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Περίληψη
Στο�χος του κεφαλαι�ου αυτου�  ει�ναι να αναφε�ρει και να συζητη� σει κα� ποια απο-
τελε�σματα της διεθνου� ς βιβλιογραφι�ας αναφορικα�  με την αξιοποι�ηση των 
με�σων μαζικη� ς επικοινωνι�ας (MME) προς ο� φελος της προβολη� ς κοινωνικω� ν 
μηνυμα� των και ιδεω� ν, ο� πως η α� σκηση και η φυσικη�  δραστηριοποι�ηση. Θεω-
ρητικα� , η αυ� ξηση της συνειδητοποι�ησης και της γνω� σης γυ� ρω απο�  τις θετικε�ς 
συνε�πειες της συμμετοχη� ς σε κα� ποια φυσικη�  δραστηριο� τητα θα οδηγη� σει στην 
υιοθε�τηση�  της απο�  περισσο� τερα με�λη μι�ας κοινωνι�ας. Οι ε�ρευνες που ε�χουν 
πραγματοποιηθει� φαι�νεται να καταλη� γουν ο� τι πρα� γματι, η αξιοποι�ηση με�σων 
και εργαλει�ων του λεγο� μενου κοινωνικου�  μα� ρκετινγκ με�σω των ΜΜΕ μπορει� 
να συμβα� λει, ε�στω και βραχυχρο� νια, σε αυτη� ν την αλλαγη�  συμπεριφορα� ς. Αυτο�  
που ει�ναι, ο� μως, σημαντικο�  ει�ναι η ξεκα� θαρη επιλογη�  και ο συνδυασμο� ς των 
εργαλει�ων εκει�νων τα οποι�α θα συμβα� λλουν σε αυτη� ν την αλλαγη�  και, κυρι�ως, 
η προσε�γγιση μι�ας καλα�  καθορισμε�νης ομα� δας- στο�χου.
Λε�ξεις-κλειδια� : α� σκηση, με�σα μαζικη� ς επικοινωνι�ας, συμπεριφορα� , κοινωνικο�  
μα� ρκετινγκ

Εισαγωγή
Η τακτικη�  φυσικη�  δραστηριο� τητα μειω� νει τον κι�νδυνο εμφα� νισης καρδιο-

αναπνευστικω� ν ασθενειω� ν, διαβη� τη, ορισμε�νων τυ� που καρκι�νου, παχυσαρκι�-
ας, οστεοπο� ρωσης, και πολλω� ν α� λλων χρο� νιων ασθενειω� ν (U.S. Department of 
Health and Human Services, 1996; World Health Organization - WHO, 2010). 
Ένα εξαιρετικα�  μεγα� λο ποσοστο�  του ενη� λικου πληθυσμου�  των ανεπτυγμε�νων 
χωρω� ν φαι�νεται να μη συμμετε�χει σε κα� ποιον τυ� πο φυσικη�  δραστηριο� τητα/
α� σκηση, ανα� γοντας την απουσι�α της σε ε�ναν απο�  τους πλε�ον επικι�νδυνους 
παρα� γοντες για την υγει�α (Owen, & Bauman, 1992). Ο Παγκο� σμιος Οργανι-
σμο� ς Υγει�ας (WHO, 2010) συνιστα�  για τους ενη� λικες τουλα� χιστον 30΄με�τριας 
σε ε�νταση φυσικη� ς δραστηριο� τητας, για πε�ντε η�  και περισσο� τερες ημε�ρες την 
εβδομα� δα. Δυστυχω� ς, απο�  ε�ρευνες προκυ� πτει ο� τι μικρο� τερο απο�  το 50% του 
πληθυσμου�  των βιομηχανοποιημε�νων χωρω� ν ακολουθει� αυτε�ς τις οδηγι�ες 
(Craig, Russell, Cameron, & Bauman, 2004; Hillsdon, Cavil, Nanchahal, Diamont, 
& White, 2000; U.S. Department of Health and Human Services, 1996; κ.α.).
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Συ� μφωνα με τον Παγκο� σμιο Οργανισμο�  Υγει�ας (WHO, 2016), ο πληθυσμο� ς 
της Ελλα� δας ιστορικα�  ε�χει υπα� ρξει απο�  τους πλε�ον υγιη� ς της ευρωπαϊκη� ς 
ηπει�ρου. Η καλη�  υγει�α, η οποι�α αξιολογει�ται και ορι�ζεται απο�  δει�κτες ο� πως το 
προσδο� κιμο ζωη� ς και η θνησιμο� τητα, συνεχι�ζεται αλλα�  πλε�ον με πιο αργου� ς 
ρυθμου� ς σε σχε�ση με το με�σο ο� ρο βελτι�ωσης της υγει�ας α� λλων Ευρωπαι�ων. 
Και πα� λι, ο� μως, το 2011, το προσδο� κιμο ζωη� ς για το με�σο Έλληνα η� ταν 78,6 
χρο� νια και για τη με�ση Ελληνι�δα 83,2 χρο� νια, που παραμε�νει ε�να απο�  τα υψη-
λο� τερα στην Ευρω� πη (με με�σο προσδο� κιμο ζωη� ς των Ευρωπαι�ων πολιτω� ν τα 
73,1 χρο� νια για τους α� ντρες και 80,3 χρο� νια για τις γυναι�κες). 

Αυτη�  η μει�ωση στην αυ� ξηση του προσδο� κιμου ζωη� ς, σε σχε�ση με αυτο�  που 
θα αναμενο� ταν ιστορικα�  για τον ελληνικο�  πληθυσμο� , ει�ναι αποτε�λεσμα της μη 
αποτελεσματικη� ς προ� ληψης και/η�  αντιμετω� πισης προβλημα� των που συμβα� -
λουν στη διαμο� ρφωση του δευ� τερου δει�κτη καλη� ς υγει�ας, αυτου�  της θνησι-
μο� τητας, και ει�ναι η αυ� ξηση ασθενειω� ν που σχετι�ζονται με το κυκλοφορικο�  
και αναπνευστικο�  συ� στημα και οι νεοπλασματικε�ς ασθε�νειες (Organization for 
Economic Cooperation & Development - OECD, 2017; WHO, 2016). Μα� λιστα, 
απο�  το 2000 και μετα� , οι θα� νατοι απο�  ασθε�νειες του κυκλοφορικου�  ε�χουν μει-
ωθει�, αλλα�  και πα� λι ει�ναι 37% περισσο� τεροι απο�  το με�σο ο� ρο των Ευρωπαι�ων. 
Οι δε συνε�πειες της οικονομικη� ς κρι�σης, απο�  το 2009 και μετα� , ε�χουν χειροτε-
ρευ� σει το επι�πεδο υγει�ας του πληθυσμου� . Σε αυτα� , ε�ρχονται να προστεθου� ν τα 
υψηλα�  ποσοστα�  παχυσαρκι�ας, τα οποι�α υπολογι�στηκαν σε 66% του πληθυ-
σμου�  για τους α� νδρες και σε 55% για τις γυναι�κες (δει�κτης μα� ζας σω� ματος > 
25) και τα εξαιρετικα�  υψηλα�  ποσοστα�  καπνιστω� ν (WHO, 2016).

Η φυσικη�  δραστηριο� τητα/συμμετοχη�  σε κα� ποιο οργανωμε�νο προ�γραμμα 
α� σκησης, μπορει� αντιθε�τως να συμβα� λει σημαντικα�  στην προαγωγη�  και διατη� -
ρηση της υγει�ας. Συ� μφωνα με Πανευρωπαϊκα�  δεδομε�να της Eurostat (2014), ε�να 
56,6% των Ελλη� νων συμμετε�χει σε κα� ποια μορφη�  φυσικη� ς δραστηριο� τητας, με 
το 33,9% αυτου� , μα� λιστα, να ει�ναι γυναι�κες. Παρ’ ο� λο που τα στοιχει�α αυτα�  ει�-
ναι σχετικα�  ενθαρρυντικα� , η ι�δια μελε�τη επι�σης καταδεικνυ� ει τα υψηλα�  ποσοστα�  
παχυσαρκι�ας και καρδιοαναπνευστικω� ν προβλημα� των (Eurostat, 2014).

Οι αλλαγε�ς στον τρο� πο με τον οποι�ο ε�χουν πλε�ον οργανωθει� οι συ� γχρονες 
κοινωνι�ες, ε�χουν αυξη� σει την επιλογη�  ενο� ς προσανατολισμε�νου στην τεχνο-
λογι�α και καθιστικου�  τρο� που ζωη� ς. Η φυσικη�  δραστηριο� τητα του πληθυσμου�  
παγκοσμι�ως ε�χει πα� ψει να αποτελει� φυσικο�  και αναπο� σπαστο κομμα� τι της κα-
θημερινο� τητας (π.χ. παιχνι�δι ε�ξω για τα παιδια�  η�  περπα� τημα για τη δουλεια� ) 
και ε�χει μετατραπει� σε επιλογη�  (Cavill, & Bauman, 2004). Παρ’ ο� λο που η βιο-
μηχανι�α του fitness πραγματοποιει� φιλο� τιμες και συστηματικε�ς προσπα� θειες, 
με�σω της παροχη� ς διαφο� ρων προϊο� ντων και προγραμμα� των α� σκησης, δεν ε�χει 
ακο� μη επιτευχθει� συστηματικη�  αυ� ξηση (και κυρι�ως διατη� ρηση) του πληθυ-
σμου�  που ασκει�ται (Cavill, & Bauman, 2004; International Health, Racquet & 
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Sportsclub Association, 2013; κ.α.). Προκειμε�νου το προ� βλημα αυτο�  να αντιμε-
τωπιστει�, δεν πρε�πει να επαφι�εται αποκλειστικα�  στην ιδιωτικη�  πρωτοβουλι�α 
και στις ενε�ργειες επιχειρη� σεων και μεμονωμε�νων προσω� πων που ασχολου� -
νται επαγγελματικα�  με την α� σκηση. Η δρα� ση οφει�λει να αποκτη� σει κοινωνικη�  
χροια� , θα πρε�πει να ει�ναι συστηματικη�  και να αξιοποιει� δια� φορες προωθητικε�ς 
ενε�ργειες και στρατηγικε�ς επικοινωνι�ας.

Απο�  μι�α συ� ντομη διαδικτυακη�  αναζη� τηση, προε�κυψε ο� τι τα προηγου� μενα 
χρο� νια (και κυρι�ως μεταξυ�  2010-2016) στην ελληνικη�  τηλεο� ραση (δημο� σια 
και ιδιωτικη� ) ε�χουν εκπε�μψει ε�ξι εκπομπε�ς για την υγει�α, ελληνικη� ς παραγω-
γη� ς, οι τε�σσερις εκ των οποι�ων, μα� λιστα, σε δι�κτυα εθνικη� ς εμβε�λειας («Την 
υγεία μας να έχουμε», Epsillon, «Υγεία πάνω από όλα», Antenna, «Υγεία», ΕΡΤ, 
«Όλα για την Υγεία μου», Mega, «Πάνω από όλα η υγεία μας», Κρη� τη TV και «Το 
αύριο της Υγείας», Channel 9). Σε μι�α ενδεικτικη�  και τυχαι�α προβολη�  κα� ποιων 
εκπομπω� ν των προγραμμα� των αυτω� ν, ιδι�ως ο� σων σχετι�ζονταν με θεματολο-
γι�ες που αφορου� ν σε προβλη� ματα μυοσκελετικα�  (π.χ. αυχενικο�  συ� νδρομο), 
του καρδιοαναπνευστικου�  συστη� ματος και της παχυσαρκι�ας, η φυσικη�  δρα-
στηριο� τητα, ως εναλλακτικη�  προ� ληψης αλλα�  και αποκατα� στασης κα� ποιων 
συμπτωμα� των, προτασσο� ταν ως βασικο� ς παρα� γοντας. Σε αρκετε�ς περιπτω� -
σεις, μα� λιστα, οι προτα� σεις για συμμετοχη�  σε προγρα� μματα α� σκησης/φυσικη� ς 
δραστηριο� τητας για το μαζικο�  και ειδικο�  πληθυσμο� , προερχο� ταν το� σο απο�  
επιστη� μονες της κι�νησης (γυμναστε�ς)-προσκεκλημε�νους στην εκπομπη� , ο� σο 
και απο�  τους ιατρου� ς των διαφο� ρων ειδικοτη� των. Απο�  το 1991, δε, και μετα� , 
η πλειονο� τητα των ψυχαγωγικω� ν εκπομπω� ν στην Ελλα� δα (πρωινω� ν και μη) 
συνη� θως περιλαμβα� νουν ε�να κομμα� τι η�  ε�να αφιε�ρωμα σε δια� φορα προγρα� μ-
ματα α� σκησης. Μπορου� ν οι δια� φορες σχετικε�ς προβολε�ς να συμβα� λουν στην 
αυ� ξηση της συμμετοχη� ς του ελληνικου�  πληθυσμου�  σε προγρα� μματα α� σκησης 
η� , ακο� μη περισσο� τερο, στη διαμο� ρφωση συνει�δησης πα� νω στη σημασι�α της 
φυσικη� ς δραστηριοποι�ησης; Αρκου� ν αυτε�ς οι σποραδικε�ς τηλεοπτικε�ς προβο-
λε�ς για την αλλαγη�  μι�ας συμπεριφορα� ς;

Συ� μφωνα με τις Θεωρι�ες της Αιτιολογημε�νης Δρα� σης (Theory of Reasoned 
Action) και της Σχεδιασμε�νης Συμπεριφορα� ς (Theory of Planned Behavior) 
(Fishbein & Azjen, 2010; Montano, & Kasprzyk, 2015), οι ατομικοι� παρα� γοντες 
κινητοποι�ησης καθορι�ζουν τον τρο� πο με τον οποι�ο κα� ποιος/α θα λειτουργη� -
σει. Οι εν λο�γω θεωρι�ες υποστηρι�ζουν ο� τι ο καλυ� τερος παρα� γοντας προ� βλεψης 
μι�ας συμπεριφορα� ς ει�ναι η προ� θεση, η οποι�α διαμορφω� νεται βα� ση στα� σεων 
και κοινωνικω� ν κανονιστικω� ν αντιλη� ψεων που σχετι�ζονται με τη συμπεριφο-
ρα� . Οι κοινωνικε�ς νο� ρμες και στα� σεις αποτελου� ν, λοιπο� ν, σημαντικου� ς καθορι-
στικου� ς παρα� γοντες των προθε�σεων συμπεριφορα� ς και, α� ρα, της συμμετοχη� ς 
σε κα� ποια φυσικη�  δραστηριο� τητα/α� σκηση (Godin, 1987). Θεωρητικα� , λοιπο� ν, 
αν αυξηθει� η συνειδητοποι�ηση και γνω� ση γυ� ρω απο�  τη φυσικη�  δραστηριο� -
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τητα, τη σημασι�α της και τις θετικε�ς της συνε�πειες, πιθανα�  αυτο�  να οδηγη� σει 
στην υιοθε�τηση�  της απο�  περισσο� τερους ανθρω� πους. Πο� σο ευ� κολα εφαρμο� σι-
μο ει�ναι, ο� μως, αυτο� ; Με ποιους τρο� πους μπορει� να επιτευχθει� προκειμε�νου 
να επιφε�ρει το επιθυμητο�  θετικο�  αποτε�λεσμα, δηλαδη�  την υιοθε�τηση ενο� ς πιο 
υγιεινου�  και φυσικα�  δραστη� ριου τρο� που ζωη� ς; 

Στην Ελλα� δα, ε�ρευνες που να αφορου� ν στο κατα�  πο� σο τα Με�σα Μαζικη� ς 
Επικοινωνι�ας (ΜΜΕ) ε�χουν επηρεα� σει τις στα� σεις του πληθυσμου�  απε�ναντι 
στην α� σκηση και την υιοθε�τηση ενο� ς υγιεινου�  τρο� που ζωη� ς, δεν ε�χουν διεξα-
χθει�. Επιπλε�ον, με�χρι και ση� μερα, κοινωνικη�  διαφημιστικη�  εκστρατει�α που ορ-
γανωμε�να και στοχευμε�να θα προωθει� την α� σκηση/φυσικη�  δραστηριο� τητα, 
επι�σης δεν ε�χει πραγματοποιηθει�. Στη συνε�χεια, λοιπο� ν, του κεφαλαι�ου αυτου�  
θα παρατεθου� ν αποτελε�σματα ερευνω� ν που ε�χουν λα� βει χω� ρα σε δια� φορες 
χω� ρες (κυρι�ως Αυστραλι�α, ΗΠΑ, Καναδα�  & Βο� ρεια Ευρω� πη), αλλα�  και συμπε-
ρα� σματα και προτα� σεις για την αξιοποι�ηση των διαφο� ρων ΜΜΕ (και κυρι�ως 
της τηλεο� ρασης) ως με�σα επιρροη� ς η� /και αλλαγη� ς συνει�δησης.

Συ� μφωνα, α� λλωστε, με τις συστα� σεις του Παγκο� σμιου Οργανισμου�  Υγει�ας 
(2016), η προ� ληψη και διαχει�ριση σοβαρω� ν προβλημα� των για την υγει�α, ο� πως 
ει�ναι η παχυσαρκι�α, απαιτου� ν συντονισμε�νες ενε�ργειες απο�  διαφο� ρους φορει�ς 
της πολιτει�ας, των δη� μων και κοινοτη� των, των με�σων μαζικη� ς επικοινωνι�ας 
και του ιδιωτικου�  τομε�α, προκειμε�νου να επηρεαστου� ν τα α� τομα και να υιοθε-
τη� σουν (αν ει�ναι δυνατο� ν μακροχρο� νια) ε�ναν υγιεινο�  τρο� πο ζωη� ς, στον οποι�ο 
εντα� σσεται η καθημερινη�  συμμετοχη�  σε κα� ποιο οργανωμε�νο η�  μη προ�γραμμα 
φυσικη�  δραστηριο� τητας. 

Το Κοινωνικό μάρκετινγκ
Οι ορισμοι� που ε�χουν δοθει� απο�  δια� φορους ερευνητε�ς για το «κοινωνικο�  

μα� ρκετινγκ» (social marketing), συνη� θως περιλαμβα� νουν ε�ννοιες και δρα� σεις 
ο� πως την αποδοχη�  μι�ας ιδε�ας η�  πρακτικη� ς απο�  μι�α ομα� δα-στο�χο (Kotler, 1975), 
τη διαδικασι�α επι�λυσης προβλημα� των (Novelli, 1984), την αξιοποι�ηση των ερ-
γαλει�ων του μα� ρκετινγκ για την εισαγωγη�  και δια� δοση διαφο� ρων ιδεω� ν η�  ζη-
τημα� των (Fine, 1981) και την αξιοποι�ηση�  του ως μι�α στρατηγικη�  δια� δοσης της 
επιστημονικη� ς γνω� σης σε αποτελεσματικα�  εκπαιδευτικα�  προγρα� μματα (δη-
λαδη�  την ανα� πτυξη αποτελεσματικω� ν στρατηγικω� ν επικοινωνι�ας) (Manoff, 
1985). Προ� κειται για το σχεδιασμο�  και την εκτε�λεση προγραμμα� των με στο�χο 
την προω� θηση κοινωνικω� ν αλλαγω� ν με�σω της χρη� σης των μεθο� δων και εργα-
λει�ων του (επιχειρηματικου� ) μα� ρκετινγκ –κατα�  βα� ση, δηλαδη� , με�σω της χρη� -
σης των 4Ps: Προϊο� ν (Product), Τιμη�  (Price), Διανομη�  (Place) και Προω� θηση 
(Promotion) (Κotler, Roberto, & Lee, 2002). Ωστο� σο, το κοινωνικο�  μα� ρκετινγκ 
επικεντρω� νεται σε α� υλα προϊο� ντα-ιδε�ες, στα� σεις και αλλαγε�ς του τρο� που 
ζωη� ς. Κατα�  τους Lefebvre και Flora (1988), το κοινωνικο�  μα� ρκετινγκ αποτελει� 
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ε�να πολυ� τιμο με�σο σχεδιασμου� , εφαρμογη� ς και αξιολο�γησης προγραμμα� των 
που στοχευ� ουν στη μεγα� λης κλι�μακας αλλαγη�  μι�ας συμπεριφορα� ς. Αποσκοπει� 
στο να επηρεα� σει την ομα� δα-στο�χο να αποδεχθει�, να απορρι�ψει, να τροποποι-
η� σει η�  να αποβα� λλει εθελοντικα�  μια συμπεριφορα�  προς ο� φελος του εαυτου�  της 
και του ευρυ� τερου κοινωνικου�  συνο� λου (Κotler, et al., 2002). 

Οι αρχε�ς του κοινωνικου�  μα� ρκετινγκ ε�χουν αξιοποιηθει� σε διεθνη�  προγρα� μ-
ματα υγει�ας, ο� πως στη χρη� ση αντισυλληπτικω� ν, στη διακοπη�  του καπνι�σμα-
τος, στην προ� ληψη του αλκοολισμου� , του καρκι�νου, της σεξουαλικη� ς κακοποι�-
ησης, στη δια� δοση του μητρικου�  θηλασμου� , στον ασφαλη�  τρο� πο οδη� γησης και 
γενικα�  σε ε�να τερα� στιο φα� σμα κοινωνικω� ν θεμα� των. Οι παρεμβα� σεις που αφο-
ρου� ν σε θε�ματα δημο� σιας υγει�ας απαιτου� ν μι�α πληθω� ρα και ποικιλι�α διαυ� λων 
δια� δοσης του μηνυ� ματος: απο�  τα μαζικα�  ηλεκτρονικα�  και ε�ντυπα με�σα επικοι-
νωνι�ας, ως την αξιοποι�ηση σημαντικω� ν/ηγετικω� ν προσω� πων μι�ας κοινωνι�ας. 
Κα� θε προ� σωπο, οργανισμο� ς η�  ι�δρυμα που ε�χει προ� σβαση σε ε�να καθορισμε�νο 
πληθυσμο�  ει�ναι ε�νας πιθανο� ς δι�αυλος επικοινωνι�ας (Lefebvre, & Flora, 1988; 
National Institutes of Health, 2008).

Στο πλαι�σιο αυτου�  του κεφαλαι�ου, κατα�  βα� ση θα συζητηθει� η αξιοποι�ηση 
των με�σων μαζικη� ς επικοινωνι�ας ως εργαλει�ων μετα� δοσης και δια� δοσης του 
κοινωνικου�  μηνυ� ματος της συμμετοχη� ς των πολιτω� ν σε προγρα� μματα φυσι-
κη� ς δραστηριο� τητας.

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Προκειμε�νου μι�α Πολιτει�α να επηρεα� σει τον τρο� πο με τον οποι�ο τα με�λη της 

αντιλαμβα� νονται και λειτουργου� ν απε�ναντι σε δια� φορα θε�ματα που αφορου� ν 
στην υγει�α τους, μπορει� να αξιοποιη� σει τα δια� φορα ηλεκτρονικα�  και ε�ντυπα 
ΜΜΕ (Flora, 2000). Για παρα� δειγμα, κυρι�ως τηλεοπτικε�ς διαφημιστικε�ς κα-
μπα� νιες σχετικε�ς με το κα� πνισμα, κυρι�ως το κα� πνισμα σε δημο� σιους χω� ρους 
η�  δι�πλα σε παιδια� , ο� πως και καμπα� νιες που αφορου� ν στην ασφαλη�  οδη� γηση, 
τη χρη� ση της ζω� νης ασφαλει�ας και του κρα� νους, ε�χουν πρα� γματι επηρεα� σει 
τον τρο� πο με τον οποι�ο αρκετε�ς κοινωνι�ες λειτουργου� ν (National Institutes of 
Health, 2008; Smith, 2002). Αναλο�γως, κοινωνικε�ς διαφημιστικε�ς καμπα� νιες 
ε�χουν πραγματοποιηθει� για θε�ματα διατροφη� ς, για τις αρνητικε�ς συνε�πειες 
της κατανα� λωσης αλκοο� λ και ναρκωτικω� ν, για την εξε�ταση και προ� ληψη κατα�  
του καρκι�νου (π.χ. καρκι�νο του μαστου� ), ο� πως και των σεξουαλικα�  μεταδιδο� -
μενων νοσημα� των (Wakefield, Loke, & Hornik, 2010), διεθνω� ς αλλα� , μερικω� ς, 
και στην Ελλα� δα. Το βασικο�  θετικο�  στοιχει�ο των μαζικω� ν αυτω� ν διαφημιστι-
κω� ν προβολω� ν ει�ναι ο� τι μπορου� ν να μεταδω� σουν το μη� νυμα σε μεγα� λο κοινο� , 
για (κα� ποιο) χρονικο�  δια� στημα, με τυχαι�ο τρο� πο και σε χαμηλο�  κο� στος. 

Οι τυπικε�ς σχετικε�ς διαφημιστικε�ς καμπα� νιες κυρι�ως αξιοποι�ησαν τα μα-
ζικα�  με�σα, ο� πως η τηλεο� ραση και το ραδιο� φωνο. Σε αρκετε�ς, ο� μως, περιπτω� -
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σεις χρησιμοποιη� θηκαν και α� λλα εργαλει�α προω� θησης, ο� πως οι εξωτερικε�ς 
πινακι�δες και οι αφι�σες, τα περιοδικα�  και οι εφημερι�δες (π.χ. για τον αγω� να 
κατα�  του καπνι�σματος), η�  τις νε�ες τεχνολογι�ες (ο� πως το διαδι�κτυο, το κινη-
το�  τηλε�φωνο, κ.ο.κ.) (Matson-Koffman, Brownstein, Neiner, & Greaney, 2005; 
Vandelanotte, Spathonis, Eakin & Owen, 2007). Οι καμπα� νιες αυτε�ς μπορου� ν, 
εναλλακτικα� , να εκπε�μπονται για μικρα�  η�  μεγαλυ� τερα χρονικα�  διαστη� ματα, να 
αποτελου� ν με�ρος μι�ας ευρυ� τερης κοινωνικη� ς πολιτικη� ς η�  να λειτουργου� ν αυ-
το� νομα (Wakefield et al., 2010). Επιπλε�ον, οι μαζικε�ς κοινωνικε�ς διαφημιστικε�ς 
καμπα� νιες μπορου� ν να μεταφε�ρουν το εκα� στοτε μη� νυμα το� σο α� μεσα, με�σω της 
προσπα� θειας επιρροη� ς του ατο� μου (Fishbein & Azjen, 2010) (π.χ. κο� βω το κα� -
πνισμα και αξιοποιω�  τη γραμμη�  υποστη� ριξης που μου διαθε�τει η καμπα� νια), 
ο� σο και ε�μμεσα, με�σω της ευρυ� τερης κοινωνικη� ς αλλαγη� ς και της συζη� τησης 
που μπορει� να προκληθει� πα� νω στο εν λο�γω ζη� τημα (π.χ. ευρυ� τερη συζη� τηση 
γυ� ρω απο�  τη διακοπη�  του καπνι�σματος, αλλαγη�  συμπεριφορα� ς –δεν καπνι�ζου-
με σε κλειστου� ς χω� ρους- ε�μμεση επιρροη�  ακο� μη και κα� ποιου που αρχικω� ς δεν 
ει�δε η�  δεν επηρεα� στηκε απο�  το μη� νυμα). 

Πο� σο αποτελεσματικα�  ει�ναι, ο� μως, τελικα� , αυτα�  τα μαζικα�  κοινωνικα�  δι-
αφημιστικα�  μηνυ� ματα; Δυστυχω� ς η συ� γχρονη βιβλιογραφι�α υποδεικνυ� ει 
ο� τι ακριβω� ς αυτη�  η μαζικο� τητα δεν ευνοει� την αποτελεσματικο� τητα�  τους 
(Bertrand, O’Reilly, Denison, Anhang, & Sweat, 2006; Cavill, & Bauman, 2004; 
Finlay, & Falmkner, 2005; Pomerleau, Lock, Knai, & McKee, 2005; Wakefield, et 
al., 2010, κ.α.). Τα μηνυ� ματα μπορει� να υπολει�πονται η�  να λειτουργου� ν αντι�-
θετα απο�  το επιθυμητο� , η ε�κθεση του κοινου�  σε αυτα�  μπορει� να μην αντα-
ποκρι�νεται στις προσδοκι�ες η�  να παρεμποδι�ζεται απο�  ανεπαρκη�  χρηματοδο� -
τηση, το ολοε�να και πιο ευ� θραυστο και κατακερματισμε�νο περιβα� λλον των 
ΜΜΕ, τη χρη� ση ακατα� λληλων η�  μη επαρκω� ς μελετημε�νων μηνυμα� των (π.χ. 
βαρετα� , ακατα� λληλα για την ηλικιακη�  ομα� δα στην οποι�α απευθυ� νονται η�  με 
πολυ�  σοκαριστικο�  περιεχο� μενο), η�  ε�να συνδυασμο�  των παραπα� νω. Επιπλε�ον, 
τα ομοιογενη�  μηνυ� ματα ενδε�χεται να μην μπορου� ν να επηρεα� σουν/πει�σουν 
ετερογενη�  κοινα� , ενω� , σε κα� ποιες περιπτω� σεις, οι διαφημιστικε�ς καμπα� νιες 
μπορει� να απαιτου� ν απο�  το κοινο�  την υιοθε�τηση μι�ας συμπεριφορα� ς για την 
οποι�α δε διαθε�τουν τους πο� ρους (Cavill, & Bauman, 2004; Wakefield, et al., 
2010). 

Στην πλειονο� τητα των περιπτω� σεων, η αλλαγη�  της εκα� στοτε συμπεριφο-
ρα� ς (π.χ. κα� πνισμα η�  ε�λεγχος κατα�  του καρκι�νου) προε�κυψε να ει�ναι αποτε�-
λεσμα συνδυαστικω� ν ενεργειω� ν: προβολω� ν με�σω των ΜΜΕ αλλα�  και α� λλων 
στοχευμε�νων προγραμμα� των που παρα� λληλα αναπτυ� σσονταν, ο� πως π.χ. 
ενημερωτικε�ς ομιλι�ες σε σχολει�α κατα�  του καπνι�σματος, γρα� μματα υπενθυ� μι-
σης σε γυναι�κες για να πραγματοποιη� σουν Test Pap, κ.α. (Mullins, Wakefield, 
& Broun, 2008). Ποια ει�ναι, ο� μως, τα αντι�στοιχα αποτελε�σματα των μαζικω� ν 
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διαφημιστικω� ν μηνυμα� των που αφορου� σαν στη συμμετοχη�  σε προγρα� μματα 
(οργανωμε�να και μη) α� σκησης/φυσικη� ς δραστηριο� τητας;

Διαφημιστικές καμπάνιες και φυσική δραστηριότητα
Η προσπα� θεια επιρροη� ς του τρο� που σκε�ψης του κοινου�  γυ� ρω απο�  θε�ματα 

συμμετοχη� ς στην α� σκηση απαιτει� παρεμβα� σεις οι οποι�ες να μπορου� ν να προ-
σεγγι�σουν ε�να μεγα� λο αριθμο�  ανθρω� πων, σε σχετικα�  χαμηλο�  κο� στος. Ένα απο�  
τα πρω� τα βη� ματα προκειμε�νου να επιτευχθει� αυτο�  ει�ναι να αξιοποιηθου� ν οι 
επικοινωνι�ες πειθου� ς σε μεγα� λες πληθυσμιακε�ς ομα� δες με�σω των ΜΜΕ (Flora, 
2000). Η προ� κληση για το λεγο� μενο κοινωνικο�  μα� ρκετινγκ (που οφει�λουν να 
αναπτυ� σσουν και να υποστηρι�ζουν οι δια� φοροι κοινωνικοι� φορει�ς) προκειμε�-
νου να ενισχυ� σει τη φυσικη�  δραστηριοποι�ηση ει�ναι η διανομη�  και επικοινωνι�α 
ενο� ς απλου�  και ξεκα� θαρου μηνυ� ματος, που θα συμβα� λει στην κοινωνικη�  επιμο� ρ-
φωση, που μπορει� να βοηθη� σει στην αλλαγη�  συνηθειω� ν και που θα επαναφε�-
ρει τη φυσικη�  δραστηριο� τητα στις φυσιολογικε�ς καθημερινε�ς λειτουργι�ες του 
ατο� μου. Αυτη� , προφανω� ς, δεν ει�ναι μι�α απλη�  διαδικασι�α. Θα ει�ναι μακροχρο� νια 
και οι δια� φορες διαφημιστικε�ς καμπα� νιες δε θα πρε�πει να ε�χουν την προσδοκι�α 
ο� τι α� μεσα θα διαγνωστου� ν αλλαγε�ς στη συμπεριφορα�  (Cavill, & Bauman, 2004). 

Οι δια� φοροι φορει�ς δημο� σιας υγει�ας ε�χουν αξιοποιη� σει, κατα�  περιο� δους, τα 
ΜΜΕ και τις δια� φορες τεχνικε�ς του κοινωνικου�  μα� ρκετινγκ προκειμε�νου να 
επηρεα� σουν τα πιστευ� ω του πληθυσμου�  για το θε�μα της φυσικη� ς δραστηριο-
ποι�ησης. Η χρη� ση, μα� λιστα, των διαφο� ρων ΜΜΕ, και κυρι�ως της τηλεο� ρασης, 
θεωρη� θηκε απο�  δια� φορους ερευνητε�ς ως ε�να πρω� το σημαντικο�  βη� μα για την 
ανα� πτυξη ολοκληρωμε�νων και διαρκω� ν προσεγγι�σεων στο πλαι�σιο προω� θη-
σης της φυσικη� ς δραστηριο� τητας (Hornik, 2002; McGuire, 1984).

Συ� μφωνα με τους Cavill και Bauman (2004), οι περισσο� τερες απο�  τις διαφη-
μιστικε�ς καμπα� νιες για την ενι�σχυση της φυσικη� ς δραστηριο� τητας με τη χρη� ση 
των ΜΜΕ, ε�χουν επιφε�ρει υψηλα�  επι�πεδα επι�γνωσης (awareness) και ανα� κλη-
σης (recall) του διαφημιστικου�  μηνυ� ματος. Τα αποτελε�σματα, δε, της επι�γνω-
σης ποικι�λουν ανα� λογα με το με�σο επικοινωνι�ας που επιλε�χθηκε και το με�γε-
θος της καμπα� νιας. Αναφορικα�  με την επι�δραση, ο� μως, των κοινωνικω� ν αυτω� ν 
διαφημι�σεων στην αλλαγη�  συμπεριφορα� ς των πολιτω� ν, τα αποτελε�σματα 
ει�ναι σαφω� ς πιο θολα� . Σε γενικε�ς γραμμε�ς, φαι�νεται ο� τι οι περισσο� τερες απο�  
τις καμπα� νιες που επιδι�ωξαν την αλλαγη�  συμπεριφορα� ς του κοινου�  σε θε�ματα 
φυσικη� ς δραστηριο� τητας πε�τυχαν, πρα� γματι, ε�να βραχυχρο� νιο, ο� μως, αποτε�-
λεσμα και, μα� λιστα, κυρι�ως σε η� δη κινητοποιημε�να α� τομα (Cavill & Bauman, 
2004; Marcus, et al., 2006; Kahn, et al., 2002).  

Σε ερευνητικη�  ανασκο� πηση των Marcus, Owen, Forsyth, Cavill και Fridlinger 
(1998), αναφορικα�  με την εφαρμογη�  διαφο� ρων εναλλακτικω� ν προβολη� ς της 
φυσικη� ς δραστηριο� τητας, οι παρεμβα� σεις εκει�νες που πραγματοποιου� νταν με 
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ε�ντυπα και τηλεφωνικα�  με�σα, προε�κυψε να ει�ναι πιο αποτελεσματικε�ς στην 
αλλαγη�  της συμπεριφορα� ς βραχυπρο� θεσμα. Όταν, συνεπω� ς, αναπτυ� σσεται 
μι�α πιο α� μεση επικοινωνι�α και ο� ταν το μη� νυμα διαμορφω� νεται με βα� ση τις 
ανα� γκες της ομα� δας-στο�χου, το� τε η παρε�μβαση ει�ναι πιο αποτελεσματικη�  
(Cavill, & Bauman, 2004). 

Επιτυχει�ς φαι�νεται να η� ταν και οι καμπα� νιες εκει�νες που αφορου� σαν στη δι-
οργα� νωση περιπα� των εντο� ς της κοινο� τητας, οι οποι�ες στο�χευαν σε ενηλι�κους, 
ιδι�ως τους μεγαλυ� τερους των 50 ετω� ν (Finlay, & Faulkner, 2005; Williams, 
Matthews, Rutt, Napolitano, & Marcus, 2008), ο� πως και καμπα� νια του Κε�ντρου 
Προ� ληψης και Ελε�γχου Ασθενειω� ν των Ηνωμε�νων Πολιτειω� ν, που απευθυνο� -
ταν, κυρι�ως, σε παιδια�  9-13 ετω� ν (Huhman, Potter, Duka, Judkins, Heitzler, & 
Wong, 2007; Kahn, et al., 2002). Αυτη�  η δευ� τερη εκστρατει�α, μα� λιστα, χρησιμο-
ποι�ησε τεχνικε�ς του λεγο� μενου εμπορικου�  μα� ρκετινγκ πετυχαι�νοντας, μα� λιστα, 
μεταβολε�ς στον πληθυσμο�  κατα�  το δευ� τερο χρο� νο εφαρμογη� ς της (Huhman 
et al, 2007; Marcus et al, 2006; Wakefield et al., 2010). Οι παρεμβα� σεις μικρη� ς 
κλι�μακας που αξιοποι�ησαν π.χ. αφι�σες για να ενθαρρυ� νουν τη χρη� ση της σκα� -
λας αντι� του ανελκυστη� ρα φαι�νεται επι�σης να συμβα� λουν στην αλλαγη�  της 
συμπεριφορα� ς.(Kahn et al., 2002). Ενθαρρυντικα�  η� ταν και τα αποτελε�σματα 
των μαζικω� ν προγραμμα� των ενημε�ρωσης για την προ� ληψη της παιδικη� ς πα-
χυσαρκι�ας με κα� ποιες βελτιω� σεις στο δει�κτη μα� ζας σω� ματος ο� σων εκτε�θηκαν 
στις εν λο�γω εκστρατει�ες (Sanigorski, Bell, Kremer, Cuttler & Swinburn, 2008; 
Wakefield et al., 2010).

Στην πλειονο� τητα�  τους, οι κοινωνικε�ς αυτε�ς διαφημιστικε�ς καμπα� νιες 
η� ταν με�ρος προγραμμα� των που περιλα� μβαναν και α� λλες δρα� σεις, ο� πως για 
παρα� δειγμα, τη διοργα� νωση γεγονο� των και ημε�ρας φυσικη� ς δραστηριο� τη-
τας (Booth, Bauman, Oldenburg, Owen, & Magnus, 1992), στοχευμε�νες ομιλι�ες, 
«Ημε�ρες Καρδια� ς» και δωρεα� ν συμμετοχη�  σε τεστ φυσικη� ς κατα� στασης (Osler, 
& Jespersen, 1993), σεμινα� ρια, εργαστη� ρια, ομα� δες για περπα� τημα, διαγωνι-
σμου� ς (Yong, Haskell, Taylor, & Fortmann, 1996), κι�νητρα για τη χρη� ση ενο� ς 
χω� ρου α� σκησης (Miles, Rapoport, Wardle, Afuape, & Duman, 2001; Wardle, 
Rapoport, Miles, Afuape, & Duman, 2001), κ.α. Ανταγωνιστικοι� παρα� γοντες, 
ο� πως οι αντικρουο� μενες, ενι�οτε, συστα� σεις διαφο� ρων οργανισμω� ν/ειδικω� ν 
σχετικα�  με την α� σκηση σε διαφορετικε�ς πληθυσμιακε�ς ομα� δες η�  και οι αλλαγε�ς 
σε αυτε�ς τις συστα� σεις, με�σα στην πα� ροδο του χρο� νου, προκαλου� ν συ� γχυση 
και λειτουργου� ν ως εμπο� διο στην επι�τευξη μι�ας μακροχρο� νιας αλλαγη� ς στη συ-
μπεριφορα�  του κοινου� . 

Σε γενικε�ς γραμμε�ς, ο� μως, ο� πως σημειω� νουν και ο Wakefield με τους συνερ-
γα� τες του (2010), οι καμπα� νιες για την προω� θηση της φυσικη� ς δραστηριο� τη-
τας, μο� νες τους, ε�χουν με�χρι στιγμη� ς επιφε�ρει αποκλειστικα�  βραχυπρο� θεσμα 
αποτελε�σματα. Στην πλειονο� τητα�  τους, μα� λιστα, οι σχετικε�ς ε�ρευνες αξιολο-
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γου� σαν μεταβλητε�ς ο� πως την προ� θεση και τη συμπεριφορα� , που πολυ�  δυ� σκο-
λα αλλα� ζουν α� μεσα και γρη� γορα, ως αποτε�λεσμα της διαφημιστικη� ς καμπα� -
νιας. Η αλλαγη�  στη συμπεριφορα� , ο� πως υποδεικνυ� ει α� λλωστε και το κοινωνικο�  
μα� ρκετινγκ, δεν μπορει� να επε�λθει αποκλειστικα�  με�σω της προβολη� ς κοινωνι-
κω� ν μηνυμα� των απο�  τα ΜΜΕ. Ακο� μη και στην περι�πτωση της επιλογη� ς αυτη� ς 
της αποκλειστικη� ς προβολη� ς, χωρι�ς την ανα� πτυξη α� λλων δρα� σεων, θα πρε�πει 
σαφω� ς να μελετηθει� η καμπα� νια, να σχεδιαστει� το ει�δος και το με�γεθο� ς της, 
να επιλεγου� ν οι πληθυσμιακε�ς ομα� δες-στο�χοι, κ.ο.κ. (Cavill, & Bauman, 2002). 

Μι�α προ� κληση, λοιπο� ν, για τις επο� μενες κοινωνικε�ς διαφημιστικε�ς καμπα� -
νιες που θα αφορου� ν στη φυσικη�  δραστηριο� τητα θα ει�ναι να διασφαλι�σουν το 
βε�λτιστο αποτε�λεσμα και την ελαχιστοποι�ηση της απω� λειας, εξασφαλι�ζοντας 
ο� τι προσελκυ� ουν και, κυρι�ως, διατηρου� ν α� τομα απο�  την καθορισμε�νη ομα� δα 
στο�χο. Μο� νο μι�α η� ταν η διαφημιστικη�  καμπα� νια, στη βιβλιογραφι�α, που μελε�-
τησε, κατανο� ησε και ξεκα� θαρα επε�λεξε την ομα� δα-στο�χο στην οποι�α θα απευ-
θυνο� ταν: τους περιε�γραψε ως «κινητοποιημένους αλλά ανεπαρκώς ενεργούς» 
(Bauman, Bellew, Owen, & Vita, 2001). Αυτη�  η καμπα� νια μπο� ρεσε πρα� γματι να 
αναφερθει� σε αλλαγε�ς στη φυσικη�  δραστηριοποι�ηση των μελω� ν της συγκεκρι-
με�νης ομα� δας-στο�χου, υποδεικνυ� οντας, ε�τσι, τα πλεονεκτη� ματα τη εφαρμογη� ς 
των αρχω� ν του κοινωνικου�  μα� ρκετινγκ, ο� πως η σαφη� ς τμηματοποι�ηση του 
κοινου� .

Συμπερασματικά
Συ� μφωνα με τις συστα� σεις του WHO (2010), η προω� θηση της ιδε�ας της δια 

βι�ου α� σκησης θα πρε�πει να αποτελε�σει πρωταρχικο�  στο�χο της εκα� στοτε Πολι-
τει�ας. Η ποιο� τητα ζωη� ς ει�ναι αποτε�λεσμα της φροντι�δας του σω� ματος καθ’ ο� λη 
τη δια� ρκεια της ζωη� ς ενο� ς ατο� μου. Θα πρε�πει να εξασφαλιστει� ο� τι η φυσικη�  
δραστηριο� τητα θα υπα� ρχει στη ζωη�  των ατο� μων απο�  τα πρω� ιμα στα� δια: πριν 
και κατα�  τη δια� ρκεια της εγκυμοσυ� νης, στη συμμετοχη�  των βρεφω� ν με τους 
γονει�ς τους σε προγρα� μματα α� σκησης (π.χ. baby-swimming, κ.α.). Θα πρε�πει 
να ενθαρρυ� νεται η σωματικη�  δραστηριο� τητα για τα παιδια�  και τους εφη� βους 
σε κε�ντρα ημερη� σιας φροντι�δας, σε νηπιαγωγει�α, σχολει�α και στην κοινο� τητα. 
Τε�λος, θα πρε�πει να προωθει�ται η συμμετοχη�  σε καθημερινη�  φυσικη�  δραστη-
ριο� τητα των ενηλι�κων και ηλικιωμε�νων στο σπι�τι, στην κοινο� τητα, στο χω� ρο 
εργασι�ας. Τονι�ζεται, επι�σης, η σημασι�α της προω� θησης της φυσικη� ς δραστηρι-
ο� τητας σε χω� ρους υγειονομικη� ς περι�θαλψης, σε κε�ντρα πρωτοβα� θμιας υγει�ας, 
σε νοσοκομει�α, σε κε�ντρα αποκατα� στασης και σε οι�κους ευγηρι�ας.  

Προκειμε�νου η α� σκηση να αποτελε�σει συνει�δηση του με�σου πολι�τη, θα πρε�-
πει να λα� βουν χω� ρα συνδυαστικε�ς ενε�ργειες ο� λων των εμπλεκομε�νων δημο� -
σιων και ιδιωτικω� ν φορε�ων και διαφο� ρων ΜΜΕ-ανα� λογα με την ομα� δα στο� -
χο. Σημαντικο�  ει�ναι κα� θε φορα�  να επιλε�γεται μι�α συγκεκριμε�νη, με ξεκα� θαρα 
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συμπεριφορικα�  χαρακτηριστικα� , ομα� δα-στο�χος και πα� νω στα ιδιαι�τερα χαρα-
κτηριστικα�  της να διαμορφω� νονται τα εργαλει�α του λεγο� μενου κοινωνικου�  
μα� ρκετινγκ –συμπεριλαμβανομε�νης της αξιοποι�ησης των ΜΜΕ. Δεδομε�νων 
των θετικω� ν αποτελεσμα� των της φυσικη� ς δραστηριοποι�ησης των ατο� μων, οι 
ενε�ργειες της Πολιτει�ας θα πρε�πει να ει�ναι καλα�  σχεδιασμε�νες, διαρκει�ς και 
συνεπει�ς στους στο�χους τους. Τα με�χρι τω� ρα παραδει�γματα της αξιοποι�ησης 
των ΜΜΕ προς ο� φελος της προω� θησης της φυσικη� ς δραστηριο� τητας υποδει-
κνυ� ουν ο� τι μπορου� ν να συνεισφε�ρουν στην αυ� ξηση και, κυρι�ως, διατη� ρηση 
του πληθυσμου�  στην α� σκηση –μο� νο, ο� μως, αν ακολουθηθου� ν οι αρχε�ς που πιο 
πα� νω περιγρα� φονται. 
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