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Η γυναίκα και 

διαφήμιση  

 



 Η διαφήμιση όπως την ξέρουμε 
σήμερα, εμφανίστηκε τον 17ο 
αιώνα.  

 Στις δεκαετίες του 20 και του 30 
: τις περισσότερες φορές η γυναικά 
είναι νοικοκυρά ή την βλέπουμε να 
κάνει επαγγέλματα που δεν 
χρειάζονται σπουδές 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 



 Στην δεκαετία 1940-1950 :παρουσιάζονται τόσο ασπρόμαυρες 
όσο και έγχρωμες διαφημίσεις, οι οποίες προβάλουν τη 
γυναίκα περιποιημένη και ελκυστική 

 Στη δεκαετία του 60΄ : η γυναίκα είναι άλλοτε δυναμική και 
αποφασιστική και άλλοτε αθώα   

 

 



 1960-1980 : παρατηρούμε 
μεγάλες αλλαγές στη 
γυναίκα μέσα από την 
διαφήμιση. Η γυναίκα 
συνεχίσει να 
ανεξαρτητοποιείται. 
Παρά όμως την 
ανεξαρτησία τις η 
γυναίκα μέσα στη 
διαφήμιση έχει ακόμα 
την ανάγκη να 
στηρίζεται από κάποιον 
ισχυρό άνδρα. 

 Δεκαετία 90΄:η 
περιποίηση προσώπου 
και σώματος γίνεται ένα 
από τα κύρια ζητήματα 
που απασχολούν τη 
γυναίκα της διαφήμισης.  



 1990-2000: δραματικά 
μειώνονται οι 
διαφημίσεις στις οποίες 
η γυναίκα φαίνεται να 
εξαρτάται από το 
ανδρικό φύλο 

 Από το 2000 και μετά: η 
γυναικεία παρουσία στη 
διαφήμιση γίνεται όλο 
και πιο συχνή και η 
γυναίκα έγινε το 
κατεξοχήν 
πρωταγωνιστικό 
πρόσωπο στις 
διαφημίσεις.  



Τρόποι εμφάνισης της 
γυναίκας  
 Η διαφήμιση επιστρατεύει γοητευτικές γυναίκες 

που θα τραβήξουν τα βλέμματα και θα 
αιχμαλωτίσουν την προσοχή 

 Η γυναίκα εμφανίζεται στη διαφήμιση σε ρόλους 
που η παράδοση της έχει αποδώσει, στο ρολό της 
νοικοκυράς. 



Στερεότυπα  

 Οι περισσότερες 
διαφημίσεις ακολουθούν 
το παραδοσιακό 
στερεότυπο, δηλαδή την 
ανδροκρατική κοινωνία . 

 Η γυναίκα 
παρουσιάζεται ως μια 
εξαρτημένη με χαμηλή 
νοημοσύνη όπου μόνη 
της δουλειά είναι η 
φροντίδα του σπιτιού . 



Τί είναι σεξισμός στη διαφήμιση και η 
κατωτερότητα της γυναίκας. 

 Η γυναίκα στη διαφήμιση 
προβάλλεται ως ένα 
υπόδουλο. 

 Ταυτίζοντας τη γυναίκα με 
τα μέρη του σώματος, η 
διαφήμιση απογυμνώνει τη 
γυναίκα απο την 
ανθρώπινη αξία της. 

 Την μετατρέπει έτσι σε 
απρόσωπο πράγμα, κάτι 
που δεν συμβαίνει με τον 
άνδρα 



Συμπεράσματα 
 Είναι φανερό οτι ο ρόλος της 

γυναίκας στη διαφήμιση αλλά 
και στη κοινωνία γενικότερα έχει 
υποστεί ριζοσπαστική αλλαγή. 

 Ο ρόλος της γυναίκας έχει 
μετατραπεί απο την απλή 
σύζηγο και νοικοκυρά σε μία 
εργαζόμενη γυναίκα που πρέπει 
να συνδυάσει και οικογένεια και 
επαγγελματική καταξίωση. 

 Πλέον η γυναίκα έχει ίσα 
δικαιώματα με τον άνδρα και δεν 
θεωρείται πλεόν υποχείριο του. 

 Εξαιτίας αυτής της μεταβολής η 
γυναίκα έχει μετατραπεί σε 
σύμβολο δυναμισμού, 
εργατικότητας και γοητείας. 
Αυτό προβάλλεται συνεχώς και 

μέσω των διαφημίσεων.  



Η πραγματική εικόνα της γυναίκας 

 Οι κατασκευαστές 
καλλυντικών και όλη αυτή η 
βιομηχανία της μόδας 
εκμεταλλεύονται τις γυναίκες 
και στόχο έχουν να 
αποκομίσουν κέρδη. 

 Εμφανίστηκε και η 
ανταγωνιστική πάλη μεταξύ 
των γυναικών για ισχυρούς 
και πλούσιους άνδρες. 



Η εμφάνιση της εργαζόμενης 
γυναίκας στην διαφήμιση 
 Με σημαντική καθυστέρηση 

εμφανίζεται η γυναίκα σε ρόλο 
λιγότερο παραδοσιακούς. Πολύ 
δειλά άρχισαν να εμφανίζονται 
και εργαζόμενες γυναίκες στη 
διαφήμιση. 

 Πρόκειται για μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος των διαφημιστών 
από τη νοικοκυρά και 
εξαρτημένη γυναίκα στην 
“ανεξάρτητη” που ασχολείται 
όμως ξανά κυρίως με την 
εξωτερική της εμφάνιση. 

 Ένας τύπος δηλαδή γυναίκας 
που δημιουργεί  ακόμα 
μεγαλύτερα συμπλέγματα στη 
σύγχρονη γυναίκα,την 
πραγματική γυναίκα που 
δυσκολεύεται να ανταποκριθεί 

με επιτυχία σε τόσους ρόλους. 



Γυναίκα ως στόχος της διαφήμισης. 

 Η γυναίκα είναι κύριο 
καταναλωτικό πρόσωπο. 

 Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 
κατακτήσουν το γυναικείο 
αγοραστικό κοινό με κάποιες 
τεχνικές προώθησης των 
πωλήσεων που στοχεύουν να 
χειραγωγήσουν την γυναικεία 
ψυχή. 

 Διοχετεύεται η προπαγάνδα: 
Όλες οι γυναίκες θέλουν να 
είναι όμορφες. 

 Επιβάλλεται έτσι η 
ομοιομορφία, τα πρότυπα της 
γυναικείας ομορφιάς που όλες 
πρέπει να ακολουθούν πιστά. 


