χαμηλό είναι τό μορφωτικό καί πο- 
ν .τ ιστικό  έπίπεδο τού πληθυσμού. 
Ό σ ο ι δέν άπόκτησαν στδ σχολείο 
τ ις  ννίίσεις καί τήν ικανότητα ν’ 
'έφτ-ημϋϊ,ιΛφ! AW» ■?.*. - ι π θ η μ / ρ ί π ρ ο 
βλήματα άντλούν τά  παραδείγματα 
γ ιά  τό πώς πρέπει v¿ συμπερίφερ- 
θούν άττό τ ις  διαφημίσεις. ’ Ιδιαίτε
ρα ή τηλεόραση τούς παρέχει πληθώ
ρα οπτό συνταγές επιτυχίας. Τήν ε
πίδραση τής διαφήμισης έπιτείνει 
καί ή σχολική παιδεία. Τό σχολείο 
είναι συνήθως στραμμένο πρός τό 
παρελθόν. Διδάσκει τήν άποθησαύ- 
ριση γνώσεων, άλλά δέν παρέχει τό 
μέσα γ ιά  τήν κατανόηση τού συγ
χρόνου περιβάλλοντος. Ο μαθητής 
πρέπει νά άποκτήσει τούς κώδικες 
συμπεριφοράς του άπό κάπου άλλου.

Είναι φυσικό νά στραφεί πρός τή 
διαφήμιση. Ιδιαίτερα τήν τηλεοπτι
κή, πού τούς προσφέρει όνέξοδα μέ 
κατανοητό καί έντυπωσισκό τρόπο.

ΜΕ ΤΗΝ έξέλιθη αύτή συμβα
δίζει ή πνευματική τυποποίηση. 
Μιά πού όλοι δέχονται καθημε
ρινά τά ίδια μηνύματα καί τά 
μηνύματα αύτά είναι γιά πολ
λούς καί τά μόνα πού κατα
γράφουν, ή πλειοψηφία άντιδρά, 

„σκέπτεται καί συμπεριφέρεται 
κατά τόν Ιδιο τρόπο.

Δ ΕΝ  έχουμε παρά , Ανβ&σγ:στί*μ* 
ότι τ ις  διαφημίσεις πού βλέπουμε 
στήν τηλεόραση Τις βλέπουν καί ε
κατομμύρια άλλοι άνθρωποι σ’ όλη 
τήν Ευρώπη, Γιά μάς όπως καί γι 
αύτούς ή φ ιλία, ή χαρά, ή διασκέ
δαση, ή αγάπη συνδέονται μέ όρι- 
σμένα προϊόντα καί ορισμένες στά
σεις. Ή  εξέλιξη αύτή αποτελεί κίν
δυνο. 'Εξασφαλίζει τ ις  ιδιαιτερότη
τες, έντάσσει όλους τούς ανθρώπους 
στά ίδια  καλοΰπια, περιορίζει τ ις  
πρωτοβουλίες, καλλιεργεί τόν μιμη
τισμό καί τήν παθητικότητα, φτω
χαίνει τήν πολιτιστική ζωή.

ΓΙΑ ΝΑ Αντιμετωπίσουμε τόν κίν
δυνο αύτό είναι Αναγκαία ή αναμόρ
φωση τής παιδείας πού παρέχεται 
στό σχολείο. Τό σχολείο πρέπει νά 
προετοιμάζει τά  παιδιά  γ ιά  ν’ άντι- 
μετωπίσουν τήν διαφήμιση. Νά τά 
εκπαιδεύσει σέ μιά κριτική στάση, 
νά τούς μαθαίνει ν" Απαλλάσσουν τά 
διαφημιστικά μηνύματα άπό τό  πα-

ραπλανητικό τους περιεχόμενο ca l 
νά αιτιολογούν τ ις  έπιλσγές τβυς. 
Τό σχολείο θά πρέπει νά τά  Μπσι- 
δεύει νά αντιμετωπίζουν άφοβα τή* 
καθημερινή πραγματικότητα ώστε νά 
μή καταφεύγουν στά  διαφημιστικά 
πρότυπα. Η παιδεία πρέπει νά γ ί
νει μέσο νά καταπολεμηθεί ή Αντι- 
παιδεία».


