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Πεξίιεςε
Ζ θύξηα ιεηηνπξγία ζε έλα δηαθεκηζηηθό κήλπκα είλαη λα παξέρεη ελεκέξσζε θαη
πιεξνθνξίεο ζην θνηλό. Υξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά έηζη ώζηε ην
πξντόλ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, λα απνηππσζεί αιιά θαη λα
ηαπηηζζεί ν θαηαλαισηήο κε απηό. ηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα εκπεξηέρνληαη
θώδηθεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζε ζπλδπαζκό ή κεκνλσκέλα εηθόλεο, ρξώκαηα,
κνπζηθέο, θείκελα θαη ήρνπο. Δπίζεο επηζηξαηεύνληαη δηάθνξεο ηερληθέο ηνπ
Μάξθεηηλγθ γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πξαγκαηηθόηεηαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε
δηαθήκηζε ε εηαηξεία κέζσ ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δηαθήκηζεο δεκηνύξγεζε ηα
θαηάιιεια ζπλαηζζήκαηα ώζηε λα εμαζθαιίζεη όηη ην κήλπκα έγηλε θαηαλνεηό από
ηνλ παξαιήπηε πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηελ κπύξα ΑΛΦΑ.
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Ζ Αζελατθή Επζνπνηία
Ζ Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. είλαη κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο θαη
εκπνξίαο κπύξαο ζηελ Διιάδα. έρεη έδξα ηελ Αζήλα θαη απνηειεί κέινο ηνπ Οκίινπ
Heineken N.V. Σν 2013 ε εηαηξεία ζπκπιήξσζε 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα.
Ξεθίλεζε από πξσηνπόξνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηεξίρζεθε όια απηά ηα
ρξόληα ζηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ ππεπζπλόηεηα, ζηελ θαηλνηνκία,
ζην πάζνο γηα ηελ πνηόηεηα, ζε αμηόπηζηεο ζπλεξγαζίεο θαη ζηελ αγάπε ησλ
θαηαλαισηώλ. Σν πξώην εξγνζηάζην ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο ιεηηνύξγεζε ζηελ
Αζήλα ην 1965 θαη παξήγαγε ηελ κπίξα Amstel. Σν δεύηεξν εξγνζηάζην άλνημε ζηε
Θεζζαινλίθε ην 1975θαη ην 1985 αγνξάζηεθε ην ηξίην ζηε ΒΗ.ΠΔ. ηεο Πάηξαο. Από
ην 1993 ιεηηνπξγεί ζηε Λακία ε κνλάδα εκθηάισζεο ηνπ Φπζηθνύ Μεηαιιηθνύ
Νεξνύ Ηόιε. Με ηε βνήζεηα ελόο εθηεηακέλνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη πώιεζεο
παξάγεη θαη δηαλέκεη ηα πξντόληα ηεο ζε 19 ρώξεο θαη ζηηο 5 επείξνπο. Ζ εηαηξία
έρεη επελδύζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ πηνζέηεζε
κηαο νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηε δηακόξθσζε ελόο αζθαινύο
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θαη δίθαηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ
ππεύζπλε θαηαλάισζε αιθνόι θαη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. Γηαζέηεη από ηελ
TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2015 γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, FSSC
22000: Version 4.1 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ (HACCP), ISO 14001:2015 γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη OHSAS 18001:2007 γηα ηελ αζθάιεηα θαη
πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ.

Δπηθνηλσλία, Γηαθήκηζε θαη εκεησηηθή
θνπόο ησλ δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ είλαη ε πώιεζε αγαζώλ, πξνζπαζώληαο λα
δηακνξθώζνπλ αμίεο θαη πξόηππα. Ο θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα πεηζηεί γηα ηελ
θαηαιιειόιεηα αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο αγαζνύ, ώζηε λα ην αγνξάζεη. Γηα
λα επηηεπρζεί απηό ν δηαθεκηζηήο πξέπεη λα κεηαρεηξηζηεί ηε γιώζζα κε έλα
ηδηαίηεξν θαη θαηάιιειν ηξόπν γηα απηό ρξεηάδνληαη ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά: α) ε
δηαθήκηζε λα μερσξίδεη β) λα δέλεη ην κήλπκα κε ην πξντόλ γ) λα πείζεη θαη δ) λα
αληέρεη ζην ρξόλν (Κνπηνύπεο, 2005, ζ.97-102). Οη δηαθεκηζηηθνί ζηόρνη
ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ην αλ ν ζθνπόο ηνπο είλαη λα πιεξνθνξήζνπλ
(πιεξνθνξηαθή δηαθήκηζε), λα πείζνπλ (δηαθήκηζε πεηζνύο), λα ππελζπκίζνπλ
(ππνκλεζηηθή δηαθήκηζε), ή λα εληζρύζνπλ (εληζρπηηθή δηαθήκηζε).
Ζ ζεκεησηηθή κειεηά θάζε πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία σο δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. Σελ
όπνηα δηαδηθαζία θαίλεηαη λα ηελ επηηξέπεη έλα ππνθείκελν ζύζηεκα ζεκαζηώλ.
Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο ζεκεησηηθήο ησλ επηθνηλσληώλ θαη ηεο
ζεκεησηηθήο ησλ ζεκείσλ. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε ηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία σο
δηέιεπζε ελόο ζήκαηνο από κηα πεγή πξνο έλα πξννξηζκό. Όηαλ ν πξννξηζκόο είλαη
έλαο άλζξσπνο θαη ην ζήκα δελ είλαη απιώο έλα εξέζηζκα, ππνθηλεί κηα εξκελεπηηθή
αληίδξαζε από ηνλ παξαιήπηε. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη δπλαηή κε ηνπο θώδηθεο,
πνπ είλαη έλα ζύζηεκα ζεκαζηώλ επεηδή ζπληαηξηάδεη παξνύζεο νληόηεηεο κε
απνύζεο κνλάδεο. Όκσο δελ είλαη δπλαηόλ λα θαζηεξσζεί κηα ζεκεησηηθή ησλ
επηθνηλσληώλ ρσξίο ηε ζεκεησηηθή ησλ ζεκείσλ (Δco, 1994, ζ.26-29). Όπσο
αλαθέξεη ε Κπξηαθίδνπ γηα ηνλ Levi Strauss, νη πξώηεο ζηξνπθηνύξεο, νη δνκέο πνπ
νξίδνπλ ην ηππνινγηθό επίπεδν ηεο έξεπλαο ηνπ, είλαη νη δνκέο ηεο επηθνηλσλίαο ή
όπσο ηηο νλνκάδεη ην 1952 ε θνηλσληθή ζηαηηθή. Μηα θνηλσλία είλαη θακσκέλε από
άηνκα θαη από νκάδεο πνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζε θάζε θνηλσλία ε
επηθνηλσλία ιεηηνπξγεί ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ επίπεδα(Κπξηαθίδνπ,1977, ζ. 89).

Μέζνδνο Αλάιπζεο
Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαιπζνύλ νη αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο ηεο
δηαθήκηζεο είλαη απηέο ηνπ Roland Barthes θαη ηνπ Algirdas Julien Greimas.
ύκθσλα κε ηνλ Barthes, ην ζεκείν εθηόο από ην ζεκαίλνλ θαη ην ζεκαηλόκελν
πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρέζε ησλ δύν όξσλ κεηαμύ ηνπο. Σν ζεκείν, δειαδή, είλαη ην
ζπλδεηηθό άζξνηζκα ησλ δύν όξσλ θαη αλάκεζα ζε απηά ηα ηξία ζηνηρεία ππάξρνπλ
ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ηόζν ζηελέο πνπ θάπνηεο θνξέο ε αλάιπζή ηνπο θαζίζηαηαη
αδύλαηε, επηζεκαίλεη επίζεο όηη ζε θάζε αλάιπζε ππάξρνπλ δύν επίπεδα, ην
θπξηνιεθηηθό πνπ είλαη ην ζεκαίλνλ θαη ην ζπλεηξκηθό πνπ είλαη ην ζεκαηλόκελν Ο
Algirdas Julien Greimas είλαη έλαο ζεκαληηθόο γισζζνιόγνο θαη αλαιπηήο ηεο
ινγνηερλίαο πνπ αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηε
ινγνηερλία θαη ηελ νλόκαζε «Γνκηθή ζεκαζηνινγία» (Βακβαθίδνπ,2017).
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Ο Ρνιάλ Μπαξη θαη ε Έλλνηα ηεο Ηζνηνπίαο
Θεσξείηαη ν Roland Barthes ν πην ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο ηεο δνκηθήο πνιηηηζκηθήο
αλάιπζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Πξηλ πξνζρσξήζεη ζηνλ κεηαδνκηζκό αλέπηπμε
ζην βηβιίν ηνπ Elements des emiology έλα ζεκεησηηθό κνληέιν πνπ ζηεξηδόηαλ ζε
κεγάιν βαζκό ζηνλ σζύξ. Τπνζηήξημε ηε ζύγθιεζε αλάκεζα ζηε γισζζνινγία θαη
ηελ πνιηηηζκηθή έξεπλα θαη επεμεξγάζηεθε θάπνηα δεηήκαηα όξσλ θαη ελλνηώλ όπσο
ηελ Γιώζζα θαη νκηιία, ην εκαίλνλ θαη ζεκαηλόκελν. ην ύληαγκα θαη ζύζηεκα,ηελ
Καηα δήισζε θαη ζπλδήισζε, (Smith,2006,p. 175-177).
Ζ δνκηθή ζεκαζηνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη
κε κηα ειεπζεξία ηελ εθαξκόδνπλ ζηελ αλάιπζε ζπλεληεύμεσλ, ζηελ ςπρνινγία θαη
ζηελ θνηλσληνινγία. Βαζηθή έλλνηα ηεο δνκηθήο ζεκαζηνινγηθήο αλάιπζεο είλαη ε
ηζνηνπία ε νπνία έρεη έλα ή πεξηζζόηεξα θνηλά ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ
λα εληνπηζηνύλ εκπεηξηθά αιιά γηα λα νξηζηηθνπνηεζνύλ πξέπεη λα νξηζηεί ην
πεξηερόκελν ηεο θάζε ηζνηνπίαο θαη νη ζρέζεηο ηνπο. ρεκαηίδεηαη έηζη έλα δνκεκέλν
ζύλνιν από ζεκαζηνινγηθνύο θώδηθεο. Ζ επαλάιεςε ησλ ζεκάησλ ζε έλα θείκελν
δεκηνπξγεί έλα επξύηεξν πεδίν ζεκαζηαθώλ κνλάδσλ πνπ νλνκάδνληαη ηαμήκαηα
(classèmes) θαη ηα νπνία ζπληζηνύλ ηε βάζε ηαμηλόκεζεο ηνπ ζεκαζηαθνύ επηπέδνπ
θαη πξνζδίδνπλ ζην θείκελν ηε ζεκαηηθή ζπλνρή ηνπ. Με ηελ επαλάιεςή ηνπο
δεκηνπξγνύλ ζεκαζηαθέο νιόηεηεο, ηηο ιεγόκελεο ηζνηνπίεο, πνπ πξνζθέξνπλ ην
θιεηδί γηα κηα νκνηόκνξθε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο ηζνηνπίεο:
Ζ «πξαθηηθή», πνπ εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ
(θνζκνινγηθή ηζνηνπία), θαη ηε «κπζηθή», πνπ αθνξά ην πεδίν ηεο λόεζεο ή ηνπ
εζσηεξηθνύ θόζκνπ (λννινγηθή ηζνηνπία) (Λάδαξεο,2011).

Ο Ρόινο ησλ Υξσκάησλ
ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ ηειεόξαζε ε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ πξνθαιεί πνηθίια
θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ ζεαηή. ηελ θαζεκεξηλή δσή επίζεο ηα ρξώκαηα
παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν. Αιιάδνπλ ηελ δηάζεζε, δηακνξθώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα,
εληείλνπλ ηηο αηζζήζεηο, εληζρύνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ θαη πξνζθέξνπλ
δπλαηόηεηεο πνιύπιεπξεο εξκελείαο. Σν ρξώκα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν
κάξθεηηλγθ θαη κπνξεί λα είλαη κηα ππεξβνιηθά πεηζηηθή δύλακε, λα ηξαβήμεη ηελ
πξνζνρή, λα ραιαξώζεη ή λα εξεζίζεη ηα κάηηα θαη λα επεξεάζεη ηελ επθξίλεηα ηνπ
θεηκέλνπ (Singh,2011).

Αλάιπζε ηεο Μνπζηθήο
Ο Nicholas Cookέρεη θαηαζέζεη κηα κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ έξγσλ ζε
πνιπκεζηθά πεξηβάιινληα. Αζρνιήζεθε κε πνηνπο ηξόπνπο επηδξά ε κνπζηθή κε ηελ
εηθόλα ζε έλα πνιπηξνπηθό πεξηβάιινλ. Μειέηεζε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηαηηθώλ
ζηνηρείσλ ηεο ζπλδήισζεο θαη ηεο θαηα δήισζεο. Οη εηθόλα θαη νη ιέμεηο πεξηέρνπλ
δεισηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε κνπζηθή πεξηέρεη ζπλδεισηηθέο. ηελ ζεσξία ηνπ
πξνηείλεη ηξείο πεξηπηώζεηο γηα λα πεξηγξαθεί ε ζρέζε κεηαμύ ησλ κέζσλ ζε έλα
πνιπηξνπηθό πιαίζην:



Σελ πκκόξθσζε (conformance). Όηαλ ε κνπζηθή θαη ε εηθόλα εθθξάδεη ην
ίδην πξάγκα κε μερσξηζηνύο ηξόπνπο ην νλνκάδεη ζπκκόξθσζε.
Σελ Αιιεινζπκπιήξσζε (complementation). Αλ ην θάζε έλα πξνζζέηεη
αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο θαη κε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο ζην ζπλνιηθό έξγν ην
νλνκάδεη αιιεινζπκπιήξσζε.
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Σνλ Αληαγσληζκό (contest). Αλ όκσο δίλνπλ ιεηηνπξγηθά πιενλάδνληεο ή
πεξηηηέο πιεξνθνξίεο ηόηε νλνκάδνπκε ηελ ζρέζε ηνπο αληαγσληζκό ρσξίο
απηό λα είλαη άζρεκν (Κνθθίδνπ,2018).

Αλάιπζε ζηελ δηαθήκηζε ηεο κπύξαο ΑΛΦΑ
Δηαηξεία: Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ.
Πξντόλ: Μπύξα
Τπόζεζε: Oεγγνλόο καδί κε ηελ θνπέια ηνπ αθηεξώλνπλ κηα θαινθαηξηλή κέξα καδί
κε ηνλ παππνύ. Σαμηδεύνπλ θαη θνιπκπνύλ ζε κηα παξαιία, παίδνπλ κπάια ζε κηα
γεηηνλία θαη αξγά ην απόγεπκα γηνξηάδνπλ ζε κηα ηαβέξλα ηα 82 γελέζιηα ηνπ.
Δίδνο Γηαθήκηζεο: Δκπνξηθή ε νπνία εκπεξηέρεη θαη έλα θνηλσληθό κήλπκα.
Μνξθή: Ζ δηαθήκηζε ζπκίδεη ηαηλία κηθξνύ κήθνπο. πλδέεηαη ζηελά κε ηελ κνπζηθή,
ζηεξίδεηαη ζηελ γξήγνξε ελαιιαγή ησλ εηθόλσλ θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Υσξίο
δηαιόγνπο, κε δεκηνπξγηθή θαληαζία έρεη έληνλα ππεξξεαιηζηηθά ζηνηρεία
παξνπζηάδνληαο ηελ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο.
Ύθνο: Τπεξξεαιηζηηθό. Ο ζθελνζέηεο πέξα από θάζε απνπζία ειέγρνπ θαη ινγηθήο
καο πξνζθαιεί λα βξνύκε κηα αθεγεκαηηθή ινγηθή παξόιν πνπ δελ ππάξρεη.
Δθθξάζεη ρσξίο θείκελν ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξσηαγσληζηώλ.Αθξνβαηεί αλάκεζα
ζηνλ ξεαιηζκό θαη ηνλ ππεξξεαιηζκό ζπλδπάδνληαο ηελ λεαληθή εκθάληζε ηνπ
παππνύ κε ηελ αζηάζεηα ησλ γεξαηεηώλ εμαιείθνληαο ηα ζεκάδηα από ην πέξαζκα
ηνπ ρξόλνπ. Με ηελ επξεκαηηθή πξώηε ελόηεηα θαηαθέξλεη λα δηεγείξεη εγθεθαιηθά
ηνπο ζεαηέο πνπ δελ παξακέλνπλ νπδέηεξνη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνξίαο.
Καλάιηα ηνπ κελύκαηνο: Σειεόξαζε θαη ίληεξλεη
ιόγθαλ: Ζ ΑΛΦΑ πιεπξά καο. Σν παξαηεξνύκε θαη ζε άιιεο ζεκαηηθέο δηαθεκίζεηο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο. ΑΛΦΑ είλαη ην πξώην γξάκκα ηνπ Διιεληθνύ
αιθαβήηνπ θαη πξνζδίδεη πνηόηεηα. Έλα δεύηεξν ζιόγθαλ είλαη: “O ξόινο ζνπ ζηελ
δσή απηώλ πνπ αγαπάο είλαη ζπνπδαίνο”. πλδέεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ κε ηελ
κάξθα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε ηελ ζρέζε παππνύ εγγνληνύ.
Σερληθή πεηζνύο: Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα, πλεηξκόο ηδεώλ. Ζ δηαθήκηζε ζηνρεύεη
λα μππλήζεη ζηνλ ηειεζεαηή ζπλαηζζήκαηα, πξνβάιινληαο εηθόλεο πνπ πξνθαινύλ
επραξίζηεζε, λα θάλεη έλα ζπλεηξκό αλάκεζα ζηελ κπύξα ΑΛΦΑ θαη ηα ζεηηθά
ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ
Μνξθή δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο: Αθεγεκαηηθό κήλπκα, ρξεζηκνπνηεί κηα ηζηνξία
γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο
Μήλπκα γξαπηνύ θεηκέλνπ: Σα γξαπηά κελύκαηα ηεο δηαθήκηζεο είλαη “O ξόινο ζνπ
ζηελ δσή απηώλ πνπ αγαπάο είλαη ζπνπδαίνο” επίζεο “ε Άιθα πιεπξά καο” θαη
“Απνιαύζηε ππεύζπλα”. Πεξηέρνπλ κελύκαηα Κνηλσληθά, Τπεπζπλόηεηαο,
πλαηζζήκαηνο. Τπελζπκίδνπλ ζηνλ άλζξσπν όηη ε αγάπε είλαη ην ζπνπδαηόηεξν
αγαζό πνπ κπνξείο λα δώζεηο αιιά θαη λα πάξεηο, ζηνλ θαηαλαισηή όηη ην πξντόλ
είλαη αιθνόι αιιά θαη ζηελ εηαηξεία λα ελεκεξώλεη όηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη
θαηάρξεζε, ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 2251/94 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ.
ηόρνο νκάδαο: To target group ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε δηαθήκηζε είλαη νη άληξεο
θαηαλαισηέο κεζναζηηθήο ηάμεο, ειηθίαο από 18+ έσο 82+ θαη ζε δεύηεξν βαζκό
ζηνρεύεη ζε όιε ηελ ελήιηθε νηθνγέλεηα.
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Μνπζηθή Δπέλδπζε: Σν ηξαγνύδη Όκνξθε Εσή. Σελ κνπζηθή έγξαςε ν Nicola
Piovani, Ηηαιόο κνπζηθνζπλζέηεο, πηαλίζηαο θαη δηεπζπληήο νξρήζηξαο. Σν 1998 ηνπ
απνλεκήζεθε ην βξαβείν Όζθαξ θαιύηεξεο κνπζηθήο γηα ηελ ηαηλία "La Vita è bella".
Σνπο ζηίρνπο έγξαςε ε Λίλα Νηθνιαθνπνύινπ πνηήηξηα θαη ζηηρνπξγόο, ε νπνία
ζπνύδαζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη
εξκελεπηήο ηνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ν Θνδσξήο Βνπηζηθάθεο. Σν ηξαγνύδη είλαη
δηαζθεπή ηνπ soundtrack ηεο ηαηλίαο La Vita E Bella ηνπ Ρνκπέξην Μπελίλη. Ζ
δηάξθεηα ηνπ είλαη πεξίπνπ 3:45 ιεπηά. ηελ δηαθήκηζε ε δηάξθεηα ηνπ είλαη 1:04
ιεπηά. Δίλαη έλα ππέξνρν ηξαγνύδη πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο ζθελέο, δεκηνπξγώληαο
δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα.

Αλάιπζε Αθεγεκαηηθώλ Δλνηήησλ
Ζ δηαθήκηζε ηεο Μπύξαο ΑΛΦΑ ρσξίζηεθε ζε δύν αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο.

Δηθόλα 1: Πξώηε Αθεγεκαηηθή Δλόηεηα. Πεγή: YouTube
ΔΝΟΣΖΣΑ: 1
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 0:55 ιεπηά (μεθηλά από ηελ αξρή έσο 0:55)
ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκν θσηνγξαθηθό θαξέ από ηελ δηαθήκηζε
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Οη πξσηαγσληζηέο είλαη έλαο
παππνύο, ν εγγνλόο θαη ε θνπέια ηνπ. Οη δύν λένη παίξλνπλ ηνλ παππνύ από ην ζπίηη
πνπ είλαη κόλνο θαη δηαβάδεη έλα βηβιίν. Έρνπλ ζρεδηάζεη νη ηξείο ηνπο λα πεξάζνπλ
καδί ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Ο παππνύο ελζνπζηαζκέλνο, κε κηα ηζάληα ζην ώκν,
γλσξίδεη ηελ θνπέια ηνπ εγγνλνύ ηνπ. Αλεβαίλνπλ ζην απηνθίλεην θαη ηαμηδεύνπλ γηα
κηα παξαιία. Οη ώξεο θπινύλ, είλαη όινη επηπρηζκέλνη θαη ρακνγειαζηνί. Σν
απόγεπκα παίδνπλ κπάια ζηελ γεηηνληά ηνπο, ν παππνύο ζπλαληά θαη ραηξεηά
γλσζηνύο ηνπ, ίζσο θαη θίινπο. Πξνο ην βξαδάθη θάζνληαη ζηνλ πξναύιην ρώξν κηαο
ηαβέξλαο. Ζ κνπζηθή από ην παιηό ηδνπκπνμ ζα ζπλνδεπηεί από ηελ κπύξα ΑΛΦΑ
θαη έλα βαιο πνπ ζα ρνξέςεη ν παππνύο κε ηελ θνπέια ηνπ εγγνλνύ ηνπ. Καζώο
θάζνληαη ζην ηξαπέδη ν λεαξόο θσλάδεη ηξείο πιαλόδηνπο κνπζηθνύο λα παίμνπλ, ελώ
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δύν άιια άηνκα θξαηάλε από έλα κπαιόλη πνπ ζπλδπαζηηθά είλαη ν αξηζκόο 82 θαη ηα
γελέζιηα ηνπ παππνύ.
ΥΏΡΟ: Ζ πξώηε ελόηεηα δηαδξακαηίδεηαη κε γξήγνξεο ελαιιαγέο θαη αξθεηέο
ζεθάλο κε εζσηεξηθά πιάλα πνπ είλαη νη ρώξνη ελόο ζπηηηνύ αιιά θαη κε εμσηεξηθά
πιάλα ζε έλαλ δξόκν, ζε κηα παξαιία, ζηα ζνθάθηα κηαο γεηηνληάο, ζε κηα πιαηεία θαη
ζηνλ πξναύιην ρώξν κηαο ηαβέξλαο.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Ζ δηαθόζκεζε ηνπ ζπηηηνύ, ε ελδπκαζία ησλ εξώσλ, ην
απηνθίλεην θαη ε ηαβέξλα παξαπέκπνπλ ζε κέζε αζηηθή νηθνγέλεηα ζηελ ζύγρξνλε
επνρή.
ΤΜΒΟΛΑ: Ο παππνύο θαζηζκέλνο ζηελ ηξαπεδαξία δηαβάδεη θαη αθνύεη ηελ θόξλα
ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ρακειό θσηηζκό, ζπκβνιίδεη ηελ κνλαμηά θαη ηελ πξνζκνλή.
ηηο επόκελεο ζεθάλο ζηηο νπνίεο είλαη πξσηαγσληζηέο ν παππνύο ν εγγνλόο θαη ε
θίιε ηνπ θαη δηαδξακαηίδνληαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ, ζην απηνθίλεην, ζηελ
παξαιία, ζηνπο δξόκνπο ηηο γεηηνληάο θαη ζηελ ηαβέξλα, ν θσηηζκόο είλαη έληνλνο ν
νπνίνο ζηαδηαθά ειαηηώλεηαη θαη θαηαιήγεη ηερληθόο από θπζηθόο. Ο ζπκβνιηζκόο
είλαη νη δεζκνί αγάπεο θαη νηθνγέλεηαο παππνύ εγγνλνύ, ηεο ραξνύκελεο δηάζεζεο,
ηεο ηξπθεξόηεηαο, ηεο επγέλεηαο, ηεο ζπληξνθηθόηεηαο.
ΚΩΓΗΚΔ ΔΗΚΟΝΩΝ: Υξόλνπ, έκθπινο, νηθνγελεηαθόο, ειηθηαθόο,
ελδπκαηνινγηθόο, δηαθόζκεζεο, δηαζθέδαζεο, ζπλαηζζεκαηηθόο, κεηαθίλεζεο,
αμηώλ, ραξάο, κνπζηθήο.
ΚΩΓΗΚΔ ΚΔΗΜΈΝΟΤ: Γελ ππάξρνπλ. ηηο πξώηεο ζεθάλο δελ ππάξρεη ζελάξην,
νη πξσηαγσληζηέο δελ κηινύλ κεηαμύ ηνπο.
ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ: Μέζσ ηεο ζπκβνιηθήο εξκελείαο ησλ ρξσκάησλ ν δεκηνπξγόο
νδεγεί ηνλ δέθηε ζε θαληαζηηθέο θαη ππνλννύκελεο ζπγθξίζεηο. ηελ αξρή μεθηλά κε
κηα ζεθάλο όπνπ ππάξρεη ρακειόο θσηηζκόο, ηα πιάλα θσηίδνληαη από ην θπζηθό
θσο πνπ κπαίλεη από ην παξάζπξν, νη ζθνηεηλέο απνρξώζεηο πξνζδίδνπλ αμηνπξέπεηα
θαη επαγγεικαηηζκό. ηελ ζπλέρεηα ππάξρεη έληνλνο θπζηθόο θσηηζκόο πνπ
ζπκβνιίδεη ηελ γλώζε, ηελ αιήζεηα, ηελ θαζαξόηεηα. ην ζπίηη, ζην απηνθίλεην,
ζηελ ζάιαζζα, ζηα δέλδξα, ζηα ξνύρα ππάξρνπλ ρξώκαηα όπσο απνρξώζεηο ηνπ
θίηξηλνπ, ηνπ θαθέ, ηνπ πξάζηλνπ ηνπ κπιε, ηνπ άζπξνπ θαη ηνπ θόθθηλνπ.. Σν θαθέ
έλα ρξώκα γήηλν κε πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα πνπ ζπλδπάδεηαη κε ην πξάζηλν θαη
αληηπξνζσπεύεη ηελ εξεκία, ηελ παξάδνζε, ηε ζηαζεξόηεηα, ηελ απιόηεηα θαη ηελ
θηιηθόηεηα. Σν πξάζηλν ζπκβνιίδεη ηελ αλαγέλλεζε, ηε θύζε, ηε ζηαζεξόηεηα. Σν
θόθθηλν ζπκβνιίδεη ηνλ ενξηαζκό, ην πάζνο, ηελ δύλακε, ηελ ελέξγεηα, ηελ αγάπε,
ηνλ ελζνπζηαζκό. Σν θίηξηλν δειώλεη κηα ραξνύκελε δηάζεζε ηνπ λνπ θαη
αληηπξνζσπεύεη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηε ραξά, ηε γε, ηελ αηζηνδνμία, ηελ ειπίδα, ηελ
θνηλσληθόηεηα. Σν ιεπθό αληηπξνζσπεύεη ηελ θαζαξόηεηα, ηελ εξεκία ηνπ λνπ θαη
ηνπ ζώκαηνο θαη ζπκβνιίδεη ην θσο, ηνλ ζεβαζκό, ηελ αιήζεηα. Σέινο ην κπιε είλαη
έλα δξνζεξό θαη κε απεηιεηηθό ρξώκα πνπ έρεη κηα ήξεκε επίδξαζε ζην κπαιό.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκβνιίζεη ηελ εξεκία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηελ αμηνπηζηία, ηε
ζνθία, ηελ εηιηθξίλεηα..
Ο ζθελνζέηεο επηιέγεη ηα ρξώκαηα, αθνύ ην ρξώκα είλαη θνκκάηη ηεο εηθόλαο ελώ
μεπεξλά ηε δπλαηόηεηα απιήο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Βνεζάεη ζην λα
θαηεπζύλεη ηελ πξνζνρή θαη λα αλαβηώζεη κηα ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη λα
πνιιαπιαζηάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα όπσο ζπκβαίλεη κε ην καγηό, κε ηα ξνύρα ηνπ
παππνύ, ην θόξεκα ηεο θνπέιαο θαη ην πνπθάκηζν ηνπ εγγνλνύ. ηελ ζπγθεθξηκέλε
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δηαθήκηζε έρνπκε κηα αξκνλία δεζηώλ ρξσκάησλ πνπ εληείλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ κνπζηθή.
ΠΛΑΝΑ: Ο ζθελνζέηεο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν γεληθά πιάλα πξνζαλαηνιίδνληαο
ηνλ ζεαηή ζε ζρέζε κε ηνλ ρώξν θαη ηελ δξάζε θπζηθά ππάξρνπλ κεζαία πιάλα πνπ
δεκηνπξγνύλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη αθόκα
ιηγόηεξα γθξν πιαλ πνπ δίλνπλ έκθαζε θαη πξνθαινύλ ηνλ ζεαηή λα πξνζέμεη
ιεπηνκέξεηεο όπσο π.ρ. ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζώπσλ ησλ πξσηαγσληζηώλ.
Υακόγεια, αγάπε, ηθαλνπνίεζε, πιεξόηεηα, ηξπθεξόηεηα. Σα πιάλα ελώλνληαη
κεηαμύ ηνπο κε jump cat, νη πξσηαγσληζηέο αιιάμνπλ ηνπνζεζίεο ρσξίο λα βιέπνπκε
ηνλ ηξόπν κεηάβαζεο αιιά θαη κε ξαθόξ, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ζην ζεαηή ε
εληύπσζε ρσξηθήο ζπλάθεηαο αιιά θαη ηεο ζπλέρεηαο πνπ ππάξρεη. Σα πιάλα
πξνθαινύλ έληαζε ζηνλ ζεαηή, είλαη γξήγνξα, κε κηθξή δηάξθεηα έρνπλ ζπρλέο
ελαιιαγέο θαη απαλσηά cut.Ζ ιήςε γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζθελώλ ζε λνξκάι,
επζεία γσλία, ελώ έρνπκε ειάρηζηα πινλδέ θαη θνληξ-πινλδέ πιάλα θαη κάιηζηα
κηθξήο θιίζεο γηαηί έρνπλ ζεκαζηνινγηθή αμία πνπ δελ επέηξεπε ζηνλ ζθελνζέηε λα
απνδώζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
ΜΟΤΗΚΖ: Σν ηξαγνύδη ηεο δηαθήκηζεο είλαη ην Όκνξθε Εσή. Δξκελεπηήο είλαη ν
Θνδσξήο Βνπηζηθάθεο. ηελ δηαθήκηζε ε δηάξθεηα ηνπ είλαη 1:04 ιεπηά. Δίλαη έλα
ππέξνρν ηξαγνύδη πνπ δέλεη κε ηηο ζεθάλο θαη δεκηνπξγεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. ην ηξαγνύδη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο
εηθόλαο είλαη ε ζπκκόξθσζε (conformance), ε κνπζηθή δέλεη απόιπηα κε ηελ εηθόλα,
είλαη έλαο ύκλνο γηα ηελ δσή.
ΔΗΓΟ: Έληερλν ηξαγνύδη
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: Έρεη δηάξθεηα 1:04 ιεπηά παίδεη ζε όιε ηελ δηαθήκηζε
ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΤΝΑΜΗΚΖ: ηελ αξρή μεθηλάεη κόλν κε πηάλν ζε ρακειή έληαζε
(piano) θαη ζηε ζπλέρεηα νινέλα θαη δπλακώλεη (Mezzo-piano) θαζώο κπαίλνπλ
πεξηζζόηεξα όξγαλα
ΠΖΓΖ: Οξρήζηξα από κνπζηθά όξγαλα (πηάλν, θηζάξα, θνληξακπάζν, ληξακο,
ηξνκπέηα, βηνιί, βηόια, ηζέιν) θαη αλζξώπηλε θσλή
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Δηθόλα 2 Γεύηεξε Αθεγεκαηηθή Δλόηεηα. Πεγή: YouTube.
ΔΝΟΣΖΣΑ: 2
ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 0,13 ιεπηά (μεθηλά από ην 0:56 έσο ην 1:09)
ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ: Έγρξσκν θσηνγξαθηθό θαξέ από ηελ δηαθήκηζε
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2: Με ην θιείζηκνηεο πξώηεο
ελόηεηαο ππάξρεη κηα ζθελνζεηηθή αιιαγή από ην ππεξξεαιηζηηθό ζην ξεαιηζηηθό. O
παππνύο εκθαλίδεηαη όρη πιένλ κε ηελ λεαληθή ηνπ κνξθή αιιά κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ
ρξόληα ζπλερίδεη λα ρακνγειάεη όπσο πξηλ επηπρηζκέλνο θαη ραξνύκελνο. Ο παππνύο
εζηηάζεη ην βιέκκα ηνπ ζηνλ εγγνλόθαη αθνύεη λα ηνπ ιέεη ¨ρξόληα πνιιά παππνύ¨.
Αθνινπζεί έλα γεληθό πιάλν κε ηνλ αθεγεηή λα ιέεη ¨ν ξόινο ζνπ ζηελ δσή απηώλ
πνπ αγαπάο είλαη ζπνπδαίνο¨. ηελ ζπλέρεηα κε θνληηλό πιάλν παξνπζηάδεηαη ε
κπύξα ΑΛΦΑ ζε έλα κπνπθάιη θαη έλα πνηήξη γεκάην ελώ ππάξρνπλ ηα γξαπηά
κελύκαηα “ε Άιθα πιεπξά καο” θαη κε κηθξόηεξα γξάκκαηα “Απνιαύζηε ππεύζπλα”.
ΥΏΡΟ: Ζ δεύηεξε ζεθάλο δηαδξακαηίδεηαη κε γξήγνξεο ελαιιαγέο πιάλσλ ζε
εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Τπάξρνπλ πιάλα από ηνλ πξναύιην ρώξν κηαο ηαβέξλαο.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Ζ ελδπκαζία ησλ πξσηαγσληζηώλ, ε δηαθόζκεζε ηεο ηαβέξλαο
παξαπέκπνπλ ζηελ ζύγρξνλε επνρή.
ΤΜΒΟΛΑ: Σν πιάλν ζηελ ηαβέξλα ζπκβνιίδεη ηνπο δεζκνύο αγάπεο παππνύ θαη
εγγνλνύ. Δίλαη ε απνθνξύθσζε ηεο αγάπεο πνπ ληώζνπλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ.
Σειεηώλεη ε δηαθήκηζε κε ηε κπύξα ΑΛΦΑ, ν ζθελνζέηεο ζέηεη θαη ζπλδέεη ηελ
κπύξα ΑΛΦΑ ζαλ ζύκβνιν κε ηελ όιε ηζηνξία θαη ην έληνλν ζπλαίζζεκα.
ΚΩΓΗΚΔ ΔΗΚΟΝΩΝ: Έκθπινο, ειηθηαθόο, ελδπκαηνινγηθόο, δηαθόζκεζεο,
ζπλαηζζεκαηηθόο, κνπζηθόο, δηαζθέδαζεο, αμηώλ.
ΚΩΓΗΚΔ ΚΔΗΜΈΝΟΤ: Έκθπινο, ειηθηαθόο, Δπρήο. ηελ δεύηεξε ζεθάλο δελ
ππάξρεη ζελάξην, νη πξσηαγσληζηέο δελ κηινύλ κεηαμύ ηνπο εθηόο από ηελ ζηηγκή πνπ
ν εγγονός ιέεη, “Υξόληα Πνιιά παππνύ”.
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ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ: ηελ δεύηεξε ζεθάλο ζε ζπλέρεηα κε ηελ πξώηε δελ ππάξρνπλ
δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ρξώκαηα. ην ηέινο ηεο δηαθήκηζεο κε ηα ιεπθά γξάκκαηα
ζπκβνιίδνπλ ηελ απιόηεηα, ηελ ηηκηόηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ αξκνλία, έρνληαο
ζε πξώην πιάλν ην ιεπθό θαη ην πξάζηλν ηεο κπύξαο.
ΠΛΑΝΑ: Τπάξρνπλ ηξία γθξν πιαλ, ζην έλα είλαη ην πξόζσπν ηνπ παππνύ θαη
δεύηεξν ην πξόζσπν ηνπ εγγνλνύ αλαδεηθλύνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ζην ηξίην
είλαη ε κπύξα ΑΛΦΑ κε ζακπό θόλην πίζσ. Δπίζεο ππάξρεη έλα γεληθό πιάλν ζηελ
παξέα πνπ νινθιεξώλεηαη κε δνπκ.
ΜΟΤΗΚΖ: Ζ αλάιπζε ηεο κνπζηθήο έγηλε ζηελ πξώηε ελόηεηα

πδήηεζε
Ζ δηαθήκηζε ηεο κπύξαο ΑΛΦΑ ελζνπζίαζε ην θνηλό θαη θαηάθεξε λα ην
ζπγθηλήζεη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο δηαθεκίζεηο
ζηνρεύνπλ ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηνπο νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο πνπ ζηελ Διιάδα
είλαη αθόκα ηδηαίηεξα ηζρπξνί. ηα social media ην θνηλό δελ δίζηαζε λα γξάςεη όηη
έθιαςε όηαλ είδε ηηο δηαθεκίζεηο θαη όηη έλησζε πιήζνο ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη
εηαηξείεο θαη νη δηαθεκηζηέο γλσξίδνπλ όηη ε δηαθήκηζε έρεη ηξνκεξή δύλακε θαη
μνδεύνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο. Θα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα έηζη ώζηε λα
δηαπηζησζεί θαηά πόζν θαηάθεξε ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε λα ζπλδέζεη ηνλ
θαηαλαισηή κε ην πξντόλ θαη αλ ην επηιέγεη όηαλ έρεη πξόζεζε αγνξάο.
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