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Περίληψη 

Η παρασκευή μπύρας είναι ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια, μετά το 2000 

κυρίως, ανθίζει στην Ελλάδα. Οι μεγάλες ζυθοποιίες (μακροζυθοποιίες) εξελίσσονται 

και αρκετές μικροζυθοποιίες έχουν εισέλθει δυναμικά στον χώρο, με πολλές από 

αυτές να διαπρέπουν ακόμα και στο εξωτερικό για την άριστη ποιότητα μπύρας που 

προσφέρουν. Ο ανταγωνισμός στο κλάδο αυξήθηκε και οι ζυθοποιίες επιμελούνται 

προσεκτικά, πέρα από την ποιότητα του προϊόντος, την συνολική τους εικόνα 

στήνοντας ένα προσεγμένο brand. Το λογότυπο αλλά και η συσκευασία ενός 

προϊόντος αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια ενός επιτυχημένου brand. Στην 

παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν όλες οι ελληνικές μπύρες που παράγονταν το 

2016 στην Ελλάδα, το λογότυπο της κάθε μιας και η ετικέτα της κάθε συσκευασίας. 

Ακολούθησε σημειωτική ανάλυση των λογοτύπων, της συνολικής εικόνας της 

ετικέτας αλλά και των λεκτικών σημείων που φέρουν ώστε να βρεθούν οι αξίες που 

προσπαθούν να αναδείξουν οι εταιρείες. Ακόμη, στα λογότυπα και στη συνολική 

εικόνα των ετικετών έγινε λεπτομερής καταγραφή των χρωμάτων, των σχημάτων ή 

των μορφών που φέρουν οι ετικέτες και καταγράφηκε μια διαβάθμιση για το αν η 

συνολική εικόνα είναι πολύπλοκη ή απλή με βάση τους κανόνες του γραφιστικού 

σχεδιασμού. Όσο αφορά στα λεκτικά σημεία έγινε καταγραφή της γραμματοσειράς 

αλλά και της γλώσσας που επιλέχθηκε. Με αυτή την ανάλυση διακρίναμε ποιο είναι 

το κοινό στο οποίο στοχεύουν και ποια εικόνα θέλουν να περάσουν σε αυτό. Τέλος 

έγινε και μια έρευνα για να διακρίνουμε εάν ο τόπος παραγωγής της μπύρας ή η τιμή 

της στη λιανική πώληση επηρεάζουν τον σχεδιασμό της ετικέτας.  

Λέξεις κλειδιά: μπύρα, ετικέτα, brand, σημειωτική 
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Abstract 

Beer production is an industry which has prospered in Greece during the recent years, 

mainly after 2000. The major breweries (macrobreweries) are evolving and several 

microbreweries have entered the field vigorously, many of which are exceling for 

their top beer quality both domestically and abroad. Competition in the industry has 

increased and the breweries are taking care, besides of product quality, of their total 

image by setting up a meticulous brand name. The logo, as well as the packaging, of a 

product constitutes successful branding. All the Greek beers that were produced in 

Greece in 2016, their logos, and the labels of their packaging have been collected in 

the present paper. There followed a semiotic analysis of their logos, the total image of 

their labels, and the lexical items they bear, so as to identify the values that the 

companies attempt to feature. In addition, a thorough listing of colours, shapes or 

figures on the labels of the logos and of the total image was created, and a gradation 

based on the perplexity or simplicity of the total image has been recorded according to 

the standards of graphic design. As far as the lexical items are concerned, a listing of 

the font and the register chosen was created. Through this analysis, we established the 

target group of each company and the image they want to convey. Finally, a research 

was also conducted to establish whether the geographical profile of beer production or 

its retail price affect the label design. 
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Εισαγωγή 

Μετά το 2000 στην Ελλάδα παρουσιάστηκε μια ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο των 

ζυθοποιείων. Οι μεγάλες ζυθοποιίες παρουσίασαν μεγάλα άλματα στον χώρο, νέες 

συμφωνίες συνάφθηκαν και η παράγωγή αυξήθηκε. Σύμφωνα με έρευνες του 

συνεταιρισμού “The Brewers of Europe” η Ελλάδα το 2010 παρήγαγε 382.000lt 

μπύρας με την ζήτηση στην κατανάλωση να φτάνει τα 409.200lt. Έτσι, ενώ το 2010 

στην Ελλάδα οι ενεργές ζυθοποιίες ήταν μόνο 11 στον αριθμό, το 2015 φτάνουν τις 

28. Πέρα από τις μεγάλες ζυθοποιίες όμως εμφανίζονται και μικροζυθοποιίες σε 

διάφορες περιοχές, αστικές και επαρχιακές, που αρχίζουν να διαπρέπουν στο 

εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο μεγάλος ανταγωνισμός στο χώρο 

έκανε της επιχειρήσεις να στραφούν στο marketing και στην αναζήτηση ενός 

ολοκληρωμένου brand. Η συσκευασία και η ετικέτα ενός προϊόντος είναι ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι ενός επιτυχημένου brand και εκεί εστιάζει η παρούσα εργασία.  

Αρχικά, συγκεντρώθηκαν όλες οι μπύρες ελληνικής προέλευσης που κυκλοφορούσαν 

στο εσωτερικό της χώρας το 2016. Να σημειωθεί ότι με τον όρο «ελληνικές» 

εννοούνται όλες οι μπύρες που παράγονται και συσκευάζονται σε ζυθοποιίες που 

εδρεύουν στην Ελλάδα, με ελληνικής παραγωγής βύνη και κυκλοφορούν στην αγορά 

της χώρας, ασχέτως αν η εταιρεία που τις εκπροσωπεί είναι ελληνικής ή ξένης 

προέλευσης. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν όλες οι ετικέτες από τις μπύρες, με τον 

όρο «ετικέτα» εννοούμε την αυτοκόλλητη ετικέτα που βρίσκεται στο μπροστά μέρος 

του γυάλινου ή πλαστικού μπουκαλιού της μπύρας, δεν αναλύθηκαν οι αντίστοιχες 

συσκευασίες αλουμινίου ή οι συμπληρωματικές ετικέτες που μπορεί να βρίσκονται 

σε μια συσκευασία. Ακόμη από την κάθε επωνυμία ερευνήθηκε μόνο η κύρια μπύρα 

παραγωγής της και όχι οι υπόλοιπες που ενδεχομένως να παράγονται σε μικρότερο 

εύρος ή σε premium εκδόσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις που παράγεται πάνω από ένα 

είδος μπύρας υπήρχε μια βασική μπύρα ευρείας κατανάλωσης και οι υπόλοιπες 

παράγονταν συμπληρωματικά. Οι δευτερεύουσες αυτές μπύρες διατηρούσαν πάντα 

στο σχεδιασμό της ετικέτας τους το σχέδιο της μπύρας ευρείας κατανάλωσης με τη 

μόνη διαφοροποίηση την εναλλαγή κάποιων χρωμάτων και μικρών λεπτομερειών, 

όπως κάποια λέξη που προσδιόριζε το είδος τους. 
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Συνολικά συγκεντρώθηκαν 56 ετικέτες από 36 ζυθοποιίες. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας διαπιστώθηκε ότι το λογότυπο της κάθε επωνυμίας έπαιζε καθοριστικό ρόλο 

στο σχεδιασμό της ετικέτες οπότε θεωρήθηκε αναγκαίο να συγκεντρωθούν ξεχωριστά 

και όλα τα λογότυπα των επωνυμιών για μια πιο αναλυτική έρευνα. 

Από κάθε μπύρα βρέθηκαν και καταλογοποιήθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι το ζυθοποιείο, ο τόπος προέλευσης, το είδος της μπύρας, η 

τιμή της στο λιανικό εμπόριο και το έτος έναρξης της παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά 

μας δίνουν κάποιες γενικές πληροφορίες κοινωνικού τύπου καθώς βλέπουμε αν η 

δραστηριοποίηση στον τομέα υπάρχει μόνο σε αστικές περιοχές ή και στην επαρχία, 

ποιο είδος μπύρας προτιμάται από το καταναλωτικό κοινό, ποιο είναι το εύρος τιμής 

στην αγορά και ποια είναι η περίοδος άνθισης του κλάδου.  

Στη συνέχεια ερευνήσαμε τα λογότυπα της κάθε επωνυμίας. Καταγράψαμε αν 

υπάρχουν αντικείμενα ή μορφές στον σχεδιασμό, τι χρώματα χρησιμοποιήθηκαν και 

τέλος αν το λογότυπο είναι πολύπλοκο ή πιο λιτό στο σχεδιασμό. Στη συνέχεια το 

κάθε λογότυπο αναλύθηκε σημειωτικά ώστε να βρεθούν οι αξίες που πρεσβεύει.  

Δεύτερο στάδιο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή και ανάλυση των γλωσσικών 

στοιχείων που υπήρχαν στην κάθε ετικέτα. Ως γλωσσικά στοιχεία θεωρήθηκαν όλες 

οι λέξεις ή φράσεις που υπήρχαν στην κύρια ετικέτα, εκτός από τα βασικά στοιχεία 

που η κάθε ζυθοποιία υποχρεούται να αναγράφει στις ετικέτες, όπως το βάρος σε 

milliliters, τα συστατικά και το ποσοστό αλκοόλ (vol.). Αρχικά εντοπίστηκε σε ποιες 

ετικέτες υπήρχαν γλωσσικά μηνύματα και ποια η τοποθεσία τους στην ετικέτα, στη 

συνέχεια καταγράφηκαν τα γλωσσικά μηνύματα, η γλώσσα και το είδος της 

γραμματοσειράς που χρησιμοποιούν. Τέλος το κάθε γλωσσικό μήνυμα αναλύθηκε 

σημειωτικά ώστε να εντοπιστούν οι αξίες που πρεσβεύει.  

Τρίτο στάδιο της έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση της γενικής εικόνας της ετικέτας. 

Καταγράφηκαν αντικείμενα ή μορφές που ενδεχομένως να υπήρχαν στον σχεδιασμό 

της ετικέτας, τα χρώματα της,  αν υπήρχε κάποια προεξοχή στο σχήμα της, όπως 

κάποιο κοπτικό σχήμα που έκανε την ετικέτα να διαφέρει από τα κλασικά οβάλ ή 

τετράγωνα σχήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις συσκευασίας 

μπουκαλιών. Ακόμη καταγράφηκε αν η συνολική εικόνα της ετικέτας είναι 

πολύπλοκή ή πιο λιτή και που επιλέγεται να τοποθετηθεί το λογότυπο της κάθε 
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εταιρείας στην ετικέτα. Τέλος η συνολική εικόνα της ετικέτας αναλύθηκε σημειωτικά 

ώστε να εντοπιστούν οι αξίες που πρεσβεύει. 

Το τελευταίο κομμάτι της έρευνας αποτελείται από μια συνδυαστική ανάλυση καθώς 

στόχος μας ήταν να δούμε εάν ο σχεδιασμός του λογοτύπου, τα λεκτικά μηνύματα 

και η συνολικά εικόνα της ετικέτας επηρεάζονται από τον τόπο παραγωγής του 

προϊόντος ή από την τιμή της στην αγορά. 

 

1. Η μπύρα 

1.1 Ο ορισμός της μπύρας 

Η λέξη μπύρα προέρχεται, πιθανότατα, από την λατινική λέξη bibere (= πίνω), ενώ η 

ελληνική λέξη «ζύθος» σχετίζεται με το ρήμα ζέω (= βράζω). Ο συνδυασμός αυτών 

των δύο λέξεων έχει προκαλέσει και την σύγχυση που επικρατεί και με την 

ορθογραφία της λέξεις, η οποία συναντάται άλλοτε ως «μπίρα» και συνήθως ως 

«μπύρα». Τη λέξη «ζύθος» την συναντάμε από τα αρχαία χρόνια σε γεωγράφους 

περιηγητές, δηλώνοντας βασικά το ποτό από κριθάρι, κυρίως των Αιγυπτίων.  

Ως «μπύρα» σημασιολογικά ονομάζεται το αλκοολούχο ποτό που προκύπτει από την 

εκχύλιση βυνοποιημένου κριθαριού ή μίγματος δημητριακών με νερό. Ο 

αρωματισμός αυτού του εκχυλίσματος γίνεται με διάφορα βότανα, επικρατέστερο 

των οποίων είναι ο λυκίσκος. Τέλος, ακολουθεί η αλκοολική ζύμωση από κύτταρα 

σακχαρομύκητα. (Agu and Palmer, 1998).  

    1.2 Η ιστορία της μπύρας 

Για την ανακάλυψη της μπύρας δεν υπάρχει κάποιο ταυτοποιημένο γεγονός, 

επικρατεί ο μύθος που αναφέρει ότι η μπύρα προέκυψε από κάποιο τυχαίο γεγονός. 

Τα πρώτα δείγματα ύπαρξης μπύρας χρονολογούνται από το 6000 π.Χ. στον 

πολιτισμό των Σουμέριων (Wright, 2007). Οι Σουμέριοι ασχολήθηκαν με την 

καλλιέργεια, την συγκομιδή, την άλεση και με τον βρασμό των δημητριακών. Αυτοί 

οι βρασμένοι χυλοί αλεσμένων δημητριακών με νερό, οι οποίοι ξεχάστηκαν από 

απροσεξία, ζυμώθηκαν στον αέρα ελεύθερα και «γέννησαν» τις πρώτες μπύρες 

(Ένωση Ελλήνων Ζυθοποιών). Αργότερα με την παραγωγή μπύρας ασχολήθηκαν οι 

Βαβυλώνιοι, οι οποίοι δημιούργησαν 8 διαφορετικά είδη μπύρας με διάφορα 

δημητριακή και προχώρησαν σε εξαγωγές προς την Αίγυπτο. Ακόμη, στον κώδικα 
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του Χαμουραμπί, ήταν κατοχυρωμένο το δικαίωμα κατανάλωσης μπύρας και μάλιστα 

γνωρίζουμε πως ήταν ανάλογο της κοινωνικής θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

παραγωγή μπύρας θεωρούνταν οικιακή  εργασία γι’ αυτό και οι πρώτοι ζυθοποιοί 

ήταν γυναίκες, οι οποίες παρήγαγαν μπύρα στο σπίτι. Στους Αιγυπτίους πρέπει να 

ήταν γνωστά περισσότερα από τέσσερα είδη μπύρας και πολλοί υποστηρίζουν πως 

ήταν το βασικό τους ποτό. Οι Αρχαίοι Έλληνες φαίνεται πως ήρθαν σε επαφή με τη 

μπύρα χάρη στους Αιγυπτίους, και σύμφωνα με τον Πλίνιο, χρησιμοποιούσαν 

λυκίσκο στην παρασκευή της (Ένωση Ελλήνων Ζυθοποιών). 

Μετά τους  Έλληνες και τους Ρωμαίους μυήθηκαν στην παραγωγή μπύρας και οι 

Γερμανοί (Τεύτονες), δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς χρησιμοποιούσαν την 

μπύρα ως ποτό προσφοράς προς τους θεούς κατά τις θυσίες τους (Wright, 2007). 

Κατά τον μεσαίωνα, με την παραγωγή μπύρας ασχολήθηκαν πολύ οι μοναχοί καθώς 

θεωρούσαν την μπύρα γευστικό και θρεπτικό ποτό που επιτρέπονταν κατά τις ημέρες 

της νηστείας. Έτσι, μεγάλες ποσότητες ζύθου άρχισαν να παράγονται στα 

μοναστήρια. Οι μοναχοί χρησιμοποιούσαν διάφορα μίγματα βοτάνων για να 

αρωματίσουν την μπύρα τους με αποτέλεσμα να παράγουν γευστικές και εξαιρετικής 

ποιότητας μπύρες. Το ποτό έγινε γρήγορα δημοφιλές και οι μοναχοί ασχολήθηκαν και 

με το εμπόριο. Αργότερα όμως, οι υψηλοί φόροι του εμπορίου ανάγκασαν τα 

μοναστήρια να κλείνουν τα ζυθοποιεία τους (1368-1437 μ.Χ.).  

Το κάθε ζυθοποιείο της εποχής είχε τη δική του μυστική συνταγή για την παραγωγή 

μπύρας και πειραματίζονταν αρκετά με νέες συνταγές και υλικά που αφορούσαν 

κυρίως τον αρωματισμό της μπύρας.  Το αποτέλεσμα των πειραματισμών αυτών ήταν 

πολλά βότανα να προκαλούν παραισθήσεις ή ακόμα και θάνατο. Έτσι, στον 

προληπτικό μεσαίωνα, είχε επικρατήσει μια άποψη ότι για την μη επιτυχή παραγωγή 

μπύρας ήταν υπεύθυνα τα κακά πνεύματα ή οι μάγισσες της μπύρας. Το τελευταίο 

γνωστό κάψιμο μάγισσας, σύμφωνα με τον Wright, γι' αυτό το λόγο έγινε το 1591 

μ.Χ. όπου και οι προλήψεις για αυτό το θέμα παύουν με την επικράτηση του 

λυκίσκου ως βασικό αρωματικό συστατικό της μπύρας.  

Μια ακόμη σημαντική πληροφορία που δείχνει το λόγο που η μπύρα εξελίχθηκε τόσο 

πολύ και έγινε τόσο δημοφιλές ποτό είναι ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα η μπύρα 

αντικατέστησε το νερό, το οποίο ήταν κύρια πηγή εξάπλωσης της χολέρας και της 

πανώλης που μάστιζαν πολλές περιοχές εκείνη την εποχή. Η μπύρα ήταν ασφαλές 
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ποτό αφού τα μικρόβια δεν επιζούν με το βράσιμο. Έτσι, η ποσότητα παραγωγής 

αυξάνεται και η ποιότητα της βελτιώνεται.  

Με το πέρασμα των χρόνων η διαδικασία ζυθοποίησης βελτιώνεται σημαντικά. 

Καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση παίζει η εφεύρεση της ατμομηχανής από τον James 

Watt και της τεχνικής ψύξης από τον  Carl von Linde τον 19
ο
 αιώνα. Εκτός από τις 

εφευρέσεις όμως αρχίζουν και κάποιες επιστημονικές έρευνες που αφορούν τα 

αλκοολούχα ποτά, την μπύρα και την παραγωγή της. Βασικό ρόλο στην έρευνα 

έπαιξε ο Louis Pasteur, καθηγητής χημείας στο πανεπιστήμιο της Lille και 

προϊστάμενος ενός ερευνητικού προγράμματος που αφορούσε τη διερεύνηση 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι βιομηχανίες της περιοχής που παρήγαγαν 

αλκοολούχα ποτά. Ο Pasteur αφιέρωσε τον εαυτό του στη  μελέτη της διαδικασίας 

της ζύμωσης δίνοντας λύση για την θανάτωση ανεπιθύμητων βακτηρίων κατά την 

ζύμωση. Και άλλοι ερευνητές όμως, όπως ο Christian Hansen, ασχολήθηκαν με την 

ζύμωση της μπύρας και συνέβαλαν στην εξέλιξη της παραγωγής και στην βελτίωση 

της ποιότητας του ποτού (Wright, 2007).  

Σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά είναι δεύτερες σε παραγωγή 

μπύρας, με πρώτη χώρα σε ποσότητα παραγωγής την Κίνα. Το 2015 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση παράχθηκαν 395 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας και καταμετρήθηκαν 7367 

ενεργά ζυθοποιεία, σύμφωνα με στοιχεία του συνεταιρισμού “The Brewers of 

Europe”. 

 

    1.3 Η μπύρα στην σύγχρονη Ελλάδα 

Στην Ελλάδα το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μπύρας ιδρύεται το 1864 από τον 

Ιωάννη Φιξ. Το 1893 το έργο του το συνεχίζει ο διάδοχος του, Κάρολος Φιξ, ο οποίος 

δημιουργεί ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής μπύρας της εποχής. 

Ταυτόχρονα εμφανίζονται και άλλες μικρές, χειροκίνητες ή και μεγαλύτερες 

ζυθοποιίες οι οποίες προσπάθησαν να ανταπεξέλθουν στην ανταγωνιστική αγορά. Το 

2016 στην Ελλάδα η έρευνά μας έδειξε την λειτουργία 36 ζυθοποιείων και 

μικροζυθοποιείων που εδρεύουν σε διάφορες αστικές, ημιαστικές και επαρχιακές 

περιοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης και η ίδρυση της Ελληνικής Ένωσης 
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Ζυθοποιών το 2004 με σκοπό την υποστήριξη των ζυθοποιών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

 

2. Τι είναι το brand και ποιος ο ρόλος της ετικέτας;  

Η λέξη “brand” προέρχεται από την νορβηγική λέξη “brandr” που σημαίνει «καίω», 

καθώς οι Νορμανδοί συνήθιζαν να μαρκάρουν τα ζώα τους για να τα ξεχωρίζουν από 

εκείνα των συμπατριωτών τους (Ναλμπάνης, 2013).  

Από την αρχαιότητα, σε πολλούς πολιτισμούς, συναντάμε την έννοια του brand 

καθώς οι καλλιτέχνες υπέγραφαν τα έργα τέχνης τους, ώστε το όνομα τους να μείνει 

στην ιστορία και να τους χαρίσει την υστεροφημία που επιθυμούσαν.  Το brand όμως 

όπως το γνωρίζουμε σήμερα συναντάται κατά τον 16ο αιώνα στον δυτικό κόσμο 

πρώτα σε προϊόντα αλκοόλ, αφού τα αποστακτήρια whisky μάρκαραν τα βαρέλια 

τους με φωτιά ώστε να διαφοροποιηθεί το προϊόν τους με εκείνο των ανταγωνιστών 

και να μην δημιουργείται σύγχυση. Κατά την βιομηχανική επανάσταση, όπου ο 

ανταγωνισμός αυξάνεται, το brand θεωρείται βασικό στοιχείο για κάθε βιομηχανία 

ώστε να διαφοροποιεί τα προϊόντα της. Τον 19ο αιώνα η τεχνολογία εξελίσσεται, ο 

πληθυσμός, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυξάνονται και έτσι το brand γίνεται 

απαραίτητο και συμβάλει στη διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης αξίας του πελάτη 

για το προϊόν. 

Σήμερα το brand θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και αποτελεί πηγή διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος για 

κάθε επιχείρηση.  

Ο ορισμός του “brand” σύμφωνα με την ΑΜΑ (American Marketing Assosiation) 

είναι ο εξής: Το brand καθορίζεται ως ένα όνομα, όρος, σήμα, σύμβολο, σχέδιο ή 

συνδυασμός των ανωτέρω, που σκοπεύει να ταυτοποιήσει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες ενός πωλητή ή μιας ομάδας πωλητών και να τα διαφοροποιήσει από αυτά 

των άλλων πωλητών.   

Σύμφωνα με τον Keller (1998) brand είναι ένα σύνολο από νοητικούς συνειρμούς που 

γεννά στο μυαλό του ο πελάτης οι οποίοι ενισχύουν την αντιληπτική αξία ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι συνειρμοί αυτοί πρέπει να είναι μοναδικοί, ισχυροί και 

θετικοί ώστε να γεννήσουν στο μυαλό του καταναλωτή την επιθυμία για το 
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συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Ο Keller στο ορισμό του περιλαμβάνει τις 

γνωστικές αντιλήψεις του καταναλωτή. Το brand όμως έχει και συναισθηματικές 

διαστάσεις καθώς είναι το σύνολό των εντυπώσεων, συναισθημάτων και αντιλήψεων 

που ενυπάρχει στο μυαλό του καταναλωτή αναφορικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.   

Σύμφωνα με τον Ναλμπάνη (2013) η πελατοκεντρική δομή του συστήματος brand για 

να θεωρηθεί επιτυχημένη πρέπει να απαρτίζεται από τα παρακάτω οργανικά 

συστήματα: 

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες:  

Σε όλα τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας από την ενημέρωση και την σύγκριση 

μέχρι την αγορά και την χρήση ενός προϊόντος ο πελάτης αποκομίζει  εμπειρίες. Οι 

εμπειρίες αυτές πολύ σύντομα μετατρέπονται σε αντιλήψεις, γνώμες, συναισθήματα 

και αναμνήσεις, στους βασικούς παράγοντες δηλαδή διαμόρφωσης της αγοραστικής 

συμπεριφοράς. Στόχος είναι οι εμπειρίες και οι συνειρμοί που δημιουργούνται να 

είναι θετικοί.  

2. Το concept του brand:  

Είναι η διαχρονική πρόταση αξίας που κομίζει στους καταναλωτές το brand. Η 

πρόταση αξίας αντανακλάται στο positioning που κατέχει η επιχείρηση μέσω των 

προϊόντων της σε μια κατηγορία ή αγορά. Η αξία που υπόσχεται το brand να παρέχει 

στους πελάτες προκύπτει από το σύνολο των υλικών και άυλων ωφελειών που 

απολαμβάνουν οι πελάτες μείον το οικονομικό κόστος που πρέπει να καταβάλουν για 

την απόκτηση τους. Η οικονομία, η ασφάλεια, η αξιοπιστία, η πολυτέλεια, η 

καινοτομία, η δημιουργικότητα είναι μερικές από τις αξίας που πρεσβεύουν τα 

brands.  

3. Οι φορείς brand:  

Ως φορείς του brand θεωρούνται τα στοιχεία που μπορούν να διαφοροποιήσουν και 

να ταυτοποιήσουν με αποτελεσματικότητα το concept του brand στο ευρύ κοινό σε 

επικοινωνιακό επίπεδο. Οι κυριότεροι φορείς brand είναι το όνομα, το λογότυπο, το 

avatar, η χαρακτηριστική φράση (slogan), το design και η συσκευασία με την ετικέτα.  

Η επινόηση και ο σχεδιασμός των κυρίαρχων φορέων του brand οφείλουν να 

εξετάζονται υπό το πρίσμα της σημειωτικής που παρέχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία 
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για την εξέταση και την ανάλυση σημείων και συμβόλων. Μέσω της σημειωτικής 

brand strategists και designers μπορούν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό ότι η 

έννοια που κομίζουν οι φορείς του brand θα γίνει κατανοητή και το κυριότερο 

αποδεκτή από ευρύ κοινό. 

Σύμφωνα με τον Danesi (2013) η μετατροπή ενός προϊόντος σε επώνυμο προϋποθέτει 

την κωδικοποίησή του με πολιτισμικές σημασίες που εξυπηρετούν συγκεκριμένους 

σκοπούς, την αύξηση των πωλήσεων και την διάδοση ιδεολογιών. Αυτή η μετατροπή 

επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης οπτικών και λεκτικών σημείων που αφορούν στο 

όνομα του προϊόντος, στο λογότυπο, στο σλόγκαν, στις λεζάντες, στη συσκευασία, 

στη δημιουργία συγκειμένου και στο σχεδιασμό των κατάλληλων διαφημίσεων. 

Πιο αναλυτικά, το όνομα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητας του brand και 

οφείλει να εκφράζει την ουσία του brand με διαχρονική αξία. Το brand name μπορεί 

να αποτελείται από μια ή περισσότερες λέξεις που ανήκουν ήδη στο λεξιλόγιο ή είναι 

τεχνητές. Το brand name μπορεί να αποτελείται από περιγραφικά ονόματα, συνδετικά 

ονόματα ή αφηρημένα ονόματα. 

Το λογότυπο είναι η υπογραφή μιας επιχείρησης γι’ αυτό και αποτελεί βασικό 

κομμάτι του brand. Το λογότυπο είναι μια εικόνα της οποίας το περιεχόμενο μπορεί 

να είναι ένα σύμβολο, ένα γραφιστικό σχέδιο, λέξεις ή και συνδυασμός τους. Τα 

λογότυπα πρέπει να τα χαρακτηρίζει η μοναδικότητα, η σχεδιαστική απλότητα, η 

οποία διευκολύνει την αντίληψη, την αποκωδικοποίηση σε διαπολιτισμικό επίπεδο 

και την ανάκληση μνήμης, καθώς και η διαχρονικότητα, ο σημαντικότερος 

παράγοντας επιτυχίας.  

Ακολουθεί το slogan,, μια χαρακτηριστική φράση η οποία εκφράζει με συντομία μια 

ιδέα ή έναν μακροπρόθεσμο σκοπό μιας επιχείρησης. Το slogan οφείλει να είναι 

σύντομο, αξιομνημόνευτο  και κατανοητό από το ευρύ κοινό. Οι χαρακτηριστικές 

αυτές φράσεις πρέπει να διαφέρουν πολύ από αντίστοιχες του ανταγωνισμού και 

συνήθως η ζωή τους είναι σύντομή αφού αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με την 

στρατηγική brand.  

Ένας ακόμη φορέας του brand είναι το design. Η επιτυχία του σχεδιασμού ενός 

προϊόντος δεν εξαντλείται μόνο στο επίπεδο της αισθητικής και της μοναδικότητας 

καθώς πρέπει να εκπληρώνει και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η 

χρηστικότητα, η οικονομία, η λειτουργικότητα και η εργονομία.  
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Τέλος, βασικός φορέας του brand είναι η συσκευασία και η ετικέτα ενός προϊόντος. Η 

συσκευασία πέρα από τον πρακτικό της ρόλο, που είναι η ασφαλής διακίνηση των 

προϊόντων, παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του branding μιας 

επιχείρησης. Η συσκευασία και η ετικέτα βοηθούν πολύ στην αύξηση των πωλήσεων 

και στην ενίσχυση του brand loyalty καθώς στην λεγόμενη «μάχη του ραφιού» τα 

διάφορα στοιχεία της συσκευασίας μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον καταναλωτή 

ώστε να επιλέξει ένα προϊόν. Σύμφωνα με τον Ναλμπάνη (2013) κάποια από αυτά τα 

βασικά στοιχεία της συσκευασίας που μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη του 

καταναλωτή είναι τα εξής: 

Αρχικά είναι το μέγεθος της συσκευασίας. Σε πολλές περιπτώσεις παίζει καθοριστικό 

ρόλο καθώς αποτελέσματα ερευνών σε διάφορα προϊόντα έχουν αποδείξει ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το προϊόν τόσο μεγαλύτερη απήχηση θα έχει, διότι ο μέσος 

καταναλωτής έχει την τάση να αγοράζει τη μεγαλύτερη δυνατή συσκευασία καθώς 

θεωρεί ότι η ωφέλεια που προσδοκά να απολάβει μεγιστοποιείται.  

Ένα δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει την αντίληψη του καταναλωτή είναι το χρώμα 

της συσκευασίας ή της ετικέτας. Συνήθως το κυρίαρχο χρώμα της συσκευασίας είναι 

ακριβώς το ίδιο με εκείνο των υπόλοιπων φορέων brand μιας επιχείρησης γιατί κατά 

αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η πρόκληση συνειρμών, δηλώνει συνέπεια και 

προάγεται η εξοικείωση του καταναλωτικού κοινού με το συγκεκριμένο brand. Το 

χρώμα προκαλεί συναισθήματα, μόνο που δεν το κάνει με τον ίδιο τρόπο σε όλους 

τους πολιτισμούς. Τα χρώματα αποτελούν στοιχείο της κουλτούρας ενός λαού και 

συνεπώς οι συνειρμοί που προκαλούν διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το δεδομένο 

είναι ότι οι έγχρωμες συσκευασίες καθιστούν το προϊόν πιο ελκυστικό άρα και 

προτιμητέο.  

Ακολουθούν τα κείμενα και οι γραμματοσειρές που φέρει μια συσκευασία. Τα 

κείμενα συνήθως έχουν πληροφοριακό ρόλο αναφορικά με τα συστατικά και άλλα 

στοιχεία του προϊόντος. Ο τύπος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται οφείλει να 

είναι ο ίδιος που ενδεχόμενα χρησιμοποιείται από την επιχείρηση σε άλλες 

δραστηριότητες του branding γιατί έτσι προάγεται η ευκολία στην αναγνωρισιμότητα 

του brand. Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση άνω των δύο διαφορετικών γραμματοσειρών 

σε πάνω από τρία διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων στον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο 

της ετικέτας προκαλεί δυσκολία στη διατήρηση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή. 
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Η θέση των κειμένων της ετικέτας αποτελεί ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα 

ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της συσκευασίας. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

πολύ καλύτερα μέσω της όρασης έννοιες που εκφράζονται με κείμενα τα οποία έχουν 

κατεύθυνση από την περιφέρεια προς το κέντρο. Η ιστορία δηλαδή που αφηγείται η 

ετικέτα πρέπει να ξεκινάει από τα άκρα και να κορυφώνεται στο κέντρο και όχι το 

αντίθετο.  

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της συσκευασίας και της ετικέτας είναι η 

εικονογράφηση. Η εικόνα παίζει βασικό ρόλο στην ετικέτα καθώς αποτελεί ένα 

ευχάριστο μέσο για να πάρει πληροφορίες ο καταναλωτής πολύ πιο εύκολα και 

γρήγορα από το να διαβάζει κείμενα και αριθμούς. Του είναι ακόμα πιο εύκολο να 

ενημερωθεί για την προέλευση του προϊόντος βλέποντας την σημαία της χώρας 

προέλευσης από την αναγραφή της χώρας. Ακόμα είναι πιο εύκολο να ενημερωθεί 

για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή από μια εικόνα παρά 

από κείμενο. Η χρήση εικόνων με μέτρο, όχι πάνω από 3 διαφορετικές, επιταχύνει 

την διαδικασία επιλογής του προϊόντος γιατί διευκολύνει την αντίληψη του πελάτη. 

Πολλές φορές εξαιτίας του περιορισμένου χώρου της ετικέτας υπάρχουν κείμενα 

εκτυπωμένα πάνω στις εικόνες. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος τα 

θεωρεί ενόχληση και τα παρακάμπτει, εστιάζοντας την προσοχή του στο πίσω μέρος, 

δηλαδή στην εικόνα. Με άλλα λόγια τα κείμενα αυτά πολλές φορές είναι αόρατα και 

απολύτως άχρηστα. Η τοποθέτηση των εικόνων στα αριστερά ενώ των κειμένων και 

των αριθμών στα δεξιά επιταχύνει την αντίληψη και επομένως την κατανόηση των 

πληροφοριών της συσκευασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οτιδήποτε υπάρχει στο 

αριστερό μέρος του οπτικού μας πεδίου επεξεργάζεται από το δεξί εμπρόσθιο μέρος 

του εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποκωδικοποίηση των εικόνων. 

Ακόμα σύμφωνα με την Dyer (2009) oι εικόνες κατανοούνται ευκολότερα, έχουν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις λέξεις και γενικά προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

μετάδοσης μιας συναισθηματικής έξαρσης, διάθεσης και φαντασίας.    

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της συσκευασίας, που έρευνες έχουν δείξει ότι παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός προϊόντος, είναι η έκθεση του περιεχομένου. Οι 

συσκευασίες που επιτρέπουν τη θέαση του προϊόντος, ανεξαρτήτου κατηγορίας, ενώ 

ταυτόχρονα εκθέτουν σημαντικά χαρακτηριστικά του έχουν σαφέστατο προβάδισμα 

στον εγκέφαλο του πελάτη έναντι των κλειστών αδιαφανών συσκευασιών. Ο μέσος 

πελάτης προτιμάει να βλέπει το περιεχόμενο καθώς έτσι μειώνεται στο ελάχιστο η 
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αβεβαιότητα και η καχυποψία, που εκδηλώνονται υποσυνείδητα κατά την επιλογή 

αγοράς ενός προϊόντος.  

Τέλος, βασικός στοιχείο μιας συσκευασίας αποτελεί η εργονομία της συσκευασίας. 

Μια συσκευασία θα πρέπει να παρέχει ευκολία στην τοποθέτηση στο ράφι καθώς και 

στη διαχείριση της από τον πελάτη κατά την αγορά, ευκολία στη μεταφορά, την 

αποθήκευση, την ανάκτηση και την χρήση.  

3. Σημειωτική 

Σημειωτική είναι η επιστήμη που μελετά τη ζωή των σημείων σε μια κοινωνία, ενώ 

σημειολογία είναι το τι συνιστά σημεία και ποιοί νόμοι τα διέπουν (Daniel Chandler, 

2002).  

Πρόδρομος, και τμήμα της σημειωτικής, είναι η γλωσσολογία. Πατέρας της 

γλωσσολογίας ήταν ο Ferdinand de Saussure, ο οποίος υποστήριξε, και εκεί 

στηρίζεται μεγάλο μέρος της σημειωτικής επιστήμης, ότι το γλωσσικό σημείο ενώνει 

όχι ένα πράγμα με ένα όνομα, αλλά μια έννοια με μια ακουστική εικόνα (Χριστίδης 

και Βελούδης, 2005). Ο F. de Saussure ονόμασε τη δομική γλωσσολογία σημειολογία 

(Boklund-Lagopoulou, 1980). Πάνω στα χνάρια του Saussure δημιουργήθηκε η 

Σχολή της Πράγας (1920),  βασικός εκπρόσωπος της οποίας υπήρξε ο φορμαλιστής 

Roman Jakobson. Στη συνέχεια αναπτύσσεται  ο Γλωσσολογικός Κύκλος της 

Κοπεγχάγης (1931) με σημαντικότερο εκπρόσωπο τον γλωσσολόγο Louis Hjelmslev. 

Τα νερά της επιστήμης ταράζει, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ο Γάλλος 

ανθρωπολόγος Claude Levi-Strauss με το έργο του “Anthropologie structural”  

(1958), που αποτέλεσε έργο-σταθμό για την ανάπτυξη του γαλλικού δομισμού. Ο 

Levi-Strauss εφάρμοσε τις αρχές του Saussure στις μυθολογίες και πέρασε την 

επιστήμη σε ένα άλλο επίπεδο. Συνεχιστής και άνθρωπος-ορόσημο για την επιστήμη 

υπήρξε ο Ronald Barthes με το έργο του «Μυθολογίες» (1957), ο οποίος ασχολήθηκε 

κυρίως με την σημειωτική της εικόνας. Έτσι, οι Γάλλοι αρχίζουν να εφαρμόζουν τη 

νέα επιστημονική περιοχή σε ότι μπορούσε να θεωρηθεί φαινόμενο σημασίας: στα 

παριζιάνικα περιοδικά (Barthes), στο σινεμά (Christian Metz), στην ψυχανάλυση 

(Jacques Lacan), στα αντικείμενα καθημερινής ζωής (Jean Baudrillard), στην ιστορία 

των επιστημών (Michel Foucault) (Boklund-Lagopoulou, 1983). Την ίδια περίοδο 

δρα ο Γάλλο-Λιθουανός Algirdas Julien Greimas ο οποίος ήταν και ένας από τους 

ιδρυτές της Διεθνούς Σημειωτικής Εταιρείας (1969). O Greimas συνδυάζει την 
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παραδειγματική ανάλυση του μύθου από τον Levi-Strauss και τη συνταγματική 

ανάλυση του παραμυθιού του Vladimir Propp (Χριστοδούλου, 2003). Με τη μέθοδο 

και το μοντέλο σημασιολογικής ανάλυσης κειμένων του εφαρμόζει γίνεται 

εμπνευστής της Δομικής Σημαντικής, μιας μεθόδου ανάλυσης κάθε σημειωτικού 

συστήματος. Κύρια αρχή της δομικής σημαντικής είναι ότι οι βασικές 

σημασιολογικές δομές και τα στοιχεία ενός πολιτισμού διαπερνούν όλα τα 

σημειωτικά συστήματα αυτού του πολιτισμού (Χριστοδούλου,2003). Ταυτόχρονα με 

την σωσσυριανή παράδοση, που αναπτύσσεται κυρίως στη Γαλλία και την Αγγλία 

εμφανίζεται και η σημειωτική θεωρία του Charles Peirce που επηρεάζει κυρίως τους 

επιστημονικούς κύκλους στις ΗΠΑ και τη Γερμανία (Boklund-Lagopoulou, 1980). O 

Umberto Eco το 1976 αναφέρει ότι «η θεωρία του Peirce παραμένει έως και σήμερα 

σχεδόν ανεξάρτητη σε σχέση με τη σημειωτική που βασίζεται στον Saussure παρόλο 

που υπάρχει μια τάση προς την ενοποιημένη προσέγγιση». Έτσι, ο Eco γίνεται ο 

σύνδεσμος μεταξύ των δυο παραδόσεων με βασικό του έργο το “La struttura assente: 

la ricerca semiotica e il metodo strutturale” (1968). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η 

Σχολή της Μόσχας-Ταρτού (1964) που αναπτύχθηκε στη Ρωσία και τη Γερμανία. Η 

Σχολή βασίζεται στον γαλλικό δομισμό και την κυβερνητική. Βασικός εκπρόσωπος 

της θεωρείται ο Juri Lotman (Boklund-Lagopoulou,1980). 

Η μοντέρνα θεωρία της Σημειωτικής, πέρα από την επιρροή που έχει λάβει από τον 

γαλλικό δομισμό, συμμαχεί επίσης με τη μαρξιστική προσέγγιση, η οποία τείνει να 

υπογραμμίζει το ρόλο της ιδεολογίας (Chandler, 2002). 

 

4. Μεθοδολογία 

4.1 Σημειωτικό μοντέλο Algirdas Julien Greimas 

O Algirdas Julien Greimas προτείνει ένα μοντέλο σημασιολογικής ανάλυσης των 

κειμένων. Υπήρξε ο εμπνευστής της Δομικής Σημαντικής, μιας μεθόδου δηλαδή για 

την ανάλυση όχι μόνο των φυσικών γλωσσών αλλά και σημειωτικού συστήματος. 

Στόχος της Δομικής Σημαντικής είναι να εντοπίσει τις βασικές δομές σημασίας του 

κειμένου και να κάνει φανερή την εσωτερική τους σχέση. Η δομική του θεωρία 

συνδυάζει την παραδειγματική ανάλυση του μύθου από τον Levi-Strauss και τη 

συνταγματική ανάλυση του παραμυθιού από τον Vladimir Propp. Το μοντέλο του 

στηρίζεται στην έννοια της ισοτοπίας. Πιο αναλυτικά, ορίζει τη γλώσσα ως ένωση 

σημειολογικού και σημασιολογικού επιπέδου. Το πρώτο δομεί τον παραδειγματικό 
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άξονα και το δεύτερο τον συνταγματικό. Εξετάζει τη σημασία αρχικά σε 

μικροεπίπεδο (επαγωγή) ξεκινώντας από τις μικρότερες μονάδες σημασίας, τα 

σήματα, και τους συνδυασμούς τους και καταλήγει στο μακροεπίπεδο (απαγωγή) που 

αφορά τον αρθρωμένο λόγο και το κείμενο ως σύνολο (Χριστοδούλου, 2003). Σε 

κάθε κείμενο ως σύνολο  παρατηρείται, σύμφωνα με αυτόν, μια επαναληπτικότητα 

στην εμφάνιση σημασιολογικών μονάδων και των συνδυασμών τους, που 

ομαδοποιούνται με βάση το κοινό σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Η 

επαναληπτικότητα αυτή αποτελεί παράγοντα εξασφάλισης της ομοιογένειάς του. Ο 

Greimas όρισε τον παράγοντα αυτόν ως ισοτοπία και ανέφερε ότι οργανώνεται σε 

σημασιολογικούς κώδικες (Boklund-Lagopoulou, 1982). Υποστηρίζει ότι με την 

ανάγνωση του κειμένου, πρώτα διαισθητικά και έπειτα με διατυπωμένα κριτήρια, 

εντοπίζονται σημασιολογικές ισοτοπίες, δηλαδή ομαδοποίηση των μονάδων του 

λόγου (λέξεις, φράσεις) σύμφωνα με το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. 

Εξετάζοντας αυτές τις ομάδες ώστε να βρεθεί η εσωτερική αρχή οργάνωσης τους, 

έχουμε μια σειρά από δομημένα σημασιολογικά σύνολα, τα οποία ο Greimas 

ονομάζει κώδικες. Η ανάλυση μπορεί να γίνει λεπτομερέστατη αλλά συνήθως 

παραμένουμε στου κύριους κώδικες.  

    4.2 Σημειωτικό μοντέλο Roland Barthes 

Ένας από του σημαντικότερους εκπροσώπους του γαλλικού δομισμού υπήρξε ο 

Ronald Barthes, ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με την σημειωτική της εικόνας. Βασικό 

αντικείμενο μελέτης του υπήρξε πιο συγκεκριμένα η διαφημιστική εικόνα καθώς η 

σημασία της εικόνας σε αυτό το πλαίσιο είναι εσκεμμένη, αφού τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος είναι αυτά που σχηματίζουν εκ των προτέρων τα σημαινόμενα του 

διαφημιστικού μηνύματος. Ο Barthes υποστήριξε ότι η σημασία που φέρει ένα 

σημείο μπορεί να είναι  δύο ειδών, άμεση ή έμμεση. Η άμεση ή κυριολεκτική 

σημασία (denotation) είναι η καταδηλούμενη εικόνα, η κυριολεκτική σημασία της 

εικόνας. Η έμμεση ή συνειρμική (connotation) σημασία της εικόνας μπορεί να 

διαβαστεί με διαφορετικούς τρόπους από διάφορους δέκτες. Οι αναγνώσεις είναι 

κωδικοποιημένες και ο στόχος επιτυγχάνεται μόνο όταν γίνει αντιληπτή η ύπαρξη του 

δεύτερου, συνειρμικού μηνύματος. (Χριστοδούλου, 2003).  

Στην κυριολεκτική σημασία ένα σύνολο σημείων (Sid) αποτελείται από ένα σημαίνον 

(Sad) και ένα σημαινόμενο (Sed). Στο συνειρμικό επίπεδο τα κυριολεκτικά σημεία 
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μετατρέπονται σε ένα νέο σημαίνον (Sad) το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει σε 

ένα νέο σημαινόμενο (Sec) και έτσι δημιουργείται ένα νέο σημείο του δεύτερου 

επιπέδου (Barthes, 1977). 

Η ανάλυση των εικόνων βασίζεται στο μητρώο εικονικής ανάλυσης του Barthes, 

όπως εφαρμόσθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία από την Χριστοδούλου (2003, 2007, 

2012, 2014), το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες τις έρευνας μας. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του μητρώου, περιεχόμενο, περιγραφή, 

κώδικές αλλά κάποια αφαιρέθηκαν και κάποια προστέθηκαν, όπως θα δούμε στην 

συνέχεια στην ανάλυση των εικόνων.  

 

     4.3 Ανάλυση περιεχομένου 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να καταγράψει και να απαριθμήσει θέματα, 

εικόνες, αναπαραστάσεις που υπάρχουν σε έναν πληθυσμό σχετικά με ένα θέμα, μια 

έννοια ή ακόμα και ένα κοινωνικό φαινόμενο (Κυρίδης & Τουρτούρας, 2016). 

Βασικός εισηγητής της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου υπήρξε ο Bernard 

Berelson (1971). Ο Bernard Berelson όρισε την ανάλυση περιεχομένου ως μια 

τεχνική έρευνας, η οποία μας δίνει μια αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική 

περιγραφή ενός περιεχομένου επικοινωνίας. Ακόμη, ο ίδιος αναφέρει ότι η θεματική 

ανάλυση περιεχομένου προσφέρεται ιδιαίτερα για τη μελέτη των απόψεων και των 

αντιλήψεων ενός ατόμου ή μια ομάδας ατόμων (Berelson, 1971). Σύμφωνα με τον 

Ole Rudolf  Holsti (1969) η ανάλυση περιεχομένου είναι μια συστηματική τεχνική 

έρευνας για την αντικειμενική μελέτη χαρακτηριστικών των μηνυμάτων που 

βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κείμενα και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ο 

Holsti, σε αντίθεση με τον Berelson, τόνισε την ανάγκη εξαγωγής συμπερασμάτων 

και όχι της απλής περιγραφής του ορατού περιεχομένου. O Kerlinger, όπως 

αναφέρουν οι Budd, Thorp και Donohew (1967), προχωρεί ακόμα παραπέρα, 

υποστηρίζοντας ότι η ανάλυση περιεχομένου δεν είναι μόνο μία μέθοδος ανάλυσης 

αλλά είναι μία μέθοδος παρατήρησης. Ο ορισμός της μεθόδου ξεφεύγει δηλαδή από 

τον καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα που είχε θέσει ο Berelson. Ο Ithiel de Sola Pool 

(1959) έδωσε μια διαφορετική εκδοχή της ανάλυσης περιεχομένου επισημαίνοντας 

ότι είναι ιδανική για τη μελέτη νοημάτων και σημειωτικών σχέσεων που περιέχονται 

σε γραπτό και προφορικό λόγο. Οι Elo και Kyngas (2007) και ο MacKee (2003) 
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αναφέρουν ότι δεν μπορούν να υπάρξουν σαφείς και καθορισμένοι κανόνες για την 

ανάλυση των δεδομένων στη χρήση της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου. Τέλος, ο 

Weber (1990) ορίζει την ανάλυση περιεχομένου ως «μία ερευνητική μέθοδο που 

χρησιμοποιεί ένα σύνολο διαδικασιών, μεθόδων, τρόπων για να εξάγει έγκυρα 

συμπεράσματα από ένα κείμενο». Ακόμη τονίζει ότι βασικό χαρακτηριστικό όλων 

των ερευνών που στηρίζονται στη μέθοδο αυτή είναι ότι το πλήθος των λέξεων, 

εννοιών, δομών ή θεμάτων που υπάρχουν σε ένα κείμενο ή σε μια έκφραση, 

κατατάσσονται σε πολύ μικρότερες κατηγορίες περιεχομένου (Weber 1990). 

Αρχικά στην ανάλυση περιεχομένου ορίζεται ένας πληθυσμός και διαμορφώνεται ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από αυτό τον πληθυσμό. Ο ερευνητής ανάλογα με το 

ερευνητικό του ερώτημα και το δείγμα που διαθέτει επιλέγει και προσδιορίζει τη 

μονάδα ανάλυσης η οποία μπορεί να είναι μια λέξη, μια πρόταση ή μια παράγραφος 

(Guthrie, Yongvanich & Ricceri, 2004 Stemler, 2001). Άλλο ένα κρίσιμο σημείο στην 

έρευνα είναι η κωδικοποίηση του υπό ανάλυση περιεχομένου σε κατηγορίες (Coffey 

& Atkinson, 1996 Patton, 2002). Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με 

προγράμματα λογισμικού ανάλυσης στατιστικών δεδομένων, τα οποία καθιστούν την 

όλη διαδικασία πιο εύκολη και αξιόπιστη (Gerbic & Stacey, 2005). 

 

5. Σκοπός και αναγκαιότητα έρευνας 

Στη σύγχρονη εποχή οι εταιρείες, πέρα από την ποιότητα των προϊόντων τους, 

ενδιαφέρονται πολύ και για την συνολική εικόνα που λαμβάνει ο καταναλωτής κατά 

την επαφή του με ένα προϊόν, από τη στιγμή που θα το δει στο ράφι έως και την 

χρήση του, καθώς στόχος είναι ο καταναλωτής να αποκομίζει μόνο θετικές εμπειρίες. 

Έτσι οι επιχειρήσεις φροντίζουν να έχουν μια προσεγμένη εικόνα σε όλους τους 

τομείς ώστε να προσδώσουν στον καταναλωτή, ή πιο συγκεκριμένα στο target group 

που έχουν θέσει, τις αξίες που επιθυμούν. Οι περισσότερες εταιρείες προσλαμβάνουν 

εξειδικευμένους designers και διαφημιστές ώστε να στήσουν ένα ολοκληρωμένο και 

άρτιο brand. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ένας από τους βασικότερους φορείς του 

brand είναι η ετικέτα και η συσκευασία του προϊόντος καθώς αποτελεί έναν από τους 

βασικούς λόγους που μπορεί να επιλέξει κάποιος ένα προϊόν.  

Τα προϊόντα αλκοόλ είναι από τα πρώτα που χρησιμοποίησαν το brand ώστε να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και να γίνουν πιο ελκυστικά προς τον 
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καταναλωτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που παρήγαγαν αλκοόλ είναι από 

τις πρώτες που δαπάνησαν μεγάλα ποσά και για την διαφήμιση των προϊόντων τους. 

Ήδη από το 1989 ο Jakobs ανέφερε ότι τεράστια ποσά δαπανώνται κάθε χρόνο σε 

διαφημίσεις αλκοόλ. Αυτό αντανακλά το αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον 

τομέα.  

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η αύξηση της ζήτησης μπύρας μαζί με την αύξηση 

των ζυθοποιείων που εμφανίστηκαν και την μεγάλη τους ανάπτυξη με εξαγωγές στο 

εξωτερικό δίνει ένα μεγάλο πεδίο έρευνας ώστε να ανακαλύψουμε τις αξίες που 

θέλουν να περάσουν όλες αυτές οι εταιρείες προς τους καταναλωτές μέσω των 

ετικετών, των λογοτύπων και των λεκτικών τους σημείων, καθώς και αν κάποιοι 

κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τον σχεδιασμό της ετικέτας. 

 

6. Προηγούμενες έρευνες 

Σε παγκόσμιο επίπεδο έρευνες που αφορούν τα γενικά αλκοόλ και την διαφήμιση του 

είναι άπειρες. Συγκεκριμένα όμως για το ποτό της μπύρας το μεγάλο αυτό εύρος 

μειώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έρευνας διαφήμισης μπύρας  είναι η έρευνα 

του Robert M. Seiler (2009) “Selling Patriotism/Selling beer: The case of the “I am 

Canadian!” Commercial” ή η έρευνα της Leanne White (2008) “Foster’s Lager: from 

local beer to global icon”. Οι έρευνες γίνονται ακόμη λιγότερες όταν αφορούν τον 

σχεδιασμό του brand μπύρας με ακόμη λιγότερες να αφορούν συγκεκριμένα τις 

ετικέτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρευνας που αφορά ετικέτες μπύρας είναι 

η έρευνα της Merja Bauters (2007) “Changes in Beer Labels and their Meaning A 

Holistic Approach to the Semiosic Process”. Συνήθως οι έρευνες που έχουν γίνει 

αφορούν μια συγκεκριμένη επωνυμία μπύρας και την εξέλιξη της ετικέτας της σε 

βάθος χρόνου, κάτι τέτοιο αφορά βέβαια επωνυμίες που είναι πολλά χρόνια στον 

χώρο και εκσυγχρονίζονται με βάση την ζήτηση και τις απαιτήσεις του κοινού. Στην 

Ελλάδα δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα ετικετών, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλες 

τις μπύρες που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν μπορεί να 

δώσει και αρκετό υλικό και για ακόλουθες έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα 

καθώς είναι ένα ευρύ πεδίο που χρήζει περαιτέρω έρευνας. 
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7. Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας μας περιλαμβάνει 56 μπύρες οι οποίες παράγονται σε 34 

ζυθοποιεία, τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα, το προϊόν τους παράγεται από ελληνικά 

προϊόντα και διανέμονται στην χώρα το 2016. Οι μπύρες που συγκεντρώθηκαν 

αφορούν επωνυμίες που παράγουν μπύρα σε μπουκάλι και όχι μπύρες που 

παράγονται για κατανάλωση χύμα από βαρέλι ή μπύρες που κυκλοφορούν μόνο σε 

τενεκεδένιο κουτάκι. Η διαλογή αυτή έγινε καθώς η έρευνα αφορά μόνο τις βασικές 

ετικέτες που επιλέγονται να τοποθετηθούν στην μπροστά όψη των μπουκαλιών.  

     7.1 Βασικά στοιχεία δείγματος 

Όπως προαναφέρθηκε μελετήθηκαν συνολικά 56 επωνυμίες μπύρας. Σε πρώτο 

στάδιο καταγράψαμε τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μπύρας τα οποία είναι ο 

τόπος του ζυθοποιείου, το είδος της μπύρας, το έτος έναρξης κυκλοφορίας της 

μπύρας καθώς και η τιμή λιανικής της πώλησης.  

Στην κωδικοποίηση που έγινε, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 όσο αφορά το είδος της 

μπύρας, με τον αριθμό 1 συμβολίζεται η ξανθιά μπύρα, με τον αριθμό 2 η μαύρη 

μπύρα και με τον αριθμό 3 η κόκκινη μπύρα. Η έρευνα έδειξε την προτίμηση του 

καταναλωτικού κοινού στην ξανθιά μπύρα καθώς το 94% των επωνυμιών παράγουν 

ξανθιά μπύρα.  

Ακόμη στον Πίνακα 1 διαφαίνεται και το έτος έναρξης παραγωγής. Από αυτή την 

καταγραφή  διαφαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 60% ξεκίνησε 

την παραγωγή την περίοδο 2011-2016. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό, 21%, την 

περίοδο 2001-2010. Το 7% των επωνυμιών κάνουν την έναρξη της παραγωγής τους 

την περίοδο 1991-2000 Και επίσης άλλο ένα 7% των επωνυμιών βρίσκονται στην 

αγορά από το 1991 και πριν. Από την καταγραφή αυτή επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε μια 

πολύ μεγάλη αύξηση του κλάδου τα την τελευταία δεκαετία.   

Όσο αφορά την τιμή λιανικής δημιουργήθηκαν 3 υποκατηγορίες. Με τον αριθμό 1  

συμβολίζονται οι μπύρες που έχουν τιμή λιανικής από 0,50€ έως 1,00€, με τον αριθμό 

2 οι μπύρες που έχουν τιμή από 1,01€ έως 2,00€ και τέλος με τον αριθμό 3 οι μπύρες 

που η τιμή τους είναι από 2,01€ και πάνω. Από αυτή την καταγραφή βρέθηκε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό, 46%, των προϊόντων έχει τιμή λιανικής πάνω από 2€ και με 
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ελάχιστη διαφορά, 44%, είναι τα προϊόντα που έχουν τιμή από 1,01€ έως 2,00€. 

Τέλος μόνο 5 μπύρες, 8%, κυμαίνονται σε τιμές από 0,50€ έως 1,00€.  

 

Πίνακας 1: Βασικά στοιχεία δείγματος 

Α/Α 
Ετικέτ
ας 

Επωνυμία 
μπύρας 

Τόπος 
ζυθοποιεί
ου 

Τόπος προέλευσης 
(ζυθοποιείο) 

Τιμή 
λιανικ
ής 

Είδος 
μπύρα
ς 

Έτος 
έναρξ
ης 

1 1129 IPA 2 
Δροσιά Εύβοιας, Μικροζ. 
Έλιξη 2 1 2015 

2 
Alexander 
the Great 2 Αργολίσα, Ζυθοποιία Ζέος 2 1 2012 

3 Argo 1 Βόλος, Μικροζ. Θεσσαλίας 3 1 2015 

4 Berlin 2 
Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 1 1 2010 

5 Blue Island 2 
Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 2 1 2012 

6 Brik’s 1 
Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακή 
Ζυθοποιία 3 1 2001 

7 Canal Dive 1 
Κόρινθος, Κορινθιακή 
Ζυθοποιία 3 1 2014 

8 Corfu Beer 1 
Κέρκυρα, Κερκυραϊκή 
Ζυθοποιία 3 1 2016 

9 Dark Crops 1 
Γύθειο, Λακωνική 
ζυθοποιία 3 1 2016 

10 Delphi 2 
Δροσιά Εύβοιας, Μικροζ. 
Έλιξη 3 1 2013 

11 Donkey 2 
Σαντορίνη, Santorini 
brewing company 3 1 2011 

12 Edelsteiner 1 
Κομοτηνή, Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης 2 1 2009 

13 Fix 1 
Εύβοια, Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία 2 1 1864 

14 Flaros 3 
Σίφνος, Μικροζυθοποιία 
Σίφνου 3 1 2017 

15 Jasmine 1 
Σπάρτη, Λακωνική 
Ζυθόποιία 3 1 2016 

16 
Johnie’s 
Beer 1 

Δράμα, Μακεδονική 
Ζυθοποιία 2 1 2015 

17 Kaiser 1 
Αθήνα, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 2 1 1976 

18 
Kefalonian 
Beer 1 

Κεφαλονιά, 
Μικροζυθοποιία 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης 2 1 2015 

19 Kirki 2 
Δροσιά Εύβοιας, 
Μικροζυθοποιία Έλιξη 3 1 2014 

20 Lyra 2 
Μεσογειακή Ζυθοποιία 
Κρήτης, Καστέλλι Κισσάμου 3 1 2014 
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21 
Magnus 
Magister 1 Ζυθοποιία Ρόδου, Ρόδος 2 1 1982 

22 Marathon 1 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 
Αθήνα 2 1 2002 

23 Marea 1 
Εύβοια, Μικροζυθοποία 
Έλιξη 2 1 2014 

24 Mary Rose 1 
Εύβοια, Μικροζυθοποιίο 
Septem 3 3 2009 

25 Molotov 1 Βόλος, Μικροζ. Θεσσαλίας 3 3 2015 

26 Mythos 1 
Εύβοια, Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία 1 1 1997 

27 

Odyssey 
Red 
Rapsody 2 

Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 3 3 2016 

28 
Olympica 
Magna 3 

Λαντζόι Ηλείας, Ηλειακή 
Ζυθοποία 2 1 2012 

29 
Olympos 
Beer 1 

Κατερλινη Πιερίας, 
Μικροζυθοποιία Olympos 
beer 2 1 2016 

30 
ORA 
Carnival 1 Πάτρα, Πατραϊκή Ζυθοποία 3 1 2016 

31 Pils Hellas 2 
Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 1 1 1996 

32 Plastiga 1 
Βόλος, Ζυθοποία 
Πλάστιγγα 3 2 2016 

33 Saronic 2 
Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 1 1 2016 

34 Septem 1 
Εύβοια, Μικροζυθοποία 
Septem 3 1 2009 

35 
Sknipa 
Strong Ale 1 

Θεσσαλονίκη, 
Μικροζυθοποία 
Θεσσαλονίκης 3 1 2015 

36 
Status 
deluxe 1 

Αθήνα, Μικροζυθοποία 
Βάρης 3 1 2003 

37 Stilvi 3 
Καρδιτσομαγούλα, 
Ζυθοποιία Θεσσαλίας 3 1 2016 

38 Volkan 2 
Σαντορίνη, 
Μικροζυθοποιία Volkan 3 1 2011 

39 
Voreia 
beer 1 

Σέρρες, Μικροζυθοποιίο 
Siris 2 1 2014 

40 Zythos Vap 1 
Ρόδος, Ζυθοποιία ΒΑΠ 
Κούγιος ΑΕΒΕΕ 2 1 2012 

41 Άλη 1 

Θεσσαλονίκη, 
Μικροζυθοποία 
Θεσσαλονίκης 2 1 2015 

42 Άλφα 1 
Αθήνα, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 1 1 1961 

43 Β 29 1 
Εύβοια, Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία 2 1 2010 

44 Βεργίνα 1 
Κομοτηνή, Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης 2 1 1998 
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45 Βίος 5 1 
Αθήνα, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία  2 1 2011 

46 Έζα ζ 2 
Αταλάντη, Ζυθοποιία 
Αταλάντης 2 1 2013 

47 Ζέος 3 
Ίναχο Αργολίδας, 
Ζυθοποιία Ζέος 2 1 1998 

48 Ζορμπάς 1 
Ρόδος, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 2 1 2001 

49 Ήπειρος 1 
Άρτα, Μικροζυθοποιία 
Ήπειρος 3 1 2016 

50 
Θήτα (θ, ζ, 
η κ.α) 1 

Βόλος, Θεσσαλική 
Ζυθοποιία 2 1 2013 

51 Νήσος  1 
Τήνος, Κυκλαδίτικη 
Μικροζυθοποιϊα 2 1 2013 

52 Πειραϊκή 1 
Πειραιάς, Πειραϊκή 
Ζυθοποιία 2 1 2005 

53 

Σόλο 
Happy 
Summer 1 Ηράκλειο, Ζυθοποιία Σολο 3 1 2015 

54 Στάλα 1 
Ιωάννινα, Ζυθοποίια 
Ηπείρου 3 1 2016 

55 
Στεργίου 
Gold 1 

Αθήνα, Μικροζυθοποία 
Βάρης 3 1 2010 

56 

Φρέσκια 
μπύρα 
Χίου 1 Χίος, Ζυθοποιία Χίου 3 1 2010 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 καθώς και στον Χάρτη 1 βρέθηκε ότι το 69% των 

προϊόντων παράγεται σε αστικές περιοχές, το 23% σε ημιαστικές περιοχές και το 7% 

σε επαρχιακές περιοχές. Η μέτρηση αυτή δείχνει την ανάπτυξη του κλάδου και σε 

πολλές ημιαστικές περιοχές. Να σημειωθεί ότι η έρευνα μας έδειξε ότι από τις 13 

μπύρες που παράγονται σε ημιαστικές περιοχές οι 12 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 

από το 2011 έως το 2016 και μόνο η μια προϋπήρχε από 1996. Ακόμη από τις 4 

μπύρες που παράγονται σε επαρχιακές περιοχές οι 3 ξεκίνησαν την παραγωγή τους 

από το 2012 έως το 2016 και μόνο η μια προϋπήρχε από το 1998. Η καταγραφή 

λοιπόν αυτή δείχνει την ανάπτυξη του κλάδου σε όλο το εύρος της χώρας.  
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Χάρτης 1: Χάρτης ζυθοποιείων 

 

 

8.  Λογότυπα 

8.1 Ανάλυση λογοτύπων 

Για την ανάλυση του λογότυπου της κάθε μπύρας ορίστηκαν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο 

λογότυπο, και αν ναι ποιο είναι αυτό, αν υπάρχει κάποια μορφή και αν ναι πόσο 

ευδιάκριτη είναι, εάν το λογότυπο είναι μονόχρωμο, ασπρόμαυρό ή πολύχρωμο και 

ποιο ή ποιά χρώματα επιλέγονται. Τέλος υπήρξε μια βαθμολόγηση του βαθμού 

πολυπλοκότητας του κάθε λογότυπου. 
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Ο βαθμός πολυπλοκότητας αναφέρει πόσο απλό ή πολύπλοκο είναι ένα λογότυπο. 

Σύμφωνα με τη γραφιστική τέχνη (Kash, 2018)  ένα λογότυπο μπορεί να είναι απλό ή 

πολύπλοκο. Ως απλό λογότυπο ορίζεται αυτό το οποίο έχει λίγα χρώματα και σχέδια, 

και είναι πολύ εύκολο να το αναγνωρίσει ο αναγνώστης, κάτι που βοηθάει αρκετά 

στην ανάκληση μνήμης. Τα απλά λογότυπα, βέβαια, ενώ φαίνονται εύκολα στην 

ανάγνωση ο αναγνώστης δεν μπορεί να τα αποδομήσει εύκολα ώστε να αντιληφθεί 

τους συμβολισμούς τους. Ως περίπλοκο λογότυπο ορίζεται αυτό το οποίο έχει πολλά 

χρώματα, σχέδια και σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται από πολλές και διαφορετικές 

γραμματοσειρές. Τα περίπλοκα λογότυπα είναι αρκετά εντυπωσιακά αλλά πιο 

δύσκολα στο σχεδιασμό καθώς ο σχεδιαστής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός 

στον συνδυασμό των χρωμάτων και των σχημάτων ώστε το τελικό αποτέλεσμα να 

μην δημιουργεί σύγχυση στον αναγνώστη. 

 

Πίνακας 2: Ανάλυση λογοτύπων 

 

Α/Α 
Ετικέτας 

Επωνυμία 
μπύρας Αντικείμενα 

Περιγραφή 
αντικειμένων Μορφές 

Ευκρίνεια 
μορφών Χρώμα 

Καταγραφή 
χρωμάτων 

Βαθμός 
πολυπλοκότητας 

1 1129 IPA 2 
 

2 0 2 κόκκινο 2 

2 

Alexand
er the 
Great 2 

 
1 1 1 

κίτρινο, 
καφέ, 
κόκκινο 3 

3 Argo 1 πλοίο 2 0 3 
άσπρο, 
μαύρο 1 

4 Berlin 2 
 

1 1 1 

κόκκινο, 
χρυσό, 
μαύρο 2 

5 
Blue 
Island 1 ήλιος 2 0 1 

κίτρινο,μπλ
ε 1 

6 Brik’s 2 
 

2 0 3 
άσπρο, 
μαύρο 1 

7 
Canal 
Dive 2 

 
2 0 1 

καφέ, 
μαύρο 1 

8 
Corfu 
Beer 1 ασπίδα 1 2 1 

κόκκινο, 
χρυσό, 
άσπρο, 
μαύρο 3 

9 
Dark 
Crops 1 δρεπάνι 2 0 2 κόκκινο 2 

10 Delphi 1 σπείρα 2 0 2 κίτρινο 2 

11 Donkey 2 
 

1 1 2 μαύρο 1 

12 
Edelstei
ner 2 

 
2 0 1 

κόκκινο, 
μαύρο 2 
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13 Fix 2 
 

2 0 1 μπλέ, ασημί 1 

14 Flaros 1 
φλάρος, 
κριθάρι 2 0 2  μαύρο 1 

15 Jasmine 2 
 

2 0 1 

κόκκινο, 
πορτοκαλί, 
μαύρο, 
μπεζ 1 

16 
Johnie’s 
Beer 2 

 
2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο 2 

17 Kaiser 1 κορώνα 2 0 1 

χρυσό, 
κόκκινο, 
μαύρο 2 

18 
Kefaloni
an Beer 2 

 
1 2 2 μαύρο 3 

19 Kirki 1 αστέρι 2 0 1 
πράσινο, 
πορτοκαλί 2 

20 Lyra 2 
 

2 0 1 
χρυσό, 
μαύρο 1 

21 
Magnus 
Magister 1 σημαία 2 0 1 

κίτρινο, 
κόκκινο, 
μπλε 2 

22 
Maratho
n 2 

 
1 1 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
χρυσό 3 

23 Marea 2 
 

2 0 1 
κίτρινο, 
μαύρο 1 

24 
Mary 
Rose 1 πλοίο 2 0 1 

γαλάζιο, 
μαύρο 3 

25 Molotov 2 
 

2 0 3 
άσπρο, 
μαύρο 1 

26 Mythos 1 
Μονόκερος
, κριθάρι 2 0 1 

πράσινο, 
χρυσό 2 

27 

Odyssey 
Red 
Rapsody 2 

 
1 2 1 χρυσό, γκρί 3 

28 
Olympic
a Magna 1 αστέρι 2 0 1 

κίτρινο, 
γκρί 3 

29 
Olympos 
Beer 1 

φτερά, 
αστέρι 2 0 1 

ασημί, 
κίτρινο 2 

30 
ORA 
Carnival 2 

 
2 0 1 

κόκκινο, 
άσπρο 1 

31 
Pils 
Hellas 1 κριθάρι 1 2 1 

κόκκινο, 
μπλε, 
χρυσό 3 

32 Plastiga 1 πλάστιγγα 2 0 3 
άσπρο, 
μαύρο 2 

33 Saronic 1 πυξίδα 2 0 1 
μαύρο, 
μπεζ 3 

34 Septem 1 κριθάρι 2 0 2 άσπρο 2 

35 
Sknipa 
Strong 1 σκνίπα 2 0 1 

καφέ, 
άσπρα, 2 
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Ale μαύρο 

36 
Status 
deluxe 2 

 
2 0 1 

άσπρο, 
μπλέ, 
χρυσό 1 

37 Stilvi 1 κριθάρι 1 2 2 μαύρο 2 

38 Volkan 1 ηφαίστειο 2 0 1 

χρυσό, 
μπλέ, 
πορτοκαλί 3 

39 
Voreia 
beer 2 

 
2 0 3 

άσπρο, 
μαύρο 2 

40 
Zythos 
Vap 1 

ασπίδα/οικ
όσημο 2 0 1 

μαύρο, 
κίτρινο 3 

41 Άλη 2 
 

2 0 3 
μαύρο, 
άσπρο 1 

42 Άλφα 1 κριθάρι 2 0 1 

μπλέ, 
κόκκινο, 
μπεζ 2 

43 Β 29 2 
 

2 0 2 καφέ 1 

44 Βεργίνα 1 λιοντάρι 2 0 1 
κόκκινο, 
κίτρινο 3 

45 Βίος 5 2 
 

2 0 1 άσπρο, γκρί 1 

46 Έζα ζ 2 
 

2 0 2 κίτρινο 1 

47 Ζέος 2 
 

1 2 2 μπλε 3 

48 Ζορμπάς 1 κριθάρι 1 1 1 

μπλε, 
κόκκινο, 
χρυσό 2 

49 Ήπειρος 1 
κριθάρι, 
γεφύρι 2 0 2 άσπρο 2 

50 
Θήτα (θ, 
ζ, η κ.α) 2 

 
2 0 1 

μαύρο, 
κίτρινο 1 

51 Νήσος  1 
ήλιος, 
κορδέλα 2 0 1 

ιλεκτρικ, 
κίτρινο 3 

52 
Πειραϊκ
ή 1 καράβι 2 0 3 

άσπρο, 
μαύρο 2 

53 

Σόλο 
Happy 
Summer 2 

 
2 0 2 μωβ 1 

54 Στάλα 1 

εργαλεία 
σφυριλάτισ
ης 2 0 1 

πράσινο, 
άσπρο, 
μαύρο 2 

55 
Στεργίου 
Gold 2 

 
2 0 2 κίτρινο 1 

56 

Φρέσκια 
μπύρα 
Χίου 2 

 
2 0 2 μαύρο 1 

 

 

Αρχικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 στη στήλη 3 τα λογότυπα που φέρουν κάποιο 

αντικείμενο στο σχέδιο τους χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 1 και με τον αριθμό 2 
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αυτά που δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Από την καταλογοποίηση βρέθηκε ότι στο 

50% των λογοτύπων χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό τους κάποιο αντικείμενο. Τα 

αντικείμενα που βρέθηκαν είναι: πλοίο, ήλιος, ασπίδα, δρεπάνι, σπείρα, φλάρος 

κριθάρι, κορώνα, αστέρι, σημαία,  μονόκερος, πλάστιγγα, πυξίδα, σκνίπα, ηφαίστειο, 

οικόσημο, λιοντάρι, γέφυρα, εργαλεία σφυρηλάτησης. Σε κάποιες περιπτώσεις 

βλέπουμε κάποια αντικείμενα να επαναλαμβάνονται στον σχεδιασμό διαφόρων 

λογοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, σε τρία λογότυπα συναντάμε  περιπτώσεις το πλοίο, 

σε δύο περιπτώσεις ο ήλιος, σε τρεις περιπτώσεις το αστέρι και σε έξι περιπτώσεις το 

κριθάρι, που θεωρείται και το βασικό συστατικό της μπύρας.  

Ακόμη έγινε καταγραφή εάν στα λογότυπα στην σχεδίαση τους χρησιμοποιούν 

κάποια μορφή. Με τον αριθμό 1 χαρακτηρίστηκαν τα λογότυπα που φέρουν κάποια 

μορφή και με τον αριθμό 2 αυτά που δεν έχουν κάποια μορφή. Η καταγραφή έδειξε 

ότι στα 45 από τα 56 λογότυπα δεν χρησιμοποιείται κάποια μορφή στον σχεδιασμό 

ενώ μόνο στα 11 λογότυπα χρησιμοποιείται. Οι μορφές που χρησιμοποιήθηκαν από 

τους σχεδιαστές μπορεί να ήταν κάποιος αρχαίος θεός, μια γυναικεία μορφή, ένα ζώο 

ή κάποιο ιστορικό πρόσωπο. Με τον αριθμό 1 χαρακτηρίζονται οι μορφές οι οποίες 

διαφαίνονται καθαρά στο λογότυπο, όπως φαίνεται από την έκτη στήλη του Πίνακα 

2, ενώ με τον αριθμό 2 οι μορφές που δεν διαφαίνονται ξεκάθαρα. Στην πλειοψηφία 

των ετικετών που φέρουν κάποια μορφή 6 ετικέτες από τις 11 που έχουν κάποια 

μορφή, η ευκρίνεια δεν είναι τόσο μεγάλη καθώς συνήθως φαίνεται κάποια μορφή 

πιο αχνά, επεξεργασμένη και με μια πιο καλλιτεχνική χροιά.  

Στη συνέχεια έγινε καταγραφή των χρωμάτων που προτιμήθηκαν στα λογότυπα. Με 

τον αριθμό 1 χαρακτηρίστηκαν τα λογότυπα που είναι πολύχρωμα. Με τον αριθμό 2 

τα λογότυπα που είναι μονόχρωμα και με τον αριθμό 3 τα λογότυπα που είναι 

ασπρόμαυρα. Συγκεκριμένα τα 34 λογότυπα (60%) είναι πολύχρωμα, τα 15 (26%) 

είναι μονόχρωμα και τα 7 λογότυπα (12%) είναι ασπρόμαυρα. Πιο συγκεκριμένα 

καταγράφηκαν όλα τα χρώματα που χρησιμοποιηθήκαν και προέκυψε ότι το 

δημοφιλέστερο χρώμα στον σχεδιασμό είναι το μαύρο καθώς χρησιμοποιείται στο 

50% των λογοτύπων, ακολουθεί το κόκκινο και το άσπρο με 26% και στη συνέχεια 

είναι το κίτρινο με 25%. Στον Πίνακα 3 αναγράφονται αναλυτικά τα χρώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν για όλα τα λογότυπα με σειρά συχνότητας εμφάνισης.  
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Πίνακας 3: Καταγραφή και Συχνότητα εμφάνισης χρωμάτων 

Χρώμα Πλήθος/μπύρες 

Μαύρο 28 

Κόκκινο 15 

Άσπρο 15 

Κίτρινο  14 

Χρυσό 11 

Μπλε 9 

Καφέ 4 

Πορτοκαλί 3 

Μπεζ 3 

Πράσινο 3 

Γκρι 3 

Ασημί 2 

Γαλάζιο 2 

Μωβ 1 

 

Τέλος, αφού εξετάσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία του λογότυπου βαθμολογήθηκε το 

κάθε ένα ως απλό ή πολύπλοκο με βάση τον ορισμό που δόθηκε πιο πάνω από τον 

χώρο της γραφιστικής. Ο βαθμός πολυπλοκότητας του κάθε λογοτύπου 

βαθμολογήθηκε με τον εξής τρόπο: με τον αριθμό 1 ορίστηκαν τα απλά λογότυπα, με 

τον αριθμό 2 τα λογότυπα που έχουν μια μέση κατάσταση στον σχεδιασμό και με τον 

αριθμό 3 τα περίπλοκα λογότυπα. Τα 21 από τα 56 λογότυπα, το 37% δηλαδή, που 

μελετήθηκαν κρίθηκαν ως λιτά στον συνολικό τους σχεδιασμό καθώς δεν 

παρουσίαζαν πλήθος χρωμάτων και σχημάτων, τα 21 παρουσίαζαν μια μέση 

κατάσταση πολυπλοκότητας και τα 14 είχαν ένα ξεκάθαρα πολύπλοκο σχεδιασμό με 

πολλά χρώματα σχέδια και μηνύματα.  

 

        8.2 Σημειωτική ανάλυση λογοτύπων  

Αφού εξετάσαμε αναλυτικά όλα τα λογότυπα έγινε η σημειωτική ανάλυση τους ώστε 

να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις αξίες που προβάλουν. Η σημειωτική ανάλυση 

έγινε με βάση το μοντέλο του Greimas καθώς με βάση την εικόνα των λογοτύπων 

καταγράψαμε τους βασικούς κώδικές που αναδεικνύονται από το κάθε λογότυπο. 
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Πίνακας 4: Συχνότητα εμφάνισης κωδίκων στα λογότυπα 

Κώδικες Πλήθος Ποσοστό 

Ιστορικός 13 11,8% 

Φυτικός 12 10,9% 

Χρωματικός 9 8,2% 

Ζωικός 8 7,3% 

Τυπογραφικός 8 7,3% 

Ελληνικότητας 7 6,4% 

Σχηματικός 7 6,4% 

Πολυτελείας 6 5,5% 

Αλφαβητικός 5 4,5% 

Αριθμητικός 3 2,7% 

Πολεμικός 2 1,8% 

Ναυτικός 2 1,8% 

Ηλιακός 2 1,8% 

Γεωμετρικός 2 1,8% 

Εργασιακός 2 1,8% 

Φυσικός 2 1,8% 

Αρσενικότητας 2 1,8% 

Θαλάσσιος 2 1,8% 

Λεκτικός 1 0,9% 

Αυστηρότητας 1 0,9% 

Απλότητας 1 0,9% 

Γεωργίας 1 0,9% 

Επαναστατικότητας 1 0,9% 

Αθλητικός 1 0,9% 

Μυθολογικός 1 0,9% 

Θηλυκότητας 1 0,9% 

Γεωλογικός 1 0,9% 

Θρησκευτικός 1 0,9% 

Κίνησης 1 0,9% 

Κτηριακός 1 0,9% 

Γεωγραφικός 1 0,9% 

Οργανικός 1 0,9% 

Κατασκευαστικός 1 0,9% 

Βασιλικός 1 0,9% 

   Σύνολο 110 100% 

 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την σημειωτική ανάλυση των 

λογοτύπων διακρίνουμε ότι ο κώδικας που εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

είναι ο ιστορικός κώδικας (11,8%), ο κώδικας αυτός εμφανίζεται σε 13 περιπτώσεις. 

Πολλά λογότυπα χρησιμοποίησαν ιστορικά πρόσωπα, αντικείμενα της αρχαίας 

Ελλάδας, λάβαρα της μεσαιωνικής εποχής και αλλά αντικείμενα ή μορφές που 
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αναδείκνυαν τον κώδικα ιστορικότητας (βλ. Παράρτημα). Στόχος της χρήσης ενός 

ιστορικού κώδικα ήταν περισσότερο να αναδειχτεί η ιστορία της Ελλάδας και κατ’ 

επέκταση να φανεί ακόμη πιο έντονα η ελληνική προέλευση της μπύρας. Ο δεύτερος 

κώδικας σε σειρά συχνότητας εμφάνισης είναι ο φυτικός κώδικας (10,9%). Ο 

κώδικας αυτός εμφανίζεται σε 12 περιπτώσεις. Τα λογότυπα που εμφάνιζαν αυτόν 

τον κώδικα ήθελαν να δείξουν τα φυσικά υλικά με τα οποία δημιουργείται η μπύρα 

δείχνοντας στα λογότυπα τους εικόνες του κριθαριού ή του λυκίσκου. Με αυτόν τον 

τρόπο αναδεικνύουν την φυσικότητα της μπύρας δίνοντας της αίσθηση ενός 

βιολογικού προϊόντος. Ακολουθεί ο χρωματικός κώδικας (8,2%) με τον κώδικα αυτόν 

χαρακτηρίστηκαν λογότυπα που στηρίχθηκαν καθαρά στο χρώμα κάνοντας κάποιες 

διαβαθμίσεις χρωμάτων ή απλώς αναγράφοντας την επωνυμία τους σε ένα 

χρωματιστό πλαίσιο. Στη συνέχεια με ποσοστό εμφάνισης 7,3% είναι ο ζωικός και ο 

τυπογραφικός κώδικας. Σε 8 περιπτώσεις εμφανίζεται κάποιο ζώο στο λογότυπο. Το 

ζώο σε κάποιες περιπτώσεις ήταν κάποιο ισχυρό ζώο, όπως λιοντάρι ή αρκούδα, ώστε 

να αναδειχτεί η κυριαρχία της μπύρας αλλά σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται και 

πιο ταπεινά ζώα, όπως το γαϊδούρι, ως χαρακτηριστικό ζώο των νησιώτικων 

περιοχών της Ελλάδας. Ο τυπογραφικός κώδικας εμφανίζεται στις περιπτώσεις που 

το λογότυπο είναι μια απλή αναγραφή της επωνυμίας χωρίς κάποιο επιπλέον 

εικονίδιο, σχήμα ή πλαίσιο. Στη συνέχεια με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης είναι ο 

κώδικας ελληνικότητας και ο κώδικας πολυτελείας με ποσοστό εμφάνισης 6,4%. 

Ακολουθεί αλφαβητικός κώδικας (4,5%), ο αριθμητικός (2,7%), ο πολεμικός, 

ναυτικός, ηλιακός, γεωμετρικός, εργασιακός, φυσικός, ο κώδικας αρσενικότητας και 

ο θαλάσσιος κώδικας με ποσοστό εμφάνισης 1,8%. Στη συνέχεια διακρίνουμε τον 

λεκτικό κώδικα, τον κώδικα αυστηρότητα, απλότητας, γεωργίας, επαναστατικότητας, 

αθλητισμού, μυθολογίας, θηλυκότητας, γεωλογίας, θρησκευτικότητας, κίνησης, τον 

κτηριακό κώδικα, τον γεωγραφικό, τον οργανικό, τον κατασκευαστικό και τον 

βασιλικό που εμφανίζονται από μια φορά, το ποσοστό εμφάνισης τους δηλαδή 

διαμορφώνεται στο 0,9%. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα ανάλυσης λογοτύπου 
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9.  Λεκτικά μηνύματα  

Γλωσσολόγοι, όπως ο Jakobson (1971), αναφέρουν ότι η επικοινωνία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με ομοιογενή μηνύματα, που χρησιμοποιούν μόνο ένα 

σημειωτικό σύστημα, είτε με συνθετικά μηνύματα που στηρίζονται σε συνδυασμό ή 

σε ομαδοποίηση διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων. Σημειολόγοι, όπως ο Eco 

(1972), σημειώνουν ότι τα επικοινωνιακά φαινόμενα δεν είναι όλα εξηγήσιμα με τις 

κατηγορίες της Γλωσσολογίας και διευκρινίζει ότι σε βασικές επικοινωνιακές 

λειτουργίες, όπως η διαφήμιση, στηρίζονται στο γλωσσικό μήνυμα, καθώς η 

επικοινωνία μέσω του εικονικού μηνύματος είναι συχνά διφορούμενη. Είναι αλήθεια, 

όμως, ότι γλωσσολόγοι και σημειολόγοι συγκλίνουν στον πρωταρχικό ρόλο του 

γλωσσικού συστήματος όταν συνυπάρχουν διαφορετικά σημειωτικά συστήματα. Γι’ 

αυτό και θεωρήσαμε απαραίτητη την ανάλυση των γλωσσικών μηνυμάτων που 

υπάρχουν στις ετικέτες.  

 

9.1  Ανάλυση λεκτικών μηνυμάτων 

Στην ανάλυση των λεκτικών μηνυμάτων που υπάρχουν πάνω στις ετικέτες έγινε η 

καταλογοποίηση που φαίνεται στον Πίνακα 5. Ως γλωσσικά μηνύματα θεωρήθηκαν 

όλες οι γλωσσικές πληροφορίες που υπήρχαν στην ετικέτα εκτός από τις πληροφορίες 

που αφορούσαν τα λίτρα, την περιεκτικότητα σε αλκοόλ και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία που αφορά θρεπτικά συστατικά. Οι πληροφορίες αυτές εξαιρέθηκαν 

γιατί βάση νόμου πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις συσκευασίες, δεν μας δίνουν 

δηλαδή κάποια επιπλέον πληροφορία για τον χαρακτήρα της ετικέτας ή για τις αξίες 

που πρεσβεύει η κάθε επωνυμία.  

Αρχικά καταγράψαμε σε ποιες ετικέτες υπάρχουν λεκτικά μηνύματα και σε ποιες όχι. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5 στην τρίτη στήλη με τον αριθμό 1 ορίζονται οι 

ετικέτες που έχουν κάποιο επιπλέον γλωσσικό μήνυμα και με τον αριθμό 2 αυτές που 

δεν έχουν. Η καταγραφή μας έδειξε ότι στο 80% των ετικετών υπάρχουν επιπλέον 

μηνύματα και μόνο στο 20% δεν υπάρχουν.  

Στη συνέχεια στην τέταρτη στήλη έγινε μια καταγραφή των θέσεων που 

τοποθετούνται τα μηνύματα πάνω στις ετικέτες. Με τον αριθμό 1 ορίστηκαν οι 

ετικέτες που τοποθετούν το γλωσσικό μήνυμα στο δεξί ή αριστερό μέρος της 

ετικέτας, με τον αριθμό 2 αυτές που επιλέγουν να τοποθετήσουν το μήνυμα στο πάνω 
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ή στο κάτω μέρος της ετικέτας και με τον αριθμό 3 αυτές που το γλωσσικό μήνυμα 

είναι τοποθετημένο στο κέντρο. Στο 64%, σε 36 περιπτώσεις δηλαδή, τα λεκτικά 

μηνύματα τοποθετούνται στο πάνω ή κάτω μέρος της ετικέτας. Σε 6 περιπτώσεις 

τοποθετούνται δεξιά ή αριστερά της ετικέτας και μόνο σε 3 περιπτώσεις 

τοποθετούνται στο κέντρο. Σύμφωνα με έρευνες που παραθέσαμε πιο πάνω η πιο 

σωστή τοποθέτηση λεκτικού μηνύματος είναι στην άκρη της ετικέτας με φορά από τα 

δεξιά προς αριστερά καθώς με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολα αναγνώσιμη από το 

ευρύ κοινό.  

Στη συνέχεια καταγράψαμε όλα τα γλωσσικά μηνύματα που υπήρχαν σε όλες τις 

ετικέτες καθώς και ποια γλώσσα χρησιμοποιείται. Με τον αριθμό 1 ορίζονται οι 

ετικέτες που χρησιμοποιούν μόνο την ελληνική γλώσσα, με τον αριθμό 2 οι ετικέτες 

που χρησιμοποιούν μόνο αγγλικά και με τον αριθμό 3 οι ετικέτες που χρησιμοποιούν 

κάποια τρίτη γλώσσα. Σε 28 περιπτώσεις (50%) χρησιμοποιείται μόνο η αγγλική 

γλώσσα στην αναγραφή των μηνυμάτων. Σε 12 περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 

ελληνικά και αγγλικά και σε μόνο 2 περιπτώσεις τα μηνύματα αναγράφονται μόνο 

στα ελληνικά. Ακόμη σε δύο περιπτώσεις συναντάμε ελληνικά, αγγλικά και κάποια 

τρίτη γλώσσα ενώ σε μια μόνο περίπτωση δεν υπάρχουν καθόλου ελληνικά αλλά 

μόνο αγγλικά και μια τρίτη γλώσσα. Η επιλογή αυτή των εταιρειών να δώσουν 

έμφαση στην αγγλική γλώσσα δικαιολογείται καθώς το κοινό-στόχος τους πολλές 

φορές είναι τουρίστες που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα και επιθυμούν να 

δοκιμάσουν ελληνικά προϊόντα όπως επίσης και η επιθυμία των εταιρειών να εξάγουν 

τα προϊόντα τους.  

Τέλος, σχολιάσαμε τις γραμματοσειρές που επιλέχθηκαν για την αναγραφή των 

μηνυμάτων. Η τυπογραφία, σύμφωνα με τον Theo van Leeuwen (2006), είναι ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαφήμισης, μιας συσκευασίας, ενός άρθρου κλπ. που 

επηρεάζει άμεσα όλη τη ευρύτερη σημασία του προς ανάλυση κειμένου και αξίζει 

την αμέριστη προσοχή του κάθε αναλυτική. Ο McLean (1980) ανέφερε ότι οι 

γραμματοσειρές μπορούν να βοηθήσουν στο να εκφραστεί ένα συναίσθημα ή μια 

διάθεση η οποία είναι αρμονική με την σημασία των λέξεων. Η τυπογραφία, 

σύμφωνα με τον T. van Leeuwen δεν είναι πλέον η τέχνη στην υπηρεσία των λέξεων 

αλλά παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον γραφιστικό σχεδιασμό. Οι σχεδιαστές 

Bellantoni και Woolman (2000) ανέφεραν ότι οι τυπωμένες λέξεις έχουν δύο επίπεδα 

ερμηνείας, την «εικόνα της λέξης», η ιδέα που αντιπροσωπεύεται από την ίδια την 
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λέξη και δομείται από μια σειρά γραμμάτων και την «τυπογραφική εικόνα», την 

οπτική εντύπωση που αποκτάμε στην θέαση μια λέξης. Η ανάλυση των 

γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται μπορεί να γίνει λεπτομερέστατα εξετάζοντας 

το βάρος (weight)  των γραμμάτων, bold ή light, την επέκταση (expansion), 

condensed ή wide, την κλίση (slope), sloped ή upright, την καμπυλότητα των 

γραμμών (curvature), angularity ή curved, την συνδεσιμότητα των γραμμάτων μεταξύ 

τους (connectivity), disconnection ή connection, τον προσανατολισμό (orientation), 

horizontal ή vertical, την κανονικότητα (regularity), regularity ή irregularity και τέλος 

κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες γραμματοσειρές 

(non-distinctive features) όπως κάποιες γραμμές ή αγκυστρώσεις που μπορεί να 

εμφανίζονται στις άκρες των γραμμάτων (serifs).  

Στην συγκεκριμένη έρευνα δεν σχολιάστηκαν αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά των 

γραμματοσειρών αλλά με βάση κάποια από τα παραπάνω στοιχεία, όπως ή 

καμπυλότητα των γραμμών και η κλίση τους, οι γραμματοσειρές των μηνυμάτων των 

ετικετών χαρακτηρίστηκαν ως αυστηρές ή ελεύθερες. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με 

τον Mark Richard Lemon και τον Theo van Leeuwen σε περίπτωση που υπάρχει 

καμπυλότητα η γραμματοσειρά δείχνει απαλότητα, φυσικότητα, ελευθερία, αν δεν 

υπάρχουν καμπύλες δείχνει αυστηρότητα, αρρενωπότητα, επιθετικότητα. Ακόμη σε 

περίπτωση που τα γράμματα έχουν κλίση δείχνουν πιο προσωπικά, χειρόγραφα, 

ανεπίσημα, ενώ αν δεν υπάρχει κλίση δείχνουν πιο επίσημα, μηχανικά και απρόσωπα. 

Στον Πίνακα 5 στην έβδομη στήλη οι ετικέτες που χρησιμοποιούν αυστηρή 

γραμματοσειρά χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 1 και οι ετικέτες που χρησιμοποιούν 

πιο ελεύθερη γραμματοσειρά στην καταγραφή των μηνυμάτων τους με τον αριθμό2. 

Όπως φαίνεται στην καταγραφή μας από τις 45 ετικέτες που έχουν κάποια επιπλέον 

γλωσσικά μηνύματα οι 36 χρησιμοποιούν αυστηρές γραμματοσειρές, οι 5 

χρησιμοποιούν πιο ελεύθερες γραμματοσειρές και στις 4 συναντάμε και τα δύο είδη 

γραμματοσειρών. Στην πλειοψηφία τους δηλαδή οι ετικέτες προσπαθούν να 

περάσουν μια εικόνα επιθετικότητας, αρρενωπότητας και επισημότητας μέσω των 

γραμματοσειρών.  
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Πίνακας 5: Ανάλυση λεκτικών μηνυμάτων ετικετών 

Α/Α 
ετικέτας Επωνυμία  

Γλωσσικά 
μηνύματα 

Τοποθέτηση 
μηνύματος 

Περιγραφή 
μηνύματος 

Γλώσσα 
μηνύματος Γραμματοσειρά 

1 1129 IPA 1 1 Limited edition  2 1 

2 
Alexander the 

Great 2 
    

3 Argo 1 2 

Εκλεκτή μπύρα 
μικρής παραγωγής 
Βόλου  1 1 

4 Berlin 1 2 

German beer 
tradition, brewed 
according to the 
German purity low of 
1516, premium 
lager, by Hellenic 
breweries of Atalanti  2 1 

5 Blue Island 1 2 

premium beer with a 
cool refreshing taste 
of Mediterranean 
summer  2 1 

6 Brik’s 1 2 

Rethymnian beer, 
ξανθιά, μη 
φιλτραρισμένη 
απαστερίωτη, 
φυσικά θολή ξανθιά, 
oraganic beer, bio 
bier, μπύρα προϊόν 
βιολογικής γεωργίας  1,2,3 1 

7 Canal Dive 1 2 
handcrafted quality 
beer 2 1 

8 Corfu Beer 1 3 real ale 1,2 2 

9 Dark Crops 2 
    10 Delphi 2 
    

11 Donkey 1 2 

Santorini brewing 
company est 2011, 
always unfiltered 
and fresh, ζυθοποία 
Σαντορίνης  1,2, 1 

12 Edelsteiner 1 2 

Mit edelsten zutaten 
gebraut und in ruhe 
gereift 
(=Παρασκευάζεται 
με τα καλύτερα 
συστατικά και 
ωριμάζει με ειρήνη), 
original brauerei 
Abfüllung, premium 
pils 2,3 1 
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13 Fix 1 2 

London 1932, Rome 
1900, Liege 1905, 
Nice 1931, Hellas 2 1 

14 Flaros 2 
    15 Jasmine 2 
    16 Johnie’s Beer 2 
    17 Kaiser 1 2 Est 1869  2 2 

18 
Kefalonian 

Beer 1 2 
Brewed with passion 
for quality,  1,2 1 

19 Kirki 1 1 
break the spell, 
handcrafter ale beer  2 1 

20 Lyra 1 2 
natural handcrafted 
beer, golten ale  2 2 

21 
Magnus 

Magister 1 2 
knight’s beer of 
rodes  2 1 

22 Marathon 1 2 

Quality beer, The 
Greek lager beer, 
bière de qualité  2 1 

23 Marea 1 1 

Η Marea είναι μια 
double malt ale 
Μπύρα που 
παρασκευάζεται από 
5 δημητριακά και 
διακρίνεται από την 
μεστή της γεύση και 
το άρωμα 
εσπεριδοειδών και 
αποξηραμένων 
φρούτων. 
Διπλοζύμωτη, 
αφιλτράριστη και 
απαστερίωτη με 
βαθύ χρυσαφί 
χρώμα και 
πορτοκαλί 
ανταύγειες 
συνδυάζει την 
ελαφρώς γλυκιά 
γεύση των 
δημητριακών με την 
πικράδα του 
λυκίσκου αφήνοντας 
μια έντονη και με 
διάρκεια γεύση. 1,2 1 

24 Mary Rose 1 2 
premium red ale 
beer  2 1 

25 Molotov 1 2 volosbeer.gr 2 1 

26 Mythos 1 2 Hellenic lager beer  2 1 

27 
Odyssey Red 

Rapsody 1 2 

special beer, 
rhapsody, siren’s 
call, white, blanche  2 1 



 

43 
 

28 
Olympica 

Magna 1 2 
a beer to bear the 
day  2 1 

29 Olympos Beer 1 2 

premium Greek 
lager, the beer of the 
Gods,  απαστερίωτη, 
non pasteurized  2 1 

30 ORA Carnival 1 1 

No hope without 
hops, καμία ελπίδα 
χωρίς λυκίσκο, 
ελληνική craft beer, 
Μπύρα με 
χαρακτήρα, 
handcrafted by 
patraiki brewery  1,2 1 

31 Pils Hellas 1 2 

beer, Μπύρα, bier, 
brewed of Hellenic 
breweries of Atalanti 
with pure 
ingredients, original 
product of Greece  1,2 1 

32 Plastiga 1 2 

αφιλτράριστη, 
απαστερίωτη, 
ζυθοποιία,  1 1 

33 Saronic 1 2 Hellenic lager beer  2 2 

34 Septem 1 1 

pilsner beer, MON 
day’s, 
Μικροζυθποιία  1,2 1 

35 
Sknipa Strong 

Ale 2 
    36 Status deluxe 1 1 First deluxe beer  2 1 

37 Stilvi 1 2 
stilvi premium 
quality beer 2 1 

38 Volkan 1 2 

Product of Greece, 
Santorini blonde, 
citrus medica, 
Santorini honey, 
Lava rock filtered, 
superior greek 
pilsner  2 1 

39 Voreia beer 2 
    

40 Zythos Vap 1 2 

Lager beer, Rhodes 
Greece, premium 
quality, άριστη 
ποιότητα  1,2 1 

41 Άλη 2 
    

42 Άλφα 1 2 

1961, παραδοσιακά 
ελληνική, traditional 
greek, ζύθος  1,2 1 

43 Β 29 1 3 
μπύρα βιολογικής 
γεωργίας  2 1 
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44 Βεργίνα 1 2 

Brewed in Greece, 
finest malt & hops, 
original premium 
quality  2 1,2 

45 Βίος 5 2 
    

46 Έζα ζ 1 3 
Hellenic pilsner beer, 
premium quality 2 2 

47 Ζέος 1 2 

gr, premium quality 
export, proudly 
brewed in Greece 
Ελλάς, product of 
Greece  1,2 1,2 

48 Ζορμπάς 1 2 
greek beer,  quality 
lager  2 1 

49 Ήπειρος 1 2 
premium quality, 
Hellenic beer  2 1 

50 
Θήτα (θ, ζ, η 

κ.α) 1 2 

θεϊκή εμπειρία, 
μπύρα, beer, bier, 
cerveza, pivo  1,2,3 1,2 

51 Νήσος  2 
    52 Πειραϊκή 1 2 premium 2 1 

53 
Σόλο Happy 

Summer 1 2 
Your Cretan craft 
beer  2 1 

54 Στάλα 1 2 
Ιωάννινα 
handcrafted  1,2 1 

55 Στεργίου Gold 1 2 

νερό, βύνη, 
λυκίσκος, μαγιά 
greek craft beer 1,2 1,2 

56 
Φρέσκια 

μπύρα Χίου 1 2 

Limited edition 
handcrafted Chios 
beer  2 1 

 

 

       9.2 Σημειωτική ανάλυση γλωσσικών μηνυμάτων 

Στα γλωσσικά μηνύματα που υπάρχουν πάνω στις ετικέτες και που καταγράψαμε 

έγινε σημειωτική ανάλυση σύμφωνα με το σημειωτικό μοντέλο του Algirdas Julien 

Greimas, το οποίο αναλύσαμε πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα οι κώδικες που 

προέκυψαν από αυτή την ανάλυση διαφαίνονται στον Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6: Συχνότητα εμφάνισης κωδίκων στην ανάλυση των γλωσσικών μηνυμάτων 

Κώδικες Πλήθος Ποσοστό 

Ποιότητας 26 29,5% 

Ελληνικότητας 18 20,5% 

Τοπικότητας 10 11,4% 

Ιστορικότητα 4 4,5% 

Φυσικότητα 4 4,5% 

Φυτικός 4 4,5% 

Χρονικός 4 4,5% 

Μοναδικότητας 2 2,3% 

Παράδοσης 2 2,3% 

Γευστικός 2 2,3% 

Χρωματικός 2 2,3% 

Μυθολογίας 2 2,3% 

Θρησκευτικός 2 2,3% 

Προσωπικός 2 2,3% 

Γερμανικότητα 1 1,1% 

Καλοκαιρινός 1 1,1% 

Επαναστατικότητα 1 1,1% 

Ευρωπαϊκότητας 1 1,1% 

   Σύνολο 88 100% 

 

Ο κώδικας που συναντάται στις περισσότερες περιπτώσεις με ποσοστό 29,5% είναι ο 

κώδικας ποιότητας. Σε 26 περιπτώσεις δηλαδή τα λεκτικά μηνύματα αναφέρουν την 

υψηλή ποιότητα της μπύρας ή των πρώτων υλών. Ακολουθεί ο κώδικας της 

ελληνικότητας ο οποίος εμφανίζεται σε 18 περιπτώσεις, οι μπύρες αυτές τονίζουν την 

ελληνική προέλευση του προϊόντος. Ακολουθεί ο τοπικός κώδικας, ο οποίος 

εμφανίζεται σε 10 ετικέτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται πιο συγκεκριμένα ο 

τόπος παραγωγής της μπύρας. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό συχνότητας, 4,5%, ο 

ιστορικός κώδικας, ο φυτικός, ο χρονικός και ο κώδικας φυσικότητας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τονίζεται κάποιο ιστορικό χαρακτηριστικό της χώρας προέλευσης, 

αναγράφονται τα φυτά με τα οποία δημιουργείται το προϊόν, αναφέρεται η 

ημερομηνία έναρξης της παραγωγής της μπύρας και τονίζεται ότι το προϊόν είναι 

φυσικό προϊόν και φτιάχνεται μόνο με φυσικά υλικά. Ακολουθεί σε συχνότητα με 

ποσοστό 2,3% ακολουθεί ο κώδικας μοναδικότητας, παράδοσης, ο γευστικός 

κώδικας, ο χρωματικός, ο κώδικας μυθολογίας, ο θρησκευτικός και ο προσωπικός 

κώδικας. Τέλος με ποσοστό 1,1% συναντάμε τον κώδικα γερμανικότητας, τον 
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καλοκαιρινό κώδικα, τον κώδικα επαναστατικότητας και τον κώδικα 

ευρωπαϊκότητας.  

10.  Συνολική εικόνα ετικέτας 

10.1 Ανάλυση συνολικής εικόνας ετικέτας 

Στο τρίτο μέρος της έρευνάς μας έγινε μια λεπτομερής ανάλυση της συνολικής 

εικόνας των ετικετών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7. Αρχικά καταγράφτηκε αν στην 

εικόνα της ετικέτας υπάρχουν σχεδιασμένα αντικείμενα ή όχι. Με τον αριθμό 1 

χαρακτηρίστηκαν οι ετικέτες που έχουν αντικείμενα στην ετικέτα και με τον αριθμό 2 

αυτές που δεν έχουν. Βρέθηκε ότι στις 31 από τις 56 ετικέτες υπάρχουν αντικείμενα. 

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν είναι: πλοίο, κριθάρι, ήλιος, ασπίδα, χάρτης, σημαία, 

φλάρος, κορώνα, αστέρι, λύρα, φτερά, μάσκες, μαίανδρος, πλάστιγγα, ηφαίστειο, 

γέφυρα, κορδέλα κ.α. Με βάση αυτή την καταλογοποίηση βλέπουμε ότι πολλά από τα 

αντικείμενα που σχεδιάστηκαν στις ετικέτες είναι κοινά με αυτά των λογοτύπων κάτι 

που δείχνει μια συνέπεια και επιμονή των ζυθοποιών σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά.  

Στη συνέχεια καταγράψαμε αν υπήρχαν κάποιες μορφές στην ετικέτα. Με τον αριθμό 

1 χαρακτηρίστηκαν οι ετικέτες που έχουν μορφές και με τον αριθμό 2 αυτές που δεν 

έχουν. Βρέθηκε ότι οι 38 ετικέτες, το 68% δηλαδή, δεν έχουν κάποια μορφή και οι 18 

έχουν. Στις ετικέτες που φέρουν κάποια μορφή οι 7 δεν είναι πολύ ευδιάκριτες, οι 3 

είναι αρκετά ευδιάκριτες με λεπτομέρειες στο σχεδιασμό τους και στις 8 διακρίνεται 

μια μέση κατάσταση όπου διαφαίνονται καθαρά χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 στην στήλη «Ευκρίνεια μορφών» οι ετικέτες που 

φέρουν μορφές με μεγάλη ευκρίνεια χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 1, όταν η 

ευκρίνεια είναι σε μια μέση κατάσταση χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 2 και όταν η 

ευκρίνεια είναι μικρή με τον αριθμό 3.  

Ακολούθησε μια καταγραφή των χρωμάτων που υπάρχουν στις ετικέτες. Αρχικά 

έγινε ένα διαχωρισμός των ετικετών σε αυτές που χρησιμοποιούν ένα μόνο χρώμα, 

και χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 2 στον Πίνακα 7, σε αυτές που χρησιμοποιούν 

μόνο άσπρο και μαύρο, και χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 3, και σε αυτές που 

χρησιμοποιούν πολλά χρώματα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 1. Η 

έρευνα έδειξε ότι μόνο μια μπύρα χρησιμοποιεί μόνο άσπρο και μαύρο στην ετικέτα 
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της, μόνο μια είναι μονόχρωμη και οι υπόλοιπες 54 ετικέτες είναι πολύχρωμες. 

Κυρίαρχα χρώματα των ετικετών, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8, είναι το μαύρο, 

που χρησιμοποιήθηκε σε 37 περιπτώσεις, το κόκκινο που το συναντάμε σε 21 

περιπτώσεις, και ακολουθεί το κίτρινο το οποίο βρίσκεται σε 17 περιπτώσεις. Στη 

συνέχεια σε αρκετές ετικέτες συναντάμε το μπλε, 13 περιπτώσεις, το χρυσό, σε 12 

ετικέτες και το καφέ σε 8 περιπτώσεις. Ακολουθούν άλλα χρώματα με μικρότερη 

συχνότητα εμφάνισης, όπως το άσπρο, σε 7 περιπτώσεις, το μπεζ σε 6 ετικέτες, το 

πορτοκαλί σε 5 ετικέτες, το γκρι και το γαλάζιο σε 4 περιπτώσεις, το πράσινο και το 

ασημί σε μόνο 3 ετικέτες, το μωβ σε 2 ετικέτες και τέλος το λαδί σε μόνο 1 ετικέτα.   

Πίνακας 8: Καταγραφή χρωμάτων ετικετών 

 

Χρώμα Πλήθος/ετικέτες 

Μαύρο 37 

Κόκκινο 21 

Κίτρινο 17 

Μπλε 13 

Χρυσό 12 

Καφέ 8 

Άσπρο 7 

Μπεζ 6 

Πορτοκαλί 5 

Γκρι 4 

Γαλάζιο 4 

Πράσινο 3 

Ασημί 3 

Μωβ  2 

Λαδί 1 

 

Στην ανάλυση της συνολικής εικόνας της ετικέτας ακολούθησε μια βαθμολόγηση της 

πολυπλοκότητας της κάθε ετικέτας σύμφωνα με τους κανόνες της γραφιστικής που 

αναφέραμε πιο πάνω. Όπως φαίνεται από την τελευταία στήλη του Πίνακα 7 οι 

ετικέτες που έχουν απλό σχεδιασμό χαρακτηρίστηκαν με τον αριθμό 1, οι ετικέτες 

που διατηρούν μια μέση κατάσταση με τον αριθμό 2 και οι ετικέτες που έχουν 

πολύπλοκο σχεδιασμό με τον αριθμό 3. Από αύτη την αξιολόγηση βρέθηκε ότι οι 13 

ετικέτες μπορούν να χαρακτηριστούν πολύπλοκες καθώς παρουσιάζουν, μεγάλο 

αριθμό χρωμάτων, πολλές εικόνες σχήματα, μορφές και έντονες γραμματοσειρές. Οι 

14 ετικέτες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απλές στον σχεδιασμό τους με λιτές 

γραμμές, χωρίς πολλά και έντονα στοιχεία και τέλος η πλειοψηφία των ετικετών, οι 
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29 ετικέτες δηλαδή βρίσκονται σε μια μέση κατάσταση καθώς δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν πολύπλοκές αλλά όχι και εντελώς απλές.  

Στη ανάλυση της συνολική εικόνας της ετικέτας καταγράψαμε και το που επιλέγεται 

να τοποθετηθεί το λογότυπο της εταιρείας στην ετικέτα. Μόνο σε μια περίπτωση το 

λογότυπο δεν βρίσκεται στην ετικέτα. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7 με τον 

αριθμό 1 χαρακτηρίστηκαν οι ετικέτες που τοποθετούν το λογότυπο στο κέντρο της 

ετικέτας, με τον αριθμό 2 αυτές που το λογότυπο τοποθετείται στο κάτω μέρος και 

τέλος με τον αριθμό 3 αυτές που το λογότυπο τοποθετείται στο πάνω μέρος της 

ετικέτας. Στις 44 ετικέτες το λογότυπο έχει κυρίαρχη θέση στο κέντρο της ετικέτας 

παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε 7 περιπτώσεις το λογότυπο τοποθετείται στο 

πάνω μέρος της ετικέτας με κυρίαρχο ρόλο και πάλι και τέλος σε 5 περιπτώσεις 

επιλέγεται να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της ετικέτας καθώς σε αυτές τις 

περιπτώσεις συνήθως δίνεται έμφαση σε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό της ετικέτας, 

όπως κάποιο λεκτικό μήνυμα ή μια άλλη εικόνα.   

Στο τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης της συνολικής εικόνας των ετικετών 

καταγράψαμε αν υπάρχει κάποια προεξοχή στην αυτοκόλλητη ετικέτα. Συνήθως οι 

ετικέτες των μπουκαλιών έχουν ένα αυστηρό σχήμα ορθογώνιο ή τετράγωνο καθώς  

και σε αρκετές περιπτώσεις είναι οβάλ. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 7 με τον 

αριθμό 1 χαρακτηρίστηκαν οι ετικέτες που έχουν κάποιο κοπτικό σχήμα στην ετικέτα 

τους και με τον αριθμό 2 αυτές που δεν έχουν κάποιο κοπτικό σχήμα. Η έρευνα μας 

έδειξε ότι οι 52 από τις 56 μπύρες δεν έχουν κάποια προεξοχή στην ετικέτα τους και 

κάποιο κοπτικό σχήμα και μόνο οι 4 ετικέτες παρουσιάζουν κάποια προεξοχή 

δημιουργώντας κάποιο σχηματισμό που ενδεχομένως να ενισχύει τις αξίες που 

θέλουν να μεταδώσουν στον καταναλωτή. 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Πίνακας 7: Ανάλυση συνολικής εικόνας ετικετών 

Α/Α  Επωνυμία  
Αντικείμ
ενα 

Περιγραφή 
αντικειμένων Μορφές 

Ευκρίνεια 
μορφών Χρώμα 

Καταγραφή 
χρωμάτων 

Βαθμός 
πολυπλ/τητας 

Τοποθεσία 
λογοτύπου 
στην 
ετικέτα Προεξοχή 

1 
1129 
IPA 2 

 
1 1 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
καφέ 2 3 2 

2 

Alexand
er the 
Great 2 

 
1 3 1 

κίτρινο, 
καφέ, 
κόκκινο, 
πράσινο 3 1 2 

3 Argo 1 πλοίο 2 0 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
άσπρο 1 3 2 

4 Berlin 2 
 

1 2 1 

κόκκινο, 
ασημί, 
μαύρο 2 3 2 

5 
Blue 
Island 1 ήλιος 2 0 1 

κίτρινο,μ
πλε 1 1 2 

6 Brik’s 1 Κρήτη 2 0 1 

καφέ, 
κίτρινο, 
πορτοκαλ
ί 2 1 2 

7 
Canal 
Dive 2 

 
1 1 1 

καφέ, 
μαύρο, 
άσπρο 2 1 2 

8 
Corfu 
Beer 1 ασπίδα 1 3 1 

χρυσό, 
ασημί 2 1 2 

9 
Dark 
Crops 2 

 
1 2 1 

κίτρινο, 
μαύρο 
καφέ 2 1 2 

10 Delphi 2 
 

2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο, 
άσπρο 1 0 2 

11 Donkey 2 
 

1 1 1 
κίτρινο, 
μαύρο 2 1 2 

12 
Edelstei
ner 1 σημαία 1 1 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
χρυσό 3 1 2 

13 Fix 2 
 

2 0 1 
μπλέ, 
ασημί 2 1 2 

14 Flaros 1 
φλάρος, 
κριθάρι 2 0 1 

γαλάζιο, 
μαύρο 1 1 2 

15 Jasmine 2 
 

1 1 1 

κόκκινο, 
πορτοκαλ
ί, λαδί, 
καφέ 1 1 2 

16 
Johnie’s 
Beer 2 

 
2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο 2 3 2 

17 Kaiser 1 κορώνα 2 0 1 χρυσό, 2 1 2 
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κόκκινο, 
μαύρο 

18 
Kefaloni
an Beer 2 

 
2 0 1 

χρυσό, 
άσπρο 2 1 2 

19 Kirki 1 αστέρι 2 0 1 

μαύρο, 
πορτοκαλ
ί 2 3 2 

20 Lyra 1 λύρα 2 0 1 
χρυσό, 
μαύρο 3 1 1 

21 

Magnus 
Magiste
r 1 σημαία 1 2 1 

χρυσό, 
κόκκινο, 
μαύρο 2 1 2 

22 
Marath
on 2 

 
1 1 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
χρυσό 3 1 2 

23 Marea 2 
 

2 0 1 
κίτρινο, 
μαύρο 2 1 2 

24 
Mary 
Rose 1 πλοίο 2 0 1 

γαλάζιο, 
μαύρο, 
κόκκινο 2 1 2 

25 Molotov 2 
 

2 0 1 
κόκκινο, 
μαύρο 2 1 2 

26 Mythos 1 κριθάρι 2 0 1 
κίτρινο, 
πράσινο 2 1 2 

27 

Odyssey 
Red 
Rapsody 2 

 
1 2 1 

χρυσό, 
γκρί 2 2 2 

28 
Olympic
a Magna 2 

 
2 0 3 

άσπρο, 
μαύρο 1 2 2 

29 
Olympo
s Beer 1 

φτερά, 
αστέρι 2 0 1 

κίτρινο, 
μπλε, 
γκρι, 
μαύρο 3 1 2 

30 
ORA 
Carnival 1 μάσκες 2 0 1 

κόκκινο, 
μαύρο 1 3 2 

31 
Pils 
Hellas 1 μαίανδρος 1 2 1 

κόκκινο, 
μπλε, 
χρυσό 2 1 2 

32 Plastiga 1 πλάστιγγα 1 3 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
μπεζ 3 1 2 

33 Saronic 1 χάρτης 2 0 1 
γκρί, 
μπεζ, μωβ 3 1 2 

34 Septem 1 κριθάρι 2 0 1 

κόκκινο, 
μαύρο, 
μπεζ 1 2 2 

35 

Sknipa 
Strong 
Ale 1 σκνίπα 1 2 1 

μπλέ, 
μαύρο, 
πορτοκαλ
ί, γαλάζιο 3 2 2 

36 Status 2 
 

2 0 1 κίτρινο, 1 1 2 
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deluxe μπλέ, 
μαύρο 

37 Stilvi 1 κριθάρι 1 2 1 

καφέ, 
μπεζ, 
άσπρο 3 1 2 

38 Volkan 1 ηφαίστειο 2 0 1 

μπλε, 
κόκκινο, 
χρυσό, 
γκρι 3 1 2 

39 
Voreia 
beer 2 

 
2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο 1 1 1 

40 
Zythos 
Vap 1 ασπίδα 2 0 1 

χρυσό, 
μαύρο 2 1 2 

41 Άλη 2 
 

2 0 1 

μαύρο, 
πορτοκαλ
ί, μπλε 2 3 2 

42 Άλφα 1 κριθάρι 2 0 1 

πράσινο, 
κόκκινο, 
μπλε 2 1 2 

43 Β 29 2 
 

2 0 2 καφέ 1 1 2 

44 Βεργίνα 1 λιοντάρι 2 0 1 

μπλε, 
κόκκινο, 
κίτρινο 3 1 2 

45 Βίος 5 1 κριθάρι 2 0 1 

κίτρινο,  
μαύρο, 
άσπρο 3 1 2 

46 Έζα ζ 2 
 

2 0 1 
μαύρο, 
μπεζ 2 1 2 

47 Ζέος 2 
 

2 0 1 
μπλε, 
γαλάζιο 3 1 2 

48 
Ζορμπά
ς 1 κριθάρι 1 1 1 

μπλε, 
κόκκινο, 
χρυσό 2 1 2 

49 Ήπειρος 1 
κριθάρι, 
γεφύρι 2 0 1 

κόκκινο, 
μαύρο 2 1 2 

50 
Θήτα (θ, 
ζ, η κ.α) 2 

 
2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο 1 1 1 

51 Νήσος  1 
ήλιος, 
κορδέλα 2 0 1 

μπλε, 
κίτρινο 2 1 2 

52 
Πειραϊκ
ή 1 καράβι 2 0 1 

μπλε, 
μαύρο 1 1 1 

53 

Σόλο 
Happy 
Summer 2 

 
2 0 1 

κίτρινο, 
μαύρο 2 1 2 

54 Στάλα 1 κριθάρι 2 0 1 
μπλέ, 
μαύρο 2 1 2 

55 
Στεργίο
υ Gold 2 

 
1 2 1 

μπεζ, 
κόκκινο, 
μαύρο 2 1 2 

56 
Φρέσκι
α μπύρα 1 κριθάρι 2 0 1 

μπεζ, 
μαύρο 1 1 2 
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Χίου 

 

 

 

        10.2 Σημειωτική ανάλυση συνολικής εικόνας ετικέτας 

Στη συνολική εικόνα της ετικέτας έγινε σημειωτική ανάλυση με βάση το μοντέλο του 

σύμφωνα με το σημειωτικό μοντέλο του Algirdas Julien Greimas, το οποίο 

αναλύσαμε πιο πάνω. Πιο συγκεκριμένα οι κώδικες που προέκυψαν από αυτή την 

ανάλυση διαφαίνονται στον Πίνακα 9.  

 

Πίνακας 9: Συχνότητα εμφάνισης κωδίκων στην ανάλυση των γλωσσικών μηνυμάτων 

Κώδικες Πλήθος Ποσοστό 

Χρωματικός 17 12,7% 

Πολυτελείας 14 10,4% 

Φυτικός 14 10,4% 

Ζωικός 11 8,2% 

σχηματικός 11 8,2% 

Ελληνικότητας 10 7,5% 

Ιστορικός 9 6,7% 

τυπογραφικός 5 3,7% 

Θαλάσσιος 3 2,2% 

Τοπικότητα 3 2,2% 

Θρησκευτικός 2 1,5% 

Στρατιωτικός 2 1,5% 

Πολεμικός 2 1,5% 

Ναυτικός 2 1,5% 

Ηλιακός 2 1,5% 

Θηλυκότητα 2 1,5% 

Φαντασίας 2 1,5% 

γεωγραφικός 2 1,5% 

καλλιτεχνικός 2 1,5% 

γεωμετρικός 2 1,5% 

Καλοκαιρινός 1 0,7% 

απλότητας 1 0,7% 

αντίθεσης 1 0,7% 

επαναστατικότητας 1 0,7% 

μουσικότητας 1 0,7% 

αθλητικός 1 0,7% 

μυθολογικός 1 0,7% 

φύσης 1 0,7% 
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εργασιακός 1 0,7% 

παρελθοντικός 1 0,7% 

γεωλογικός 1 0,7% 

αλφαβητικός 1 0,7% 

αρσενικότητας 1 0,7% 

κίνησης 1 0,7% 

προσωπικός 1 0,7% 

κατασκευαστικός 1 0,7% 

βασιλικός 1 0,7% 

Σύνολο 134 100% 

 

Ο πρώτος κώδικας σε συχνότητα εμφάνισης είναι ο χρωματικός, ο οποίος 

εμφανίζεται σε 17 περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις το χρώμα παίζει κυρίαρχο 

ρόλο στον σχεδιασμό της ετικέτες καθώς οι εναλλαγές χρωμάτων που γίνονται είναι 

βασικές για τον σχεδιασμό. Στη συνέχεια σε 14 ετικέτες παρουσιάζεται ο κώδικας 

πολυτελείας καθώς και ο φυσικός κώδικας. Με τον κώδικα πολυτελείας, ο οποίος 

διαφαινόταν από διάφορα σχέδια και χρώματα, όπως το χρυσό, που εμφανίζονταν 

στην ετικέτα, προσδίδουν μια αίσθηση πολυτελείας σε ένα προϊόν που γενικά δεν 

θεωρείται προϊόν πολυτελείας. Με τον φυσικό κώδικα οι ετικέτες προσπαθούν να 

περάσουν στον αναγνώστη ότι πρόκειται για ένα προϊόν φτιαγμένο μόνο με φυσικά 

υλικά. Ακολουθεί ο ζωικός και ο σχηματικός κώδικας με ποσοστό εμφάνισης 8,2%, 

εμφανίζονται δηλαδή σε 11 περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η εικόνα 

κάποιου ζώου ή κάποιων σχημάτων καθαρά διακοσμητικών χωρίς κάποια επιπλέον 

χρήση. Ακολουθεί ο κώδικας ελληνικότητας που εμφανίζεται σε 10 περιπτώσεις με 

διάφορες μορφές, και θέλει να τονίσει την ελληνική προέλευση του προϊόντος. Στη 

συνέχεια εντοπίστηκε ο ιστορικός κώδικας σε 9 ετικέτες που έφεραν ιστορικά 

στοιχεία της αρχαίας ή μεσαιωνικής περιόδου. Στη συνέχεια με μικρότερη συχνότητα 

εμφανίζεται ο τυπογραφικός κώδικας (3,7%), ο θαλάσσιος κώδικας και ο κώδικας 

τοπικότητας με ποσοστό εμφάνισης 2,2% ακολουθεί ο θρησκευτικός, στρατιωτικός, 

πολεμικός, ναυτικός, ηλιακός, κώδικας θηλυκότητας, φαντασίας, ο γεωγραφικός, ο 

καλλιτεχνικός και ο γεωμετρικός με ποσοστό εμφάνισης 1,5%. Τέλος από μια μόνο 

περίπτωση εμφάνισης έχουμε τον καλοκαιρινό κώδικα, τον κώδικα αντίθεσης, 

απλότητας, επαναστατικότητας, μουσικότητας, τον αθλητικό κώδικα, τον 

μυθολογικό, τον κώδικα φύσης, τον εργασιακό, τον παρελθοντικό, τον γεωλογικό, 

τον αλφαβητικό, τον κώδικα αρσενικότητας, κίνησης, τον προσωπικό, 

κατασκευαστικό και τον βασιλικό.   
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Εικόνα 2: Παράδειγμα ανάλυσης ετικετών 
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11. Ανάλυση περιεχομένου  

Με βάση τα στοιχεία που συλλέξαμε στην ανάλυση λογοτύπων, γλωσσικών 

μηνυμάτων αλλά και της συνολικής εικόνας της κάθε ετικέτας προσπαθήσαμε να 

κάνουμε έναν συσχετισμό με κάποια κοινωνικά κριτήρια ώστε να ελέγξουμε αν ο 

σχεδιασμός των ανωτέρω επηρεάζεται από τον τόπο παραγωγής της μπύρας ή από 

την τιμή της στο λιανικό εμπόριο.  

 

     11.1 Λογότυπα 

Οι μεταβλητές που ορίσαμε ήταν ο τόπος ζυθοποιείου και τιμή λιανικής πώλησης της 

μπύρας. Η εξέταση των σχέσεων για τις μεταβλητές αυτές σε σχέση με τις υπόλοιπες  

μεταβλητές του δείγματος, δηλαδή το αν υπάρχουν αντικείμενα ή μορφές, το χρώμα 

του λογότυπου και ο βαθμός πολυπλοκότητας του, παρήγαγε τον Πίνακα 10. Τα 

αποτελέσματα του πίνακα αυτού δείχνουν ότι  

 Το σύνολο των εξεταζόμενων συσχετίσεων περιγράφεται από αδύναμες, 

θετικές ή αρνητικές σχέσεις. 

 Από τις 12 συσχετίσεις οι 6 είναι στατιστικά σημαντικές. 

 Ο τόπος ζυθοποιείου συσχετίζεται αδύναμα αρνητικά με τις μορφές (rho=-

0.364, p-value=0.006)  

 Η τιμή λιανικής συσχετίζεται αδύναμα θετικά με το χρώμα (rho=0.297, p-

value=0.026) και αρνητικά με τον βαθμό πολυπλοκότητας (rho=-0.295, p-

value=0.027) 

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα και σημαντικότητα του συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson για τις μεταβλητές Τόπος ζυθοποιείου και Τιμή λιανικής σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του δείγματος που αφορά την ανάλυση λογότυπων.  

 Αντικείμενα Μορφές Χρώμα Βαθμός πολυπλοκότητας 

 
Τόπος ζυθοποιείου -,059 -,364** -,015 ,203 

Τιμή λιανικής -,007 ,134 ,297* -,295* 

*p<0.05  **p<0.01 **<p<0.001 

 

 

 

 



 

56 
 

     11.2 Ετικέτες 

Η εξέταση των σχέσεων για τις μεταβλητές τόπος ζυθοποιείου και τιμή λιανικής σε 

σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές του δείγματος της ανάλυσης συνολικής εικόνας 

ετικέτας, που ήταν αν υπάρχουν αντικείμενα ή μορφές, τα χρώματα, ο βαθμός 

πολυπλοκότητας και ποιά η τοποθεσία του λογοτύπου στην ετικέτα, παρήγαγε τον 

πίνακα 3. Τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού δείχνουν ότι  

 

 Το σύνολο των εξεταζόμενων συσχετίσεων περιγράφεται από πολύ αδύναμες, 

θετικές ή αρνητικές σχέσεις. 

 Από τις 12 συσχετίσεις μόνο 1 βρέθηκε στατιστικά σημαντική. 

 Ο τόπος ζυθοποιείου δεν συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με καμία από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του δείγματος.  

 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα και σημαντικότητα του συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson για τις μεταβλητές Τόπος ζυθοποιείου και Τιμή λιανικής σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του δείγματος ανάλυση ετικετών.  

 Αντικείμενα Μορφές 
Ευκρίνεια 

μορφών 
Χρώμα 

Βαθμός 

πολυπλοκότητας 

Τοποθεσία 

λογοτύπου 

στην ετικέτα 

Προεξοχή 

 
Τόπος ζυθοποιείου ,106 -,110 ,122 ,134 ,118 ,195 ,043 

Τιμή λιανικής -,056 -,095 ,107 -,139 -,144 ,090 ,079 

*p<0.05  **p<0.01 **<p<0.001 

 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των παραπάνω συσχετίσεων έδειξαν ότι ο τόπος του 

ζυθοποιείου και η τιμή λιανικής δεν επηρεάζουν ή επηρεάζονται ούτε από την 

τοποθεσία του λογότυπου ούτε από την προεξοχή. 

 

     11.3 Γλωσσικά μηνύματα 

Η εξέταση των σχέσεων για τις μεταβλητές τόπος ζυθοποιείου και τιμή λιανικής σε 

σχέση με τις υπόλοιπες  μεταβλητές του δείγματος που αφορά τα λεκτικά μηνύματα 

των ετικετών, το αν υπάρχουν γλωσσικά μηνύματα, τη θέση των μηνυμάτων στην 

ετικέτα, τη γλώσσα των μηνυμάτων και την γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται 

παρήγαγε τον πίνακα 4. Τα αποτελέσματα του πίνακα αυτού δείχνουν ότι  
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 Το σύνολο των εξεταζόμενων συσχετίσεων περιγράφεται από αδύναμες, 

θετικές ή αρνητικές σχέσεις. 

 

Πίνακας 12: Αποτελέσματα και σημαντικότητα του συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson για τις μεταβλητές Τόπος ζυθοποιείου και Τιμή λιανικής σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του δείγματος γλωσσικών μηνυμάτων.  

 

 

Γλωσσικά 

μηνύματα 

Τοποθέτηση 

μηνύματος 

Γλώσσα 

μηνύματος Γραμματοσειρά 

 
Τόπος ζυθοποιείου -,024 ,000 -,122 ,127 

Τιμή λιανικής ,037 -,156 -,078 -,103 

*p<0.05  **p<0.01 **<p<0.001 

 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των παραπάνω συσχετίσεων έδειξαν ότι ο τόπος του 

ζυθοποιείου και η τιμή λιανικής δεν επηρεάζουν ή επηρεάζονται στατιστικά 

σημαντικά από καμία από τις μεταβλητές του δείγματος.  

 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση περιεχομένου δεν υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ του τόπο του ζυθοποιείου και της τιμής λιανικής με τα στοιχεία του 

λογοτύπου, των γλωσσικών μηνυμάτων και της συνολικής εικόνας της ετικέτας που 

να επηρεάζουν την έρευνα και να δείχνουν μια συστηματική αλλαγή στον σχεδιασμό.  

 

      12. Παρατηρήσεις-Συμπεράσματα 

Σκοπός της έρευνας μας ήταν να αναλύσουμε τα βασικά στοιχεία ετικετών από 

μπύρες ελληνικής παραγωγής και να διακρίνουμε ποια στοιχεία επιλέγονται στον 

σχεδιασμό τους, ποιες αξίες προσπαθούν να περάσουν μέσα από την συσκευασία 

τους και αν ο σχεδιασμός τους επηρεάζεται μέσα από κάποια κοινωνικά δεδομένα 

όπως είναι ο τόπος παραγωγής ή η τιμή της μπύρας. Ξεκινώντας της έρευνα 

διακρίναμε ότι τα ενεργά ζυθοποιεία στη χώρα είναι αρκετά σε αριθμό, σε σχέση με 

την έκταση της χώρας, κάτι που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κλάδο. Πέρα από 

την ανάλυση της γενικής εικόνας της ετικέτας έγινε και μια αναλυτική καταγραφή 

όλων των βασικών στοιχείων που φέρουν, όπως το λογότυπο της εταιρείας και τα 

λεκτικά μηνύματα που αναγράφονται. Ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι 
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επωνυμίες φροντίζουν για την εικόνα της συσκευασίας τους δημιουργώντας 

λογότυπο, προσεγμένες ετικέτες, λεκτικά μηνύματα και κάποιες φορές σλόγκαν, με 

στόχο τον εντυπωσιασμό του καταναλωτή. Υπάρχει δηλαδή στο μυαλό όλων 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ζυθοποιεία η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο 

και οργανωμένο brand.  

Από την ανάλυση των λογοτύπων διαπιστώθηκε ότι δεν κυριαρχεί ένα είδος 

σχεδιασμού καθώς τα μισά λογότυπα παρουσίαζαν αντικείμενα στο σχέδιο τους, 

κάποια μορφές και κάποια στηρίχθηκαν καθαρά σε γραφιστικά γραμμικά σχέδια. Τα 

λογότυπα στην πλειοψηφία τους ήταν πολύχρωμα, με κυρίαρχα τα δυνατά χρώματα 

της γραφιστικής, το μαύρο το κόκκινο και το λευκό. Ακόμη η πλειοψηφία των 

λογοτύπων δεν είχε πολύπλοκο σχεδιασμό, κάτι που τα κάνει πιο κατανοητά και 

αναγνωρίσιμα στο ευρύ κοινό. Η σημειωτική ανάλυση μας έδειξε την κυριαρχία του 

ιστορικού κώδικα, κάτι αρκετά σύνηθες σε ελληνικά προϊόντα που προσπαθούν να 

αναδείξουν την ιστορικότητα της χώρας.  

Από την ανάλυση των λεκτικών μηνυμάτων βρέθηκε ότι το 80% των ετικετών 

χρησιμοποιούν κάποια επιπλέον γλωσσικά μηνύματα ώστε να ενισχύσουν τις θέσεις 

τους. Στο 64% των ετικετών αυτών το μήνυμα τοποθετείται κεντρικά στο πάνω ή 

κάτω μέρος, κάτι που δείχνει ότι τα λεκτικά τους θεωρούνται σημαντικά και θέλουν 

να είναι ευδιάκριτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των ετικετών χρησιμοποιεί μόνο 

την αγγλική γλώσσα για την καταγραφή των μηνυμάτων, κάτι που δείχνει έντονα το 

κοινό στο οποίο απευθύνονται, το οποίο είτε είναι τουρίστες είτε Έλληνες νεαρής 

ηλικίας που κατανοούν την γλώσσα. Τέλος το 80% των λεκτικών είναι γραμμένα με 

αυστηρή γραμματοσειρά κάτι που δείχνει την αυστηρότητα, επιθετικότητα, 

αρρενωπότητα και επισημότητα. Τέλος ο κώδικας που υπερισχύει είναι ο κώδικας 

ποιότητας, καθώς γίνεται μια προσπάθεια να τονιστεί η υψηλή ποιότητα του ποτού 

και των πρώτων υλών από το οποίο φτιάχνεται. Τα λεκτικά μηνύματα γενικά ήθελαν 

να αναδείξουν την αγνή προέλευση του ποτού και την ελληνική παραγωγή.  

Η ανάλυση της συνολικής εικόνας της ετικέτας μας έδειξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη 

σχεδιασμού, όπως και στα λογότυπα, καθώς σε κάποιες ετικέτες επιλέγεται κάποιο 

αντικείμενο στον σχεδιασμό, σε κάποιες μια μορφή και σε κάποιες ένα γραφιστικό 

γραμμικό σχέδιο. Σχεδόν σε όλες τις ετικέτες κυριαρχεί η πολυχρωμία και το κλασικό 

απλό σχήμα της ετικέτας χωρίς κοπτικά σημεία. Το χρώμα που κυριαρχεί και εδώ, 
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όπως και στα λογότυπα είναι το μαύρο. Κάποιες ετικέτες είναι πολύπλοκες στον 

σχεδιασμό τους και κάποιες απλές, αλλά στις περισσότερες κυριαρχεί μια μέση 

κατάσταση που δίνει μια καλή ισορροπία στην ετικέτα. Τέλος, το λογότυπο σε όλες 

τις περιπτώσεις έχει κυρίαρχη θέση στην ετικέτα. Η σημειωτική ανάλυση έδειξε ότι ο 

κώδικας που υπερτερεί είναι ο χρωματικός, καθώς στις περισσότερες δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των χρωμάτων και στην δημιουργία μιας εντυπωσιακής 

ετικέτας, ακολουθεί ο κώδικας πολυτελείας που θέλεις να δείξει την υψηλή ποιότητα 

αλλά και την πολυτέλεια που έχει το ποτό, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει τον 

μύθο του φθηνού και απλού ποτού που κυριαρχεί για την μπύρα.  

Συγκεντρωτικά τα κοινά στοιχεία που διαπιστώθηκαν και από τις τρεις αναλύσεις 

είναι η προσπάθεια ανάδειξης ενός φυσικού πολυτελές ποτού ελληνικής παραγωγής 

και άριστης ποιότητας. 

Η έρευνα μας ακόμη δεν έδειξε σημαντικά αποτελέσματα στην σύγκριση των 

στοιχείων του λογοτύπου, των λεκτικών μηνυμάτων και των ετικετών με βάση τον 

τόπο παραγωγής του προϊόντος και της τιμής τους στην αγορά. Τα προϊόντα 

παρουσίαζαν κάποια χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζονταν στατιστικά σημαντικά 

ούτε από τον τόπο ούτε από την τιμή τους.   

Ο τομέας του branding και η χρήση της σημειωτικής σε αυτόν είναι ένας χώρος που 

δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα ο τομέας των 

αλκοολούχων ποτών, που είναι ένας πολύ διαδεδομένος παγκοσμίως και το τελευταία 

χρόνια και στην Ελλάδα θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα της σημειωτικής 

δίνοντας πολύ χρήσιμα αποτελέσματα. Η συσκευασία και οι ετικέτες ακόμη θα 

μπορούσαν να αναλυθούν και με άλλα μοντέλα και να αποδειχτεί αν αγκυρώνουν με 

τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν σύμφωνα με τους κανόνες του 

branding. 
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