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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ: Ένα σύνολο εργαλείων για την προώθηση
της κριτικής σκέψης και των δημοκρατικών αξιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βιομηχανία των Μέσων Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας

Θέμα 1: Παραδοσιακά μέσα
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Βιομηχανία των Μέσων- Θέμα 1

Περιγραφή Ενότητας
Η Βιομηχανία των Μέσων Ενημέρωσης αποτελείται από πολλούς
τομείς, οι οποίοι διαμορφώνουν κανάλια επικοινωνίας ή εργαλεία,
τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν και να παρέχουν
(ή να διαδώσουν) πληροφορίες. Όπως δήλωσε ο Kung, «η
βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης δεν είναι ένας μονόλιθος,
αλλά ένα συνονθύλευμα διαφορετικών βιομηχανιών, οι οποίες
έχουν ως κοινή δραστηριότητα τη δημιουργία μεσολαβητικού
περιεχομένου» (2008). Η ενότητα αυτή θα παρουσιάσει το πλαίσιο
των Παραδοσιακών Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τη
μετάβαση προς τα Νέα Μέσα.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις να:
• Κατανοείς την έννοια των
Παραδοσιακών Μέσων
• Αναγνωρίζεις τους διαφορετικούς
τύπους των Παραδοσιακών Μέσων
• Συμμετέχεις σε συζητήσεις για τα
Παραδοσιακά Μέσα
• Αναλύεις και αξιολογείς το
περιεχόμενο που μοιράζεται στα
Παραδοσιακά Μέσα
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Θέματα
Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
• Θέμα 1: Παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
• Θέμα 2: Νέα Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
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Θέμα #1
Παραδοσιακά Μέσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θέμα 1
Τι είναι τα Παραδοσιακά
Μέσα?
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Λοιπόν…Τι είναι τελικά τα Παραδοσιακά Μέσα;

Παραδοσιακά ή παλιά Μέσα ορίζονται,
ως το ‘Όχημα’ για τη μετάδοση νέων σε
μια μεγάλη μερίδα κοινού. Μέσα από
διάφορα είδη μέσων, τα οποία θα δούμε
αργότερα, τα νέα μεταδίδονται σε μια
μεγάλη μερίδα κοινού, χωρίς τη χρήση
του διαδικτύου.
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Λοιπόν…Τι είναι τελικά τα Παραδοσιακά Μέσα;
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Ποιοι είναι οι τύποι Παραδοσιακών/ Παλιών Μέσων;
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Η Τηλεόραση και το ραδιόφωνο ως
Μέσα Μετάδοσης
Η μετάδοση των Μέσων είναι
η μέθοδος επικοινωνίας
ειδήσεων και/ ή
ψυχαγωγικού περιεχομένου
μέσα από τα Παραδοσιακά
μέσα, όπως η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, οι εφημερίδες
και τα περιοδικά.
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Έντυπα Μέσα (Εφημερίδες)

➢ Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα παράχθηκε στη Βρετανία γύρω στο 1702.
➢ Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας κινητός τύπος περιεχομένου, για να διαδίδονται οι ειδήσεις σε ένα μεγάλο
κοινό.

➢ Αυτό σηματοδότησε την έναρξη της μαζικής παραγωγής του γραπτού λόγου και την ανάπτυξη της
βιομηχανίας των εφημερίδων.
➢ Ο αντίκτυπος των εφημερίδων ήταν τεράστιος και, σε κάποιο βαθμό εξακολουθεί να είναι, ως προς την
προώθηση των ειδήσεων, στις οποίες οι άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση προηγουμένως.
➢ Με την εξέλιξη των χρόνων, οι εφημερίδες και γενικότερα η βιομηχανία του έντυπου μέσου, άρχισαν να
εμπλουτίζουν τις στήλες τους με διαφημίσεις, οι οποίες μεταδίδουν ένα στοχευμένο μήνυμα προς το
μεγάλο κοινό των αναγνωστών.
➢ Αυτό υιοθετήθηκε γρήγορα από μεγάλες εταιρείες μέσων, οι οποίες τύπωναν εφημερίδες, με στόχο το
κέρδος φυσικά από τις διαφημιστικές εταιρείες.
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Ο Warren Buffett για τη Βιομηχανία
των Εφημερίδων
Εν συντομία ο
Warren Buffett
περιγράφει τα
προβλήματα με τις
έντυπες εφημερίδες
και γιατί συνεχίζει
να επενδύει σε
αυτές.
https://www.youtube.com/watch?v
=hbiBJh8G7FI&t=116s
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Επιπτώσεις της Τηλεόρασης, του
Ραδιοφώνου και της Εφημερίδας

➢ Η διανομή ακουστικού, οπτικού και έντυπου περιεχομένου εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των
ετών, αλλά παρέμεινε εστιασμένη στον ίδιο στόχο. Να μεταδίδει δηλαδή ειδήσεις και
ψυχαγωγία μέσω διαφορετικού υλικού και να ενημερώνει τους ανθρώπους για το τι
συμβαίνει σε καθημερινή βάση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
➢ Αν πάρουμε την τηλεόραση για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι η επιρροή αυτού του
μέσου είναι τεράστια για τη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Έχοντας
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μεταδίδεται
μέσω μιας τηλεόρασης, οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές ειδήσεων,
ψυχαγωγικές εκπομπές και διαφημίσεις.
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Επιπτώσεις της Τηλεόρασης, του
Ραδιοφώνου και της Εφημερίδας
➢ Όπως και η Τηλεόραση, τα άλλα δύο παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, το Ραδιόφωνο και οι
Εφημερίδες, είναι εξίσου σημαντικά για τον αντίκτυπο που έχουν στις μάζες.
➢ Μερικά από τα πλεονεκτήματα και τις πολύτιμες επιδράσεις των Παραδοσιακών Μέσων
είναι:
1. Παρέχουν στους ανθρώπους πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα
και τα σημαντικά συμβάντα (ειδήσεις).
2. Κάνει τους ανθρώπους πιο ευαισθητοποιημένους και ενεργητικούς σε ορισμένα πράγματα
γύρω τους.
3. Παρέχει στους ανθρώπους διαφημίσεις, που μπορεί να είναι ελκυστικές για αυτούς και / ή
που τους βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή.
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Διαφήμιση μέσω των Παραδοσιακών Μέσων

➢ Το επίκεντρο βρίσκεται στον κόσμο της διαφήμισης. Σε γενικούς όρους, η
εμπορική διαφήμιση συμβαίνει κυρίως μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης και
διαδικτύου. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη χρηματική δαπάνη για διαφήμιση σε
διαφημιστικές πινακίδες και έντυπο υλικό.
➢ Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ως μέσα μετάδοσης, μπορούν να
προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό σε σύγκριση με τα έντυπα μέσα. Αυτό
είναι λογικό, αφού το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι γενικά πιο
ελκυστικό από το έντυπο υλικό.
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➢ Αν μιλήσουμε για Ραδιοφωνικές Διαφημίσεις, η διαφήμιση πρέπει να
μεταδοθεί πολλές φορές προτού «διεισδύσει» στο μυαλό του κοινού.
Αντιθέτως, οι Τηλεοπτικές Διαφημίσεις είναι πιο μοναδικές, όσον αφορά την
ικανότητά τους να περάσουν το μήνυμα άμεσα προς το ευρύτερο κοινό.

➢ Για την καλύτερη τηλεοπτική διαφήμιση, ένας ισχυρός συνδυασμός ήχου και
βίντεο είναι απαραίτητος, καθώς επίσης και η συνάφεια του ήχου με το
περιεχόμενο του βίντεο.
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Γιατί δουλεύει η διαφήμιση στο
ραδιόφωνο;
• Το ραδιόφωνο μπορεί να φτάσει στους καταναλωτές εν κινήσει.
• Το ραδιόφωνο επιτρέπει την δημιουργία μιας ειδικής σχέσης με τους καταναλωτές.
• Το ραδιόφωνο μπορεί να πετύχει, με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσα από το βομβαρδισμό των
μέσων ενημέρωσης.
• Οι ραδιοφωνικές εκπομπές από τοποθεσίες εκτός του στούντιο είναι και ισχυρές και κερδοφόρες.
• Οι μοναδικές, εξειδικευμένες μορφές του ραδιοφώνου, επιτρέπουν τη στόχευση των καλύτερων
προοπτικών.
• Το ραδιόφωνο προσεγγίζει προοπτικές που βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο αγοράς.
• Το ραδιόφωνο μπορεί να γεφυρώσει τα κενά που απομένουν από επιλογές άλλων μέσων.
• Παρέχει μοναδικά εξειδικευμένες στο πλαίσιο του ραδιοφώνου διαφημίσεις.
• Το ραδιόφωνο είναι ο βασιλιάς για την απομνημόνευση προϊόντων, ως των πρώτων που σου έρχονται στο
μυαλό.
• Το ραδιόφωνο μπορεί να επηρεάσει νέες αγορές και προοπτικές.
• Το ραδιόφωνο μπορεί να πλαισιώσει άλλες διαφημιστικές πλατφόρμες.
• Η ακρόαση του ραδιοφώνου παραμένει ισχυρή, ενώ ο χρόνος που περνούμε με άλλα μέσα μειώνεται.
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Γιατί είναι σημαντική η διαφήμιση σε
τηλεόραση και ραδιόφωνο;

Οι Τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα συναντώνται τόσο συχνά, όσο και τα έπιπλα
ενός σπιτιού. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανή εμβέλεια της τηλεοπτικής και
ραδιοφωνικής διαφήμισης είναι τεράστια
Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος, για τον οποίο η μαζική διαφήμιση ή (ATL) άμεση
διαφήμιση μέσω παραδοσιακών μέσων, είναι πραγματικά σημαντική.
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Τεχνικές μάρκετινγκ μέσω Τηλεοπτικών Διαφημίσεων

• Χρήση συμπιεσμένου ήχου σε οπτικοακουστικό
περιεχόμενο
• Χρήση συνθημάτων και τραγουδιών
• Ελκυστικές εικόνες και φιγούρες
• Εσκεμμένη επιλογή λέξεων (Τονίζουν με
μεγάλα και φωτεινά γράμματα συγκεκριμένες
λέξεις, στις οποίες θέλουν να δώσουν έμφαση)

MODULE 2 TOPIC 1

Πως να αναγνωρίζεις το στοχευμένο μάρκετινγκ που
γίνεται μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων
Κοίτα για τη σημασιολογία στην οθόνη (τα μεγάλα
φωτεινά γράμματα κάνουν τη διαφορά!!).
Αν δεν το οπτικό περιεχόμενο δεν σε βοηθήσει να
καταλάβεις, τότε θα το κάνει το ακουστικό, ή το
αντίστροφο.
Στοχεύουν στο συναίσθημα, την ανάγκη και μερικές
φορές στην πολυτέλεια.
Χρησιμοποιούν ελκυστικά οπτικά στοιχεία για να
προσελκύσουν την προσοχή σου.
Μπορεί να είναι πολύ δυνατά, λόγω του
συμπιεσμένου ήχου που χρησιμοποιούν.
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Η ψυχολογία του μάρκετινγκ και η συμπεριφορά
των καταναλωτών
Είναι όλα σχετικά με την ψυχολογία, τη
συμπεριφορά και το στοχευμένο
μάρκετινγκ.
Χιλιάδες τηλεοπτικές διαφημίσεις
προβάλλονται καθημερινά με συγκεκριμένο
στόχο: να χειραγωγήσουν και να
διαμορφώσουν τις επιλογές των
καταναλωτών μέσω στοχευμένου
μάρκετινγκ και διαφημίσεων.
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Κρυμμένα υποσυνείδητα
μηνύματα
“Τα υποσυνείδητα μηνύματα είναι
οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα που
ο συνειδητός νους δεν μπορεί να
αντιληφθεί. Συχνά εισάγονται σε
άλλα μέσα, όπως τηλεοπτικές
διαφημίσεις ή τραγούδια. Αυτό το
είδος μηνυμάτων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει ή
να αυξήσει την πειστικότητα των
διαφημίσεων ή για να μεταφέρει
ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα.”
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Παράδειγμα υποσυνείδητου μηνύματος
στις τηλεοπτικές διαφημίσεις
“Κατά τη διάρκεια της σκληρής μάχης για την
προεδρία των ΗΠΑ μεταξύ George W. Bush και Al
Gore το 2000, ο Gore κατηγόρησε τους
ρεπουμπλικάνους υπεύθυνους της εκλογικής
εκστρατείας, ότι συμπεριλαμβάνουν υποσυνείδητα
μηνύματα σε μια επιθετική διαφήμιση, που
επικεντρωνόταν στις προτεινόμενες πολιτικές περί
υγειονομικής περίθαλψης του Gore.
Ο Gore ισχυρίστηκε, ότι στο βίντεο, η λέξη ‘’RATS’’
(αρουραίοι, ρουφιάνοι) εμφανίζεται στην οθόνη για
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, προτού η
διαφήμιση παρουσιάσει ένα οπτικό στοιχείο με τη
λέξη ‘’Γραφειοκράτες’’.
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Πώς να δημιουργήσεις διαφήμιση με υποσυνείδητα μηνύματα
Ένα υποσυνείδητο μήνυμα, το οποίο ονομάζεται επίσης
και κρυφό μήνυμα, είναι σχεδιασμένο να περνά κάτω
από τα φυσιολογικά όρια της αντίληψης.
Δεν γίνονται αντιληπτά από τον συνειδητό νου, αλλά
από τον ασυνείδητο ή βαθύτερο νου.
Για να δημιουργήσεις μια διαφήμιση με υποσυνείδητο
μήνυμα, πρέπει πρώτα να αναρωτηθείς:
1) Τι θέλω να δηλώσω με το προϊόν μου;
2) Πώς θα εκθέσω το προϊόν;
3) Τι μέσο να χρησιμοποιήσω;
4) Πρέπει να χρησιμοποιήσω το συναίσθημα για να
τραβήξω την προσοχή;
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Το παράδειγμα υποσυνείδητου μηνύματος της Coca Cola
ενάντια στην Pepsi
Πάρτε για παράδειγμα την περίφημη διαφημιστική
«μάχη» της Coca Cola με την Pepsi.

Αυτό είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα
υποσυνείδητου μηνύματος μέσω μιας φιλικής
ανταγωνιστικής προσέγγισης.
Στην αριστερή πλευρά, η Pepsi προσπαθεί να
μεταδώσει ένα μήνυμα «τρόμου», αν αντί για Pepsi
πάρεις μια Coke, ενώ στη δεξιά πλευρά η απάντηση της
Coca Cola, είναι ίσως ακόμα καλύτερη, μεταφέροντας
το μήνυμα στο ακροατήριο, ότι είναι ο ήρωας της
ιστορίας.
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Λογότυπο της Amazon
Άλλο ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί το λογότυπο της Amazon.
Το υπέροχο σημείο σε αυτό, είναι πως δεν το παρατηρείς στην αρχή,
αλλά αν κοιτάξεις προσεκτικότερα, θα δεις ένα βέλος να δημιουργεί ένα
χαμόγελο και πέρα από αυτό, το βέλος να πηγαίνει από το Α μέχρι το Ζ,
υποδηλώνοντας πως δεν υπάρχει τίποτα από το Α μέχρι το Ω που να
μην μπορείς να αγοράσεις από την Amazon.
Είναι φοβερό , έτσι;

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας προσπάθεια και να φτιάξετε ένα
μοναδικό λογότυπο, ή μια εικόνα, που θα μεταφέρει ένα υποσυνείδητο
μήνυμα.
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Πώς να αποφύγεις τη χειραγώγηση του μάρκετινγκ και να είσαι σε
ετοιμότητα όταν γίνεται κάποια στοχευμένη διαφήμιση
Το κλειδί για να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τη χειραγώγηση
του μάρκετινγκ, είναι να κάνεις τις παρακάτω απλές ερωτήσεις:
1) Χρειάζομαι όντως αυτό το προϊόν στη ζωή μου;
2) Ποιο αντικείμενο μπορώ να αφαιρέσω από το σπίτι μου, για να
φέρω ένα καινούριο;
3) Να παραμένεις επιφυλακτικός και να κάνεις και το δικηγόρο του
διαβόλου συχνά.
4) Κάνε την έρευνά σου! (Πολύ σημαντικό)
5) Είναι αυτή η πηγή πληροφοριών αξιόπιστη; Μήπως πρέπει να
ελέγξω αυτή την πληροφορία δυο φορές;
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Περίληψη
Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να
επηρεάζουν και θα συνεχίσουν το κάνουν, αφού είναι τόσο
ευρέως διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο.

Η πιο σημαντική πτυχή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης
είναι να γνωρίζουν καλά οι θεατές (ακροατές) τις απειλές και
τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.
Το μάρκετινγκ μέσω της διαφήμισης είναι το «κύριο ζητούμενο»
στον κόσμο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, πράγμα το
οποίο μερικές φορές μπορεί να το κάνει χειραγωγικό προς το
κοινό.
Έχοντας επίγνωση και επιφυλακτικότητα, μπορείς να οδηγηθείς
σε έναν πιο κριτικό και ενεργητικό τρόπο αντίδρασης, όταν επί
καθημερινής βάσης, βομβαρδιζόμαστε με τόνους διαφημίσεων,
στοχευμένων και με εμπορικούς σκοπούς.
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Παραπομπές
http://group4abm11amedia.simplesite.com/
https://www.cbsnews.com/news/the-10-best-subliminal-ads-ever-made/
https://ignitevisibility.com/7-examples-effective-subliminal-advertising/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/10/24/subliminal-advertising
https://smallbusiness.chron.com/television-advertisement-techniques-18629.html
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Κοινοπραξία

Αυτό το πρότζεκτ χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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