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Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά το εύρος και τους τρόπους χρήσης του 
χιούµορ στη διαφήµιση. Η διερεύνηση αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 
αποτελεί δευτερογενή έρευνα, στην οποία παρατίθενται οι έννοιες της διαφήµισης και 
του χιούµορ και αναλύονται η επίδραση του χιούµορ στη διαφήµιση και οι 
παράµετροι που τη διαµορφώνουν. Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται η διαχρονική χρήση 
του χιούµορ στη διαφήµιση και οι προσπάθειες διαφόρων ερευνητών να θέσουν τους 
όρους που θα συντελέσουν στη δηµιουργία ενός «εγχειρίδιου» για την ορθή χρήση 
του. 

Το δεύτερο µέρος αποτελεί έρευνα πεδίου µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου 
που διενεργήθηκε σε διαφηµίσεις περιοδικού τύπου και κατά την οποία συλλέχθηκαν 
τα στοιχεία και αναλύθηκαν τα ευρήµατα σύµφωνα µε τις παραµέτρους που έχουν 
οριστεί από το θεωρητικό πρώτο µέρος. 

Κύριος στόχος της παρούσης είναι να παρουσιάσει πότε ενδείκνυται η χρήση του 
χιούµορ στη διαφήµιση, πότε αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια των διαφηµιστών 
και πότε έχει αρνητικές επιπτώσεις. 
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Εισαγωγή 

Στην εποχή της υπερπληροφόρησης και της υπερκατανάλωσης, όπου ο µέσος 
καταναλωτής βοµβαρδίζεται καθηµερινά και ποικιλοτρόπως από καταιγισµό 
διαφήµισεων και υπερπροσφορών, ο ρόλος του διαφηµιστή να τραβήξει την προσοχή 
και να προκαλέσει το ενδιαφέρον γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Η ανάγκη για κάτι 
έξυπνο και κάτι διαφορετικό οδηγεί συχνά στη χρήση χιούµορ, όχι πάντα όµως µε 
την ίδια επιτυχία.  

Το χιούµορ χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα και η αποτελεσµατικότητα του στη 
διαφήµιση έχει πολλάκις αµφισβητηθεί. Όπως σε κάθε επιλογή ή απόφαση που 
αφορά στην επικοινωνιακή στρατηγική, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σηµαντικές 
παράµετροι προτού προβεί ο διαφηµιστής στη χρήση του χιούµορ, προκειµένου να 
στεφθεί µε επιτυχία η όποια προσπάθεια. Η παράθεση και ανάλυση αυτών των 
παραµέτρων αποτελούν το στόχο της παρούσας εκπόνησης. 
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1. Εισαγωγή στη διαφήµιση 

 

1.1 Ορισµός 

Διαφήµιση είναι η επί πληρωµή απρόσωπη παρουσίαση και προώθηση ιδεών, 
προϊόντων ή υπηρεσιών µίας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός φορέα µε σκοπό 
να επηρεάσει τη συµπεριφορά του κοινού - στόχου προς όφελος του 
διαφηµιζόµενου. 

Αναλυτικότερα:  

- Κάθε διαφηµιστική καµπάνια προϋποθέτει διαφηµιστική δαπάνη. 

- Η µορφή της επικοινωνίας είναι απρόσωπη, καθώς ο δέκτης δε νιώθει την 
υποχρέωση να εστιάσει την προσοχή του ή να ανταποκριθεί στο µήνυµα. 

- Το διαφηµιζόµενο αντικείµενο µπορεί να είναι το προϊόν ή υπηρεσία µιας 
επιχείρησης, η ίδια η επιχείρηση, ένας οργανισµός κοινής ωφελείας, ένας δηµόσιος 
φορέας, µία µη κυβερνητική οργάνωση, ένα πολιτικό κόµµα κ.α. 

- Σκοπός της διαφήµισης είναι να πείσει το κοινό να δράσει προς όφελος του 
διαφηµιζόµενου είτε πρόκειται για αύξηση των πωλήσεων του είτε για 
ευαισθητοποίηση γύρω από κάποιο θέµα είτε για τη διαµόρφωση συγκεκριµένης 
αντίληψης. 

- Κάθε διαφήµιση απευθύνεται σε συγκεκριµένο κοινό-στόχο µε κοινά δηµογραφικά  
(ηλικία, φύλο, εισόδηµα, κοινωνικοοικονοµική τάξη, µόρφωση, τόπος κατοικίας) και 
ψυχογραφικά στοιχεία (στάση απέναντι στην αγορά) και παρόµοιο τρόπο ζωής 
(lifestyle). 

 

1.2 Χαρακτηριστικά 

Βασικό χαρακτηριστικό της διαφήµισης είναι πως µπορεί να προσεγγίσει στοχευµένα 
µεγάλο πλήθος κοινού µε απλά µηνύµατα που προβάλλουν το προϊόν, τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά του και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα.  

 

1.3 Λειτουργίες 

Οι κύριες λειτουργίες της διαφήµισης είναι: 

− Να δηµιουργεί ή να διατηρεί την αναγνωρισιµότητα του brand 

− Να πληροφορεί, να ενηµερώνει ή να υπενθυµίζει για τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 

− Να διαφοροποιεί το προϊόν από τα ανταγωνιστικά 

− Να ενθαρρύνει και να πείθει για δοκιµή 

− Να δηµιουργεί συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ προϊόντων και καταναλωτών 
(brand royalty) 

 

1.4 Στάδια  

Τα βασικά στάδια από τα οποία διέρχεται η διαφηµιστική καµπάνια είναι:  
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Ο καθορισµός του διαφηµιστικού προϋπολογισµού 

Κάθε διαφηµιζόµενος καλείται να αποφασίσει το ύψος του κονδυλίου που θα 
επενδύσει στη διαφήµιση. Για τον καθορισµό του χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι 
άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο ορθές. Έτσι, το διαφηµιστικό κονδύλι µπορεί 
να είναι το διαθέσιµο κεφάλαιο της επιχείρησης ή ένα ποσοστό επί των πωλήσεων ή 
αντίστοιχο µε του ανταγωνισµού ή ίδιο µε του προηγούµενου έτους. 

Η διαµόρφωση του διαφηµιστικού µηνύµατος 

Ένα επιτυχηµένο και αποτελεσµατικό διαφηµιστικό µήνυµα σύµφωνα µε το µοντέλο 
AIDΑ (E.K. Strong, The Psychology of Selling, New York, 1925) τραβάει την προσοχή, 
κερδίζει το ενδιαφέρον, δηµιουργεί επιθυµία, οδηγεί σε δράση. 

Κατά τη δηµιουργία του µηνύµατος θα πρέπει να φροντίσουµε ώστε να είναι 
κατανοητό, να συνδέεται µε το διαφηµιζόµενο brand, να πληροφορεί για τις ανάγκες 
του καταναλωτή, να αρέσει – διασκεδάζει, να είναι ξεκάθαρο ως προς τη δοµή, τον 
στόχο και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα και να αντέχει στο χρόνο. 

Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα σωστό και αποτελεσµατικό µήνυµα, πρέπει να 
υπάρχει πλήρης γνώση του προϊόντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, του 
ανταγωνισµού, του κοινού-στόχος, της αγοράς, του επιθυµητού brand image.  

Η επιλογή και ο προγραµµατισµός των κατάλληλων µέσων  

Η επιτυχία της διαφηµιστικής καµπάνιας, εκτός από ένα αποτελεσµατικό µήνυµα, 
προϋποθέτει την σωστή επιλογή και προγραµµατισµό των κατάλληλων µέσων 
προβολής, στο κατάλληλο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται, το είδος και την εποχικότητα του προϊόντος, τη γεωγραφική κάλυψη, 
τους διαφηµιστικούς στόχους (δηµιουργία αναγνωρισιµότητας, υπενθύµιση, brand 
loyalty κλπ) και τους στόχους marketing. Τα διαφηµιστικά µέσα χωρίζονται σε κύρια 
(above the line) και δευτερεύοντα (below the line). Τα κύρια διαφηµιστικά µέσα είναι 
η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο τύπος, το διαδίκτυο και η υπαίθρια διαφήµιση, ενώ τα 
δευτερεύοντα είναι τα events, οι εκθέσεις, τα διαφηµιστικά δώρα κ.α. 

Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της εκστρατείας 

Η πιο κλασσική αλλά και αµφισβητούµενη µέθοδος µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας είναι βάση της µεταβολής του ύψους των πωλήσεων. Μπορεί ο 
απώτερος σκοπός της διαφήµισης να είναι η αύξηση των πωλήσεων, αλλά σε αυτό 
συµβάλλουν και πολλοί, διαφορετικοί παράγοντες όπως για παράδειγµα ο 
ανταγωνισµός, η διανοµή και τοποθέτηση του προϊόντος, η τιµολογιακή πολιτική κ.α. 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας βασίζεται: 

− στο βαθµό επίτευξης των διαφηµιστικών στόχων, όπως η γνώση της µάρκας (brand 
awareness), η πρόθεση των καταναλωτών για αγορά του προϊόντος (intention to 
buy), η παρουσία του προϊόντος στα νοικοκυριά, η εικόνα του κοινού-στόχος για 
την εταιρεία κλπ.  

− και στην αποτελεσµατικότητα των διαφηµιστικών µέσων (θεαµατικότητα στην 
τηλεόραση, ακροαµατικότητα στο ραδιόφωνο, αναγνωσιµότητα στον τύπο, 
επισκεψιµότητα στο internet). Στο καθένα από τα παραπάνω µέσα υπάρχουν ειδικές 
µονάδες µέτρησης, όπως τα GRPs (Gross Rating Point), οι OTS (Opportunities To 
See), το CPR (Cost Per Rating) στην τηλεόραση. 

Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας διαφοροποιείται στην περίπτωση του 
διαδικτύου, όπου σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι απόλυτα µετρήσιµα 
(pay per click, analytics etc.) λόγω της διαδραστικότητας του µέσου. 
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1.5 Είδη διαφήµισης 

Η διαφήµιση µπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε: 

! το κοινό στόχο 

− retail advertising (απευθύνεται στους τελικούς καταναλωτές) 

− business advertising (διαφηµίσεις που απευθύνονται σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες 
και άλλους επαγγελµατικούς κλάδους) 

− industrial advertising (απευθύνεται σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες για προϊόντα 
που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία) 

− trade, professional & agricultural advertising (απευθύνεται σε ειδικούς 
επαγγελµατικούς κλάδους όπως έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες) 

! τα µέσα προβολής που χρησιµοποιούνται 

− έντυπη (ηµερήσιος και περιοδικός τύπος, εντυποδιανοµή) 

− τηλεοπτική 

− ραδιοφωνική 

− διαδικτυακή 

− outdoor (pisa, panels, γιγαντοαφίσες, φωτεινές επιγραφές, στάσεις 
λεωφορείων, γήπεδα) 

− ταχυδροµική 

− διαφήµιση σε συνδυασµό µε άλλες προωθητικές ενέργειες 

! την επιδιωκόµενη λειτουργία της 

− θεσµική ή κύρους (προβάλλει τις δραστηριότητες του διαφηµιζόµενου για την 
κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική ή οικονοµική ανάπτυξη του τόπου) 

− πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική (επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 
κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα ή να προβάλλει πολιτικές ιδέες) 

− άµεσης ή έµµεσης δράσης (καλεί το κοινό να δράσει άµεσα, π.χ. ανακοίνωση 
βραχυπρόθεµης προσφοράς, ή προβάλλει κάποιο πλεονέκτηµα του προϊόντος 
προκειµένου να προκαλέσει τη δράση έµµεσα) 

! το ύφος  

− ήπια 

− δυναµική  

− επιθετική 

! τον κύκλο ζωής του προϊόντος 

− launching ή relaunching advertising (διαφηµίσεις τοποθέτησης ή 
επανατοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά) 

− teaser (προαναγγελία του προϊόντος µε αινιγµατική διάθεση που τραβά την 
προσοχή) 

− πληροφοριακή ή εκπαιδευτική (ενηµερώνει το κοινό για τη χρησιµότητα ή τη 
λειτουργία του προϊόντος ή εκπαιδεύει για τη σωστή χρήση του) 



 9 

− υπενθυµιστική (αφορά καθιερωµένα προϊόντα της αγοράς και απλώς «συντηρεί» 
την επικοινωνία τους) 

! την περιοδικότητα 

− κύρια καµπάνια προγραµµατισµένη ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

− έκτακτες εµφανίσεις ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ευκαιρίες 
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2. Η διαφήµιση στην Ελλάδα 

 

2.1. Ιστορική αναδροµή 

Σε µεγάλο βαθµό, η εξέλιξη της διαφήµισης και ευρύτερα της διαφηµιστικής 
επικοινωνίας σχετίζεται µε την ιστορική φάση στην οποία βρίσκεται µία κοινωνία, την 
κυρίαρχη πολιτισµική της διάσταση, την εξέλιξη των ΜΜΕ και την κατάσταση και το 
επίπεδο της οικονοµίας της σε αυτή την φάση, το κυρίαρχο πνεύµα της εποχής, τη  
σύνθεση, στάση και την διάθεση του ευρύτερου (αλλά και του δυνητικού 
αγοραστικού) κοινού σε σχέση µε τα ΜΜΕ και την κοινωνία σε αυτή την φάση, το 
επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς των προϊόντων, των υπηρεσιών  αλλά και των 
δικτύων διανοµής καθώς και το επίπεδο της κατανάλωσης, το συνολικό διεθνές κλίµα, 
καθώς και την επικρατούσα ιδεολογία, µεταξύ άλλων (Χαιρετάκης (2010), 
http://www2.media.uoa.gr/lectures/ad/download.php?f=media_convergence.doc [6 
Δεκεµβρίου 2013]. 

Η ιστορία της διαφήµισης στην Ελλάδα ξεκινά νωρίτερα απ’ ότι φανταζόµαστε και όχι 
πάντα µε τη µορφή που τη γνωρίζουµε σήµερα. Κατά την ελληνική αρχαιότητα 
εκµεταλλευόµενη την τέχνη της ρητορικής παίρνει την πρώτη της µορφή στην 
αρχαία αγορά και τα συµπόσια, όπου δεινοί επιχειρηµατολόγοι στρέφουν περίτεχνα 
τη συζήτηση προς ορισµένο προϊόν ή κατάστηµα, εκθειάζοντας τα πλεονεκτήµατά 
του και το συµφέρον που θα είχε όποιος έδειχνε προτίµηση σε αυτό, χωρίς να 
φανερώνουν τη διαφηµιστική σκοπιµότητα. Αυτοί, συνήθως, ήταν φίλοι ή γνωστοί 
του καταστηµατάρχη ή παραγωγού, οι οποίοι, όµως, είχαν και κάποιος όφελος ή 
αµοιβή (Κρίππας, 1978).  

Στη βυζαντινή εποχή συναντάται µε τη µορφή της βιτρίνας, ονοµαζόµενη τότε 
“προβολή” και της εµπορικής επωνυµίας που ήταν κληρονοµήσιµη και µεταβιβάσιµη, 
λεγόµενη τότε “επίκλησις”, αλλά και σαν επάγγελµα, όπου “διαλαλητάδες” 
αναλάµβαναν τη διαλάληση των προϊόντων στους δρόµους µε ορισµένη αµοιβή, 
διαδικασία η οποία κρινόταν απαραίτητη έως ότου γίνει γνωστό το προϊόν στην 
αγορά. (Κρίππας, 1978) 

Επί Τουρκοκρατίας, το καθήκον αυτό αναλαµβάνει ο ντελάλης, πρόσωπο σοβαρό µε 
δυνατή φωνή και καθαρή άρθρωση, διορισµένο κατά πόλη από τις τουρκικές αρχές, ο 
οποίος έναντι αµοιβής διαλαλεί πάσης φύσεως ανακοινώσεις, ειδήσεις, αγγελίες και 
εµπορεύµατα και στη συνέχεια ενηµερώνει εκτενώς τον εκάστοτε έµπορο για το 
αποτέλεσµα. Και ενώ στην Ευρώπη κατά τον 17ο αιώνα κάνουν την εµφάνιση τους η 
διαφηµιστική αφίσα και οι εφηµερίδες, στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται κανενός είδους 
έκδοση καθόλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. (Κρίππας, 1978) 

Κατά την εποχή της Αντιβασιλείας εκδίδεται µεταξύ άλλων η εφηµερίδα “Νέα Ηµέρα”, 
η οποία το 1841 δηµοσιεύει την πρώτη διαφήµιση µε θέµα τα λουτρά Κύθνου, η 
οποία γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία. Έτσι, ακολουθούν νέες καταχωρήσεις και οι λοιπές 
εφηµερίδες σπεύδουν να ακολουθήσουν το παράδειγµα. (Κρίππας, 1978) 

Έως το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η διαφήµιση στον τύπο έχει αποβεί συνήθεια 
µε τα διαφηµιζόµενα προϊόντα να είναι κυρίως καπέλα, υφάσµατα και δροµολόγια 
πλοίων, αλλά καταλαµβάνει κατά κανόνα ελάχιστο χώρο. Την εµφάνιση τους κάνουν 
κάποια φέιγ βολάν, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια προεκλογικών αγώνων, και η 
σποραδική χρήση κάποιων αφισών κυρίως για θεατρικές παραστάσεις ξένων θιάσων. 
Η σηµασία της διαφήµισης δεν έχει γίνει ωστόσο αντιληπτή ούτε από τους 
διαφηµιζόµενους ούτε από τον τύπο και οι εµπορικές, βιοµηχανικές, βιοτεχνικές 
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επιχειρήσεις δε δέχονται να δαπανήσουν χρήµατα για το σκοπό αυτό, µη έχοντας 
αντιληφθεί την παραγωγικότητα της δαπάνης. (Κρίππας, 1978) 

Έως τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, διαφήµιση δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο 
τοµέα εκτός από τις εφηµερίδες και ορισµένα περιοδικά. Οι καταχωρήσεις είναι 
λιγοστές, µικρές σε έκταση, γραµµένες άλλοτε στη δηµοτική και άλλοτε στην 
καθαρεύουσα, αρκετές δε είναι στα γαλλικά. Προβάλουν κυρίως αρώµατα, 
φαρµακευτικά προϊόντα, καπέλα, ρούχα και τσιγάρα (Κοσκινάς, 1993). Για πρώτη 
φορά το 1913, κατάστηµα πώλησης ιερατικών άµφιων υπό την επωνυµία Τσούτσος 
πρωτοπορεί αναγράφοντας πρωτότυπο διαφηµιστικό σλόγκαν σε τοίχο της Αθήνας 
“Όπου παπάς και Τσούτσος”. Η ενέργειά του αυτή τον καθιερώνει ως µοναδικό 
προµηθευτή αµφιών και τον καθιστά ως αντικείµενο συζήτησης, δηµοσιευµάτων και 
θεατρικών σκετς. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, ιστορείται η αναγραφή της 
επωνυµίας και της διεύθυνσης µεγάλου καταστήµατος υφασµάτων σε µαντρότοιχους 
κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών. Παράλληλα, έχει αρχίσει να γίνεται 
αντιληπτό ότι ο απλός επιχειρηµατίας δεν είναι σε θέση να σχεδιάζει και να 
επιµελείται την διαφηµιστική καταχώρηση στον τύπο και εξετάζεται το θέµα 
εξεύρεσης προσωπικού ικανού να αναλάβει τη διαφήµιση, καθότι στην πλειοψηφία 
τους είναι ακαλαίσθητες και άκοµψες. Έτσι, το 1916 στο οπισθόφυλλο εισιτηρίων 
τραµ δηµοσιεύεται διαφήµιση της Νεστλέ, εµπνευσµένη από τον µετέπειτα ιδρυτή 
της “Αλέκτωρ” Τ. Θεοφιλόπουλο. Εν τω µεταξύ, δηµιουργείται το πρακτορείο Χαλκιά, 
η πρώτη διαφηµιστική επιχείρηση στην Ελλάδα, το οποίο όµως είναι ανοργάνωτο και 
περιορίζεται στην αγορά διαφηµιστικού χώρου σε εφηµερίδες για λογαριασµό 
διαφηµιζοµένων έναντι κάποιας αµοιβής. (Κρίππας, 1978) 

Με τη λήξη των πολεµικών περιπετειών, το 1922, η ελληνική οικονοµία αρχίζει να 
στρέφεται προς τη µαζική παραγωγή µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
βιοµηχανιών να γίνεται πιο έντονος και τα παραγόµενα προϊόντα να πρέπει να 
διαφοροποιηθούν προκειµένου να αποσπάσουν ικανοποιητικό µερίδιο αγοράς (Icap, 
2009). Παράλληλα, η χρήση της επικοινωνίας για την πληροφόρηση των 
καταναλωτών αναφορικά µε τα προσφερόµενα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και 
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, εξελίσσεται σταδιακά σε σηµαντικό εργαλείο 
κοινωνικού επηρεασµού. Έτσι, η διαφήµιση αρχίζει να χρησιµοποιείται εντατικά, για 
τη δηµιουργία συγκεκριµένης εικόνας γύρω από ένα προϊόν και τη συσχέτισή του µε 
µία συµβολική αξία (Icap, 2009:2). Κατά συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας 
εξειδικευµένων και οργανωµένων διαφηµιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται 
µε όλο το κύκλωµα της διαφήµισης. Την εποχή αυτή, η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων 
είναι απότοµη και εντυπωσιακή µε πρωτοπόρο τον Κ.Κότζια, ιδρυτή της “Γκρέκα”, της 
πρώτης οργανωµένης διαφηµιστικής εταιρίας, η οποία επέφερε εντυπωσιακή 
βελτίωση στην ελληνική διαφήµιση (Κρίππας, 1978). Με την εµφάνιση των πρώτων 
δηµιουργικών γραφείων – διαφηµιστικών εταιριών, GEO, Greka, ΑΛΜΑ, Μέντωρ, 
Μηνύτωρ, Καστανάκης-Σπαχής κ.α. κάνει την εµφάνισή της η ποιότητα και τα πρώτα 
ίχνη διαφηµιστικής στρατηγικής. Σε ότι αφορά τους τρόπους διαφήµισης, κυριαρχεί 
ακόµη η διαφήµιση στον τύπο. Οι εφηµερίδες µεγαλώνουν και οι ρεκλάµες 
πληθαίνουν. Οι καταχωρήσεις γίνονται πιο φινετσάτες (Κοσκινάς, 1993). Μόλις το 
1924 δηµοσιεύεται η πρώτη ολοσέλιδη διαφήµιση σε αθηναϊκές εφηµερίδες, καθώς 
µέχρι τότε οι εκδότες απέτρεπαν επίµονα την µεγάλης έκτασης καταχώρηση. Γύρω 
στο 1928 δηµοσιεύεται και η πρώτη έγχρωµη καταχώρηση. Να σηµειωθεί πως αυτή 
την εποχή οι διαφηµιστικές µακέτες σχεδιάζονται στο χέρι. (Κρίππας, 1978). Αυτή τη 
δεκαετία εµφανίζονται και οι πρώτες διαφηµιστικές λιθογραφικές αφίσες που 
προβάλουν κυρίως τσιγάρα, ποτά, καραµέλες, µπισκότα. (Κοσκινάς, 1993) 
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2.2 Σύγχρονη διαφήµιση 

Η οργανωµένη διαφήµιση πρωτοεµφανίζεται το 1930, αλλά η χρήση της 
εντατικοποιείται µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου (Icap, 2009:2). Στις 
καταχωρήσεις πλέον εµφανίζονται τίτλοι, διαχωρίζεται το όνοµα του προϊόντος από 
το κείµενο και δίπλα στο όνοµα µπαίνει σλόγκαν. Γίνεται πλέον χρήση λογοτύπου, 
φωτογραφιών και testimonials (Κοσκινάς, 1993:84).  

Με το πέρας του πολέµου του 1940, κατά του οποίου τη διάρκεια υπήρχε λογοκρισία 
και ελάχιστες διαφηµίσεις, παρατηρείται πληθυσµιακή έκρηξη στην Αθήνα και η 
εισαγωγή των αµερικάνικων προϊόντων και συνηθειών. Η διαφήµιση προκαλεί την 
κατανάλωση, αλλά προσαρµόζεται στις συνθήκες της αγοράς. “Φωτεινές επιγραφές, 
λιθογραφικές πολύχρωµες αφίσες, κινηµατογραφικά καρτούν, επιγραφές σε µάντρες, 
ζωγραφικά ντεκόρ, µεταλλοτυπίες, διαφηµιστικά καθρεπτάκια και ηµεροδείκτες, 
ρίψεις προϊόντων από αεροπλάνα και αερόστατα και καταχωρήσεις µε σκίτσα και 
γράµµατα σχεδιασµένες στο χέρι είναι οι πιο βασικές δραστηριότητες σε εποχή όπου 
κυρίαρχο διαφηµιστικό µέσο εξακουλουθεί να είναι η εφηµερίδα.” (Παπαπολύζος, 
Μαρτζούκος, 1997:19). Το 1948 ακούγονται και οι πρώτες ζωντανές ραδιοφωνικές 
διαφηµίσεις από το Ε.Ι.Ρ. Ο κλάδος των διαφηµιστικών εταιριών, ακόµη σε νηπιακή 
ηλικία, δανείζεται συνεργάτες από άλλους χώρους – συγγραφείς, δηµοσιογράφους, 
ζωγράφους, σκιτσογράφους. “Ο διαφηµιστής «ρεκλαµαδόρος», «αγγελιοδότης», 
«µεσίτης», «τσαντάς», ανυπόληπτος, ύποπτος, αγωνίζεται να πλασάρει τις ιδέες του. 
Συχνά τα κείµενα υπαγορεύει ο ίδιος ο διαφηµιζόµενος που εµπιστεύεται µόνο τον 
εαυτό του.” (Παπαπολύζος, Μαρτζούκος, 1997:19). 

“Στη δεκαετία του  ́50 διαµορφώνεται δειλά ο διαφηµιστικός χάρτης της χώρας, 
ωστόσο τα µέσα προβολής περιορίζονται ακόµα στις εφηµερίδες, στους τότε 
ραδιοφωνικούς σταθµούς (ΕΙΡ, ΥΕΝΕΔ), στις αφίσες, τα πανό στους θερινούς 
κινηµατογράφους και σε λίγα περιοδικά” (Icap, 2009:2). Ο πόλεµος έχει τελειώσει και 
νέα προϊόντα και επαγγέλµατα εισέρχονται στην αγορά. Η ξενοµανία, η στροφή στην 
κοµψότητα και την προσωπική φροντίδα, το glamour και το ροκ έχουν κάνει την 
εµφάνιση τους. Οι οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές µεταφέρονται και στη 
διαφήµιση. Πιο συνειδητή, πιο οργανωµένη και πιο επαγγελµατική η νέα γενιά 
διαφηµιστών αξιοποιεί ταχύτατα την είσοδο των πρώτων ξένων βιοµηχανιών στην 
Ελλάδα και επενδύει σε στελέχη, εξοπλισµό, τεχνικές και διαχωρίζει τις πρώτες 
επαγγελµατικές ειδικότητες. Κοντά στην έντυπη διαφήµιση αναπτύσσεται και το 
ραδιόφωνο, που έχει πλέον σποτς και προσφερόµενα προγράµµατα, διαγωνισµούς, 
παιχνίδια, δώρα, και ραδιοφωνικά σήριαλ, αλλά εξελίσσεται και η διαφήµιση στον 
κινηµατογράφο. Παράλληλα, ιδρύεται η πανελλήνια ένωση διαφηµιστών (ΠΕΔ) και 
κυκλοφορεί το πρώτο κλαδικό περιοδικό. Το επάγγελµα ωστόσο ακόµη στο 
περιθώριο µη συνειδητοποιώντας ούτε το ίδιο ότι σε ελάχιστα χρόνια έχει φέρει τον 
πολιτισµό στα σπίτια των Ελλήνων (Παπαπολύζος, Μαρτζούκος, 1997). 

“Την επόµενη δεκαετία (1960) παρατηρείται έξαρση της διαφήµισης, µε την 
εµφάνιση των πρώτων super market, την καθιέρωση της τηλεόρασης, των 
καταστηµάτων πολυτελείας και των προϊόντων µαζικής κατανάλωσης (π.χ. Coca-
Cola). Επιπλέον, οι διαφηµιστικές εταιρείες εκσυγχρονίζονται και µετατρέπονται σε 
εταιρείες πλήρων υπηρεσιών (full service agencies).” (Icap, 2009:2). “Η πιο 
«βιοµηχανική» περίοδος της ελληνικής οικονοµίας συµβαδίζει µε τη βιοµηχανική 
εποχή της διαφήµισης στην Ελλάδα. Στην εποχή του marketing, η ελληνική 
διαφήµιση έχει πάντα δάσκαλο τις πρώτες πολυεθνικές βιοµηχανίες, που εδραίωσαν 
την παρουσία τους στη χώρα σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας.” (Παπαπολύζος, 
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Μαρτζούκος, 1997:97). Η διαφήµιση πλέον λογίζεται ως επένδυση και όχι δαπάνη και 
η αγορά έχει ωριµάσει. Οι διαφηµιστικές εταιρίες είναι πλήρως οργανωµένες και τα 
στελέχη έχουν πια διαχωριστεί σε ειδικότητες (γραφίστες, κειµενογράφους, 
επιµελητές προγραµµάτων, υπεύθυνους media). Η έντυπη διαφήµιση και οι γραφικές 
τέχνες έχουν εξελιχθεί και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η τεχνική offset. Εµφανίζονται οι 
διαφηµιστικές φωτογραφίες και οι καταχωρήσεις είναι πλέον έγχρωµες. Η χρήση του 
ραδιοφώνου είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη µε σποτς, προσφερόµενα προγράµµατα και 
δεκάδες σαπουνόπερες. Ισχυρό έγχρωµο µέσο αποτελεί και ο κινηµατογράφος. 
Εισέρχονται οι έννοιες της έρευνας αγοράς και της µέτρησης διαφηµιστικής δαπάνης. 
“Τα πρώτα βήµατα της τηλεόρασης µε προσφερόµενα προγράµµατα και σποτς 
ανοίγουν το δρόµο στην ανάπτυξη του πιο ισχυρού διαφηµιστικού µέσου. 
Δηµιουργείται η Ένωση Διαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΔΕΕ). Αλλά ο κλάδος 
ακόµη στο περιθώριο, µε δηµόσια εικόνα διαµετρικά αντίθετη του πρωτοφανούς 
δυναµισµού και των επιδόσεων του.” (Παπαπολύζος, Μαρτζούκος, 1997:97) 

Η δεκαετία του ’70 σε επίπεδο καθηµερινής ζωής είναι ιδιαίτερα καταναλωτική και 
τηλεοπτική και επηρεάζεται από τις ταχύτατες εξελίξεις των διεθνών και τοπικών 
συνθηκών. Αυτή την περίοδο εγκαθίστανται στην Ελλάδα διεθνείς διαφηµιστικές 
εταιρίες που επιταχύνουν την ανάπτυξη του κλάδου. Το αντικείµενο και ο ρόλος της 
διαφήµισης διευρύνεται, και συµβάλλει περισσότερο στης διαµόρφωση της 
καθηµερινής ζωής. Η διαφηµιστική δαπάνη στρέφεται στην τηλεόραση. 
Αναπτύσσεται το direct marketing, διευρύνεται ο ρόλος και η σηµασία της έρευνας, 
υλοποιούνται τα πρώτα φεστιβάλ διαφηµιστικών ταινιών και καταχωρήσεων, 
εκδίδονται νέα κλαδικά περιοδικά µάρκετινγκ και διαφήµισης και υπογράφεται ο 
Κώδικας Διαφηµιστικής Δεοντολογίας της ΕΔΕΕ. “Αν και δηµιουργικότατη, αυτή η 
δεκαετία υπήρξε η σκληρότερη εποχή της ελληνικής διαφήµισης. Στο θολό 
µεταπολιτευτικό κλίµα θεωρήθηκε υπεύθυνη για όλες τις συνέπειες της 
καταναλωτικής κοινωνίας και έγινε στόχος δριµύτατης κριτικής.” (Παπαπολύζος, 
Μαρτζούκος, 1997:153) 

Η δεκαετία του 1980 δικαιώνει το ρόλο και τη λειτουργία της διαφήµισης. Ο κλάδος 
γνωρίζει επαγγελµατική, κοινωνική και οικονοµική καταξίωση, καθώς το κοινό την 
κατανοεί και την αντιλαµβάνεται ως επιστήµη και τέχνη. “Τα παγκόσµια διαφηµιστικά 
δίκτυα εδραιώνουν την παρουσία τους στην Ελλάδα. Πρότυπο οργάνωσης και 
σύγχρονης τεχνολογίας, η διαφηµιστική εταιρία εξειδικεύει τις υπηρεσίες της για να 
καλύψει τις νέες επικοινωνιακές ανάγκες που δηµιουργεί η αγορά και η πολυφωνία 
των media, αξιοποιεί τις δηµόσιες σχέσεις, την προώθηση πωλήσεων, το direct 
µάρκετινγκ, τη χορηγία και χρησιµοποιεί την τέχνη, την επιστήµη, τον αθλητισµό, τη 
µαγειρική αναζητώντας συνεχώς νέους δηµιουργικούς τρόπους επικοινωνίας.” 
(Παπαπολύζος, Μαρτζούκος, 1997:205). Έως και τις αρχές της επόµενης δεκαετίας, 
κυρίαρχο ρόλο στη διαφηµιστική αγορά έχουν τα media shops, τα οποία 
δηµιουργήθηκαν ως συνεταιρισµοί των διαφηµιστικών επιχειρήσεων. Με τη 
δηµιουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης στις αρχές του 1990, η ζήτηση για διαφηµίσεις 
αυξάνεται σηµαντικά. Το γεγονός αυτό συµβάλει στη συσπείρωση των εταιρειών 
media specialists και την άσκηση εντονότερης πίεσης στα τηλεοπτικά κανάλια για την 
παροχή εκπτώσεων και µεγαλύτερων πιστώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 
κόστος της διαφήµισης να µειωθεί σηµαντικά (Icap, 2009:2). Λόγω του χαµηλού 
κόστους της τηλεοπτικής διαφήµισης, σηµειώνεται µετακύλιση διαφηµιστικής 
δαπάνης από τα έντυπα προς την τηλεόραση, µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της 
τηλεόρασης στο σύνολο της δαπάνης να φθάσει το 70% περίπου το 1995. (Icap, 
2009) 

“Από το 1998 και µετά δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εταιρείες media 
specialists των µεγαλύτερων διαφηµιστικών δικτύων στον κόσµο. Η διείσδυση 
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πολυεθνικών διαφηµιστικών δικτύων µε θυγατρικές, αξιοποιώντας ως στρατηγικούς 
εταίρους τις ελληνικές διαφηµιστικές εταιρείες, αλλάζει τα δεδοµένα στην αγορά της 
διαφήµισης. Η είσοδος µεγάλων πολυεθνικών διαφηµιζοµένων στην Ελλάδα και τα 
νέα αυξηµένα διαφηµιστικά κονδύλια, αποτελούν σοβαρό λόγο ελέγχου της ελληνικής 
αγοράς διαφήµισης. Από την άλλη πλευρά, αρκετές ελληνικές διαφηµιστικές εταιρείες 
δεν µπορούν σε πολλές περιπτώσεις να υποστηρίξουν πλήρως τις επικοινωνιακές 
ανάγκες µεγάλων Ελλήνων και ξένων πελατών, λόγω έλλειψης ικανής τεχνογνωσίας, 
αναγκαίων υποδοµών, καθώς και κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό τις οδηγεί σε 
συµµαχίες και στην ένταξή τους σε κάποιο πολυεθνικό δίκτυο.” (Icap, 2009:3). 

“Η ύφεση που χαρακτήρισε την παγκόσµια διαφηµιστική αγορά το διάστηµα 2001-
2002, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στις µεγαλύτερες διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις 
(global branding), επέτειναν τις ανακατατάξεις µεταξύ των διαφηµιστικών οµίλων τα 
τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συγκέντρωση της διαφηµιστικής 
αγοράς. Σήµερα στην παγκόσµια διαφηµιστική αγορά κυριαρχούν εφτά διεθνή 
διαφηµιστικά δίκτυα (Omnicom Group, Havas, Interpublic Group, WPP, Aegis Group, 
Publicis Groupe και Dentsu INC).” (Icap, 2009:3) 

 

2.3 Οικονοµική εικόνα σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της Icap (2009) 

 
Διάγραµµα 2.1 - Εξέλιξη της πραγµατικής διαφηµιστικής δαπάνης (1999-2008) 

 
Πηγή: ICAP 2009 

Η πραγµατική διαφηµιστική δαπάνη ακολούθησε ανοδική πορεία, µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό µεταβολής 6,8% την περίοδο 1999-2008. Το 2008 εκτιµάται ότι 
διαµορφώθηκε σε €1.965,6 εκ. περίπου, σηµειώνοντας οριακή αύξηση (κατά 0,6% σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος). 

Η διαφηµιστική δαπάνη στα κύρια µέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, 
εφηµερίδες) διαµορφώθηκε το 2008 σε €1,770 εκ. καταλαµβάνοντας το 90% 
περίπου επί της συνολικής διαφηµιστικής δαπάνης. Τα υπαίθρια µέσα απέσπασαν 
µερίδιο 9,4% την ίδια χρονική περίοδο. Σηµειώνεται ότι, η διαφηµιστική δαπάνη των 
υπαίθριων µέσων παρουσίασε µείωση το 2004 σε σχέση µε το 2003, λόγω της 
διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς µειώθηκε το δυναµικό των εταιρειών 
κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Τέλος, η κινηµατογραφική διαφήµιση 
παρουσίασε διακυµάνσεις την εξεταζόµενη περίοδο, ενώ εκτιµάται ότι ανήλθε σε 
€10,6 εκ. το 2008. 

Όσον αφορά την εξέλιξη του µεγέθους της εγχώριας αγοράς διαφήµισης για την 
διετία 2009-2010, αναµένεται ότι η συνολική αξία της θα έχει παρουσιάσει 
υποχώρηση. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι το ακριβές µέγεθος της πτώσης εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την έκβαση και τη διάρκεια της κρίσης, ενώ θα έχει επηρεάσει 
περισσότερο τους τοµείς των έντυπων µέσων. Επίσης, σε ότι αφορά την διαφήµιση 
µέσω internet, αναµένεται η συνέχιση της ανοδικής πορείας µε υψηλούς ρυθµούς, 
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ενώ η κινηµατογραφική διαφήµιση δεν αναµένεται να έχει παρουσιάσει αξιόλογες 
µεταβολές. 

 

 
Πίνακας 2.1 - Εξέλιξη της διαφηµιστικής δαπάνης στα ραδιοτηλεοπτικά κι έντυπα 
µέσα ανά κύρια κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών (2001-2008) 

 
Πηγή: ICAP 2009 

 

 
Διάγραµµα 2.2 - Διάρθρωση διαφηµιστικής δαπάνης στα ραδιοτηλεοπτικά & έντυπα µέσα 
ενηµέρωσης (2001-2008) 

 
Πηγή: ICAP 2009 

 

Η διαφηµιστική δαπάνη µέσω των περιοδικών εµφανίζει διαχρονική αύξηση µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό 11,2% την περίοδο 2001-2008. Το 2008 η διαφηµιστική δαπάνη στα 
περιοδικά ανήλθε σε 1.113,3 εκ., εµφανίζοντας αύξηση 6,2% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. 

Η διαφηµιστική δαπάνη µέσω της τηλεόρασης διαµορφώθηκε σε €862 εκ. το 2008 
έναντι €661 εκ. περίπου το 2001, αυξήθηκε δηλαδή, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
µεταβολής 3,9%. Στο παρελθόν, η τηλεόραση ήταν το µέσο το οποίο απορροφούσε 
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το µεγαλύτερο µέρος της συνολικής αξίας της διαφηµιστικής δαπάνης στα 
ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα µέσα, έως και το 2003, ενώ από το 2004 και µετά την 
πρώτη θέση καταλαµβάνουν τα περιοδικά. Το ποσοστό που κατέλαβε η τηλεόραση 
το 2008 ήταν 32,3%. 

Η διαφηµιστική δαπάνη µέσω εφηµερίδων παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 
9,4% περίπου τα τελευταία οχτώ χρόνια. Το 2008 διαµορφώθηκε σε €478,6 εκ. 
(µείωση κατά 4,2% έναντι του 2006). Η συµµετοχή των εφηµερίδων στο σύνολο της 
διαφηµιστικής δαπάνης των κυρίων µέσων ήταν 17,9%. 

Η καταγεγραµµένη διαφηµιστική δαπάνη στο ραδιόφωνο εµφάνισε συνολικά ανοδική 
πορεία µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 17,2% και ανήλθε το 2008 σε €215 εκ. 
(έναντι €70,8 εκ. το 2001). Το ποσοστό της διαφηµιστικής δαπάνης µέσω 
ραδιοφώνου επί της συνολικής δαπάνης στα Μ.Μ.Ε. για το 2008 ήταν 8,1%. 
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3. Εισαγωγή στο χιούµορ 

 

3.1 Ορισµός 

Το χιούµορ είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο (Apte, 1985, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά 2009:29). Όλες οι κοινωνίες ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης 
(αναπτυσσόµενες ή αναπτυγµένες) και τον τρόπο οργάνωσής τους (φυλετικές ή 
βιοµηχανοποιηµένες) ενθαρρύνουν την ανταλλαγή χιουµοριστικών εκφράσεων (Ziv 
1988, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά 2009:29). Σήµερα κυριαρχεί παντού, στις 
κινηµατογραφικές ταινίες, στην τηλεόραση, στα βιβλία, στις εφηµερίδες, στις 
καθηµερινές συζητήσεις και στα γκράφιτι (Apte 1985, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά 2009:29). Ακόµη όµως και στις πιο οδυνηρές για την ανθρώπινη ύπαρξη 
εποχές, το χιούµορ δεν παύει να εµπλουτίζει τη διαπροσωπική επικοινωνία. Ο 
ψυχαναλυτής Victor Frankl, ο πατέρας της λογοθεραπείας, µετά τη πολύχρονη 
παραµονή του σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά τον δεύτερο παγκόσµιο 
πόλεµο, δήλωσε για το χιούµορ: “Το χιούµορ περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο 
της ανθρώπινης υπόστασης, παρέχει την ικανότητα στο άτοµο να υποµένει κάθε 
κατάσταση” (McGhee 1999, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά 2009:29). 

Η πολυδιάστατη φύση του χιούµορ δεν έχει επιτρέψει την επικράτηση ενός κοινά 
αποδεκτού ορισµού (Weinberger και Gulas 1992, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά 
2009:29). Φιλόσοφοι όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Χοµπς, ο Καντ, ο 
Σοπενχάουερ, συγγραφείς όπως ο Τζωρτζ Έλιοτ και ψυχαναλυτές όπως ο Φρόιντ 
έχουν επιχειρήσει να διατυπώσουν τη δική τους θεωρία για το χιούµορ (Ziv 1988, 
όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά 2009:29). Καµία από της θεωρίες που έχουν 
αναπτυχθεί µέχρι σήµερα δεν φαίνεται ικανή να ερµηνεύσει όλες τις εκφάνσεις του 
φαινοµένου. 

Σύµφωνα µε τη Βικιπαιδεία, χιούµορ (αγγλ. humor ή humour) είναι, στη βασική του 
έννοια, µία ιδιαίτερη µορφή ανθρώπινης επικοινωνίας, που ως στόχο έχει να 
προκαλέσει το γέλιο. 

Λεξικολογικά δίνονται πολλαπλές επεξηγήσεις της λέξης χιούµορ. Μερικά 
παραδείγµατα είναι: 

• Εκείνη η ποιότητα της φαντασίας που δίνει στις ιδέες µια αµφίβολη ή φανταστική 
όψη, και τείνει να προκαλεί το γέλιο ή την ευθυµία µέσω κωµικών εικόνων ή 
περιγραφών. 

• Η διανοητική ικανότητα της σύλληψης, της έκφρασης, ή της εκτίµησης του 
κωµικού ή του κωµικά αντιφατικού. 

• Συµπαθής σαρκασµός, παραδοξολογία. 

• Πνευµατώδης αστεϊσµός, εύθυµη διάθεση, που εκδηλώνεται µε άκακη ειρωνεία 
και προκαλεί στους άλλους διασκέδαση και ευχαρίστηση. 

• Μορφή πνεύµατος που παρουσιάζει την πραγµατικότητα έτσι ώστε να 
προβάλλεται η διασκεδαστική και παράδοξη όψη της. 

Το χιούµορ θεωρείται µε τις παραπάνω έννοιες ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των Αγγλοσαξόνων και συνήθως η λέξη δε µεταφράζεται σε άλλες γλώσσες αλλά 
µεταφέρεται µε φωνητική απόδοση. Η πλησιέστερη ελληνική λέξη είναι η 
λέξη πνεύµα, πνευµατώδης. (http://el.wikipedia.org/wiki/Χιούµορ [17 Οκτωβρίου 
2013] 
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Η πρώτη αναγωγή της προέλευσης του αγγλικού όρου humor γίνεται στην "περί των 
χυµών του σώµατος" θεωρία του Ιπποκράτη. Βάσει αυτής της ιατρικής θεωρίας, 
υφίστανται τέσσερις κράσεις, που κάθε µία έχει σχέση µε την επικράτηση ενός από 
τους τέσσερις χυµούς του ανθρώπινου σώµατος (χολή, φλέγµα, µέλαινα χολή, αίµα). 
Όταν υπάρχει αρµονική µίξη των χυµών του σώµατος, ο άνθρωπος είναι υγιής και µε 
καλή διάθεση. (http://el.wikipedia.org/wiki/Χιούµορ [17 Οκτωβρίου 2013] 

Από την ιπποκράτειο ιατρική ο όρος χυµός, πιθανώς µε τη µορφή που είχε στην 
ευβοϊκή διάλεκτο (χυµόρ) ή µε πρώτο συνθετικό το ελληνικό χυµ- = hum- και τη 
λατινική κατάληξη -or, πέρασε στη λατινική γλώσσα ως (h)umor και σήµαινε εκτός 
από το υγρό, την υγρασία, το χυµό, και τη διάθεση. (http://el.wikipedia.org 
/wiki/Χιούµορ [17 Οκτωβρίου 2013] 

Έπειτα, οι λατινογενείς γλώσσες προσέλαβαν τον όρο και συναντάται στην 
αρχαία γαλλική γλώσσα ως umor και humor και από εκεί στην αγγλο – νορµανδική 
διάλεκτο ως humour. Άλλωστε µέχρι και σήµερα στα αγγλικά του Ηνωµένου 
Βασιλείου κυριαρχεί η µορφή humour έναντι αυτής humor. (http://el.wikipedia.org 
/wiki/Χιούµορ [17 Οκτωβρίου 2013] 

Μέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία περιεκτική θεωρία σχετικά µε το χιούµορ. Το Oxford 
Dictionary το ορίζει ως την ιδιότητα του διασκεδαστικού ή κωµικού, ιδιαίτερα όπως 
αυτή εκφράζεται στον προφορικό ή γραπτό λόγο. 

Καθώς η βαθύτερη φύση του χιούµορ δεν έχει ακόµη οριστεί, δεν αποτελεί έκπληξη 
το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει µια γενική θεωρία του χιούµορ, αλλά µάλλον µια 
συλλογή προτεινόµενων θεωριών.  

 

3.2 Οι µηχανισµοί του χιούµορ 

Οι µηχανισµοί που διέπουν το χιούµορ µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις µεγάλες 
κατηγορίες: συναισθηµατικοί, γνωστικοί και διαπροσωπικοί (McGhee 1974; Wicker, 
Barron, και Willis 1980, όπως αναφέρεται στους Spotts, Weinberger και Parsons, 
1997:18). 

Οι συναισθηµατικοί µηχανισµοί, οι οποίοι συνδέονται στενά µε τη θεωρία 
ανακούφισης του Freud 1 , αφορούν µια απελευθέρωση ενέργειας, µια βαλβίδα 
ασφαλείας για απαγορευµένα συναισθήµατα. Ως εκ τούτου, το χιούµορ θεωρείται µια 
υγιής προσαρµοστική συµπεριφορά. (Freud 1905: 1960, όπως αναφέρεται στους 
Spotts, Weinberger, Parsons 1997:18). Η θεωρία της απελευθέρωσης της έντασης 
(Rapp 1947) και η θεωρία της διέγερσης (Berlyne 1972) υποστηρίζουν την αρχική 
ένταση ή διέγερση που ακολουθείται από απελευθέρωση (Spotts, Weinberger, 
Parsons, 1997:18). 

Ο διαπροσωπικός µηχανισµός σχετίζεται µε το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο το 
χιούµορ πραγµατοποιείται. Η θεωρία της ανωτερότητας είναι ίσως η παλαιότερη 
θεωρία του χιούµορ και του γέλιου. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η οποία 
προέρχεται από τον Πλάτωνα, το γέλιο είναι αποτέλεσµα του συναισθήµατος 
ανωτερότητας προς τους άλλους και τα αστεία, τα λογοπαίγνια χρησιµοποιούνται για 
να προκαλέσουν ένα τέτοιο συναίσθηµα (LaFave 1972, όπως αναφέρεται στους 
Spotts, Weinberger, Parsons 1997:18). Άλλοι µελετητές έχουν εξετάσει την 
υποτίµηση (Cantor and Zillman 1973) και την συµπάθεια σαν διαπροσωπικούς 

                                       
1 Σύµφωνα µε τον Freud (1972) το χιούµορ αποτελεί τον σηµαντικότερο µηχανισµό άµυνας, ο οποίος 
έχει την δυνατότητα να απαλλάσσει το άτοµο από δυσάρεστα συναισθήµατα και έτσι να αντιµετωπίζει 
τις όποιες δυσκολίες ενδέχεται να προκύψουν στην καθηµερινότητα του. (Ξηνταροπούλου, 2012) 
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παράγοντες που βοηθούν στην πρόκληση χιούµορ (Spotts, Weinberger, Parsons, 
1997). 

Οι γνωστικοί µηχανισµοί σχετίζονται µε τη δοµή του µηνύµατος. Η ασυµφωνία και 
ρητορική ειρωνία (Stern 1990) είναι χαρακτηριστικές γνωστικές συσκευές. Το 
γνωστικό επίκεντρο κυριαρχείται από τη θεωρία της ασυµφωνίας, η οποία επεξηγείται 
στα συγγράµατα των Kant και Schopenhauer (Morreall 1983, όπως αναφέρεται στους 
Spotts, Weinberger, Parsons 1997:18). Η απλούστερη γνωστική άποψη είναι ότι η 
απλή έκπληξη ή ασυνέπεια είναι επαρκής για την επίτευξη χιούµορ. Άλλες απόψεις 
υποδεικνύουν ότι η ανάγκη για την επεξεργασία και την επίλυση αντιφατικών 
στοιχείων οδηγεί σε χιούµορ. Οι Alden, Hoyer και Lee (1993) ανακάλυψαν ότι ένα 
συγκεκριµένο είδος ασυµφωνίας (αναµενόµενο / απροσδόκητο), σχετιζόµενο ίσως µε 
την έκπληξη, επηρέαζε ιδιαίτερα την αποτελεσµατικότητα της αντίληψης της έντυπης 
διαφήµισης (Spotts, Weinberger, Parsons, 1997:18). 

O Speck (1987, 1991) αναγνώρισε την αξία της πιο θεωρητικής προσέγγισης και 
συµπεριέλαβε τους τρεις βασικούς µηχανισµούς χιούµορ στην εµπειρική εργασία του 
διέγερση – ασφάλεια (συναισθηµατικός), ασυµφωνία (γνωστικός) και υποτίµηση 
(κοινωνικός) (Spotts, Weinberger, Parsons, 1997:18).  

 

3.3 Οι θεωρίες του χιούµορ 

Τις προτεινόµενες θεωρίες για το φαινόµενο του χιούµορ έχουν προσπαθήσει κατά 
καιρούς διάφοροι µελετητές να οµαδοποιήσουν. Την επικρατέστερη οµαδοποίηση 
διατύπωσε ο Morreall το 1982 συµπτύσσοντας τις θεωρίες σε τρεις οµάδες: οι 
θεωρίες της ανωτερότητας, οι θεωρίες της ασυµβατότητας και οι θεωρίες της 
διέγερσης - απελευθέρωσης της έντασης (Ξηνταροπούλου, 2012). 

Έτσι, η µία οµάδα αφορά τις θεωρίες της ανωτερότητας (superiority theories) και 
εντάσσονται όλες οι θεωρίες που έχουν προταθεί και δίνουν έµφαση στα στοιχεία του 
χιούµορ που µας κάνουν να αισθανόµαστε µε κάποιο τρόπο ανώτεροι. Ένα άτοµο, 
µια ιδέα, µια οµάδα είναι ικανά να γίνουν τα αντικείµενα δυσφήµισης ή επίθεσης για 
να µπορέσουµε να νιώσουµε ανώτεροι σε σχέση µε αυτά. (Ξηνταροπούλου, 2012) 

Η δεύτερη οµάδα αφορά τις θεωρίες της ασυµβατότητας (incongruity theories), όπου 
περιλαµβάνει τις θεωρίες που χαρακτηρίζονται ως γνωστικές - αντιληπτικές, 
ασυµβατότητας - επίλυσης, έκπληξης και θεωρίες του παιχνιδιού (play theories), οι 
οποίες θεωρούν το χιούµορ ως µια µορφή παιχνιδιού. Αυτές οι θεωρήσεις εστιάζουν 
στην αντίθεση µεταξύ προσδοκιών και πραγµατικότητας (Ξηνταροπούλου, 2012). 

Η τελευταία κατηγορία αφορά τις θεωρίες διέγερσης - απελευθέρωσης έντασης (relief 
theories), όπου εντάσσονται οι θεωρίες που εκφράζουν την άποψη ότι το χιούµορ 
αποτελεί ένας τρόπος απελευθέρωσης συσσωρευµένης ψυχικής ενέργειας µέσα από 
το γέλιο αλλά και τη ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, ο οποίος θεωρεί το χιούµορ ως 
τον ωριµότερο και ισχυρότερο µηχανισµό άµυνας, ο οποίος µπορεί να µετασχηµατίζει 
ένα δυσάρεστο και επώδυνο γεγονός σε διαχειρίσιµο, βοηθώντας έτσι το άτοµο να 
αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της καθηµερινότητας (Mio & Graesser, 1991, όπως 
αναφέρεται στην Ξηνταροπούλου, 2012). 

Σύµφωνα µε τον Χατζηθωµά (2008), οι τρεις θεωρίες αντιπροσωπεύουν τρεις 
διαφορετικές σχολές σκέψης, καθώς προσεγγίζουν µε διαφορετικό τρόπο τη γέννηση 
των χιουµοριστικών εκφράσεων και αναπαραστάσεων. Ο ίδιος τις αναλύει ως εξής: 

Επίλυση Ασυµφωνίας (Incongruity Resolution) 

Η κύρια σχολή της έρευνας για το χιούµορ επικέντρωσε την προσοχή της στις 
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γνωστικές δοµές του χιουµοριστικού µηνύµατος πιστεύοντας ότι αποτελούν την αιτία 
των αντιδράσεων στο χιούµορ (Herzog και Larwin, 1988, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2008:24). Η έννοια της ασυµφωνίας, της απόκλισης δηλαδή από τις 
κανονικές προσδοκίες, αποτέλεσε το κέντρο της θεώρησής τους (Speck 1991, όπως 
αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:24). Ωστόσο, υπήρξαν δύο διαφορετικές κινήσεις 
ιδεών που προήλθαν από την ίδια κύρια σχολή. Η µία οµάδα των θεωρητικών της 
ασυµφωνίας υποστήριξε ότι η ασυµφωνία είναι απαραίτητη, αλλά και αρκετή για τη 
δηµιουργία του χιούµορ (Suls 1983, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:24).  

Αντίθετα, η δεύτερη οµάδα υπογράµµισε τη σηµασία της επίλυσης της ασυµφωνίας 
στη δηµιουργία του χιούµορ, καθώς η ασυµφωνία από µόνη της είναι πιθανό να 
µεταφραστεί και µε άλλους τρόπους πέραν του χιουµοριστικού (Suls 1983, όπως 
αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:24). Το αν η ασυµφωνία θα ερµηνευτεί ως 
χιουµοριστική εξαρτάται από: (1) τη γρήγορη επίλυση της, (2) το παιχνιδιάρικο 
πλαίσιο στο οποίο εκτυλίσσεται και (3) τη διάθεση του ακροατή (Suls 1983, όπως 
αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:24). 

Η θεωρία της ανακούφισης 

Η θεωρία της ανακούφισης εστιάζει στους συναισθηµατικούς µηχανισµούς. Σύµφωνα 
µε αυτή, ο άνθρωπος νιώθει πολύ ευχάριστα και βιώνει το χιούµορ όταν µια έντονη 
συναισθηµατική κατάσταση που του δηµιουργεί άγχος αντικαθίστασται από το 
συναίσθηµα της ασφάλειας (Berlyne 1972, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 
2008:26). 

Η θεωρία της ανωτερότητας 

Η θεωρία της ανωτερότητας προσεγγίζει το χιούµορ ως ένα κοινωνικό φαινόµενο, το 
οποίο προκύπτει µέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία των ανθρώπων. Οι 
άνθρωποι αρέσκονται να γελούν εις βάρος των άλλων, ιδιαίτερα εις βάρος αυτών που 
δε συµπαθούν. Έτσι καλύπτουν µε έναν χιουµοριστικό µανδύα την πραγµατική τους 
επιθυµία να φανούν ανώτεροι και να υποτιµήσουν τον συνοµιλητή τους (Feinberg 
1978, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:26). 

Αναζητώντας άλλες κατηγοριοποιήσεις σε ότι αφορά τα είδη του χιούµορ, διαπιστώνει 
κανείς ότι υπάρχουν πολλές ανάλογα µε την σκοπιά από την οποία εξετάζεται ο όρος. 
Κάποιοι ερευνητές εστιάζουν στις αισθήσεις, θεωρώντας ότι το χιούµορ µπορεί να 
είναι λεκτικό (αστείες ιστορίες, ανέκδοτα), οπτικό (γελοιογραφίες, καρτούν) και 
φυσικό (γκριµάτσες, φάρσες). Μερικοί εστιάζουν στο χιούµορ που συναντάµε στην 
λογοτεχνία και στο θέατρο, αναγνωρίζοντας ως είδη του κωµικού την παρωδία, τη 
σάτιρα, το µαύρο χιούµορ, τη φάρσα, την καρικατούρα, το παράλογο/παράδοξο - 
σουρεαλιστικό και την κωµωδία όπου είναι µια έννοια που περικλείει όλα τα 
παραπάνω είδη (Γιακουµάκη & Δερµεντζή 2005, όπως αναφέρεται στη 
Ξηνταροπούλου 2012). 

Μια άλλη οµαδοποίηση των τύπων που µπορεί να λάβει το χιούµορ 
πραγµατοποιήθηκε παρατηρώντας τον τρόπο που αλληλεπιδρούµε στην καθηµερινή 
κοινωνική µας δραστηριότητα. Έπειτα από πλήθος ερευνών, εξετάζοντας συζητήσεις 
που προέκυπταν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια προέκυψαν τρείς µεγάλες 
κατηγορίες χιούµορ. Πρώτον, τα ανέκδοτα, τα οποία αποτελούν «έτοιµα» αστεία που 
τα άτοµα αποµνηµονεύουν και ανταλλάσουν µεταξύ τους. Δεύτερον, το αυθόρµητο 
χιούµορ που προκύπτει κατά τη συζήτηση, το οποίο δηµιουργείται σκόπιµα από τα 
άτοµα κατά τη διάρκεια της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης και µπορεί να είναι είτε 
λεκτικό, είτε µη λεκτικό. Τέλος, το τυχαίο ή ακούσιο χιούµορ που αφορά κάθε τυχαίο 
γλωσσικό χιούµορ, όπως λάθη στην εκφορά γραπτού ή προφορικού λόγου (Martin 
2007, όπως αναφέρεται στη Ξηνταροπούλου 2012). 
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Οι Long και Graesser (1988), όπως αναφέρεται στη Ξηνταροπούλου (2012), 
πραγµατοποίησαν ένα σύστηµα ταξινόµησης του αυθόρµητου χιούµορ που µπορεί να 
προκύψει κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης καταλήγοντας σε έντεκα κατηγορίες: 
ειρωνεία, σάτιρα, σαρκασµός, υπερβολή και υποεκτίµηση, εαυτό απαξίωση, πείραγµα, 
απαντήσεις σε ρητορικές ερωτήσεις, έξυπνες - παράλογες απαντήσεις σε σοβαρές 
δηλώσεις, διττή σηµασία (µια δήλωση ή λέξη σκόπιµα παρερµηνεύεται έτσι ώστε να 
προκαλεί µια διπλή σηµασία), µετατροπή γνωστών εκφράσεων, αξιωµάτων, κλισέ σε 
νέες δηλώσεις και λογοπαίγνιο. 
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4. Το χιούµορ στη διαφήµιση 

 
4.1 Ιστορική αναδροµή 

Το χιούµορ εντοπίζεται σε έντυπες διαφηµίσεις από τα µέσα µε τέλη της δεκαετίας 
του 1800. Ίσως ωστόσο δε γίνει εύκολα αντιληπτό, καθώς οι περισσότερες φαίνονται 
ιδιόρρυθµες, αν όχι τελείως αλλόκοτες, για τα σηµερινά δεδοµένα. Το χιούµορ 
χρησιµοποιούταν περιστασιακά και µε τη µορφή εξωφρενικών αξιώσεων, µε στιχάκια, 
µε σλόγκαν που συνόδευαν αστεία καρτούν και µε µορφή που οι κριτικοί της εποχής 
αποκαλούσαν επιπόλαιου ύφους. Χρησιµοποιούσαν επίσης ρατσιστικές και 
εθνικιστικές καρικατούρες, τις οποίες απ’ ότι φαίνεται θεωρούσαν ξεκαρδιστικές 
(Εικόνα 4.1) (Beard, 1957). Η ιστορικός Pamel Laird εισηγείται ότι οι τελάληδες στα 
τέλη του 19ου αιώνα έδωσαν στους διαφηµιστές µία ακόµη επιλογή για τη χρήση 
χιούµορ,  ενώ ο µελετητής της χιουµοριστικής διαφήµισης Charles Gulas εντοπίζει 
την παλαιότερη χρήση του χιούµορ σε µηνύµατα πώλησης στις ταµπέλες των παµπ 
της Αγγλίας του 16ου αιώνα (όπως αναφέρεται στον Beard, 1957:7) 

Ωστόσο, οι περισσότεροι σοβαροί εφευρέτες της 
σύγχρονης διαφήµισης, όπως ο John E. Powers, 
ο Albert Lasker, ο John E. Kennedy, ο Claude 
Hopkins και ο Ernest E. Calkins, απέρριπταν το 
χιούµορ και δεν έβρισκαν νόηµα στο να 
ψυχαγωγούν τους αγοραστές (Beard, 1957). Ο 
ισχυρός και πρωτοπόρος διαφηµιστής George P. 
Rowell συµβούλευε: «Να είστε σοβαροί και 
αξιοπρεπής, αλλά δραστικοί και ζωηροί. Αφήστε 
το πνεύµα στην άκρη, όσο καλό και αν είναι.» 
(όπως αναφέρεται στον Beard, 1957:8) 

Οι περισσότεροι ιστορικοί συµφωνούν ότι η 
απαρχή της σύγχρονης διαφήµισης ήταν γύρω 
στο 1900 (Beard, 1957:9). Μέχρι τότε είχε τη 
µορφή ανακοινώσεων ή απλής επανάληψης του 
ονόµατος του προϊόντος και του λογοτύπου. 
Αυτές οι τεχνικές σύντοµα αντικαταστάθηκαν 
από πιο πειστικές µεθόδους που εστίαζαν 
περισσότερο στον καταναλωτή απ’ ότι στο 
προϊόν. Ο John E. Kennedy το 1904 και ο John 
E. Powers µια δεκαετία νωρίτερα υποστήριξαν 
ότι η διαφήµιση πρέπει να πείθει αλλά και να 
εξηγεί στους καταναλωτές τους λόγους για τους 
οποίους πρέπει να αγοράσουν το προϊόν 
(reason-why) (Beard, 1957). Ωστόσο, καµία από 
τις έως τότε προσεγγίσεις δε βασιζόταν ιδιαίτερα 
στο χιούµορ. Οι διαφηµιστές της εποχής υποστήριζαν πως οι άνθρωποι έτειναν να 
πείθονται περισσότερο από µία αξιοπρεπή έκκληση στη λογική παρά από την 
περιφρονηµένη ελαφρότητα (Beard, 1957). Χαρακτηριστικό το επιχείρηµα του 
Claude Hopkins (όπως αναφέται στον Beard, 1957:10) «Κάνε έκκληση για χρήµατα 
µε ανάλαφρο τρόπο και δεν θα τα πάρεις ποτέ. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν από 
κλόουν.». Ο Theodore F. MacManus από την άλλη ανέπτυξε µια πιο ατµοσφαιρική 
προσέγγιση µε πλούσια εικονογράφηση και συναισθηµατικές εκκλήσεις, που από το 
1910 προτιµούσαν οι διαφηµιστές των πιο πολυτελών προϊόντων (Beard, 1957). 

Εικόνα 4.1: Αυτή η διαφηµιστική κάρτα που 
χρονολογείται περίπου στη δεκαετία του 1870, 
προσπαθεί να διασκεδάσει χρησιµοποιώντας ένα 
ρατσιστικό στερεότυπο. Η φωτογραφία είναι 
µια ευγενική προσφορά του Ben Crane (όπως 
εµφανίζεται στον Beard 1957 
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Ούτε σε αυτή την προσέγγιση είχε θέση το χιούµορ, καθώς η διαφήµιση σχεδιαζόταν 
ώστε να αποδίδει µια ελιτίστικη εντύπωση αβίαστης ποιότητας και κλάσης. Μία κοινή 

πεποίθηση που ακούγεται µέχρι και 
σήµερα είναι ότι το χιούµορ µπορεί 
εύκολα να παραβιάσει τα πρότυπα της 
καλαισθησίας. Έτσι,πολλοί διαφηµιστές 
επώνυµων προϊόντων απέφευγαν το  
ρίσκο να υποπέσουν σε µία 
κακόγουστη προσπάθεια να γίνουν 
αστείοι (Beard, 1957). Μια άλλη 
διαδεδοµένη πεποίθηση ήταν ότι το 
χιούµορ είναι αναξιοπρεπές.  Αυτή η 
αρνητική αντιµετώπιση του χιούµορ 
θεωρείται πως ήταν απόρροια της 
γενικότερης απόρριψης κάθε 
καινοτοµίας και νεωτερισµού. Η στάση 
αυτή προέκυψε από την προσπάθεια 
των διαφηµιστών να αποβάλλουν την 
εικόνα της ανειλικρινούς, κακόγουστης 
και εξαπατητικής διαφήµισης του 
προηγούµενου αιώνα, καθώς και από 
την επιθυµία τους να ενισχύσουν το 
επαγγελµατικό και κοινωνικό προφίλ 
του κλάδου. (Εικόνα 4.2) (Beard, 2005) 

Η διαφήµιση έγινε πιο πελατοκεντρική 
κατά τη δεκαετία του 1920, όταν οι 
διαφηµιστές άρχισαν να βλέπουν την 
καταναλωτική συµπεριφορά ως 
ενστικτώδη και µη ορθολογική (Beard, 
2005). Η έρευνα του George Gallup και 
η επιτυχία κάποιων «φυλλάδων» όπως 
οι True Story Magazine και New York 
Daily News, επιβεβαίωσαν τις υποψίες 
των διαφηµιστών ότι απευθύνονταν σε 

ένα «λαϊκό» κοινό, που ανταποκρινόταν σε απλοϊκή, σκανδαλοθηρική και επιπόλαιη 
ψυχαγωγία (Fox, 1984, όπως αναφέρεται στον Beard, 2005:57). Αυτό αντανακλάται 
στην εξελισσόµενη πεποίθηση ότι το κοινό θα ανταποκρινόταν περισσότερο στις 
συναισθηµατικές εκκλήσεις απ’ ότι σε λογικά επιχειρήµατα. Αυτή η πεποίθηση κρίθηκε 
ιδιαίτερα αληθής για το γυναικείο κοινό, στο οποίο απευθύνονταν αυτή την περιόδο 
πολλές διαφηµίσεις επώνυµων προϊόντων 
(Beard, 2005:57). Από τα µέσα της 
δεκαετίας του 1930, ο πρόεδρος της 
διακεκριµένης N. W. Ayer & Son 
προειδοποιούσε τους διαφηµιστές να 
θυµούνται ότι “πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν 
αρκετή υποµονή ώστε να ξεµπερδέψουν µία 
βαριά, περίπλοκη και πολύ τεχνική 

περιγραφή των γεγονότων, όσο 
ενδιαφέροντα και αν είναι αυτά τα 
γεγονότα.” (Fry, 1935, όπως αναφέρεται 
στον Beard, 2005:57).  

Εικόνα 4.2: Διαφήµιση του 1916 για το διαφηµιστικό 
γραφείο Lord & Thomas (όπως εµφανίζεται στον Beard, 
2005). 

Εικόνα 4.3: Η χρήση του χιούµορ είχε γίνει αρκετά 
διαδεδοµένη από το 1922, ώστε να δικαιολογείται η 
προσπάθεια ενός freelance χιουµορίστα να αναζητά 
πελάτες µε αγγελία στην “Printers’ Ink” (Beard, 
2005:57) 
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Ωστόσο, ούτε η διαφήµιση µε µορφή ανακοίνωσης ούτε η διαφήµιση µε έκκληση στη 
λογική είχαν υποτροπιάσει αυτή την περίοδο (Marchand, 1985, όπως αναφέρεται 
στον Beard, 2005:57), όπως ούτε οι υποστηρικτές τους άλλαξαν άποψη σε ό,τι 
αφορά το χιούµορ. Το 1925 η “Lord & Thomas” εφιστά την προσοχή στους 
διαφηµιστές ενάντια στην υπερβολική χρήση «εξυπνάδων» µε µια δηµοσίευση στην 
“Printers’ Ink” (Εικόνα 4.4) (Beard, 2005:57).  

Παρ’ όλα αυτά, συγγράµατα της εποχής αποκαλύπτουν ότι οι διαφηµιστές είχαν 
αρχίσει να χρησιµοποιούν το χιούµορ σε µια ποικιλία καταστάσεων πώλησης, 
απορρίπτοντας το επιχείρηµα των υποστηρικτών της “reason-why” προσέγγισης ότι 
είναι καθολικά και παγκοσµίως εφαρµόσιµη (Pope, 1983, όπως αναφέρεται στον 
Beard, 2005:57). Η περιγραφή µιας καµπάνιας του 1930 αποκαλύπτει δύο ακόµη 
σηµαντικές εξελίξεις στον τρόπο σκέψης των διαφηµιστών: για πρώτη φορά 
αναφέρεται η αντίληψη ότι η διαφήµιση θα µπορούσε επωφελώς να ψυχαγωγήσει 
χωρίς να πουλάει και η αντίληψη ότι οι διαφηµιστές θα µπορούσαν να έχουν και 
άλλους στόχους εκτός από την άµεση πώληση (Beard 2005).  

Η θετική στάση απέναντι στο χιούµορ συνδέεται µε δύο άλλες εµφανείς µεταβάσεις 
της περιόδου. Πρώτον, ορισµένοι διαφηµιστές επιβεβαιώνουν την απερχόµενη 
πεποίθηση ότι το χιούµορ απευθύνεται σε όλα τα είδη κοινού (Beard, 2005). Ο 
Townsend το 1923 (όπως αναφέρεται στον Beard, 2005:59) γράφει «Κάθε άνθρωπος 
είναι επιρρεπής στο χιούµορ. Έχει αδιαµφισβήτητα παγκόσµια απήχηση». Δεύτερον, 
η περιπέτεια, το χρώµα και ο ροµαντισµός αντικαθιστούν τις υπερ-ρεαλιστικές 
ιστορίες  των προηγούµενων ετών στα best seller βιβλίων και περιοδικών, τα κόµικ 
στις εφηµερίδες και οι κωµικές σκηνές στις ταινίες γνωρίζουν ιδιαίτερη επιτυχία και 

Εικόνα 4.4: Δηµοσίευση της Lord & Thomas στην Printers’ Ink το 1925 (όπως εµφανίζεται στον Beard 2005) 
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όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στη διαφήµιση, καθώς αποδεικνύουν πως τίποτε άλλο 
δεν έχει την ίδια επιτυχία µε το γέλιο (Beard, 2005). 

Η ιµπρεσιονιστική και η ορθολογιστκή σχολή συνυπήρχαν στις δεκαετίες 1950 και 
1960. O Rosser Reeves, ενστερνιζόµενος τις απόψεις του Hopkins, ισχυριζόταν πως 
το πιο σηµαντικό στοιχείο σε µια διαφήµιση είναι η «µοναδική πρόταση πώλησης» 
(unique sales proposition – USP) και ο David Ogilvy, βασισµένος επίσης στον Hopkins 
αλλά επηρεασµένος και από την εικονογράφηση του MacManus, συµβούλευε την 
αποφυγή του χιούµορ γιατί πουλάει ανεπαρκώς (Beard, 2005). Από την άλλη, µια 
δηµιουργική επανάσταση λάµβανε χώρα αυτή την περίοδο, καθώς ο µαθητής του 
MacManus και ιδρυτής της Leo Burnett τονίζε το «εγγενές δράµα» των προϊόντων και 
υπηρεσιών και συχνά βασιζόταν στο χιούµορ και σε πλάσµατα. Άλλοι αντίπαλοι του 
Reeves ήθελαν τη διαφήµιση γοητευτική και διασκεδαστική, παράλληλα µε τον 
πωλησιακό της ρόλο, γεγονός που ενισχύθηκε µε την αύξηση της χρήσης της 
τηλεόρασης (Beard 2005). Από το 1958, στην τηλεόραση, γεγονότα και 
συγγράµµατα δείχνουν ότι οι διαφηµιστές  είχαν εξοικειωθεί επαρκώς µε τις 
χιουµοριστικές τακτικές ώστε να κάµπτουν τους ίδιους τους κανόνες τους (Beard, 
2005:61). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η δηµιουργική επανάσταση είχε «πεθάνει» 
(Della Femina, 1971, όπως αναφέρεται στον Beard, 2005:61). Μέχρι και τη δεκαετία 
του 1980, η οικονοµική ύφεση και κατ’ επέκταση η αλλαγή στις απόψεις του κοινού 
είχαν ως συνέπεια “αυτή η γενιά να θέλει να ξέρει ακριβώς τι αγοράζει περισσότερο 
από κάθε άλλη γενιά” (Angelus, 1971, όπως αναφέρεται στον Beard, 2005:62). Ο 
Ogilvy είχε δηλώσει σχετικά: «Σήµερα, δόξα το Θεό, έχουµε επιστρέψει στη δουλειά 
ως πωλητές και όχι σαν δήθεν διασκεδαστές» (Beard, 2005:62). Ο John Caples 
(copywriter) συνοψίζοντας τους «Κανόνες της Διαφήµισης», το 1975, στον δέκατο 
όγδοο κανόνα έγραφε: «Αποφύγετε το χιούµορ. Μπορείτε να διασκεδάσετε ένα 
εκατοµµύριο κόσµο και να µην πουλήσετε σε κανέναν» (Beard, 2005:62). Υπήρχαν 
ωστόσο σηµάδια µιας άλλης δηµιουργικής επανάστασης τη δεκαετία του 1980 
βασισµένης στη συναισθηµατική έκκληση και στην εικονογραφηµένη διαφήµιση 
(Sivulka, 1998, όπως αναφέρεται στον Beard, 2005:62). Ο Hal Riney, ιδιοκτήτης 
διαφηµιστικού πρακτορείου, συχνά βασιζόµενος στο χιούµορ, είχε δηλώσει: «Ζητάµε 
από τη διαφήµιση να εξαρτάται πάρα πολύ από τον ορθολογισµό και πολύ λιγότερο 
έως καθόλου από το αποτελεσµατικό στοιχείο της δουλειάς µας, το οποίο είναι το 
συναίσθηµα. Το ορθολογιστικό στοιχείο είναι απλώς αυτό που χρησιµοποιούν οι 
άνθρωποι για να δικαιολογήσουν αποφάσεις βασισµένες στο συναίσθηµα. Το να 
γνωρίζει πότε και πώς να χρησιµοποιήσει το συναίσθηµα είναι ο πιο σηµαντικός ρόλος 
στη δουλειά ενός διαφηµιστή» (Beard, 2005:62). 

Στη δεκαετία του 1990 υπήρχε µία βασική διαφωνία ανάµεσα σε αυτούς που 
πίστευαν ότι η διαφήµιση έπρεπε να κάνει άµεσα πώληση δίνοντας στους 
καταναλωτές µόνο τα γεγονότα και σε αυτούς που ήταν υπέρ της δηµιουργίας ενός 
συναισθηµατικού δεσµού µεταξύ του καταναλωτή και της µάρκας που υπερβαίνει τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος (Beard, 2005:62). Πολλοί διαφηµιστές είχαν εκφράσει 
την άποψη πως το χιούµορ είναι κατάλληλο για κάθε σενάριο πώλησης. Ο διευθυντής 
δηµιουργικού της Leo Burnett & Co είχε αναφέρει: «Η κωµωδία είναι σαν διεθνής 
γλώσσα. Είναι ένας τρόπος να κάνεις όσους παρακολουθούν να ασχοληθούν µε τη 
µάρκα σου» (Beard, 2005:62). Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι είχαν εκφράσει ανησυχίες 
παρόµοιες µε αυτές των προγενέστερων περιόδων σε ότι αφορά την αποτελεσµατική 
χρήση του χιούµορ και τη σχέση του µε τον αρµόζων ρόλο της διαφήµισης. «Το να 
αποτρέψεις τους ανθρώπους να αλλάξουν κανάλι δεν είναι επαρκής λόγος για να 
κάνεις κάτι εντελώς άσχετο από αυτό που πουλάς» (Freberg, στον Garfield, 1992, 
όπως αναφέρεται στον Beard 2005:63) 
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Οι νεότερες απόψεις των διαφηµιστών αποκαλύπτουν την τάση επικράτησης των 
συγκινησιακών και χιουµοριστικών δηµιουργικών προσεγγίσεων που στοχεύουν στην 
ψυχαγωγία και στην έξαψη του ενδιαφέροντος. Ο Lee Clow, πρόεδρος και διευθυντής 
δηµιουργικού της TBWA Chiat/Day North America, υποστήριξε το 1996 ότι «δεν θα 
πρέπει οι διαφηµιστές να αντιµετωπίζουν το χιούµορ ως πολυτέλεια. Στις µέρες µας 
θεωρείται πλέον υποχρεωτικό» (Χατζηθωµάς, 2008:19) 

 

4.2 Συνεισφορά του χιούµορ στη διαφήµιση 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του χιούµορ στη διαφήµιση έχει αυξηθεί σηµαντικά και 
κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σχεδόν οι µισές τηλεοπτικές διαφηµίσεις 
µπορούν να θεωρηθούν χιουµοριστικές (Speck, 1991, όπως αναφέρεται στον Ζώτο 
2008:250). Επιπροσθέτως, η χρήση του χιούµορ ενθαρρύνεται από την άποψη που 
επικρατεί µεταξύ των διαφηµιστών ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα πρέπει να αγγίζουν 
και να διασκεδάζουν το κοινό, γιατί µόνο έτσι έχουν πιθανότητες να υπερκεράσουν 
τα εµπόδια που τους ορθώνει το σύγχρονο, ανταγωνιστικό, επικοινωνιακό περιβάλλον 
(Marketing Magazine 1996, όπως αναφέρεται στον Ζώτο 2008:250). 

Οι Weinberger και Gulas (1992), όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά (2008), µέσα 
από την ανασκόπηση της σχετικής αρθρογραφίας αποκάλυψαν ότι το χιούµορ 
αυξάνει την προσοχή του κοινού προς τη διαφήµιση, δηµιουργεί θετική στάση τόσο 
για τη διαφήµιση όσο και για το επώνυµο προϊόν και µπορεί να ενισχύσει την 
πειστικότητα του µηνύµατος, αλλά όχι σε µεγαλύτερο βαθµό από µία διαφηµιστική 
εκτέλεση χωρίς χιούµορ. Επιπλέον, δεν επηρεάζει την αξιοπιστία της πηγής του 
µηνύµατος, ενώ αναφορικά µε την κατανόηση της διαφήµισης τα αποτελέσµατα των 
ερευνών καταδεικνύουν ότι εξαρτάται από τον τύπο του χιούµορ που 
χρησιµοποιείται, από τον τύπο του προϊόντος και από τις µεταβλητές που µετρούν 
την κατανόηση (Χατζηθωµάς, 2008:20) 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µέσω προσωπικής συνέντευξης των καταναλωτών, 
το 62% του δείγµατος απάντησε ότι οι χιουµοριστικές διαφηµίσεις  αποτελούν την 
πιο επιτυχηµένη µορφή διαφήµισης (Custer 1994/1995, όπως αναφέρεται στον Ζώτο 
2008:259), γεγονός που αποδεικνύει τη µεγάλη δηµοφιλία του χιούµορ.  

Η συνεισφορά του χιούµορ στην αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης έχει 
απασχολήσει µεγάλο αριθµό ερευνητών. Η συµβολή του στην κατανόηση της 
διαφήµισης και στην ανάκληση του επώνυµου προϊόντος είναι το σηµείο στο οποίο 
συγκεντρώνονται οι περισσότερες αντικρουόµενες απόψεις (Ζώτος, 2008). Πολλοί 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι το διαφηµιστικό ακροατήριο διασκεδάζει µε τις αστείες 
διαφηµίσεις, τις ανακαλεί µε ευκολία, αλλά πολλές φορές δεν µπορεί να θυµηθεί το 
διαφηµιζόµενο προϊόν (Roman και Maas 1976, όπως αναφέρεται στον Ζώτο 
2008:260). Σύµφωνα µε τους Weinberger και Gulas (1992), η σωστή χρήση των 
τύπων του χιούµορ και η επιλογή της κατάλληλης χιουµοριστικής στρατηγικής για την 
κάθε κατηγορία προϊόντος µπορούν να εξαλείψουν τις αδυναµίες του χιούµορ και να 
ενισχύσουν την ανάκληση στη µνήµη του αποδέκτη και την κατανόηση του 
επώνυµου προϊόντος (Ζώτος, 2008:260). 

Το χιούµορ δεν απολήγει πάντοτε στα ίδια επικοινωνιακά αποτελέσµατα γιατί η 
επιτυχία του εδράζεται σε ένα σύνολο παραγόντων, η παρανόηση των οποίων 
δύναται να οδηγήσει στην αποτυχία της διαφηµιστικής εκστρατείας. Σηµαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της χιουµοριστικής διαφήµισης θεωρούνται 
η σύνδεση του χιούµορ µε το διαφηµιστικό µήνυµα, ο βαθµός κατανόησης του 
χιούµορ από το στοχούµενο κοινό, η ένταση του χιούµορ, η ένταση και η επίλυση 
της ασυµφωνίας, ο βαθµός στον οποίο οι πληροφορίες που προβάλονται είναι 
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σχετικές ή άσχετες και αναµενόµενες ή απροσδόκητες και η διαδικασία που 
χρησιµοποιείται στη διαφήµιση για την πρόκληση του χιούµορ. (Ζώτος, 2008:260) 

 

4.3 Ταξινόµηση των χιουµοριστικών µηνυµάτων 

Ο Speck (1991) ανέπτυξε την ταξινόµηση των χιουµοριστικών µηνυµάτων ως µια 
τυπολογία για το χιούµορ που εξηγεί συγχρόνως τους γνωστικούς, τους 
συναισθηµατικούς και τους διαπροσωπικούς µηχανισµούς που το προκαλούν 
(Διάγραµµα 4.1, Spotts, Weinberger και Parsons, 1997). Η ταξινόµηση των 
χιουµοριστικών µηνυµάτων επικεντρώνεται στο χιούµορ της διαφήµισης και 
αποκαλύπτει τις δυναµικές σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ του χιούµορ και του 
διαφηµιστικού µηνύµατος. (Χατζηθωµάς, 2008:32) 

Σύµφωνα µε τον Speck (1987), το χιούµορ προκύπτει ως αποτέλεσµα των τριών 
διαδικασιών, επίλυση ασυµφωνίας, συναισθηµατική διέγερση – ασφάλεια και 
χιουµοριστική υποτίµηση. Οι τρεις αυτές διαδικασίες µπορούν να συνδυαστούν µε 
διάφορους τρόπους. Κάθε ένας από αυτούς τους συνδυασµούς αποτελεί έναν 
ξεχωριστό τύπο χιούµορ. Οι πέντε συνδυασµοί, και άρα τύποι χιούµορ, που 
προκύπτουν έχουν ως εξής: 
. Πνευµατώδες χιούµορ, που προκύπτει από τη διαδικασία µόνο της επίλυσης 
ασυµφωνίας 

. Συναισθηµατικό χιούµορ, που προκύπτει από τη διαδικασία µόνο της 
συναισθηµατικής διέγερσης – ασφάλειας 

. Σάτιρα, που προκύπτει από τον συνδυασµό της ασυµφωνίας και της 
χιουµοριστικής υποτίµησης 

. Συναισθηµατική κωµωδία, που προκύπτει από τον συνδυασµό της ασυµφωνίας και 
της συναισθηµατικής διέγερσης – ασφάλειας  

. Πλήρης κωµωδία, που προκύπτει από τον συνδυασµό και των τριών διαδικασιών 

Όπως υποστηρίζει ο Speck (1987), η χιουµοριστική υποτίµηση προϋποθέτει την 
επίλυση ασυµφωνίας προκειµένου να είναι επιτυχής. Έτσι, θεωρεί ότι οι δύο 
συνδυασµοί χιουµοριστικής υποτίµησης που δεν περιλαµβάνουν την επίλυση 
ασυµφωνίας (µόνο χιουµοριστική υποτίµηση και χιουµοριστική υποτίµηση σε 
συνδυασµό µε συναισθηµατική διέγερση - ασφάλεια) δεν αποτελούν «βιώσιµες» 
µορφές χιούµορ.  

Εκτός από τους βασικούς µηχανισµούς του χιούµορ, ο Speck παρουσίασε µια 
ευρύτερη τυπολογία του χιούµορ που περιλαµβάνει τη σύνδεση του χιούµορ µε µια 
διαφήµιση σε τρία επίπεδα: (1) µε βάση την πρόθεση της διαφήµισης, (2) δοµική και 
(3) θεµατική. Και οι τρεις τύποι σύνδεσης αποτελούν µέρος του πλαισίου στο 
Διάγραµµα 4.1. Η επεξεργασία της σχετικότητας από τον Speck έχει τις ρίζες της στη 
λογοτεχνική θεωρία και σηµειολογία, και είναι η πιο ολοκληρωµένη στη διαφηµιστική 
βιβλιογραφία. (Spotts, Weinberger και Parsons, 1997) 

Η σύνδεση βάση της πρόθεσης αναφέρεται στο πώς το χιούµορ σχετίζεται µε τον 
τύπο του µηνύµατος και την επεξεργασία του µηνύµατος. Ο Speck ταξινοµεί αυτή τη 
σύνδεση µε βάση το αν στη διαφήµιση κυριαρχεί το χιούµορ ή αν κυριαρχεί το 
µήνυµα. Στις διαφηµίσεις που κυριαρχεί το χιούµορ, η διαδικασία του χιούµορ 
υπερέχει του µηνύµατος. Ως εκ τούτου, εάν αφαιρεθούν τα χιουµοριστικά στοιχεία, η 
διαφήµιση δεν βγάζει πλέον νόηµα. Στις διαφηµίσεις που κυριαρχεί το µήνυµα, το 
χιούµορ υπάγεται στο σύνολο του µηνύµατος και µπορεί να αφαιρεθεί από τη 
διαφήµιση χωρίς απώλεια στην κατανόηση του µηνύµατος. Οι διαφηµίσεις που έχουν 
ως κυρίαρχο στοιχείο το µήνυµα µπορεί να εστιάζουν είτε στην εικόνα είτε στην 
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πληροφορία. Αυτές που εστιάζουν στην εικόνα έχουν λεκτικό ή/και οπτικό 
περιεχόµενο που ενισχύει την πιο άπιαστη εικόνα ή φήµη του προϊόντος, ενώ αυτές 
που εστιάζουν στην πληροφορία επικεντρώνονται στα πιο απτά χαρακτηριστικά ή την 
τιµή του προϊόντος (Spotts, Weinberger και Parsons, 1997:18). 

Η δοµική σύνδεση αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάµεσα στο χιούµορ και τα µέρη του 
µηνύµατος της διαφήµισης. Στις διαφηµίσεις που κυριαρχεί το χιούµορ, η δοµική 
σύνδεση αναφέρεται στην ενσωµάτωση -  ενοποίηση  (ή την έλλειψη αυτής) των 
δευτερευόντων στοιχείων του µηνύµατος µε το χιούµορ. Στις διαφηµίσεις που 
κυριαρχεί το µήνυµα, η δοµική σύνδεση αφορά τη συντακτική σύνδεση, την οποία ο 
Speck ορίζει ως την τοποθέτηση του χιούµορ µέσα στη διαφήµιση (Spotts, 
Weinberger και Parsons, 1997:20). 

 

Τέλος, η θεµατική σύνδεση  είναι η σχέση µεταξύ του χιούµορ και του περιεχοµένου 
του µηνύµατος. Στις θεµατικά συσχετισµένες διαφηµίσεις το χιούµορ σχετίζεται µε το 

Κατηγορία Προϊόντος 

Διαφηµίσεις που προορίζονται να 
είναι χιουµοριστικές 

Μηχανισµοί χιούµορ 
Ασυµφωνία (γνωστικός) 

Διέγερση – Ασφάλεια (Συναισθηµατικός) 
Απαξίωση (κοινωνικός) 

 

Διαφηµίσεις που κυριαρχεί 
το χιούµορ 

Διαφηµίσεις που κυριαρχεί το µήνυµα 
− Εικόνα 

− Πληροφορία 

Σύνδεση δευτερευόντων στοιχείων 
µηνύµατος µε το χιούµορ 

 

Συντακτική σύνδεση (θέση) του 
χιούµορ στο µήνυµα 

 

Θεµατική σύνδεση του περιεχοµένου 
του µηνύµατος µε το χιούµορ 

Διάγραµµα 4.1 - Ταξινόµηση Χιουµοριστικών Μηνυµάτων (Spotts, Weinberger και Parsons, 1997) 
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προϊόν, τις χρήσεις, τα οφέλη, το brand name και τον µέσο χρήστη του. Αντιθέτως, 
σε θεµατικά µη συσχετισµένες διαφηµίσεις, το χιούµορ δεν σχετίζεται µε το προϊόν 
και τις σχετικές αξιώσεις του (Spotts, Weinberger και Parsons, 1997:20). 

 

4.4 Σύγκριση ελληνικής και ξένης χιουµοριστικής διαφήµισης 

Πολύ λίγες µελέτες έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στην παγκόσµια χρήση της 
χιουµοριστικής διαφήµισης (Αlden κ.ά., 1993, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 
2009:43), παρότι το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον δηµιουργεί την ανάγκη για 
παγκόσµιες εκστρατείες και διαπολιτισµικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Χατζηθωµάς, 
2009). Μια σύνθεση των συµπερασµάτων όλων των ερευνών που έχουν διενεργηθεί 
έως σήµερα, παρέχει αποδείξεις για την παγκόσµια διεισδυτικότητα του γελοίου 
στοιχείου (Ludicrous) στις χιουµοριστικές διαφηµίσεις (Toncar 2001, Αlden και Martin 
1995, Αlden κ.ά. 1993, Hanna κ.ά. 1994, Weinberger και Spotts 1989, όπως 
αναφέρονται στον Χατζηθωµά 2009:44) 

Στο διεθνές περιβάλλον κάθε χρόνο επενδύονται δισεκατοµµύρια δολάρια στην 
έντυπη χιουµοριστική διαφήµιση (Kellaris και Cline 2007, Spotts κ.ά., 1997, όπως 
αναφέρονται στον Χατζηθωµά 2009:41). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τους Biswas 
κ.ά. (1992), η χρήση του χιούµορ ανέρχεται στο 10.8% επί του συνόλου των 
έντυπων διαφηµίσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στο 22.8% στη 
Γαλλία (Χατζηθωµάς, 2009:41). 

Ο Χατζηθωµάς το 2009 διεξήγαγε σχετική έρευνα συγκρίνοντας τη χρήση του 
χιούµορ ανάµεσα στην ελληνική και τη βρετανική έντυπη διαφήµιση, µέσα από την 
ανάλυση περιεχοµένου ενός δείγµατος 7.337 αγγλικών και 5.014 ελληνικών έντυπων 
διαφηµίσεων και έχοντας ως βάση την ταξινόµηση των χιουµοριστικών µηνυµάτων 
του Speck (1991) και την θεωρία του Hofstede (2001) για τις πολιτισµικές αξίες που 
επικρατούν στις διαφορετικές χώρες (τάση για αποφυγή της αβεβαιότητας και 
ατοµικότητα/συλλογικότητα).  

Σύµφωνα µε την έρευνα του Χατζηθωµά (2009), προκύπτει ότι το 33,6% των 
βρετανικών διαφηµίσεων και το 27% των ελληνικών διαφηµίσεων είναι 
χιουµοριστικές. Αυτό το αποτέλεσµα επικυρώνει προηγούµενες µελέτες που έχουν 
δείξει ότι οι βρετανικές διαφηµίσεις είναι πιο χιουµοριστικές από τις αµερικάνικες 
(Weinberger και Spotts 1989), τις τσέχικες (Koudelova και Whitelock 2001) και τις 
γαλλικές διαφηµίσεις (Whitelock και Rey 1998). Αυτά τα συµπεράσµατα 
καταδεικνύουν ότι οι Βρετανοί διαφηµιστές αρέσκονται ιδιαιτέρως στη χρήση του 
χιούµορ (Χατζηθωµάς, 2009:68). 

Η έρευνα του Χατζηθωµά (2009) αποκάλυψε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των βρετανικών και των ελληνικών χιουµοριστικών διαφηµίσεων. Σε 
µία ατοµικιστική κουλτούρα, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, που δεν αντιµάχεται την 
ύπαρξη αβεβαιοτήτων, χρησιµοποιούνται πιο επιθετικές και συναισθηµατικές 
χιουµοριστικές διαφηµίσεις. Ειδικότερα, οι βρετανικές διαφηµίσεις, συγκρινόµενες µε 
τις ελληνικές, ενσωµατώνουν περισσότερες χιουµοριστικές εκκλήσεις. Επιπλέον, οι 
Βρετανοί διαφηµιστές προτιµούν τη διαδικασία συναισθηµατική διέγερση - ασφάλεια, 
το συναισθηµατικό χιούµορ και την πλήρη κωµωδία και δίνουν έµφαση στις 
χιουµοριστικές διαφηµίσεις όπου κυριαρχεί το χιούµορ. Από την άλλη πλευρά, σε µια 
χώρα που έχει µία συλλογική κουλτούρα, που αποστρέφεται τις αβεβαιότητες, όπως 
είναι η Ελλάδα, καταλληλότερες θεωρούνται οι πιο ουδέτερες χιουµοριστικές 
διαφηµίσεις οι οποίες δεν απηχούν δυσάρεστα στο κοινό. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα 
ένα µικρότερο ποσοστό έντυπων διαφηµίσεων ενσωµατώνει χιούµορ. Επιπλέον, οι 
απλούστερες µορφές χιούµορ, δηλαδή η επίλυση της ασυµφωνίας και το 
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πνευµατώδες χιούµορ, αποτελούν τον πυρήνα των περισσότερων χιουµοριστικών 
διαφηµίσεων στην Ελλάδα (Χατζηθωµάς, 2009:74). 

Στο ίδιο πνεύµα, ο Hillebrand κατέδειξε (1992) ότι οι Γερµανοί διαφηµιστές 
χρησιµοποιούν χιουµοριστικές διαφηµίσεις σε µικρότερο βαθµό, έναντι των 
Αµερικανών, Βρετανών και Γάλλων διαφηµιστών (Χατζηθωµάς, 2009:74). Εκτός 
αυτού, η νοοτροπία των Γερµανών να αποφεύγουν τον κίνδυνο, οδηγεί τους 
διαφηµιστές στο να προτιµούν τη ασυµφωνία και την έκπληξη περισσότερο από 
κάποιες άλλες πιο επιθετικές διαδικασίες γέννησης του χιούµορ (Hillebrand 1992, 
όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2009:74). Στη Ρωσία, (µια συλλογική κοινωνία 
που αποφεύγει τις πιθανές αβεβαιότητες), το ακραίο ή παράλογο χιούµορ (Gag 
Humor), που είναι ένα είδος φάρσας (Stern, 1996, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2009:74), δεν είναι δηµοφιλές, γιατί οι Ρώσοι καταναλωτές δεν µπορούν 
να το κατανοήσουν (Six, 2005, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2009:74). 
Αντίθετα, στις ΗΠΑ, οι διαφηµίσεις που ενσωµατώνουν ακραίο ή παράλογο χιούµορ 
θεωρούνται εξαιρετικά αστείες (Six, 2005, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 
2009:74). Επιπλέον, στην Ιαπωνία, µια συλλογική κουλτούρα, που αποφεύγει τις 
αβεβαιότητες, οι διαφηµιστές χρησιµοποιούν σε µικρότερο βαθµό επιθετικές 
χιουµοριστικές τεχνικές σε σύγκριση µε τους Αµερικάνους συναδέλφους τους (Lin, 
1993, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2009:74). ∆ιαφαίνεται ότι ακόµα και µικρές 
διαφορές στις διαστάσεις που περιγράφονται από το υπόδειγµα του Hofstede (2001) 
µπορούν να οδηγήσουν σε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη χρήση του χιούµορ 
στη διαφήµιση. Έτσι, η αµερικάνικη χιουµοριστική διαφήµιση τείνει να εστιάζει στο 
γελοίο στοιχείο (Ludicrous), ενώ η βρετανική διαφήµιση υιοθετεί σε µεγαλύτερο 
βαθµό τη σάτιρα, µια πιο προσβλητική τεχνική γέννησης του χιούµορ (Weinberger 
και Spotts 1989, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2009:74). 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έντυπες χιουµοριστικές διαφηµίσεις 
υιοθετούν κυρίως τη διαδικασία επίλυσης της ασυµφωνίας και το πνευµατώδες 
χιούµορ, τόσο στο Ηνωµένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα (Χατζηθωµάς, 2009:74). 

Οι διαφηµίσεις που περιέχουν αναλυτικές εξηγήσεις για τα οφέλη που προσφέρει το 
διαφηµιζόµενο προϊόν αποτελούν µια συνηθισµένη δηµιουργική στρατηγική στις 
συλλογικές χώρες που αποφεύγουν το ρίσκο, όπως είναι για παράδειγµα η Ελλάδα 
(Yeoh, 2000, De Mooij, 1998, Hofstede, 1980, όπως αναφέρονται στον Χατζηθωµά 
2009:75). Οι Έλληνες διαφηµιστές προτιµούν τις χιουµοριστικές διαφηµίσεις που 
έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο την πληροφορία. Οµοίως, η De Mooij (1998) πρότεινε ότι 
οι Γερµανοί επιλέγουν τις διαφηµίσεις που προσφέρουν σαφείς τεχνικές λεπτοµέρειες. 
Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από τη γενική τάση των συλλογικών κοινωνιών, που 
αποστρέφονται τον κίνδυνο, να ψάχνουν για επαρκείς πληροφορίες, προκειµένου να 
µειώσουν την αντιλαµβανόµενη αβεβαιότητά τους (Zaheer και Zaheer, 1997, όπως 
αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2009:75). Επιπλέον, φαίνεται ότι οι Βρετανοί και οι 
Έλληνες διαφηµιστές προτιµούν τις δοµικά και θεµατικά συσχετισµένες έντυπες 
διαφηµίσεις, οι οποίες µπορούν να ενισχύσουν την τελική επικοινωνιακή 
αποτελεσµατικότητα (Kellaris και Cline, 2007, Beard, 2005, Αlden κ.ά., 1993, όπως 
αναφέρεται στον Χατζηθωµά 2009:75). 

Η έρευνα στο πεδίο της χιουµοριστικής τηλεοπτικής διαφήµισης δείχνει ότι το 
χιούµορ σήµερα χρησιµοποιείται συχνότερα απ’ ότι στο παρελθόν. Όπως αναφέρει ο 
Beard (2005:54), τα ποσοστά χρήσης του στην τηλεοπτική διαφήµιση των ΗΠΑ 
κυµαίνονται από 11 έως 24 τοις εκατό (Alden, Hoyer και Lee 1993; Weinberger και 
Spotts 1989; Speck 1991) µέχρι και έως 50 τοις εκατό (Burnett, Fisk και Lunsford 
1987; Speck 1987). Οι ερευνητές αναφέρουν παρόµοια ή υψηλότερη χρήση και σε 
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άλλες χώρες (Alden, Hoyer και Lee 1993; Toncar 2001; Weinberger and Spotts 
1989).  

Ο Speck (1987), ακολουθώντας τη µεθοδολογία της ταξινόµησης των χιουµοριστικών 
µηνυµάτων, συµπέρανε ότι το 51% των διαφηµίσεων στις ΗΠΑ περιέχει κάποιο είδος 
χιούµορ. (Χατζηθωµάς, 2008) 

Οι Weinberger και Spotts (1989:39), συγκρίνοντας την τηλεοπτική διαφήµιση σε 
Η.Π.Α. και Ηνωµένο Βασίλειο, αναφέρουν ότι ένα σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό 
διαφηµίσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο (35.5% έναντι 24.4%) χαρακτηρίζονται 
χιουµοριστικές. Και στις δύο χώρες το χιούµορ χρησιµοποιείται κυρίως για προϊόντα 
χαµηλής ανάµειξης και λιγότερο για προϊόντα υψηλής. (Alden, Hoyer & Lee, 1993:65) 

Ο Toncar (2001) αναπαρήγαγε µερικώς την έρευνα των Weinberger and Spott’s 
(1989) και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συνολική χρήση του χιούµορ έχει 
εξοµοιωθεί περισσότερο µεταξύ των δύο χωρών (33% στο Ηνωµένο Βασίλειο και  
28% στις ΗΠΑ). (Hatzithomas και Boutsouki, 2009) 

Οι Alden και Martin το 1996, µελετώντας τα παγκόσµια και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά του χιούµορ στη διαφήµιση, διεξήγαγαν έρευνα για τη χρήση του 
χιούµορ στην τηλεοπτική διαφήµιση στην Ιαπωνία, συγκρίνοντας τη µε ανάλογα 
στοιχεία από προγενέστερες έρευνες για τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τις 
Η.Π.Α., την Κορέα και την Ταϋλάνδη. 

 

Οι Koudelova and Whitelock (2001) στη διαπολιτισµική τους ανάλυση µεταξύ των 
Τσέχικων και Βρετανικών διαφηµίσεων υποδεικνύουν ότι το 25.8% των βρετανικών 
και το 8.9% των τσέχικων  κρίθηκαν να έχουν χιουµοριστική πρόθεση. (Hatzithomas 
και Boutsouki, 2009:5) 

Οι Χατζηθωµάς και Μπουτσούκη (2006), αξιοποιώντας την ίδια µεθοδολογία µε τον 
Speck (1987) κατέδειξαν ότι το 37.8% των διαφηµίσεων στην ελληνική τηλεόραση 
περιέχει κάποιο είδος χιούµορ. (Χατζηθωµάς, 2008:20). 

 

 

 

Πηγή: D. Alden & D. Martin 1996 
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4.5 Χιούµορ και τύποι προϊόντος 

Το χιούµορ είναι πιθανότερο να ενισχύσει την ανάκληση, την αξιολόγηση και την 
πρόθεση για αγορά, όταν το χιουµοριστικό µήνυµα ταυτίζεται µε τους διαφηµιστικούς 
στόχους και θεωρείται κατάλληλο για την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν 
(Alden, Hoyer & Lee, 1993:65). Οι κατηγορίες των προϊόντων αλληλεπιδρούν µε τα 
executional factors (όπως είναι το χιούµορ) επηρεάζοντας το αντίκτυπο της 
διαφήµισης και έτσι η επίδραση του χιούµορ στο επώνυµο προϊόν εξαρτάται από 
παράγοντες που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο προϊόν (Eisend, 2009:193). 

Η πρώτη προσπάθεια συσχέτισης της κατηγορίας του διαφηµιζόµενου επώνυµου 
προϊόντος µε τη χρήση του χιούµορ έγινε από τους Madden και Weinberger (1984), 
µέσα από την µελέτη των απόψεων των επαγγελµατιών της διαφήµισης 
(Χατζηθωµάς, 2008:52). Οι Madden και Weinberger κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 
το χιούµορ είναι καταλληλότερο για την προβολή των καταναλωτικών µη διαρκών 
προϊόντων (70%), των επιχειρηµατικών υπηρεσιών (47%), των διαρκών προϊόντων 
(37%), για τη διαφήµιση του λιανεµπορίου (36%), ενώ η χρήση του ενδείκνυται 
λιγότερο στην προβολή βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών προϊόντων (B2B) (24%) 
και στις εταιρικές διαφηµίσεις (13%) (Χατζηθωµάς, 2008:53). Ο παραπάνω 
διαχωρισµός των προϊόντων σε κατηγορίες, παρότι θεωρείται κλασσικός για την 
οικονοµική επιστήµη, δε λαµβάνει υπόψη του τον τρόπο µε τον οποίο αποφασίζουν 
οι καταναλωτές (Spotts, Weinberger και Parsons, 1997, στον Χατζηθωµά, 2008:53). 

Ένα εννοιολογικό σχήµα που να εξηγεί την αποτελεσµατικότητα του χιούµορ όταν 
χρησιµοποιείται σε διαφορετικά προϊόντα µπορεί να βρεθεί στις τυπολογίες 
προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί µε βάση το Elaboration Likelihood Model2 (ELM; 
Petty and Wegener 1999, στον Eisend, 2009:193). Έχουν αναπτυχθεί αρκετές 
τυπολογίες προϊόντων που επιχειρούν να ενσωµατώσουν την ιδέα του ELM, το οποίο 
κάνει διάκριση µεταξύ χαµηλών και υψηλών κινήτρων και ικανότητας αξιολόγησης 
κατά την επεξεργασία ενός (διαφηµιστικού) µηνύµατος (Eisend, 2009:193). Κάθε 
τυπολογία (Rossiter et al. 1991; Vaughn 1980, 1986; Weinberger et al. 1994) ορίζει 
µία µήτρα από τέσσερα πεδία µε µία διάσταση ανάµιξης / ρίσκου και µία διάσταση 
λειτουργικότητας. Ως ανάµιξη θεωρείται τον αν οι πληροφορίες της διαφήµισης 
αξίζουν επεξεργασίας ή όχι και είναι ως επί το πλείστον αντιληπτή ως το αποτέλεσµα 
του πιθανού ρίσκου. Η κατάταξη των προϊόντων στη διάσταση της λειτουργικότητας 
διακρίνει τα προϊόντα σε λειτουργικής αξίας (σκέψη, πληροφόρηση) και εκφραστικής 
αξίας (αίσθηση, συναίσθηµα). (Eisend, 2009) 

Μια κλασική µήτρα διαχωρισµού των προϊόντων σε κατηγορίες βάσει της διαδικασίας 
λήψης αγοραστικής απόφασης είναι το πλέγµα FCB (Foot, Cone and Belding grid) 
(Vaughn 1980, 1986, Varey, 2002 όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008). 
Σύµφωνα µε αυτό, τα προϊόντα χωρίζονται σε τέσσερις κύριες οµάδες βάσει του 
επιπέδου ρίσκου που επωµίζεται ο καταναλωτής κατά την αγορά τους (χαµηλό ή 
υψηλό ρίσκο ή αλλιώς χαµηλή ή υψηλή ανάµιξη) και βάσει ενός δεύτερου άξονα που 
ονοµάζεται σκέφτοµαι (think) – νιώθω (feel) (Varey 2002, Weinberger και Spotts 
1989, Toncar 2001, όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά, 2008:53). Οι τέσσερις 
κατηγορίες προϊόντων είναι τα υψηλής ανάµιξης που απαιτούν σκέψη (για 
παράδειγµα τα αυτοκίνητα, τα σπίτια και οι ηλεκτρικές συσκευές), τα υψηλής 

                                       
2 Το υπόδειγµα πιθανότητας επεξεργασίας (Elaboration Likelihood Model, ELM) υποστηρίζει ότι όταν ο 
αποδέκτης ενός διαφηµιστικού ερεθίσµατος έχει κίνητρο, αλλά και ικανότητα να αξιολογήσει ένα 
µήνυµα, τότε και η πιθανότητα επεξεργασίας της παρεχόµενης πληροφορίας είναι υψηλή (Κεντρική 
Επεξεργασία). Αντίθετα, όταν ο αποδέκτης δεν έχει κίνητρο, αλλά και ικανότητα να αξιολογήσει ένα 
µήνυµα, τότε και η πιθανότητα επεξεργασίας της παρεχόµενης πληροφορίας είναι χαµηλή (Περιφερειακή 
Επεξεργασία) (Ζώτος 2008, σελ. 372, Petty κ.ά., 1981). 
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ανάµιξης που διεγείρουν τις αισθήσεις (λόγου χάρη τα κοσµήµατα και τα προϊόντα 
µόδας), τα χαµηλής ανάµιξης που βασίζονται στην σκέψη (για παράδειγµα το 
φαγητό, ο καφές και τα καθαριστικά) και τα χαµηλής ανάµιξης που διεγείρουν τις 
αισθήσεις (µπύρες, τσιγάρα, γλυκά κ.α.) (Χατζηθωµάς, 2008:54). 

Οι Weinberger και Spotts (1989) κατέδειξαν ότι στη διαφηµιστική αγορά των ΗΠΑ το 
χιούµορ χρησιµοποιείται κυρίως στα προϊόντα χαµηλής ανάµειξης που διεγείρουν τις 
αισθήσεις (37,9%), λιγότερο στα προϊόντα υψηλής ανάµιξης (23,9%) και χαµηλής 
ανάµιξης που απαιτούν σκέψη και καθόλου στα προϊόντα υψηλής ανάµιξης που 
διεγείρουν τις αισθήσεις. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το Ηνωµένο Βασίλειο είναι 56,2% 
στα προϊόντα χαµηλής ανάµειξης που διεγείρουν τις αισθήσεις, 25% στα προϊόντα 
υψηλής ανάµιξης και 31,8% στα χαµηλής ανάµιξης που απαιτούν σκέψη και 20% στα 
προϊόντα υψηλής ανάµιξης που διεγείρουν τις αισθήσεις (Weinberger & Spotts 1989, 
όπως αναφέρεται στον Χατζηθωµά 2008:54). 

Οι Weinberger και Campbell (1991), ερευνώντας 1600 ραδιοφωνικά σποτ, βρήκαν 
σηµαντική διαφοροποίηση στη χρήση του χιούµορ ανάµεσα στις κατηγορίες 
προϊόντων του πλέγµατος FCB (Weinberger και Gulas, 1992:52). Στα προϊόντα 
υψηλής ανάµιξης που διεγείρουν τις αισθήσεις (ρούχα, αρώµατα κλπ) µόνο το 10% 
των διαφηµίσεων ήταν χιουµοριστικής φύσεως. Αντιθέτως, στα προϊόντα χαµηλής 
ανάµιξης που διεγείρουν τις αισθήσεις το 39,6% των διαφηµίσεων ήταν 
χιουµοριστικές (Weinberger και Gulas, 1992:52). Επιπλέον, η επίδραση του χιούµορ 
φαίνεται να διαφοροποιείται ανάµεσα στα κελιά της µήτρας FCB. Οι Weinberger και 
Campbell (1991) διαπίστωσαν ότι το θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ, όταν 
χρησιµοποιείται για προϊόντα υψηλής ανάµιξης που διεγείρουν τις αισθήσεις, έχει 
σηµαντικά υψηλότερο βαθµό ανάκλησης από ότι το θεµατικά µη συσχετισµένο 
χιούµορ ή την έλλειψη χιούµορ. Αντιθέτως, η έλλειψη χιούµορ αποδείχτηκε ως η πιο 
αποτελεσµατική τακτική για τα προϊόντα υψηλής ανάµιξης που απαιτούν 
σκέψη(Weinberger και Gulas, 1992:52). Τα αποτελέσµατα αυτά συµµερίζονται και 
άλλοι ερευνητές (Bauerly, 1990, Scott, Klein και Bryant, 1990, Stewart και Furse, 
1986). 

Οι Gulas και Weinberger (2006) συνοψίζουν τις τυπολογίες σε µια µήτρα χρωµάτων 
των προϊόντων (Product Color Matrix), διακρίνοντας τα σε λευκά, κόκκινα, µπλε και 
κίτρινα αγαθά (Eisend, 2009:194). Σύµφωνα µε τους Rossiter κ.α. (1991) και τους 
Gulas και Weinberger (2006), χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές για κάθε χρώµα. 
H καταλληλότητα του χιούµορ στη διαφήµιση για κάθε χρώµα µπορεί να προέρχεται 
λαµβάνοντας υπόψη ένα άλλο κρίσιµο παράγοντα: τη συσχέτιση µεταξύ του 
προϊόντος και του χιούµορ, δηλαδή αν το χιούµορ είναι θεµατικά συσχετισµένο µε το 
διαφηµιστικό µήνυµα για το προϊόν ή όχι. (Eisend, 2009:194). 

Σύµφωνα µε τον Eisend (2009:194): 

• Τα λευκά αγαθά είναι υψηλής ανάµιξης/ υψηλού ρίσκου και λειτουργικά προϊόντα 
και ενέχουν αρκετό ρίσκο ώστε να αξίζουν την επεξεργασία των πληροφοριών µε 
πιο λεπτοµερή τρόπο. Οι διαφηµίσεις αυτών των προϊόντων θα πρέπει να 
παρουσιάζουν τα οφέλη του προϊόντος µε πειστικό τρόπο έτσι ώστε ο αποδέκτης 
να αντιλαµβάνεται τα κυριότερα σηµεία της διαφήµισης, χωρίς να είναι 
απαραίτητο να του αρέσει η διαφήµιση (ωστόσο, η αρέσκεια προς τη διαφήµιση 
δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις). Το χιούµορ µπορεί να χρησιµεύσει ως θεµατικά 
συσχετισµένο επιχείρηµα, ιδιαίτερα όταν οι καταναλωτές ασχολούνται µε την 
επεξεργασία λεπτοµερών πληροφοριών (Zhang και Zinkhan 2006, στον Eisend, 
2009:194). Ως εκ τούτου, το θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ προσφέρει 
ισχυρισµούς για τα οφέλη του προϊόντος και µπορεί να βοηθήσει στην πώληση 
του, ενώ το θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ µπορεί να προκαλέσει την 
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αρέσκεια των καταναλωτών προς τη διαφήµιση αλλά ίσως δε θα βελτιώσει 
περαιτέρω την επίδρασή της. 

• Τα κόκκινα αγαθά είναι υψηλής ανάµειξης / υψηλού ρίσκου και εκφραστικά 
προϊόντα, όπου το κοινό επεξεργάζεται επίσης τις πληροφορίες µε πιο λεπτοµερή 
τρόπο. Οι διαφηµίσεις τους θα πρέπει να παρέχουν συναισθηµατική 
αυθεντικότητα και να αρέσουν στους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να 
ταυτίζονται µε το προϊόν που απεικονίζεται. Το χιούµορ βασικά υποστηρίζει τις 
επιδράσεις στο brand attitude (στάση του κοινού-στόχου έναντι του επώνυµου 
προϊόντος) και δε χρειάζεται να είναι συσχετισµένο µε το προϊόν, καθώς συµβάλει 
στο να κάνει τη διαφήµιση πιο αρεστή, και κατ’ επέκταση το διαφηµιζόµενο 
brand. 

• Τα µπλε αγαθά είναι χαµηλής ανάµιξης / ρίσκου και λειτουργικα προϊόντα που δεν 
απαιτούν λεπτοµερή πληροφόρηση, η εµπειρία από δοκιµή είναι επαρκής. Όσο για 
τις διαφηµίσεις, µια απλή µορφή προβλήµατος – λύσης που εστιάζει στα κύρια 
οφέλη του προϊόντος είναι η πλέον κατάλληλη. Η διαφήµιση δεν είναι απαραίτητο 
να αρέσει στους καταναλωτές (ωστόσο, η αρέσκεια προς τη διαφήµιση δεν έχει 
αρνητικές επιπτώσεις). Τόσο το συσχετισµένο όσο και το µη συσχετισµένο 
χιούµορ ενέχει το ρίσκο να αποσπάσει την προσοχή του καταναλωτή από την 
επιτυχή µετάδοση πληροφοριών για τα κύρια οφέλη του προϊόντος. Ως εκ 
τούτου, το χιούµορ µπορεί να είναι αποτελεσµατικό, αλλά λιγότερο από ότι για τα 
άλλα είδη προϊόντων στη µήτρα. 

• Τα κίτρινα προϊόντα είναι χαµηλής ανάµιξης / ρίσκου και ικανοποιούν εκφραστικές 
ανάγκες. Οι στρατηγικές για το brand attitude θα πρέπει να εστιάζουν σε µια 
συναισθηµατική έκκληση που να είναι µοναδική για τη µάρκα. Η διαφήµιση θα 
πρέπει να αρέσει στο κοινό. Το χιούµορ έχει ρόλο υποστηρικτικό προς τις 
επιδράσεις στο brand attitude και δε χρειάζεται να είναι θεµατικά συσχετισµένο 
µε το προϊόν. 

 
Πηγή: Eisend 2009 

Οι διαφηµιστές στις ΗΠΑ µεταχειρίζονται το χιούµορ κατά κύριο λόγο όταν 
προβάλουν κίτρινα προϊόντα, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στα περιοδικά και το 
ραδιόφωνο (Weinberger και Spotts 1989, Toncar 2001, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2008:56). Πράγµατι, οι Spotts, Weinberger και Parsons (1997) έδειξαν 
ότι στην έντυπη διαφήµιση το χιούµορ χρησιµοποιείται κυρίως για τις διαφηµιστικές 
εκτελέσεις των κίτρινων προϊόντων, όπου η πιθανότητα να επιτευχθούν οι 
επικοινωνιακοί στόχοι είναι υψηλότερη (Χατζηθωµάς, 2008:56). Ωστόσο, από µια 
πρόσφατη πειραµατική µελέτη, στην οποία εξετάστηκε το αντιλαµβανόµενο και όχι 

Πίνακας 4.1 - 
Επίδραση του 
χιούµορ στο brand 
attitude 

 

Τύπος Προϊόντος Συσχέτιση  

Λευκά αγαθά (υψηλής ανάµιξης/ρίσκου, 
λειτουργικά) 

Θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ + 

Θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ Ο 

 Κόκκινα αγαθά (υψηλής ανάµιξης/ ρίσκου, 
εκφραστικά) 

Θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ - 
"+" θετική επίδραση 
του χιούµορ στο 
brand attitude 
"-" αρνητική 
επίδραση 
"Ο" καµία επίδραση 

Θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ - 

Μπλε αγαθά (χαµηλής ανάµιξης/ ρίσκου, 
λειτουργικά) 

Θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ + 

Θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ + 

Κίτρινα αγαθά (χαµηλής ανάµιξης/ ρίσκου, 
εκφραστκά) 

Θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ + 

Θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ + 
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το µεθοδευµένο χιούµορ 3 , δεν αποκαλύφθηκαν διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
προϊόντων χαµηλής και υψηλής ανάµιξης όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της 
διαφήµισης (Flaherty, Weinberger & Gulas, 2004,  όπως αναφέρεται στον Ζώτο 
2008:267). 

Διαφορές υπάρχουν και στον τύπο της χιουµοριστικής διαφήµισης, που ενδείκνυται 
για την προβολή της κάθε κατηγορίας προϊόντος. Σύµφωνα µε τους Rossiter και 
Percy (1997), όταν τα κίνητρα που οδηγούν στην αγορά ενός επώνυµου προϊόντος 
είναι συνυφασµένα µε την απόλαυση των αισθήσεων και την κοινωνική αναγνώριση 
του καταναλωτή, το δηµιουργικό κοµµάτι της διαφήµισης πρέπει να προκαλεί θετική 
διάθεση. Αντίθετα, όταν το κίνητρο αγοράς ενός επώνυµου προϊόντος είναι η επίλυση 
κάποιου λειτουργικού προβλήµατος, τότε είναι σηµαντικό να υπάρχουν επαρκείς 
πληροφορίες που θα εκθέτουν τα πλεονεκτήµατα που έχει το προϊόν σε σύγκριση µε 
τις ανταγωνιστικές µάρκες (Ζώτος, 2008:267). Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι οι 
χιουµοριστικές διαφηµίσεις των προϊόντων που εκπληρώνουν θετικά κίνητρα 
(απόλαυση των αισθήσεων, κοινωνική αναγνώριση) έχουν πιο συχνά ως κυρίαρχο 
στοιχείο το χιούµορ και την εικόνα, ενώ εστιάζουν σε στατιστικά µικρότερο βαθµό 
στις πληροφορίες που αναδεικνύουν τα οφέλη του διαφηµιζόµενου προϊόντος. 
Αντίθετα, οι χιουµοριστικές διαφηµίσεις των αγαθών που ικανοποιούν αρνητικά 
κίνητρα (λειτουργικές ανάγκες) δίνουν έµφαση κυρίως στην πληροφορία και στο 
χιούµορ και ελάχιστα στην εικόνα (Hatzithomas και Boutsouki, 2006, όπως 
αναφέρεται στον Ζώτο, 2008:267).  

Η έρευνα των Hatzithomas και Boutsouki (2006) αποκάλυψε ενδιαφέρουσες 
συσχετίσεις µεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών των προϊόντων που προτείνει το 
πλέγµα των Rossiter και Percy (1997) και της ταξινόµησης των χιουµοριστικών 
µηνυµάτων του Speck (1991) (Χατζηθωµάς, 2008:58). 

Πίνακας 4.2 – Πλέγµα Rossiter και Percy, 1997 

 

Το πλέγµα των Rossiter και Percy (1997) είναι µια κλασσική µήτρα κατηγοριοποίησης 
των προϊόντων. Το βασικό πλεονέκτηµα του σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
κατηγοριοποιήσεις είναι η ευελιξία που προσφέρει στους επαγγελµατίες της 
διαφήµισης να διαµορφώνουν εναλακτικές προσεγγίσεις ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

                                       
3 Ο όρος «µεθοδευµένο χιούµορ» εκφράζει την προσπάθεια των ερευνητών να δηµιουργήσουν χιούµορ, 
το οποίο, όµως, στην πραγµατικότητα οι ερευνώµενοι µπορεί να µην το αντιλαµβάνονται ως αστείο ή 
διασκεδαστικό (Ζώτος 2008). 

 Τύπος Παρακίνησης 

Επίπεδο Ανάµιξης 

Πληροφοριακή  
(Αρνητικά κίνητρα: 
αποµάκρυνση ή αποφυγή 
προβλήµατος, πληµµελής 
ικανοποίηση, προσέγγιση – 
αποµάκρυνση, συνηθισµένη 
έλλειψη) 

Μεταλλακτική 
(Θετικά κίνητρα: απόλαυση 
αισθήσεων, διανοητική διέγερση, 
κοινωνική αναγνώριση) 

Υψηλή Ανάµιξη 
(Πριν την αγορά του προϊόντος 
απαιτείται έρευνα για να πειστεί 
ο καταναλωτής) 

π.χ. φούρνοι µικροκυµάτων, 
ασφάλειες ζωής, ανακαίνιση 
σπιτιού, νέα βιοµηχανικά 
προϊόντα (οι µάρκες µπορεί να 
διαφέρουν) 

π.χ. ρούχα-µόδα, αυτοκίνητα, 
εταιρική εικόνα, διακοπές, 
ταξίδια (οι µάρκες µπορεί να 
διαφέρουν) 

Χαµηλή Ανάµιξη 
(Η εµπειρία του καταναλωτή, 
που προέρχεται από τη δοκιµή 
του προϊόντος, είναι αρκετή) 

π.χ. ασπιρίνες, καθαριστικά, 
βιοµηχανικά προϊόντα σειράς (οι 
µάρκες µπορεί να διαφέρουν) 

π.χ. γλυκά, αναψυκτικά, βιβλία 
επιστηµονικής φαντασίας (οι 
µάρκες µπορεί να διαφέρουν) 

Πηγή: Χατζηθωµάς, 2008 
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χαρακτηριστικά του επώνυµου προϊόντος και του στοχούµενου κοινού και όχι απλά 
της γενικότερης κατηγορίας των προϊόντων (Ζώτος, 2000, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2008:56). Το πλέγµα αναγνωρίζει την ύπαρξη τεσσάρων εναλλακτικών 
στρατηγικών για τη διαµόρφωση της στάσης του στοχούµενου ακροατηρίου έναντι 
του επώνυµου προϊόντος (brand attitude). Οι τέσσερις στρατηγικές προκύπτουν µέσα 
από την κατανόηση του επιπέδου ανάµιξης του κοινού στόχου µε το επώνυµο προϊόν 
και τον καθορισµό του κινήτρου που οδηγεί στην αγορά ή τη χρήση του 
(Χατζηθωµάς, 2008:58). 

Η έρευνα των Hatzithomas και Boutsouki, που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2005, 
κατέδειξε ότι το 37,8% των τηλεοπτικών διαφηµίσεων ενσωµατώνει χιούµορ. Η 
διαδικασία επίλυσης ασυµφωνίας αναδείχθηκε ως η πιο διαδεδοµένη µεταξύ των 
ελλήνων διαφηµιστών, αφού χρησιµοποιείται σε ποσοστό 85,2%, ενώ η διαδικασία 
συναισθηµατική διέγερση – ασφάλεια και η διαδικασία χιουµοριστική υποτίµηση 
χρησιµοποιούνται σε ποσοστό 55,6% και 34,3% αντίστοιχα. Και ενώ οι 
προγενέστερες µελέτες για τη συσχέτιση µεταξύ των κατηγοριών προϊόντων και των 
ταξινοµήσεων του χιούµορ δείχνουν ότι το χιούµορ χρησιµοποιείται κυρίως στα 
προϊόντα χαµηλής ανάµιξης µε θετικά κίνητρα (ή κίτρινα σύµφωνα µε τη µήτρα 
χρωµάτων), η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι το χιούµορ στην τηλεοπτική διαφήµιση 
χρησιµοποιείται σχεδόν εξίσου από όλες τις οµάδες προϊόντων και ιδιαίτερα στα 
προϊόντα υψηλής ανάµιξης που ικανοποιούν αρνητικά κίνητρα (ή λευκά σύµφωνα µε 
τη µήτρα χρωµάτων) (Χατζηθωµάς, 2008:58).  

Η απόκλιση των αποτελεσµάτων µπορεί να οφείλεται στην εφαρµογή εναλλακτικών 
κατηγοριοποίησεων των προϊόντων, καθώς περιγράφουν µε διαφορετικό τρόπο τις 
τέσσερις οµάδες προϊόντων, ή µπορεί να είναι απόληξη της αίσθησης των 
διαφηµιστών ότι η αποτελεσµατικότητα της χιουµοριστικής διαφήµισης δεν εξαρτάται 
σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο ανάµιξης του επώνυµου προϊόντος, κάτι το οποίο 
πιστοποιείται από τους Flaherty, Weinberger και Gulas (2004). Ωστόσο, ο τύπος του 
προϊόντος, παρότι δεν επηρεάζει τη χρήση ή όχι του χιούµορ, φαίνεται να καθορίζει 
το είδος του χιούµορ που ενσωµατώνεται στη διαφήµιση (Χατζηθωµάς, 2008:59). 

Το σηµαντικότερο συµπέρασµα της έρευνας των Hatzithomas και Boutsouki (2006) 
είναι πως η κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν καθορίζει τον τύπο της 
χιουµοριστικής διαφήµισης που θα επιλεχθεί (αν δηλαδή έχει ως κύριο στοιχείο το 
χιούµορ ή το µήνυµα), αλλά και τη θέση στην οποία θα ενσωµατωθεί µες τη 
διαφήµιση (συντακτική σύνδεση) όταν το κυρίαρχο στοιχείο είναι το µήνυµα 
(Χατζηθωµάς, 2008:59). 

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει ότι οι χιουµοριστικές διαφηµίσεις είναι πιο 
επιτυχηµένες όταν αφορούν υπάρχοντα προϊόντα απ’ ότι νέα προϊόντα 
(McCollum/Spielman, 1982, Stewart και Furse, 1986, όπως αναφέρεται στον Eisend, 
2009). 

 

4.6 Η ένταση του χιούµορ 

Οι στοχούµενοι ακροατές µπορεί να αντιληφθούν την ύπαρξη χιούµορ σε µια 
διαφήµιση, ωστόσο η ένταση µε την οποία θα το βιώσουν ποικίλλει. Το χιούµορ 
δύναται να θεωρηθεί έντονο και ιδιαιτέρως διασκεδαστικό, ενώ υπάρχει και η 
πιθανότητα να προκαλέσει στους θεατές µόνο ένα στιγµιαίο χαµόγελο. (Ζώτος, 
2008:262) 

Αν η δηµιουργική οµάδα καταφέρει να προκαλέσει γέλιο, είναι σηµαντικό να 
υπολογίσει την ένταση µε την οποία θα εκδηλωθεί το χιούµορ. Φαίνεται ότι τα υψηλά 
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επίπεδα αντιλαµβανόµενου χιούµορ διευκολύνουν την ανάκληση της διαφήµισης, ενώ 
τα µέτρια επίπεδα χιούµορ συνεισφέρουν περισσότερο στην ανάκληση του 
διαφηµιζόµενου προϊόντος (De Pelsmacker και Geuens, 1999, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2009:37). Άλλωστε, δεν θα πρέπει να λησµονηθεί το ότι η διαφήµιση 
δεν αποτελεί ένα έργο τέχνης αλλά ένα δηµιουργικό τέχνασµα που έχει ως απώτερο 
σκοπό του να υπογραµµίσει τα πλεονεκτήµατα του επώνυµου προϊόντος. 
(Χατζηθωµάς, 2009:37) 

Μία εξήγηση για την απόκλιση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών βασίζεται στην 
αντίληψη ότι το χιούµορ αποσπά την προσοχή από τα σηµεία του µηνύµατος που 
που προβάλλουν τα πλεονεκτήµατα του επώνυµου προϊόντος, καθώς όντας το πιο 
ευχάριστο κοµµάτι του µηνύµατος συγκεντρώνει τη βαρύτητα της προσοχής του 
δέκτη. Άρα όσο πιο έντονο είναι το αντιλαµβανόµενο χιούµορ, τόσο πιο πολύ αποσπά 
την προσοχή του καταναλωτή από το διαφηµιζόµενο προϊόν (Eisend, 2009:195). 

Το πολύ έντονο χιούµορ µπορεί επίσης εκληφθεί ως αδυναµία του διαφηµιζόµενου να 
προβάλλει ένα σοβαρό επιχείρηµα για το διαφηµιζόµενο προϊόν (Eisend, 2009:195). 
Έτσι, παραδείγµατα πολύ έντονου χιούµορ είναι πιο πιθανό να συναντήσουµε σε 
διαφηµιζόµενα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ποιοτικές ή άλλες ουσιαστικές διαφορές 
από τα ανταγωνιστικά προϊόντα του κλάδου.  Επιπλέον, σύµφωνα µε τη µελέτη του 
Speck (1987), στην οποία διέκρινε πέντε τύπους χιούµορ, διαπίστωνεται ότι οι 
διαφηµίσεις του τύπου µε το υψηλότερο επίπεδο αντιλαµβανόµενου χιούµορ είχαν το 
χειρότερο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της πηγής (Eisend, 2009:195).  

Σε µια εκπαιδευτική ερευνητική µελέτη, οι συγγραφείς (Bryant κ.α. 1981) 
διαπίστωσαν ότι η χρήση χαµηλής έντασης χιούµορ έχει ουσιαστικά το ίδιο επίπεδο 
πειθούς µε την έλλειψη χρήσης χιούµορ, ενώ η εκτεταµένη χρήση χιούµορ ήταν 
επιζήµια για την πειστικότητα. Οι Gulas και Weinberger (2006) σηµειώνουν ότι ακόµα 
δεν γνωρίζουµε ποιες είναι οι επιπτώσεις των διαφορετικών επιπέδων χιούµορ στις 
µεταβλητές έκβασης πέρα από την ανάκληση και επισηµαίνουν ότι οι µελέτες 
δείχνουν ότι η ένταση του χιούµορ δεν είναι συνήθως πολύ υψηλή (Eisend, 
2009:195). 

Στην έρευνα των Hatzithomas και Boutsouki (2006) επιχειρήθηκε η µέτρηση της 
έντασης του χιούµορ για κάθε επιµέρους τύπο χιουµοριστικής διαφήµισης. Τα 
αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι τύποι χιούµορ που εµπεριέχουν τη διαδικασία 
χιουµοριστική υποτίµηση, δηλαδή η σάτιρα και η πλήρης κωµωδία θεωρούνται πιο 
χιουµοριστικοί από το ελληνικό κοινό. Επιπρόσθετα, οι διαφηµίσεις που έχουν ως 
κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ λογίζονται ως πιο χιουµοριστικές από τις διαφηµίσεις 
που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο την πληροφορία και ειδικά από εκείνες που κυριαρχεί 
ή εικόνα. Σε αυτές που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο το µήνυµα, το τελικό χιούµορ 
µοιάζει πιο διασκεδαστικό (Χατζηθωµάς, 2008:63). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
όσο πιο αργά µέσα σε µια διαφήµιση προκύπτει η έκπληξη (επίλυση ασυµφωνίας) 
τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά του αντιλαµβανόµενου χιούµορ. Επιπλέον, όσο 
µεγαλύτερη είναι η τελική κορύφωση του χιούµορ, τόσο υψηλότερο είναι το 
αντιλαµβανόµενο χιούµορ (Mukherjee και Hoyer, 2004, όπως αναφέρεται στον 
Χατζηθωµά, 2008:63). 

 

4.7 Θεµατική σύνδεση του χιούµορ 

Αποτελέσµατα ερευνών δείχνουν ότι οι διαφηµίσεις είναι πιο αξιοµνηµόνευτες όταν 
το χιούµορ είναι ταυτόχρονα έντονο και συσχετισµένο µε το µήνυµα. Οι Weinberger 
και Gulas (1992) αναφέρουν ότι τα ευρήµατα των πειραµάτων για τον έλεγχο της 
σχετικότητας του χιούµορ υποστηρίζουν οµόφωνα τη θετική επίδραση του χιούµορ 
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στην πρόκληση της προσοχής. Πράγµατι, η συσχέτιση του χιούµορ µε το προϊόν ή το 
µήνυµα µπορεί να είναι ένας ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας για την επιτυχία µιας 
διαφήµισης (Cline και Kellaris, 2007:55). Ο Madden (1982) διαπιστώνει ότι ένα 
ραδιοφωνικό διαφηµιστικό µήνυµα µε χιούµορ θεµατικά συσχετισµένο µε το προϊόν 
εκλαµβάνεται ως πιο ενδιαφέρον από ένα µήνυµα στο οποίο το χιούµορ δεν είναι 
θεµατικά συσχετισµένο µε το προϊόν (Cline και Kellais, 2007:55). Οι Weinberger και 
Campbell (1991) προσδιορίζουν ότι το συσχετισµένο χιούµορ συνδέεται µε το προϊόν 
και τη δοµή του µηνύµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους δείχνουν ότι το 
συσχετισµένο χιούµορ πλεονεκτεί ως προς την ανάκληση επί του θεµατικά µη 
συσχετισµένου χιούµορ σε ότι αφορά τα αγαθά υψηλής ανάµιξης που διεγείρουν τις 
αισθήσεις. (Cline και Kellaris, 2007:55) 

Οι Krishnan και Chakravarti (1994) αποδεικνύουν ότι η συσχέτιση του χιούµορ µε 
τους ισχυρισµούς του προϊόντος µπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάκληση των 
ισχυρισµών του προϊόντος. Υποστηρίζουν ότι οι χιουµοριστικές εκτελέσεις που 
συνδέονται στενά µε ορισµένες ή όλες τις συνιστώσες της διαφήµισης (π.χ. 
ισχυρισµοί προϊόντος) διευκολύνουν τις επιδράσεις (Kellaris και Cline, 2007:500). 

Σύµφωνα µε τους Cline και Kellaris (2007), οι µηχανισµοί πρόκλησης της προσοχής 
του χιούµορ (δηλ. ένταση) µεταφράζονται σε θετικές επιδράσεις στην ανάκληση, 
εφόσον το χιούµορ είναι συνδεδεµένο µε τους ισχυρισµούς του προϊόντος. 
Αντιθέτως, το συµπτωµατικό χιούµορ (δηλ. το χιούµορ που δεν είναι συσχετισµένο 
µε τους ισχυρισµούς του προϊόντος) θα µπορούσε ακόµη και να αναστείλει την 
ανάκληση των ισχυρισµών του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που 
ανακαλείται είναι το αστείο µέρος της διαφήµισης. 

Οι Spotts, Weinberger και Parsons (1997) χρησιµοποιούν την τυπολογία του Speck4 
(1991) για να κατηγοριοποιήσουν τη σχετικότητα του χιούµορ και υποστηρίζουν ότι ο 
αποτελεσµατικότερος συσχετισµός του χιούµορ σε µια διαφήµιση εξαρτάται απο την 
κατηγορία του προϊόντος (Cline και Kellaris, 2007:56). Ο Eisend (2009) συµφωνεί, 
αναφέροντας ότι οι επιδράσεις του χιούµορ στο brand attitude εξαρτώνται από τον 
τύπο του προϊόντος και από τη συσχέτιση µεταξύ του χιούµορ και του προϊόντος. 
Σύµφωνα µε τον Eisend (2009), το χιούµορ είναι κατάλληλο για τα κόκκινα και τα 
κίτρινα προϊόντα, ενώ για τα άσπρα προϊόντα είναι κατάλληλο όταν είναι θεµατικά 
συσχετισµένο µε το προϊόν και άρα παρέχει ένα επιχείρηµα σχετικό µε τη µάρκα. Το 
αποτέλεσµα του χιούµορ είναι ασθενέστερο για τα προϊόντα χαµηλής ανάµιξης που 
καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες (µπλε προϊόντα) και στις δυο περιπτώσεις 
συσχετισµένου και µη συσχετισµένου χιούµορ. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το brand 
attitude ενισχύεται από το χιούµορ και ότι είναι η ισχύς των επιδράσεων που 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον συνδυασµό της κατηγορίας προϊόντος και της 
θεµατικής συσχέτισης του χιούµορ. 
 

4.8 Η χιουµοριστική διαφήµιση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Μία διαφηµιστική καµπάνια συνήθως περιλαµβάνει την επιλογή περισσότερων του 
ενός µέσου επικοινωνίας για την προβολή της. Έτσι, τίθεται το ερώτηµα αν το 
χιουµοριστικό µήνυµα έχει την ίδια αποτελεσµατικότητα και επιδράσεις σε κάθε 
διαφηµιστικό µέσο και κατ’ επέκταση αν η συχνότητα χρήσης του χιούµορ διαφέρει 
από µέσο σε µέσο. (Weinberger, Spotts, Campbell και Parsons, 1995:44) 

                                       
4 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Speck (1987, 1991) παρουσίαζει µια ευρύτερη τυπολογία του χιούµορ 
που περιλαµβάνει τη σύνδεση του χιούµορ µε µια διαφήµιση σε τρία επίπεδα: µε βάση την πρόθεση, 
θεµατικά, δοµικά/συντακτικά. 
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Οι Madden και Weinberger (1984) στην έρευνα τους σε στελέχη των διαφηµιστικών 
εταιριών των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι είναι σαφής η πεποίθηση πως η χρήση του 
χιούµορ διαφέρει από το ένα µέσο στο άλλο. Η τηλεόραση (84%) και το ραδιόφωνο 
(88%) αναδείχθηκαν ως τα πιο κατάλληλα µέσα επικοινωνίας για τα χιουµοριστικά 
διαφηµιστικά µηνύµατα. Τα επόµενα πιο αποτελεσµατικά µέσα θεωρήθηκαν τα 
περιοδικά (39%) και η εξωτερική διαφήµιση (40%) λαµβάνοντας λιγότερη από τη 
µισή υποστήριξη από τα πρώτα. Από την αρνητική πλευρά, το direct mail (22%) και 
οι εφηµερίδες (29%) θεωρήθηκαν τα λιγότερα κατάλληλα µέσα για τη χρήση 
χιούµορ. Η έντονη υποστήριξη της χρήσης χιούµορ στην τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο δεν αποτελεί έκπληξη. Προφανώς, η πεποίθηση είναι πως η χρήση ήχου 
είναι ένα βασικό συστατικό για να «ζωντανέψει» το χιούµορ, διαχωρίζοντας αυτά τα 
δύο µέσα από τα υπόλοιπα. (Madden και Weinberger, 1984) 

Οι Weinberger και Spotts (1989) διεξήγαγαν την ίδια έρευνα σε στελέχη 
διαφηµιστικών εταιριών του Ηνωµένου Βασιλείου και διαπίστωσαν πως ενώ οι 
Βρετανοί συµφωνούν για την καταλληλότητα της τηλεόρασης (81%) και του 
ραδιοφώνου (81%) ως προς τη χρήση χιούµορ, αλλά είναι µακράν πιο θετικοί από 
τους Αµερικανούς σε ότι αφορά την πιθανή χρήση του στα περιοδικά (58%), τις 
εφηµερίδες (50%) και την outdoor (65%). 

Οι Weinberger κ.α. (1995) µε σχετική έρευνά τους επιβεβαιώνουν τα πορίσµατα των 
Madden και Weinberger (1984), διαπιστώνοντας ότι στο ραδιόφωνο το 30.6% και 
στην τηλεόραση το 24.4% των µηνυµάτων χρησιµοποιούν χιούµορ, σε αντίθεση µε 
τα περιοδικά όπου µόνο το 9.9% των διαφηµίσεων περιέχουν χιούµορ. Η πιθανή 
εξήγηση για τη διαφοροποίηση αυτή είναι πως οι τρόποι έκφρασης του χιούµορ στην 
έντυπη διαφήµιση είναι πιο περιορισµένοι και ότι η βασική φιλοσοφία της χρήσης 
έντυπης διαφήµισης γενικότερα ίσως είναι διαφορέτικη. Η έντυπη διαφήµιση δύναται 
να παρέχει αναλυτικότερη πληροφόρηση, ενώ η ραδιοφωνική και τηλεοπτική 
λαµβάνονται παθητικά από δέκτες που αναµένουν να ψυχαγωγηθούν. (Weinberger 
κ.α. 1995:51) 

Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε πως ενώ το χιούµορ αυξάνει την πρόκληση της 
προσοχής στο ραδιόφωνο και τα περιοδικά, φαίνεται να µειώνει τα επίπεδα 
κατανόησης. Σε µια πιο προϊόντική προσέγγιση, όταν πρόκειται για λευκά αγαθά, το 
χιούµορ δεν έχει κανένα αποτέλεσµα σε ότι αφορά το ραδιόφωνο, αλλά τραβάει την 
προσοχή στα περιοδικά. Αντιθέτως, όταν πρόκειται για µπλε αγαθά, το χιούµορ 
αυξάνει την επίδραση της ραδιοφωνικής διαφήµισης, αλλά µειώνει της έντυπης. Στα 
κόκκινα και κίτρινα αγαθά το χιούµορ έχει θετικά αποτελέσµατα και στο ραδιόφωνο 
και στα περιοδικά. Από άποψη θεµατικής συσχέτισης του χιούµορ, αυτή φαίνεται να 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις ραδιοφωνικές διαφηµίσεις, ενώ η χρήση της στην 
έντυπη διαφήµιση δεν κρίνεται απαραίτητη (Weinberger κ.α. 1995) 

Σύµφωνα µε τους Hatzithomas, Boutsouki και Zotos (2007) στον ελληνικό περιοδικό 
τύπο η χρήση του χιούµορ στη διαφήµιση αγγίζει το 27% (Ζώτος, 2008:268). Σε 
ανάλογη έρευνα των Hatzithomas και Boutsouki (2006) καταδεικνύεται ότι το 
ποσοστό των ελληνικών τηλεοπτικών διαφηµίσεων που ενσωµατώνουν χιούµορ 
φτάνει το 37.8% (Χατζηθωµάς, 2008). 
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5. Έρευνα για τη χρήση χιούµορ στις ελληνικές έντυπες διαφηµίσεις στον 
περιοδικό τύπο 

 

5.1 Στόχος και ερευνητικά ερωτήµατα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει σε τι ποσοστό χρησιµοποιείται το 
χιούµορ στις έντυπες διαφηµίσεις στον ελληνικό περιοδικό τύπο και πώς 
κατατάσσονται οι εξεταζόµενες χιουµοριστικές καταχωρήσεις σύµφωνα µε την 
ταξινόµηση χιουµοριστικών µηνυµάτων, όπως αυτή ορίζεται από τον Speck (1991). 

Ερευνητικά ερωτήµατα: 

- Ποιο είναι το ποσοστό των χιουµοριστικών διαφηµιστικών µηνυµάτων στον 
ελληνικό περιοδικό τύπο σε σύγκριση µε τους άλλους τύπου διαφηµιστικών 
µηνυµάτων; 

- Διαφέρει το ποσοστό των χιουµοριστικών µηνυµάτων ανάλογα µε το είδος του 
περιοδικού που εξετάζεται; 

- Ποιος τύπος χιούµορ είναι ο επικρατέστερος στις έντυπες χιουµοριστικές 
διαφηµίσεις στον περιοδικό τύπο;  

- Υπάρχει διαφοροποίηση στον τύπο χιούµορ που χρησιµοποιείται ανάλογα µε το 
είδος του περιοδικού που εξετάζεται; 

- Για ποια είδη προϊόντων χρησιµοποιείται κυρίως η χιουµοριστική διαφήµιση; 

- Συνδέεται θεµατικά το χιουµοριστικό περιεχόµενο µε το διαφηµιζόµενο προϊόν και 
σε τι ποσοστό; 

- Τι έντασης είναι το χιούµορ που χρησιµοποείται συχνότερα; 

- Ποιος τύπος χιούµορ θεωρείται πιο έντονος; 

- Ποια µηνύµατα θεωρούνται πιο χιουµοριστικά; Αυτά που έχουν ως κυριάρχο 
στοιχείο το χιούµορ ή αυτά στα οποία κυριαρχεί το µήνυµα; 

 

5.2 Ερευνητική διαδικασία 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου, η οποία 
θεωρείται κατάλληλη για την επιστηµονική ανάλυση των διαφηµιστικών µηνυµάτων 
(Καρακούλια και Ουρουµίδου, 2012). Η ανάλυση περιεχοµένου έχει τρεις διακριτές 
φάσεις: τη συλλογή στοιχείων, την κωδικοποίηση και ανάλυση των στοιχείων και την 
παρουσίαση της ανάλυσης (Γκούνας 2011, όπως εµφανίζεται στις Καρακούλια και 
Ουρουµίδου, 2012). 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 285 έντυπες διαφηµίσεις που προέρχονται 
από τον ελληνικό περιοδικό τύπο. Για τις ανάγκες της έρευνας µελετήθηκαν τα δύο 
πιο πρόσφατα τεύχη (Οκτωβρίου και Νοεµβρίου) από έξι ελληνικά περιοδικά, εκ των 
οποίων τα δύο είναι αντρικά (Esquire και Playboy), τα δύο γυναικεία (Elle και Close 
Up) και τα άλλα δύο είναι ειδικού ενδιαφέροντος (Ok και Βηmagazino).  

Αρχικά, οι καταχωρήσεις ταξινοµήθηκαν σε διαφηµίσεις που περιέχουν χιούµορ, σε 
διαφηµίσεις που περιέχουν φόβο και σε γενικές. Παράλληλα, διαχωρίστηκαν ανάλογα 
µε τον τύπο του διαφηµιζόµενου προϊόντος σύµφωνα µε την τυπολογία των Rossiter 
και Percy (1997) σε χαµηλής ή υψηλής ανάµιξης και µε θετικά ή αρνητικά κίνητρα 
αγοράς. Έπειτα, οι διαφηµίσεις που περιέχουν χιούµορ χαρακτηρίστηκαν σύµφωνα µε 
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την ταξινόµηση των χιουµοριστικών µηνυµάτων του Speck (1991) ως προς τον τύπο 
χιούµορ, την ένταση χιούµορ, τη θεµατική σύνδεση του χιούµορ µε το µήνυµα και το 
αν είναι κυρίαρχο στοιχείο το µήνυµα ή το χιούµορ.  

Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µε το οποίο 
δηµιουργήθηκαν πίνακες µονής και διπλής εισόδου και τα αντίστοιχα γραφήµατα 
(πίτες και ραβδογράµµατα). 
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5.3 Παρουσίαση και ανάλυση ευρηµάτων 

 

Αρχικά, εξετάζεται τι ποσοστό των ερευνώµενων διαφηµιστικών µηνυµάτων περιέχει 
κάποια µορφή χιούµορ, µε βάση τις τρεις χιουµοριστικές διαδικασίες (επίλυση 
ασυµφωνίας, χιουµοριστική υποτίµηση, συναισθηµατική διέγερση – ασφάλεια), όπως 
ορίστηκαν από τον Speck (Πίνακας 5.1). Οι υπόλοιπες έντυπες διαφηµίσεις 
διαχωρίζονται σε γενικές και σε διαφηµίσεις που περιέχουν το στοιχείο του φόβου. Οι 
διαφηµίσεις που χρησιµοποιούν το στοιχείο του φόβου έχουν σκοπό να προκαλέσουν 
άγχος στον δέκτη γύρω από ένα συγκεκριµένο ζήτηµα για το οποίο θα προσφέρει τη 
λύση και την έξοδο από αυτή την κατάσταση άγχους το διαφηµιζόµενο προϊόν. 

Στη συνέχεια, διερευνείται αν υπάρχει διαφοροποίηση στο ποσοστό των 
χιουµοριστικών διαφηµίσεων, ανάλογα µε τον τύπο του περιοδικού και κατ’ επέκταση 
το κοινό στο οποίο απευθύνεται (Πίνακας 5.2). Προγενέστερες έρευνες έχουν 
υποδείξει ότι το χιούµορ χρησιµοποιείται περισσότερο σε διαφηµίσεις που 
απευθύνονται σε ανδρικό κοινό και πιο συγκεκριµένα σε νεαρές ηλικίες µε υψηλό 
µορφωτικό επίπεδο. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το χιούµορ είναι πιθανότερο να ενισχύσει την ανάκληση, την 
αξιολόγηση και την πρόθεση για αγορά, όταν το χιουµοριστικό µήνυµα ταυτίζεται µε 
τους διαφηµιστικούς στόχους και θεωρείται κατάλληλο για την κατηγορία στην οποία 
ανήκει το προϊόν (Alden, Hoyer & Lee, 1993:65). Οι κατηγορίες των προϊόντων 
αλληλεπιδρούν µε τα executional factors (όπως είναι το χιούµορ) επηρεάζοντας το 
αντίκτυπο της διαφήµισης και έτσι η επίδραση του χιούµορ στο επώνυµο προϊόν 
εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο προϊόν (Eisend, 
2009:193). Με τους Madden και Weinberger (1984) να κάνουν την αρχή, πλήθος 
ερευνών έχει εξετάσει τα ποσοστά χρήσης και την επίδραση του χιούµορ στη 
διαφήµιση ανάλογα µε τον τύπο του προϊόντος. Έτσι, παρακάτω εξετάζεται ποιο είναι 
το ποσοστό των χιουµοριστικών διαφηµίσεων στον ελληνικό περιοδικό τύπο ανάλογα 
µε τον τύπο του προϊόντος (Πίνακας 5.3). Η τυπολογία προϊόντων που 
χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι το πλέγµα των Rossiter και Percy (1997). 

Οι ερευνητές που έχουν µελετήσει τη διεθνική και διαπολιτισµική χρήση του χιούµορ 
στη διαφήµιση, έχουν διαπιστώσει πως εκτός από τη συχνότητα χρήσης του χιούµορ, 
η διαφορετικότητα στη νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης κάθε λαού επηρεάζει και 
τις προτιµήσεις στους τύπους χιούµορ που χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, ο 
Χατζηθωµάς (2009) υποδεικνύει ότι οι Βρετανοί διαφηµιστές προτιµούν τη διαδικασία 
συναισθηµατική διέγερση - ασφάλεια, το συναισθηµατικό χιούµορ και την πλήρη 
κωµωδία, ενώ στην Ελλάδα που έχει µία συλλογική κουλτούρα και αποστρέφεται τις 
αβεβαιότητες, καταλληλότερες θεωρούνται οι πιο ουδέτερες χιουµοριστικές 
διαφηµίσεις οι οποίες δεν απηχούν δυσάρεστα στο κοινό, δηλαδή η επίλυση της 
ασυµφωνίας και το πνευµατώδες χιούµορ. Στον Πίνακα 5.4. παρουσιάζεται σε τι 
ποσοστό χρησιµοποιείται κάθε τύπος χιούµορ (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του 
Speck) στην ελληνική έντυπη χιουµοριστική διαφήµιση. 

Στον Πίνακα 5.5 εξετάζεται αν υπάρχει διαφοροποίηση στον τύπο χιούµορ που 
χρησιµοποιείται ανάλογα µε το είδος του περιοδικού και κατ’ επέκταση το κοινό στο 
οποίο απευθύνεται η διαφήµιση. 

Ο Χατζηθωµάς (2009) αναφέρει ότι οι Βρετανοί και οι Έλληνες διαφηµιστές 
προτιµούν τις δοµικά και θεµατικά συσχετισµένες έντυπες διαφηµίσεις, οι οποίες 
µπορούν να ενισχύσουν την τελική επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα (Kellaris και 
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Cline, 2007, Beard, 2005, Αlden κ.ά., 1993). Στον Πίνακα 5.6 εξετάζεται τι ποσοστό 
των χιουµοριστικών διαφηµίσεων έχει θεµατικά συσχετισµένο χιούµορ. 

Οι Spotts, Weinberger και Parsons (1997) χρησιµοποιούν την τυπολογία του Speck  
(1991) για να κατηγοριοποιήσουν τη σχετικότητα του χιούµορ και υποστηρίζουν ότι ο 
αποτελεσµατικότερος συσχετισµός του χιούµορ σε µια διαφήµιση εξαρτάται απο την 
κατηγορία του προϊόντος (Cline και Kellaris, 2007:56). Ο Eisend (2009) συµφωνεί, 
αναφέροντας ότι οι επιδράσεις του χιούµορ στο brand attitude εξαρτώνται από τον 
τύπο του προϊόντος και από τη συσχέτιση µεταξύ του χιούµορ και του προϊόντος. 
Έτσι, στον Πίνακα 5.7 φαίνεται σε ποια προϊόντα είθισται να χρησιµοποιείται 
συχνότερα το θεµατικά µη συσχετισµένο χιούµορ. 

Σύµφωνα µε τον Χατζηθωµά (2009), οι Έλληνες διαφηµιστές προτιµούν τις 
χιουµοριστικές διαφηµίσεις που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο την πληροφορία, καθώς 
περιέχουν αναλυτικές εξηγήσεις για τα οφέλη που προσφέρει το διαφηµιζόµενο 
προϊόν, στρατηγική που ενδείκνυται στις συλλογικές χώρες που αποφεύγουν το 
ρίσκο, όπως είναι για παράδειγµα η Ελλάδα. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, στην Ελλάδα φαίνεται να προτιµούνται οι χιουµοριστικά πιο ουδέτερες 
διαφηµίσεις, δηλαδή µέτριου επιπέδου ένταση χιούµορ. Εν τω µεταξύ, οι 
Hatzithomas και Boutsouki (2006) κατέληξαν ότι οι διαφηµίσεις που έχουν ως 
κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ λογίζονται ως πιο χιουµοριστικές από τις διαφηµίσεις 
που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο την πληροφορία και ειδικά από εκείνες που κυριαρχεί 
ή εικόνα. Στους Πίνακες 5.8, 5.9 και 5.11 µετρώνται τα ποσοστά των διαφηµίσεων 
ανάλογα µε τον αν κυριαρχεί το χιούµορ ή η πληροφορία, ποια ένταση χιούµορ 
χρησιµοποιείται συχνότερα και ποιες διαφηµίσεις θεωρούνται πιο χιουµοριστικές, 
αυτές που έχουν κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ ή αυτές στις οποίες κυριαρχεί το 
µήνυµα. 
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Πίνακας 5.1 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων 
Statistics 

eidos diafimisis   
N Valid 285 

Missing 0 

 

eidos diafimisis 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid humor 36 12.6 12.6 12.6 

fovos 6 2.1 2.1 14.7 

geniki 243 85.3 85.3 100.0 

Total 285 100.0 100.0  

 

Διάγραµµα 5.1 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων 

 
Από το σύνολο των 285 καταχωρήσεων η συντριπτική πλειοψηφία (85,3%) ανήκει 
στη γενική κατηγορία διαφηµίσεων. Το στοιχείο του φόβου εντοπίστηκε σε 6 µόνο 
καταχωρήσεις (2,1%), αποτελώντας αµελητέα ποσότητα. Χιουµοριστικό περιεχόµενο 
έχει το 12,6% των διαφηµίσεων, ήτοι 36 καταχωρήσεις, ποσοστό µη αµελητέο, 
καθώς µας δείχνει πως τουλάχιστον 1 στις 10 διαφηµίσεις χρησιµοποιεί χιούµορ.  
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Πίνακας 5.2 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων ανά είδος περιοδικού 
eidos diafimisis * eidos periodikou Crosstabulation 

 
eidos periodikou 

antriko gynakeio 
eidikou 

endiaferontos 

eidos diafimisis 
humor Count 8 20 8 

% within eidos periodikou 17.0% 11.3% 13.1% 
fovos Count 1 2 3 

% within eidos periodikou 2.1% 1.1% 4.9% 
geniki Count 38 155 50 

% within eidos periodikou 80.9% 87.6% 82.0% 
Total Count 47 177 61 

% within eidos periodikou 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Διάγραµµα 5.2 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων ανά είδος περιοδικού 

 
Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον πίνακα 5.2 το χιούµορ περιλαµβάνεται στο 
17% των διαφηµίσεων στα αντρικά περιοδικά, στο 11,3% των διαφηµίσεων στα 
γυναικεία περιοδικά και στο 13,1% των διαφηµίσεων στα περιοδικά ειδικού 
ενδιαφέροντος. Συµπεραίνεται πως η χρήση χιούµορ είναι ελαφρώς συχνότερη σε 
διαφηµίσεις που απευθύνονται στο ανδρικό κοινό.  
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Πίνακας 5.3 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων ανά τύπο προϊόντος 

 

  

typos proiontos 
xamilis 

anamiksis - 
thetika kinitra 

xamilis 
anamiksis - 

arnitika kinitra 
ypsilis anamiksis 
- thetika kinitra 

ypsilis anamiksis 
- arnitika kinitra 

eidos 
diafimisis 

humor Count 11 1 22 2 
% within typos proiontos 30.6% 16.7% 10.5% 6.1% 

fovos Count 0 0 4 2 
% within typos proiontos 0.0% 0.0% 1.9% 6.1% 

geniki Count 25 5 184 29 
% within typos proiontos 69.4% 83.3% 87.6% 87.9% 

Total Count 36 6 210 33 

% within typos proiontos 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Διάγραµµα 5.3 – Ποσοστό χιουµοριστικών διαφηµίσεων ανά τύπο προϊόντος 

 
Όπως είναι εµφανές από το διάγραµµα, το χιούµορ χρησιµοποιείται σε µεγαλύτερο 
βαθµό για τα προϊόντα χαµηλής ανάµιξης µε θετικά κίνητρα αγοράς όπου το 30.6% 
των διαφηµίσεων που τα προβάλλουν χρησιµοποιούν χιούµορ. Ακολουθούν τα 
προϊόντα χαµηλής ανάµιξης µε αρνητικά κίνητρα αγοράς µε τις χιουµοριστικές 
διαφηµίσεις να ανέρχονται στο 16.7% του συνόλου των διαφηµίσεων για αυτή την 
κατηγορία και τα προϊόντα υψηλής ανάµιξης µε θετικά κίνητρα αγοράς µε ποσοστό 
χιουµοριστικού περιεχοµένου 10.5%. Η κατηγορία προϊόντων στην οποία 
χρησιµοποιείται λιγότερο συχνά το χιούµορ είναι τα προϊόντα υψηλής ανάµιξης µε 
αρνητικά κίνητρα, όπου µόνο το 6.1% των διαφηµίσεων εµπεριέχει χιούµορ.  

Ο φόβος από την άλλη συναντάται κυρίως στα προϊόντα υψηλής ανάµιξης µε 
αρνητικά κίνητρα, όπου το 6.1% των διαφηµιστικών µηνυµάτων περιέχουν κάποιο 
είδος φόβου και σε µικρότερο ποσοστό (1.9%) στα προϊόντα υψηλής ανάµιξης µε 
θετικά κίνητρα. Στις διαφηµίσεις των προϊόντων χαµηλής ανάµιξης δε φαίνεται να 
χρησιµοποιείται καθόλου το στοιχείο του φόβου. 
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Πίνακας 5.4 – Ποσοστά ανά τύπο χιούµορ 
typos humor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid pnevmatwdes 18 50.0 50.0 50.0 

synaisthimatiko 4 11.1 11.1 61.1 

Satira 7 19.4 19.4 80.6 

synaisthimatiki kwmwdia 4 11.1 11.1 91.7 

pliris kwmwdia 3 8.3 8.3 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Διάγραµµα 5.4 – Ποσοστά ανά τύπο χιούµορ 

 

Όπως φαίνεται καθαρά στο διάγραµµα, ο τύπος χιούµορ που χρησιµοποιείται 
συχνότερα και µάλιστα µε µεγάλη απόκλιση από τους υπόλοιπους είναι το 
πνευµατώδες χιούµορ (50%). Το πνευµατώδες χιούµορ προκύπτει από τη 
χιουµοριστική διαδικασία της επίλυσης ασυµφωνίας, η οποία κατά συνέπεια είναι πιο 
δηµοφιλής από τις άλλες δύο. Ακολουθεί η σάτιρα µε ποσοστό 19.4%. Η σάτιρα 
προκύπτει από τις χιουµοριστικές διαδικασίες της χιουµοριστικής υποτίµησης και της 
επίλυσης ασυµφωνίας. Συµπεραίνεται ότι η χιουµοριστική υποτίµηση είναι η δεύτερη 
κατά προτίµηση χιουµοριστική διαδικασία. Με µικρότερη συχνότητα αλλά και στο ίδιο 
επίπεδο (11.1%) χρησιµοποιούνται το συναισθηµατικό χιούµορ και η συναισθηµατική 
κωµωδία. Το συναισθηµατικό χιούµορ προκύπτει από τη χιουµοριστική διαδικασία της 
συναισθηµατικής διέγερσης – ασφάλειας και η συναισθηµατική κωµωδία από το 
συνδυασµό αυτής µε την επίλυση ασυµφωνίας. Κατ’ επέκταση η συναισθηµατική 
διέγερση – ασφάλεια είναι η λιγότερο προτιµητέα χιουµοριστική διαδικασία σε ότι 
αφορά τις χιουµοριστικές διαφηµίσεις στον ελληνικό περιοδικό τύπο. Τέλος, η πλήρης 
κωµωδία που συντελείται και από τις τρεις χιουµοριστικές διαδικασίες φαίνεται να έχει 
τη µικρότερη προτίµηση (8.3%). 
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Πίνακας 5.5 – Τύπος χιούµορ ανά είδος περιοδικού 
typos humor * eidos periodikou Crosstabulation 

 
eidos periodikou 

antriko gynakeio eidikou 
endiaferontos 

typos humor pnevmatwdes Count 6 9 3 
% within eidos periodikou 75.0% 45.0% 37.5% 

synaisthimatiko Count 0 4 0 
% within eidos periodikou 0.0% 20.0% 0.0% 

satira Count 2 3 2 
% within eidos periodikou 25.0% 15.0% 25.0% 

synaisthimatiki 
kwmwdia 

Count 0 2 2 
% within eidos periodikou 0.0% 10.0% 25.0% 

pliris kwmwdia Count 0 2 1 
% within eidos periodikou 0.0% 10.0% 12.5% 

Total Count 8 20 8 
% within eidos periodikou 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Διάγραµµα 5.5 – Τύπος χιούµορ ανά είδος περιοδικού 

 
Παρατηρούµε πως ο τύπος χιούµορ που χρησιµοποιείται διαφέρει από το ένα είδος 
περιοδικού στο άλλο. Έτσι, στα ανδρικά περιοδικά φαίνεται να χρησιµοποιούνται 
µόνο το πνευµατώδες χιούµορ (κατά 75%) και η σάτιρα (κατά 25%). Στα γυναικεία 
περιοδικά χρησιµοποιούνται όλοι οι τύποι χιούµορ µε επικρατέστερο το πνευµατώδες 
(45%) και σε µικρότερα ποσοστά µε διαφορά το συναισθηµατικό (20%), η σάτιρα 
(15%), η συναισθηµατική κωµωδία (10%) και η πλήρης κωµωδία (10%). Στα 
περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος φαίνεται να χρησιµοποιούνται επίσης όλοι οι τύποι 
χιούµορ εκτός από το συναισθηµατικό. Εδώ πάλι επικρατεί το πνευµατώδες χιούµορ 
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(37.5%), η σάτιρα χρησιµοποιείται στην ίδια συχνότητα µε τα αντρικά περιοδικά 
(25%), αλλά η συναισθηµατική κωµωδία (25%) και η πλήρης κωµωδία (12,5%) 
σηµειώνουν µεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι στα δύο άλλα είδη περιοδικών. Με βάση 
τα παραπάνω σηµειώνουµε επίσης ότι το πνευµατώδες χιούµορ και η σάτιρα 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα είδη περιοδικών και σε µεγάλη συχνότητα σε γενικές 
γραµµές, ενώ το συναισθηµατικό χιούµορ χρησιµοποιείται µόνο στα γυναικεία 
περιοδικά. 

 

 

Πίνακας 5.6 – Ποσοστό θεµατικής σύνδεσης του χιούµορ µε το διαφηµιζόµενο προϊόν 
thematikh sysxetisi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid syndedemeno thematika 27 75.0 75.0 75.0 

mi syndedemeno thematika 9 25.0 25.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

 

Διάγραµµα 5.6 - Ποσοστό θεµατικής σύνδεσης του χιούµορ µε το διαφηµιζόµενο προϊόν 

 

Όπως είναι ολοφάνερο από το διάγραµµα, στη µεγάλη πλειοψηφία των 
διαφηµιστικών µηνυµάτων (75%), το χιουµοριστικό στοιχείο είναι θεµατικά 
συνδεδεµένο µε το διαφηµιζόµενο προϊόν. Ωστόσο, είναι σηµαντικό το ποσοστό των 
µηνυµάτων που χρησιµοποιούν χιούµορ, το οποίο δεν συνδέεται θεµατικά µε το 
προϊόν (25%). 
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Πίνακας 5.7 – Ποσοστό θεµατικής σύνδεσης του χιούµορ µε το διαφηµιζόµενο προϊόν 
ανά τύπο προϊόντος 

 
thematikh sysxetisi * typos proiontos Crosstabulation 

  

typos proiontos 

Total 

xamilis 
anamiksis - 

thetika 
kinitra 

xamilis 
anamiksis - 

arnitika 
kinitra 

ypsilis 
anamiksis - 

thetika 
kinitra 

ypsilis 
anamiksis - 

arnitika 
kinitra 

thematikh 
sysxetisi 

syndedemeno 
thematika 

Count 9 1 15 2 27 
% within typos proiontos 81.8% 100.0% 68.2% 100.0% 75.0% 

mi 
syndedemeno 
thematika 

Count 2 0 7 0 9 
% within typos proiontos 18.2% 0.0% 31.8% 0.0% 25.0% 

Total Count 11 1 22 2 36 

% within typos proiontos 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Διάγραµµα 5.7 - Ποσοστό θεµατικής σύνδεσης του χιούµορ µε το διαφηµιζόµενο 
προϊόν ανά τύπο προϊόντος 

 
Το χιούµορ που δε συνδέεται θεµατικά µε το διαφηµιζόµενο προϊόν φαίνεται να 
χρησιµοποιείται µόνο στα προϊόντα µε θετικά κίνητρα αγοράς και περισσότερο στα 
υψηλής ανάµιξης όπου το 31.8% του χιούµορ δεν είναι θεµατικά συνδεδεµένο µε το 
προϊόν, ενώ στα χαµηλής ανάµιξης το αντίστοιχο ποσοστό είναι 18.2%. 
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Πίνακας 5.8 – Ποσοστά κυρίαρχου στοιχείου 
kyriarxo stoixeio 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kyriarxo humor 13 36.1 36.1 36.1 

kyriarxo mhnyma 23 63.9 63.9 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
 
 
Διάγραµµα 5.8 – Ποσοστά κυρίαρχου στοιχείου 
 

 
 
Οι χιουµοριστικές διαφηµίσεις µε κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ αντιστοιχούν στο 
36.1% του συνόλου, και είναι αρκετά λιγότερες από αυτές που έχουν κυρίαρχο 
στοιχείο το µήνυµα (63,9%). Επικρατούν λοιπόν οι διαφηµίσεις που έχουν ως 
κυρίαρχο στοιχείο το µήνυµα και ενσωµατώνουν χιούµορ. Ωστόσο, η ποσότητα των 
διαφηµίσεων όπου κυριαρχεί το χιούµορ είναι αρκετά µεγάλη. 
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Πίνακας 5.9 – Ένταση του χιούµορ 
 

entasi humor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid xamili 14 38.9 38.9 38.9 

mesaia 18 50.0 50.0 88.9 

ypsili 4 11.1 11.1 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
 
 
Διάγραµµα 5.9 – Ένταση του χιούµορ 
  

 
 
Το χιούµορ που χρησιµοποιείται στις εξεταζόµενες διαφηµίσεις είναι ως επί το 
πλείστον µεσαίας έντασης (50%). Μεγάλο, όµως, ποσοστό των διαφηµίσεων 
χαρακτηρίζεται από χιούµορ χαµηλής έντασης (38,9%). Όπως γίνεται αντιληπτό, το 
χιούµορ υψηλής έντασης δε χρησιµοποιείται συχνά στις διαφηµίσεις του περιοδικού 
τύπου (11.1%). 
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Πίνακας 5.10 – Ένταση του χιούµορ ανά κυρίαρχο στοιχείο 
 

entasi humor * kyriarxo stoixeio Crosstabulation 

 
kyriarxo stoixeio 

kyriarxo humor kyriarxo mhnyma 

entasi humor xamili 
Count 2 12 
% within kyriarxo stoixeio 15.4% 52.2% 

mesaia 
Count 8 10 
% within kyriarxo stoixeio 61.5% 43.5% 

ypsili 
Count 3 1 
% within kyriarxo stoixeio 23.1% 4.3% 

Total 
Count 13 23 
% within kyriarxo stoixeio 100.0% 100.0% 

 
 
Διάγραµµα 5.10 – Ένταση του χιούµορ ανά κυρίαρχο στοιχείο 

 
 
Στις διαφηµίσεις που είναι κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ, η ένταση του χιούµορ είναι 
κυρίως µεσαία (κατά 61.5%) και υψηλή (κατά 23.1%), άρα λογίζονται ως πιο 
χιουµοριστικές από τις χιουµοριστικές διαφηµίσεις που έχουν κυρίαρχο στοιχείο το 
µήνυµα. Σε αυτές η ένταση είναι κυρίως χαµηλή (κατά 52.2%) και µεσαία (43.5%).  
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Πίνακας 5.11 -  Η ένταση του χιούµορ ανά τύπο χιούµορ 
 

entasi humor * typos humor Crosstabulation 

% within typos humor 
       

  

typos humor 

Total pnevmatwdes synaisthimatiko satira 
synaisthimatiki 

kwmwdia pliris kwmwdia 
entasi humor xamili 38.9% 75.0% 42.9% 25.0%   38.9% 

mesaia 55.6% 25.0% 42.9% 50.0% 66.7% 50.0% 
ypsili 5.6%   14.3% 25.0% 33.3% 11.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0
% 

 
 
Διάγραµµα 5.11 – Η ένταση του χιούµορ ανά τύπο χιούµορ 

 
Στις διαφηµίσεις που περιέχουν πνευµατώδες χιούµορ, το χιούµορ είναι κυρίως 
µεσαίας (55.6%) και χαµηλής έντασης (38.9%). Αυτές όπου το χιούµορ είναι 
συναισθηµατικό είναι µόνο χαµηλής (75%) και µεσαίας (25%) έντασης. Οι σατιρικές 
διαφηµίσεις είναι ως επί το πλείστον χαµηλής και µεσαίας έντασης (από 42.9%), αλλά 
ένα ποσοστό της τάξεως του 14.3% είναι υψηλής έντασης. Στις διαφηµίσεις που 
περιέχουν συναισθηµατική κωµωδία η µεσαία ένταση χιούµορ υπερισχύει (50%) µε 
τη χαµηλή και την υψηλή να καταλαµβάνουν από 25%. Τέλος, οι διαφηµίσεις που ο 
τύπος χιούµορ είναι η πλήρης κωµωδία είναι κυρίως µεσαίας έντασης χιούµορ 
(66.7%), αλλά σηµειώνουν και ένα σηµαντικό ποσοστό υψηλής έντασης (33.3%), 
ενώ δεν έχει παρατηρηθεί καταχώρηση µε πλήρη κωµωδία που να έχει χαµηλής 
έντασης χιούµορ. Συµπεραίνουµε πως η πλήρης κωµωδία θεωρείται η πιο 
χιουµοριστική από τους υπόλοιπους τύπους χιούµορ. Ακολουθεί η συναισθηµατική 
κωµωδία και έπειτα η σάτιρα ως περισσότερο χιουµοριστικές. 
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5.4 Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, µόνο το 12.6% των διαφηµίσεων του 
περιοδικού τύπου έχει χιουµοριστικό περιεχόµενο. Το χιούµορ εµφανίζεται συχνότερα 
στις διαφηµίσεις προϊόντων χαµηλής ανάµιξης µε θετικά κίνητρα αγοράς (30.6%), 
αποτέλεσµα που έρχεται σε αρµονία µε αυτό που αναφέρουν οι Weinberger και 
Spotts (1989) για ΗΠΑ (37.9%) και Ηνωµένο Βασίλειο (56.2%). Επιπλέον, οι Spotts, 
Weinberger και Parsons (1997) έδειξαν ότι στην έντυπη διαφήµιση το χιούµορ 
χρησιµοποιείται κυρίως για τις διαφηµιστικές εκτελέσεις των κίτρινων προϊόντων, 
όπου η πιθανότητα να επιτευχθούν οι επικοινωνιακοί στόχοι είναι υψηλότερη. 
Ωστόσο, δεν ενδείκνυται για προϊόντα υψηλής ανάµιξης µε αρνητικά κίνητρα, καθώς 
µόνο το 6.1% αυτών των προϊόντων το χρησιµοποιεί στα διαφηµιστικά µηνύµατα.  

Ο τύπος χιούµορ που προτιµούν οι έλληνες διαφηµιστές είναι το πνευµατώδες 
χιούµορ (50%), άρα και η δηµοφιλέστερη χιουµοριστική διαδικασία είναι η επίλυση 
ασυµφωνίας. Δεύτερη στην προτίµηση είναι η χιουµοριστική υποτίµηση µε τη σάτιρα 
να καταλαµβάνει το 19.4% των χιουµοριστικών διαφηµίσεων. Η συναισθηµατική 
διέγερση - ασφάλεια δε χρησιµοποιείται εξίσου συχνά αφού όλοι οι τύποι χιούµορ 
που την περιέχουν σηµειώνουν µικρά ποσοστά. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε 
συµφωνία µε το συµπέρασµα του Χατζηθωµά (2009) ότι οι έντυπες χιουµοριστικές 
διαφηµίσεις υιοθετούν κυρίως τη διαδικασία επίλυσης της ασυµφωνίας και το 
πνευµατώδες χιούµορ, τόσο στο Ηνωµένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα. 

Η ένταση του χιούµορ είναι ως επί το πλείστον µεσαία (50%) και χαµηλή (38.9%). Η 
υψηλή ένταση χιούµορ δε φαίνεται να προτιµάται σε διαφηµίσεις περιοδικού τύπου. 
Άλλωστε, σύµφωνα µε τους De Pelsmacker και Geuens (1999), τα υψηλά επίπεδα 
αντιλαµβανόµενου χιούµορ διευκολύνουν την ανάκληση της διαφήµισης, ενώ τα 
µέτρια επίπεδα χιούµορ συνεισφέρουν περισσότερο στην ανάκληση του 
διαφηµιζόµενου προϊόντος (Χατζηθωµάς, 2008). Επιπλέον, υπάρχει η αντίληψη ότι 
όσο πιο έντονο είναι το αντιλαµβανόµενο χιούµορ, τόσο πιο πολύ αποσπά την 
προσοχή του καταναλωτή από το διαφηµιζόµενο προϊόν. Σύµφωνα µε τον Eisend 
(2009), το πολύ έντονο χιούµορ µπορεί και να εκληφθεί ως αδυναµία του 
διαφηµιζόµενου να προβάλλει ένα σοβαρό επιχείρηµα για το διαφηµιζόµενο προϊόν 
και σύµφωνα µε τον Speck (1987) οι διαφηµίσεις του τύπου µε το υψηλότερο 
επίπεδο αντιλαµβανόµενου χιούµορ είχαν το χειρότερο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της 
πηγής (Eisend, 2009). Τέλος, οι Gulas και Weinberger (2006) µεταξύ άλλων 
σηµειώνουν ότι οι µελέτες δείχνουν ότι η ένταση του χιούµορ δεν είναι συνήθως 
πολύ υψηλή (Eisend, 2009). 

Στη µεγάλη πλειοψηφία των διαφηµίσεων (75%) το χιουµοριστικό στοιχείο είναι 
θεµατικά συνδεδεµένο µε τους ισχυρισµούς του προϊόντος. Το αποτέλεσµα αυτό 
συµφωνεί µε το συµπέρασµα του Χατζηθωµά (2009) ότι οι Έλληνες διαφηµιστές 
προτιµούν τις δοµικά και θεµατικά συσχετισµένες έντυπες διαφηµίσεις, οι οποίες 
µπορούν να ενισχύσουν την τελική επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα.  

Η πλειοψηφία των διαφηµίσεων, στις οποίες δεν υπάρχει θεµατική συσχέτιση, 
αφορούν προϊόντα µε θετικά κίνητρα αγοράς και κυρίως υψηλής ανάµιξης. Το 
αποτέλεσµα αυτό είναι σε αρµονία µε τα επιχειρήµατα του Eisend (2009) που 
υποστηρίζει πως στα κόκκινα και στα κίτρινα αγαθά το χιούµορ δε χρειάζεται να είναι 
θεµατικά συσχετισµένο µε το προϊόν, καθώς έχει ρόλο υποστηρικτικό προς τις 
επιδράσεις στο brand attitude και συµβάλει στο να κάνει τη διαφήµιση πιο αρεστή και 
κατ’ επέκταση το διαφηµιζόµενο προϊόν. 

Κυρίαρχο στοιχείο στο µεγαλύτερο ποσοστό των διαφηµίσεων είναι το µήνυµα 
(63.9%) και πιο συγκεκριµένα η εικόνα, καθώς στον περιοδικό τύπο κύριο στοιχείο 
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του µέσου είναι η εικόνα. Το δεδοµένο αυτό εξηγείται αναλυτικά στον Χατζηθωµά 
(2009), όπου αναφέρεται πως οι διαφηµίσεις που περιέχουν αναλυτικές εξηγήσεις για 
τα οφέλη που προσφέρει το διαφηµιζόµενο προϊόν αποτελούν µια συνηθισµένη 
δηµιουργική στρατηγική στις συλλογικές χώρες που αποφεύγουν το ρίσκο, όπως είναι 
για παράδειγµα η Ελλάδα (Yeoh 2000, De Mooij, 1998, Hofstede, 1980). Οι Έλληνες 
διαφηµιστές προτιµούν τις χιουµοριστικές διαφηµίσεις που έχουν ως κυρίαρχο 
στοιχείο την πληροφορία. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από τη γενική τάση των 
συλλογικών κοινωνιών, που αποστρέφονται τον κίνδυνο, να ψάχνουν για επαρκείς 
πληροφορίες, προκειµένου να µειώσουν την αντιλαµβανόµενη αβεβαιότητά τους 
(Zaheer και Zaheer, 1997 στον Χατζηθωµά, 2009).  

Ωστόσο, οι διαφηµίσεις που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ τείνουν να είναι 
πιο χιουµοριστικές. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνεται και στον Χατζηθωµά (2008), 
όπου αναφέρεται ότι οι διαφηµίσεις που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο το χιούµορ 
λογίζονται ως πιο χιουµοριστικές από τις διαφηµίσεις που έχουν ως κυρίαρχο στοιχείο 
την πληροφορία και ειδικά από εκείνες που κυριαρχεί ή εικόνα.  

Το χιούµορ εµφανίζεται σε σχετικά µεγαλύτερο ποσοστό στις διαφηµίσεις των 
αντρικών περιοδικών (17%). Σε αυτές, χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο το 
πνευµατώδες χιούµορ (75%) και λίγο η σάτιρα (25%), αλλά κανένας άλλος τύπος 
χιούµορ. Κατ’ επέκταση στις χιουµοριστικές διαφηµίσεις που απευθύνονται σε 
ανδρικό κοινό δε εµπεριέχεται καθόλου η χιουµοριστική διαδικασία της 
συναισθηµατικής διέγερσης – ασφάλειας. 

Το συναισθηµατικό χιούµορ εντοπίστηκε µόνο σε διαφηµίσεις των γυναικείων 
περιοδικών (20%). Οι διαφηµίσεις των γυναικείων περιοδικών περιέχουν όλους τους 
τύπους χιούµορ. Το πνευµατώδες χιούµορ επικρατεί και εδώ (45%), ενώ η σάτιρα 
εµφανίζεται σε µικρότερο βαθµό από τα άλλα δύο είδη περιοδικών (15%).  

Η συναισθηµατική κωµωδία συναντάνται στο µεγαλύτερο ποσοστό της (25%) στα 
περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος. Η πλήρης κωµωδία έχει επίσης περισσότερες 
εµφανίσεις εδώ (12,5%) απ’ότι στα γυναικεία (10%). Ωστόσο, και στα περιοδικά 
ειδικού ενδιαφέροντος υπερισχύουν το πνευµατώδες χιούµορ (37,5%) και η σάτιρα 
(25%). 

Η πλήρης κωµωδία, παρόλο που είναι ο λιγότερο προτιµητέος τύπος χιούµορ (8.3%), 
σηµειώνει την υψηλότερη ένταση χιούµορ. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δε 
χρσιµοποιείται συχνότερα, καθώς όπως αναλύθηκε παραπάνω στον περιοδικό τύπο 
επιλέγεται κυρίως µεσαία και χαµηλή ένταση χιούµορ. Τη χαµηλότερη ένταση 
χιούµορ φαίνεται να έχει το συναισθηµατικό χιούµορ, γεγονός που δεν εκπλήσει, 
καθώς η συναισθηµατική διέγερση – ασφάλεια αποσκοπεί κυρίως στη δηµιουργία 
ενός ευχάριστου συναισθήµατος και χαµόγελου. Από τους υπόλοιπους τύπους 
χιούµορ, η συναισθηµατική κωµωδία θεωρείται ελαφρώς πιο χιουµοριστική από τη 
σάτιρα και το πνευµατώδες χιούµορ είναι κυρίως µεσαίας έντασης. Τα αποτελέσµατα 
αυτά είναι σε σχετική αρµονία µε την έρευνα των Hatzithomas και Boutsouki (2006) 
όπου τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι οι τύποι χιούµορ που εµπεριέχουν τη 
διαδικασία χιουµοριστική υποτίµηση, δηλαδή η σάτιρα και η πλήρης κωµωδία 
θεωρούνται πιο χιουµοριστικοί από το ελληνικό κοινό.  
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