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Φαραός Διονύσης: «Διαφήμιση και καταναλωτισμός:  
Αναπαραστάσεις των καταναλωτικών προτύπων στην Ελλάδα 
1958-1965» 

 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τις διαφημίσεις ως αναπαραστάσεις των 
καταναλωτικών προτύπων της περιόδου 1958-1965 με σκοπό να διαπιστωθεί, 
σε μια πρώτη προσέγγιση, εάν κατά την έναρξη και το τέλος αυτής της 
περιόδου υπάρχει διαφοροποίηση του είδους και του όγκου των προϊόντων 
που διαφημίζονται στα έντυπα μέσα. Πέραν αυτού όμως, εμβαθύνοντας 
περισσότερο στη μελέτη των διαφημίσεων της υπό εξέταση περιόδου, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση που κατέχουν οι διαφημίσεις και ο χώρος που 
καταλαμβάνουν στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής καθώς και τα 
είδη των προϊόντων τα οποία τοποθετούνται ανά έντυπο. Τέλος, εντοπίζεται, 
στο μέτρο του δυνατού, το κοινό στο οποίο «απευθύνονται» οι διαφημίσεις 
ηλικιακά, κοινωνικά και κυρίως με βάση το φύλο. Στόχος είναι να 
καταδειχθεί εάν και κατά πόσον οι διαφημιστές συνδέουν το προϊόν που 
διαφημίζεται με συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, εντάσσοντας στη διαφήμιση 
συγκεκριμένους κοινωνικούς και πολιτισμικούς κώδικες αλλά και 
στερεότυπα. 

Η διαφήμιση γίνεται ένα από τα κυριότερα οχήματα διάχυσης των 
νέων καταναλωτικών αγαθών και κυριαρχεί στα έντυπα μέσα της εποχής. 
Περιοδικά και εφημερίδες, μεταξύ των άρθρων και των ρεπορτάζ,  
περιλαμβάνουν διαφημίσεις για ηλεκτρικές συσκευές, καταστήματα ρούχων, 
οδοντόκρεμες, προσφορές για ταξίδια στο εξωτερικό, αυτοκίνητα και πολλά 
άλλα προϊόντα. Τα διαφημιστικά πρότυπα διαμορφώνονται και 
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διαμορφώνουν τους πολιτισμικούς κώδικες της εποχής. Οι διαφημίσεις 
αποτελούν ως ένα βαθμό δείκτη του ορίζοντα προσδοκιών αρκετών 
κοινωνικών ομάδων της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας και κατά πόσον 
αυτός ήταν δυνατόν να πραγματωθεί σε μια περίοδο έντονα φορτισμένη 
ιδεολογικά αλλά και ιδιαίτερα μεταβατική σε πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο. Ο μετασχηματισμός της καταναλωτικής διαδικασίας αποτελεί 
κομβικό σημείο για την ελληνική κοινωνία της περιόδου. Οι δομές που 
σχετίζονται με την καταναλωτική διαδικασία αλλά και την οικονομία, τόσο 
στο σύνολό της, όσο και επιμέρους τομέων, επηρεάζονται σημαντικά 
οδηγώντας σε σταδιακές μεταβολές δια μέσου των οποίων προέκυψαν νέα 
κοινωνικά, αποδεκτά, πρότυπα και νέες καταναλωτικές συνήθειες. 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται στο σύνολό του από 6.722 
μοναδικές διαφημίσεις από τα περιοδικά Ο Ταχυδρόμος και Εικόνες και τις 
εφημερίδες Η Καθημερινή, Ακρόπολις, Το Βήμα, Η Αυγή των ετών 1958-1965. Η 
επιλογή των εφημερίδων έγινε με βάση την ημερήσια κυκλοφορία των 
φύλλων καθώς και την πολιτικό-ιδεολογική τοποθέτηση τους. Ειδικότερα 
όσον αφορά τις διαφημίσεις που εξετάστηκαν πρόκειται για 2.623 διαφημίσεις 
περιοδικών και 4.099 διαφημίσεις προερχόμενες από τις προαναφερθείσες 
εφημερίδες. Στόχος είναι αφενός η ποσοτική καταγραφή του υλικού ανά 
προϊόν και αφετέρου η ομαδοποίηση κατά είδος καθώς και η 
αποκωδικοποίηση των «διαφημιστικών επιδιώξεων» και των καταναλωτικών 
προτύπων που αναπαριστούν. 

 

Faraos Dionysis: «Advertising and consumerism:  
Representations of consumption standards in Greece during the 
years 1958-1965» 
 
The present paper approaches advertisements as representations of 
consumption standards in Greece during the years 1958-1965 with a view, in a 
first stage, to establishing any differentiations as to the type and volume of 
the items advertised in the printed media, at the beginning and the end of this 
period. What is more, in an attempt to carry out a more in-depth study of 
advertising during the said period, it is interesting to look into the position 
held by advertisements as well as the space they occupied in the newspapers 
and magazines at that time, as well as the types of products placed per 
medium. Lastly, the paper identifies, as far as possible, the audience targeted 
by the advertisements on the basis of age, social and gender criteria. The goal 
is to demonstrate whether and to what extent the advertisers connect the 
product with a particular social group, by integrating in the advertisements 
specific social and cultural codes as well as stereotypes. 

Advertising becomes one of the main vehicles for the dissemination of 
new consumer goods and dominates the printed media of the time. 
Magazines and newspapers include, among their articles and reports, 
advertisements for electrical appliances, clothing stores, toothpastes, offers for 
travelling abroad, cars and many more. Advertising standards are shaped, 
setting the cultural codes of the time. Advertisements constitute, to a certain 
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extent, indicator of the expectations set by several social groups in the post-
war society of Greece as well as of whether they could be achieved in a time 
period that was highly charged ideology-wise and transitory at political and 
economic levels. The transformation of consumption is a turning point for the 
society of Greece at that time. Substantial impact is caused on the structures 
related to consumption and the economy both as a whole and in relation to 
separate sectors, thus leading to gradual changes, through which new social, 
accepted norms and consumption habits emerged. 

The material used consists of 6,722 unique advertisements from the 
magazines “O Tachidromos” and “Ikones” as well as from the newspapers “I 
Kathimerini”, “Acropolis”, “To Vima”, “I Avgi” covering the years 1958-1965. 
The selection of newspapers was made on the basis of their daily tirage as 
well as their political-ideological orientation. In particular, we examined 2.623 
magazine-derived and 4.099 newspaper-derived advertisements. The goal is 
on the one hand to make a quantitative description of the material per 
product and on the other hand to group them per kind as well as to decipher 
their promotional aims and the consumption standards they represent. 


