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Περίληψη 

Το κυρίως μέρος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας διαχωρίζεται σε πέντε 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα ακολουθεί μια επιστημονική προσέγγιση 

παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές της ακουστικής (κλάδος φυσικής). Σε πρώτη 

φάση περιγράφεται και εξηγείται ο ήχος με φυσικούς όρους, όπου ορίζεται η έννοια 

του ως μία μορφή διέγερσης. Προβάλλονται οι ιδιότητες, τα αντικειμενικά και 

υποκειμενικά μεγέθη του ήχου.  

 

Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με την είσοδο του ήχου στον ακουστικό μηχανισμό 

και την πορεία που ακολουθεί μέχρι τον εγκέφαλο. Αρχικά αναλύεται η ανατομία 

του ακουστικού μηχανισμού και του εγκεφάλου και έπειτα παρουσιάζονται 

σταδιακά οι λειτουργίες του κάθε οργάνου ξεχωριστά για την καλύτερη κατανόηση 

της πορείας που ακολουθείται από τον ήχο. Ο ήχος σε αυτή τη φάση περιγράφεται 

ως το συναίσθημα που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος κατά την ακρόαση του ήχου. 

Ακολούθως επεξηγείται ο ρόλος της αμφιωτικής ακοής στον άνθρωπο και η 

ανθρώπινη αντίληψη των ψυχοακουστικών φαινομένων και των διάφορων ηχητικών 

ψευδαισθήσεων και παραδόξων.    

 

Στην τρίτη ενότητα καθορίζονται οι ορισμοί του προϊόντος (product) και της 

εμπορικής επωνυμίας (brand) και σκιαγραφείται η διαδικασία δημιουργίας μίας 

εμπορικής επωνυμίας. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες προσωπικότητες 

που μπορεί να έχει μια επωνυμία όπως και τα είδη της (τυπολογία επωνυμιών). 

Προβάλλονται επίσης τα στάδια εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς την 

επωνυμία (Brand Pyramid).      
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Στην επόμενη ενότητα αναλύεται η έννοια της διαφήμισης και απαριθμούνται τα 

είδη της. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην υποκειμενική διαφοροποίηση ενός 

προϊόντος, λόγω της μοναδικότητας του με τη βοήθεια της διαφήμισης. 

Ακολουθείται βήμα προς βήμα η προσέγγιση Defining Advertising Goals for 

Measured Advertising Results (DAGMAR), η οποία αποτελεί ένα οδηγό 

καθοδήγησης στη διαδικασία της δημιουργίας μίας διαφήμισης. Αναλύεται 

επίσης το μοντέλο Attention, Interest, Desire, Action (AIDA), το οποίο αποτελεί 

τη βάση για τη σωστή στρατηγική στη διαφήμιση και γενικότερα στο 

μάρκετινγκ. Τέλος, η ενότητα καταλήγει στο “Πλέγμα” των Rossiter και Percy, 

το οποίο αποτελεί μία εναλλακτική προσέγγιση του διαφημιστικού σχεδιασμού. 

 

Στην τελευταία ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ένα μουσικό 

κομμάτι έχει τη δύναμη να αντιπροσωπεύσει το χαρακτήρα και τις αξίες μίας 

επωνυμίας. Ο ήχος χρησιμοποιείται ως η μουσική ταυτότητα της επωνυμίας. 

Διευκρινίζεται ότι στο σημερινό χώρο του μάρκετινγκ η οπτική πλευρά μίας 

επωνυμίας είναι πιο ανεπτυγμένη από την ηχητική και εξηγεί τους λόγους για 

τους οποίους επικρατεί αυτή η κατάσταση. Αναλύονται επίσης οι τρόποι χρήσης 

του ήχου στην επωνυμία και τη διαφήμιση. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας 

παρουσιάζονται οι νόμοι περί των πνευματικών δικαιωμάτων και οι αρμόδιες 

προστατευτικές υπηρεσίες. 
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Summary (Abstract) 

The main part of this paper consists of five sections. The first section has a scientific 

approach. It is concerned with the basic principles of acoustics (the physics of 

sound), by referring to sound as a natural phenomenon. It includes the definition of 

sound, the characteristics of sound as a wave and its subjective and objective aspects. 

 

The second section encompasses the anatomy of the ear and the brain, in order to 

fully grasp the meaning of sound when it is referred to as a feeling. The path of 

sound is displayed from its point of entrance (ear) to its destination (brain). This 

section comprehends the role of binaural hearing, the analysis of psychoacoustic 

phenomena and the investigation of musical illusions and paradoxes.  

 

The third section takes a different approach towards the field of marketing, by 

defining the meaning of the product and the commercial brand and by including the 

process of constructing a brand. It enumerates the different “personalities” and types 

of the commercial brand and their effect on consumers. The different levels of trust 

between the brand and the consumer are represented and explained by the Brand 

Pyramid.    

 

The next section defines the meaning of commercial and lists the different types that 

are used. It is explained how a commercial uses its power to diversify a product and 

introduce it as a unique product to the consumer’s eyes. “Defining Advertising Goals 

for Measured Advertising Results” (DAGMAR) is a specific guideline for the 

process of creating a commercial, which is explicated in detail. Another guide to 
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commercial strategy is the Attention, Interest, Desire, Action (AIDA) model. The 

section concludes with the Rossiter-Percy Grid, which is an alternative method to the 

process of designing a commercial. 

 

The last section describes how a piece of music can be the embodiment of a brand’s 

personality and values. Sound is referred to as the musical identity of a brand 

(Music/Sound Brand). It is clarified that the visual aspect of a brand is more 

developed than the audio one and the reasons responsible for this unbalance in the 

industry are explained. The different ways that sound and music can be used in 

branding and commercials are analysed. In the final part of this section the copyright 

laws and the protective rights of musicians are demonstrated.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η επεξήγηση των περιεχομένων αυτής της εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω του 

παρακάτω σχεδιαγράμματος. Πιστεύω πως είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

παρουσίαση και ανάλυση των αρχικών και μεταγενέστερων ιδεών, για τον 

προσδιορισμό της δομής που προέκυψε μέσα από αυτές τις ιδέες και για την ομαλή 

είσοδο των αναγνωστών στις άγνωστες προς αυτούς έννοιες. Η επεξήγηση θα 

κινηθεί παράλληλα με τα στάδια του πλάνου από την αρχή μέχρι το τέλος.     

                                             Ποια η έννοια της 
                                                   μουσικής επωνυμίας;              Η μουσική επένδυση 

Μουσική Επωνυμία                                                                       ενός αντικειμένου  

                         ή μίας ιδέας 

 

      

 

 

 

                                                  Τι είναι μουσική και                         Επιστημονικό  

  Μουσική – Ήχος                      γενικότερα ο ήχος;                            φαινόμενο      

                            Μορφή ενέργειας 

               

 

 

    

    

 

                                           Με ποιο τρόπο δημιουργείται           Ο ήχος εισέρχεται από 

  Αντίληψη του Ήχου             το συναίσθημα του ήχου;    το αυτί και ενεργοποιεί   

                                τον εγκέφαλο 

 

 

 

 

 

 

                   Τι ακριβώς είναι            < Επί + ώνυμο (όνομα)                     

  Εμπορική Επωνυμία               η εμπορική επωνυμία;     Το όνομα με το οποίο                                

                            γίνεται διάκριση  
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Η πρώτη σκέψη, η οποία έγινε η αφορμή για τη δημιουργία του σχεδιαγράμματος, 

αφορούσε τον ορισμό της μουσικής επωνυμίας. “Ποια η έννοια της μουσικής 

επωνυμίας και πώς συνδέεται με τη μουσική;” Στην παρούσα στιγμή μπορούμε να τη 

θεωρήσουμε ως μια μορφή επένδυσης η οποία επενδύει ένα αντικείμενο ή μία ιδέα 

με μουσικό υλικό. Γύρω από το αντικείμενο θα διαμορφωθεί ένα “περιτύλιγμα”, το 

οποίο  θα αναπτύξει ακουστικά την ταυτότητα του αντικειμένου. Το αντικείμενο 

προς επένδυση μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, το λογότυπο μιας εταιρίας, 

μια εικόνα ή η σκηνή μίας κινηματογραφικής ταινίας. Ένα από τα πιο διάσημα 

ηχητικά λογότυπα είναι της εταιρίας Intel. Μετά από ένα μικρό αριθμό 

επαναλήψεων του ηχητικού λογότυπου, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε θέση να 

ανακαλέσουν το όνομα της εταιρείας μέσω της μελωδίας αποκλειστικά. Η μουσική 

επένδυση του λογότυπου της εταιρείας είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που το μουσικό 

περιτύλιγμα ενσωματώθηκε πάνω στην επωνυμία και μετατράπηκε σε μουσική 

ταυτότητα.        

 

 Στο δεύτερο ερώτημα το οποίο ήταν “Γιατί χρησιμοποιείται και πώς μας 

επηρεάζει;” συνειδητοποίησα πως έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω. Η αφετηρία του 

σχεδιαγράμματος ήταν ο ήχος και ο άνθρωπος. “Τι είναι μουσική και γενικότερα ο 

ήχος;” και “με ποιο τρόπο δημιουργείται το συναίσθημα του ήχου;” Η επεξήγηση 

του ήχου ως ένα φυσικό φαινόμενο και ως κάτι που αισθανόμαστε αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατανόηση της έννοιας της μουσικής επωνυμίας. 

Η μουσική μέσω του ακουστικού μηχανισμού ενεργοποιεί ολόκληρες εγκεφαλικές 

περιοχές. Έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα ανθρώπινα συναισθήματα και μέσω 

αυτής να ανακληθούν προσωπικές αναμνήσεις.  
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Πάνω σε αυτή τη δυνατότητα της μουσικής βασίζεται και η επωνυμία. Αυτό το 

κοινό σημείο μεταξύ της μουσικής και της επωνυμίας αντιπροσωπεύεται στο 

σχεδιάγραμμα με το πράσινο βέλος το οποίο επιστρέφει πίσω στο πρώτο στάδιο. 

Μία μουσική επωνυμία θα έχει πετύχει τον σκοπό της, όταν κατά την ακρόαση της 

μουσικής ταυτότητας θα γίνεται αντιληπτή άμεσα και γρήγορα. Κατά την ανάκληση, 

τη θέση των αναμνήσεων παίρνει το προϊόν, το όνομα της επωνυμίας ή οτιδήποτε 

άλλο έχει συσχετιστεί με τη συγκεκριμένη μουσική. Το τελευταίο σημαντικό 

ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: “Τι ακριβώς είναι η εμπορική επωνυμία;” Η 

εμπορική επωνυμία είναι το όνομα με το οποίο διακρίνεται μια επιχείρηση στην 

αγορά. Άρα η μουσική επωνυμία είναι το μουσικό “όνομα” (μουσική ταυτότητα) της 

επιχείρησης με το οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος των επιχειρήσεων της 

αγοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ήχος 

1.1 Ορισμός 

Ο ήχος ως ένα φυσικό φαινόμενο αποτελεί μια μορφή ενέργειας. Διαδίδεται με την 

ταλάντωση των μορίων ενός ελαστικού μέσου, είτε αυτό είναι στερεό, υγρό ή αέριο 

(Everest, 2012). Λόγω αυτής της ελαστικότητας το μόριο θα κινηθεί προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση ανάλογη της ενέργειας. Ακολούθως, θα κινηθεί 

αντίστροφα προσπερνώντας την αρχική του θέση αδράνειας και θα συγκρουστεί με 

τα κοντινά μόρια που και αυτά με τη σειρά τους θα συγκρουστούν με τα επόμενα 

(Παπανικολάου, 2005). 

 

Κατά την είσοδο και τη διάδοση της ηχητικής ενέργειας το μέσο εμπεριέχει 

διαφορετικές διακυμάνσεις πυκνότητας (σχεδιάγραμμα 1.1). Άρα ανάλογα με την 

κίνηση των σωματιδίων, υπάρχουν περιοχές πύκνωσης και περιοχές αραίωσης. Η 

κίνηση του ήχου χωρίζεται σε κυκλική, διαμήκη και εγκάρσια (σχεδιάγραμμα 1.2). 

Η κυκλική κίνηση συναντάται στο νερό, η εγκάρσια στη χορδή ενός βιολιού και η 

διαμήκης στον αέρα (Everest, 2012).   

 
Σχεδιάγραμμα 1.1: Διακυμάνσεις ηχητικής πίεσης και πύκνωση-αραίωση των μορίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Everest 2012, σελ. 51 
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“…Υπάρχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο μόρια σε ένα κυβικό εκατοστό αέρα” 

(Everest, 2012, σελ.28). Φανταστείτε τη διέγερση και τη διαμήκη πορεία που 

ακολουθεί το κάθε παλλόμενο μόριο και τις μεταβολές που δημιουργούνται στην 

ατμοσφαιρική πίεση του περιβάλλοντος όταν μιλάμε ή ακούμε μουσική (Everest, 

2012). H οπτική προσέγγιση με τη χρήση γραφικών παραστάσεων είναι σημαντική 

για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας του ήχου (Δώδης, 2007). Ο ήχος 

απεικονίζεται ως ένα ημιτονοειδές περιοδικό κύμα (Everest 2012). 

 
Σχεδιάγραμμα 1.2: Κυκλική, εγκάρσια και διαμήκη κίνηση του ήχου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Παπανικολάου, 2005, σελ. 14 
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1.2 Ιδιότητες Ηχητικού Κύματος 

1.2.1 Ταχύτητα  

Η ταχύτητα της ηχητικής ενέργειας μεταβάλλεται ανάλογα με τη φυσική κατάσταση 

(υγρό, στερεό, αέριο) και το υλικό (σίδηρος, ξύλο) του μέσου.  O ήχος όταν 

διαπερνά το μέσο του αέρα, υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, 

ταξιδεύει με 344 m/s. Αξιοσημείωτη είναι η τεράστια διαφορά της ταχύτητας του 

ήχου ανάμεσα στο σίδηρο και τον αέρα. Η ταχύτητα του ήχου στο σίδηρο, η οποία 

είναι περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου στον αέρα, φτάνει τα 

5050 m/s (Τσινίκας, 2005).    

 

1.2.2 Περίοδος και Μήκος  

Η περίοδος (Τ) και το μήκος (λ) κύματος αποτελούν το χρόνο και την απόσταση 

αντίστοιχα που χρειάζεται ένα ηχητικό κύμα για να συμπληρώσει ένα περιοδικό 

κύκλο. Και στις δύο περιπτώσεις η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ της 

αρχής και του τέλους του κύκλου ή μεταξύ δύο αντίστοιχων σημείων (Τσινίκας, 

2005). 

 

1.2.3 Συχνότητα  

Για τον υπολογισμό της συχνότητας χρειάζονται η ταχύτητα του ήχου και το μήκος 

κύματος. Η σχέση μεταξύ του μήκους κύματος και της συχνότητας (σχεδιάγραμμα 

1.3) θεωρείται αντιστρόφως ανάλογη, έτσι ο αριθμός των περιόδων ανά 

δευτερόλεπτο αντιπροσωπεύει τη συχνότητα του κύματος. Όσο αυξάνεται ή 

μειώνεται ο αριθμός των περιόδων κάθε δευτερόλεπτο, τόσο αυξάνεται ή μειώνεται 

αντιστοίχως η συχνότητα. Ένας ήχος στα 8kHz, στην πραγματικότητα σημαίνει πως 
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τα μόρια του αέρα πάλλονται 8000 φορές ανά δευτερόλεπτο. Μονάδα μέτρησης για 

τη συχνότητα ορίστηκε το hertz (Hz) προς τιμή του Γερμανού φυσικού Heinrich 

Rudolph Hertz (Everest, 2012).   

 
Σχεδιάγραμμα 1.3: Σχέση μήκους–συχνότητας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Everest 2012, σελ. 31 

 

1.2.4 Εύρος  

Το εύρος είναι η κάθετη απόσταση από τον άξονα χ μέχρι την κορυφή της καμπύλης, 

είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική.  Η συγκεκριμένη απόσταση προς τα πάνω ή 

κάτω αναλόγως, συμβολίζει την κίνηση του μορίου όταν αυτό ταλαντώνεται κατά τη 

διάδοση του ήχου και ταυτόχρονα την αύξηση και τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

πίεσης. Το εύρος συνδέεται με την ακουστότητα του ηχητικού κύματος, η οποία θα 

εξεταστεί αργότερα εις βάθος (Δώδης, 2007). 
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1.2.5 Σύνθετη Κυματομορφή  

Ο ήχος υπό τη μορφή ενός απλού ημιτονοειδούς κύματος σπανίζει στην 

καθημερινότητα μας, με την εξαίρεση μερικών μελωδιών που ακούγονται από 

πουλιά. Η ομιλία και η μουσική απαρτίζονται από σύνθετες κυματομορφές. Μια 

σύνθετη κυματομορφή είναι ένα σύνθετο κύμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα 

περιοδικό και συμμετρικό. O Joseph Fourier ήταν ο πρώτος φυσικός που απέδειξε 

πως μια σύνθετη κυματομορφή μπορεί να διασπαστεί σε περισσότερα από ένα 

ημιτονοειδή κύματα (σχεδιάγραμμα 1.4). Το σύνθετο κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως 

μία συγχώνευση ημιτονοειδών κυμάτων με διαφορετικές συχνότητες και εύρη 

(Everest, 2012). 

 

Το ίδιο ισχύει και για μία νότα με σύνθετη κυματομορφή, από την οποία θα 

προκύψουν απλά ημιτονοειδή κύματα ή ένας αριθμός συχνοτήτων. Ανάμεσα σε 

αυτές τις συχνότητες υπάρχει μία συγκεκριμένη συχνότητα η οποία αντιστοιχεί στη 

νότα. Αυτή η συγκεκριμένη συχνότητα ονομάζεται θεμελιώδης και βάσει αυτής 

αναγνωρίζουμε τη νότα που ακούγεται. Οι υπόλοιπες συχνότητες, οι οποίες μπορεί 

να είναι αρμονικές ή περιττές, συνεισφέρουν στην αναγνώριση της ηχητικής πηγής. 

Οι αρμονικές και οι περιττές συχνότητες διαμορφώνουν τη μουσική ταυτότητα ενός 

μουσικού οργάνου ή μιας φωνής.  Βάσει αυτών των συχνοτήτων γίνεται εμφανής η 

διάκριση του ντο κατά την ακρόασή του από μια κιθάρα ή από ένα πιάνο (Treasure, 

2011). 
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Σχεδιάγραμμα 1.4: Σύνθετη κυματομορφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τσινίκας, 2005, σελ. 14 

 

Όπως παρατηρείται στο σχεδιάγραμμα 1.5, η θεμελιώδης συχνότητα ή η πρώτη 

αρμονική θεωρείται το κύμα με τη χαμηλότερη συχνότητα συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα ημιτονοειδή κύματα. Οι αρμονικές συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια 

της θεμελιώδους συχνότητας. Η δεύτερη και η τρίτη αρμονική έχουν αντίστοιχα τη 

διπλάσια και την τριπλάσια συχνότητα από τη θεμελιώδη. Το γεγονός ότι η 

συχνότητα αυξάνεται δηλώνει την όξυνση του τονικού ύψους (ένας υποκειμενικός 

όρος στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα). Ο αριθμός των αρμονικών 

μεταβάλλεται αναλόγως της κυματομορφής. Οι περιττές συχνότητες συνήθως δεν 

είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους, και για αυτό δεν έχουν αρμονική 

σχέση με τη θεμελιώδη (Everest, 2012). 
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Σχεδιάγραμμα 1.5: Θεμελιώδης και αρμονικές 

          

 

     5η Αρμονική 

 

      

 

     4η  Αρμονική 

 

      

     3η Αρμονική 

 

     

      2η Αρμονική 

 

   

 

           Θεμελιώδης 

 

Πηγή: Τσινίκας, 2005, σελ. 15 

 

1.3 Ηχητικά Μεγέθη, Decibel και Στάθμες 

Η ηχητική ισχύς αφορά την ποσότητα ενέργειας η οποία εκπέμπεται προς ένα 

ελαστικό μέσο σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων από μια ηχητική πηγή 

(Τσινίκας, 2005). Μονάδα μέτρησης ορίστηκε το watt προς τιμή του Σκωτσέζου 

μηχανολόγου James Watt. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της ενέργειας 

ας παραθέσουμε μερικά παραδείγματα. Η μέγιστη ισχύς του τρίγωνου, του γαλλικού 

κόρνου και του κλαρινέτου είναι μόλις 0.05W. Η μέγιστη ποσότητα ενέργειας που 

μπορεί να παράξει το τρομπόνι είναι 6W, ενώ τα κύμβαλα 10W. Το πιάνο μπορεί να 

εκπέμψει μέχρι 0.4W και τέλος μια πλήρης ορχήστρα 70W (Everest, 2012).  
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Η ηχητική ένταση αναφέρεται στην ηχητική ισχύ-ενέργεια η οποία ταξιδεύει προς 

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση διανύοντας μια επιφάνεια. Η ένταση του ήχου αφορά 

την ταχύτητα με την οποία η ενέργεια θα κινηθεί. Η μονάδα μέτρησης είναι το watt 

ανά m2 (w/m2) (Τσινίκας, 2005). 

 

Η ηχητική πίεση συνδέεται με τη διακύμανση των πυκνώσεων του αέρα και της 

ατμόσφαιρας γενικότερα. Οι μεταβολές της ηχητικής ενέργειας στην ατμοσφαιρική 

πίεση είναι μικρές και γρήγορες.  Μονάδα μέτρησης ορίστηκε το pascal προς τιμή 

του Γάλλου μαθηματικού Blaise Pascal (Δώδης, 2007). 

 

Οι τρεις προαναφερόμενες ηχητικές παράμετροι βασίζονται στη γραμμική κλίμακα η 

οποία αποδείχτηκε δύσχρηστη για τη μέτρηση και τη παρουσίαση του ήχου για τον 

ακόλουθο λόγο: οι τεράστιες διακυμάνσεις των τιμών που γίνονται αντιληπτές ως 

ελάχιστες, λόγω της ανομοιομορφίας του ακουστικού μηχανισμού και το τεράστιο 

εύρος τιμών. Οι ερευνητές Weber, Fechner και Helmholtz απέδειξαν τη χρησιμότητα 

της αναλογίας για το συγκεκριμένο ζήτημα και πρότειναν τη χρήση λογαρίθμων για 

την επίλυση του προβλήματος (Everest, 2012). 

 

Η νέα λογαριθμική κλίμακα, το decibel, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ήχο 

με αποτελεσματικότερο τρόπο αναδεικνύοντας έτσι ολόκληρο το εύρος της ηχητικής 

αντίληψης του ανθρώπου. Το decibel αποτελεί μια αναλογία μεταξύ δύο τιμών: της 

τιμής αναφοράς και μίας δεύτερης τιμής. Το αποτέλεσμα αυτής της αναλογίας 

ισούται με μία τελική τιμή στάθμης. Δημιουργήθηκαν έτσι οι τρεις ακουστικές 

στάθμες της ισχύος, της έντασης και της πίεσης με μονάδα μέτρησης το decibel (το 
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ένα δέκατο του bel) προς τιμή του Alexander Graham Bel. Στον πίνακα 1.1 

παρατίθενται μερικά παραδείγματα ηχητικών πηγών.  (Everest, 2012). 

 
Πίνακας 1.1: Παραδείγματα πίεσης ήχου και στάθμης πίεσης ήχου 

 

Ηχητική Πηγή Πίεση ήχου (Pa) Στάθμη, πίεσης ήχου* 

(dB, A-σταθμισμένη) 

Πύραυλος 100000 194 

Μηχανή jet     2000 160 

Στροφείο αεροσκάφους       200 140 

Δράπανο         20 120 

Βαρύ φορτηγό           2 100 

Θορυβώδες γραφείο ή αυτοκινητόδρομος           0.2   80 

Ομιλία           0.02   60 

Ήσυχη κατοικία           0.002   40 

Θρόισμα φύλλων           0.0002   20 

Κατώφλι ακοής, εξαιρετικά ικανά αυτιά στο 

μέγιστο της απόκρισης συχνότητας 

          0.00002     0 

*Πίεση αναφοράς: 

20μPa = 0.00002 Pa = 2x10-5N/m2 

Πηγή: Everest, 2012, σελ. 51 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπάρχει το χαρακτηριστικό της 

ανομοιομορφίας στον  ακουστικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί λογαριθμικά. Ο 

διπλασιασμός της ενέργειας του ήχου ισούται με μια αύξηση των 3dB. Ωστόσο, ο 

άνθρωπος για να αντιληφθεί το διπλασιασμό της ηχητικής ενέργειας πρέπει να 

υπάρξει μια αύξηση των 10dB (Treasure, 2011). 
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1.4 Υποκειμενικά Μεγέθη Ήχου 

1.4.1 Ακουστότητα 

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά το πόσο δυνατά ή σιγά ακούγεται 

ένας ήχος σε οποιαδήποτε συχνότητα. Για αυτό και η ακουστότητα θεωρείται ένα 

υποκειμενικό μέγεθος. Οι Fletcher και Munson ήταν οι δύο πρώτοι ερευνητές οι 

οποίοι εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της ακουστότητας και της συχνότητας το 1933. Η 

έρευνα συνεχίστηκε από τους Robinson και Dadson, οι  οποίοι σχεδίασαν τις 

καμπύλες ισοσταθμικής ακουστότητας μέσα από τη διεκπεραίωση ενός πειράματος 

το οποίο ήταν ως εξής: Χρησιμοποίησαν μια ηχητική πηγή για αμφιωτική ακρόαση 

απλών τόνων σε ακροατές ηλικίας 18–25 ετών (Everest, 2012).  

 

Μέσα από το μέσο όρο των απαντήσεων που συγκέντρωσαν κατέληξαν στις 

συγκεκριμένες καμπύλες του σχεδιαγράμματος 1.6. Αντιστρέφοντας τις καμπύλες με 

βάση τον άξονα χ απεικονίζεται η απόκριση συχνοτήτων του ακουστικού 

μηχανισμού. Διαπιστώθηκε επίσης μια έλλειψη ευαισθησίας του ακουστικού 

μηχανισμού στους χαμηλούς τόνους σε σχέση με τους ψηλότερους. Για το 

ανθρώπινο αυτί ένας τόνος στα 20Hz με στάθμη πίεσης 80dB, ακούγεται το ίδιο 

δυνατά στο 1kHz με στάθμη πίεσης 10dB (Everest, 2012). 
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Σχεδιάγραμμα 1.6: Καμπύλες ισοσταθμικής ακουστότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Everest, 2012, σελ. 77 

 

Οι καμπύλες ισοσταθμικής ακουστότητας παρουσιάζονται πάντα σε μια γραφική 

παράσταση. Στον οριζόντιο άξονα εμφανίζεται η συχνότητα (Hz) του καθαρού 

τόνου, ενώ στον κάθετο η στάθμη πίεσης (dB). Η στάθμη ακουστότητας μετριέται  

αναλόγως της στάθμης πίεσης (0–130dB) στο 1 kHz, η οποία είναι η συχνότητα 

αναφοράς. Η συχνότητα αναφοράς ορίστηκε το 1937. Με βάση την έκτη καμπύλη 

από κάτω προς τα πάνω, ένα τόνος με στάθμη πίεσης 50dB στο 1kHz και ένα 

δεύτερος τόνος με 60dB στα 200Hz έχουν και οι δύο την ίδια στάθμη ακουστότητας 

στα 50 phons. Ο Stanley Stevens ήταν αυτός που πρότεινε το phon ως μονάδα 

μέτρησης για τη στάθμη ακουστότητας (Παπανικολάου, 2005). 

 

Η περιοχή ακουστότητας καλύπτει ολόκληρο το εύρος της ηχητικής αντίληψης του 

ανθρώπινου αυτιού. Η ηχητική αντίληψη ή το ακουστικό φάσμα του ακουστικού 

μηχανισμού κυμαίνεται από τα 20Hz ως τα 20kHz. Η περιοχή ακουστότητας 
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βρίσκεται ενδιάμεσα στην ψηλότερη και τη χαμηλότερη ισοσταθμική καμπύλη 

ακουστότητας. Η ψηλότερη καμπύλη, η οποία ονομάζεται κατώφλι αίσθησης, 

παρουσιάζει τη στάθμη σε κάθε συχνότητα όπου ο ήχος προκαλεί μια αίσθηση 

γαργαλητού στο αυτί. Αυτό το γαργαλητό αποτελεί ένα σήμα προειδοποίησης ότι το 

αυτί πρόκειται να υποστεί ζημιά. Με την αύξηση της στάθμης το γαργαλητό 

μετατρέπεται σε πόνο σηματοδοτώντας έτσι την καταστροφή του ακουστικού 

μηχανισμού (Everest, 2012).   

 

Το κατώφλι αίσθησης έχει οριστεί στα 110dB στην συχνότητα των 3kHz, ενώ το 

όριο του πόνου στα 140dB στην περιοχή 200Hz ως 10kHz. Η χαμηλότερη καμπύλη, 

η οποία ονομάζεται κατώφλι ακοής, παρουσιάζει τη στάθμη σε κάθε συχνότητα 

όπου το αυτί αρχίζει να αισθάνεται ελάχιστα τον ήχο. Το κατώφλι ακοής έχει οριστεί 

στα 0dB στην περιοχή των 3 kHz (Everest, 2012).   

 

1.4.2 Τονικό Ύψος 

Tο τονικό ύψος και η συχνότητα έχουν μια σχέση εξάρτησης, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει πως η συγκεκριμένη σχέση είναι γραμμική. Ένας τόνος στα 1200Hz κατά 

την αύξηση της στάθμης πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια συχνότητα. 

Εντούτοις ο ακουστικός μηχανισμός κατά την αύξηση της στάθμης πίεσης 

αντιλαμβάνεται μια όξυνση στο τονικό ύψος του ήχου. Για αυτό το λόγο το τονικό 

ύψος χρειαζόταν μια μονάδα μέτρησης, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό μέτρο 

σύγκρισης. Οι Stevens και Volkman πρότειναν το mel ως την υποκειμενική μονάδα 

μέτρησης για το ύψος του ήχου. Όπως παρατηρείται στο σχεδιάγραμμα 1.7, ένας 
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ήχος στο 1kHz με στάθμη πίεσης 60dB ισούται με το τονικό ύψος αναφοράς των 

1000 mel (Everest, 2012). 

 

Σχεδιάγραμμα 1.7: Σχέση Τονικού ύψους–συχνότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Everest, 2012, σελ. 88 

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί η ικανότητα του ακουστικού μηχανισμού να 

αναγνωρίζει το πραγματικό τονικό ύψος ενός τόνου ακόμα και όταν η θεμελιώδης 

συχνότητα λείπει. Με την ταυτόχρονη ήχηση ενός αριθμού αρμονικών, το αυτί έχει 

την ικανότητα να συμπληρώσει σε κλάσματα δευτερολέπτου την απούσα θεμελιώδη 

και έτσι να αναγνωρίσει την ταυτότητα της νότας (Everest, 2012). 

 

 

 

 



14 
 

1.4.3 Χροιά 

Ο υποκειμενικός όρος της χροιάς σχετίζεται με το φυσικό όρο του ακουστικού 

φάσματος. Οι ποικίλες κυματομορφές που υπάρχουν στο ακουστικό φάσμα μπορούν 

να αναλυθούν με απόλυτη ακρίβεια από ένα αναλυτή φάσματος, ο οποίος θα 

πραγματοποιήσει μια αντικειμενική μέτρηση. Το αυτί έχει την ικανότητα να 

περιγράψει υποκειμενικά τις διάφορες κυματομορφές του ακουστικού φάσματος  

υπό την έννοια της ποιότητας του ήχου. Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται 

υποκειμενικά την ποιότητα ενός ήχου, και για αυτό σε μια κυματομορφή θα 

αντιστοιχούν διαφορετικές υποκειμενικές ερμηνείες (Everest, 2012). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

Αυτί και Εγκέφαλος – Η Πορεία του Ήχου 

 

2.1 Ανατομία Αυτιού  

Ο ακουστικός μηχανισμός του ανθρώπου διαχωρίζεται σε τρία τμήματα 

(σχεδιάγραμμα 2.1.1). Το πρώτο τμήμα ονομάζεται έξω αυτί και αποτελείται από το 

πτερύγιο (pinna) και το ακουστικό κανάλι ή τον έξω ακουστικό πόρο (external 

auditory canal). Το ακουστικό κανάλι λειτουργεί σα μια γέφυρα μεταξύ του 

πτερυγίου και του τυμπανικού υμένα (tympanic membrane), ο οποίος διαχωρίζει το 

έξω από το μέσο τμήμα του αυτιού (Everest, 2012).   

 

Το μέσο αυτί αποτελείται από την ευσταχιανή σάλπιγγα (auditory tube), τη 

μαστοειδή απόφυση και την αεροφόρο κοιλότητα ή το κοίλος του τυμπάνου (middle 

ear cavity). Η συγκεκριμένη κοιλότητα αέρος εμπεριέχει 3 οστάρια: τη σφύρα 

(malleus), τον άκμονα (incus) και τον αναβολέα (stapes). Η σφύρα είναι 

συνδεδεμένη με το τύμπανο, ο άκμονας με τη σφύρα και ο αναβολέας με τον 

άκμονα. Το τρίτο και τελευταίο οστάριο καταλήγει πάνω στον κοχλία, ο οποίος 

ανήκει στο έσω τμήμα του ακουστικού μηχανισμού (Everest, 2012).  

 

Το έσω αυτί απαρτίζεται από τον κοχλία (cochlea) και τα ημικυκλικά κανάλια 

(semicircular canal). Μέσα στον κοχλία είναι ενσωματωμένο το όργανο του Corti, 

όπου βρίσκονται οι στερεοβλεφαρίδες (stereocilia). Τέλος, το τρίτο τμήμα συνδέεται 

με το ακουστικό ή κοχλιακό νεύρο (acoustic/cochlear/auditory nerve), το οποίο 

αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ του αυτιού και του εγκεφάλου (Everest, 

2012).   
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Σχεδιάγραμμα 2.1.1: Ανατομία ακουστικού μηχανισμού 

 

Πηγή: Vander et al., 2001, σελ. 253 

 

2.2 Λειτουργίες Αυτιού 

2.2.1 Το Έξω Αυτί 

Πτερύγιο 

Το πτερύγιο είναι κατασκευασμένο από χόνδρο, ο οποίος επικαλύπτεται από δέρμα. 

Η ειδική διαμόρφωση του σχήματος, που παρομοιάζεται με χοάνη, αποσκοπεί στη 

συγκέντρωση της ηχητικής ενέργειας και την καθοδήγηση της προς το ακουστικό 

κανάλι. Επιπρόσθετα, χάρη στο πτερύγιο ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να 

καθορίσει την κατεύθυνση του ήχου και να εντοπίσει το σημείο προέλευσης του. 

Ωστόσο, λόγω του ότι το πτερύγιο παραμένει πάντα ακίνητο και προσκολλημένο σε 

μια συγκεκριμένη θέση στο κεφάλι, η στροφή του κεφαλιού προς τα αριστερά ή τα 

δεξιά αναλόγως, είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την εύρεση της 

ηχητικής πηγής (Everest, 2012). 
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Tο πτερύγιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός φιλτραρίσματος συχνοτήτων. 

Συγκεκριμένα φιλτράρει και ενισχύει κατά 5dB τις συχνότητες 2–3kΗz. Αυτό βέβαια 

δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού οι συχνότητες 2–3kHz καλύπτουν ένα σημαντικό 

μέρος του εύρους των συχνοτήτων της ομιλίας (Everest, 2012). 

 

Ακουστικό Κανάλι ή Έξω Ακουστικός Πόρος 

Το ακουστικό κανάλι έχει διάμετρο 7mm και μήκος από 25 ως 30mm. Το αρχικό 

μέρος είναι κατασκευασμένο από χόνδρο, ενώ το υπόλοιπο από οστό. Έχει μορφή 

κυλινδρικού σχήματος που ακολουθεί μια τοξοειδή πορεία. Η εξωτερική πλευρά του 

κυλίνδρου είναι ανοικτή και προεκτείνεται μέχρι το πτερύγιο, ενώ η εσωτερική 

πλευρά καταλήγει στην αφετηρία του μέσου αυτιού με τον τυμπανικό υμένα 

(Everest, 2012) 

 

Το ηχητικό κύμα συλλέγεται από το πτερύγιο, εισέρχεται στο ακουστικό κανάλι και 

προσκρούει στον τυμπανικό υμένα. Ένα μέρος του ηχητικού κύματος θα ανακλαστεί 

προς τα πίσω και έτσι δημιουργείται αύξηση της ηχητικής πίεσης μέσα στο αυτί, η 

οποία οφείλεται στο φαινόμενο του συντονισμού του έξω ακουστικού πόρου. Αυτό 

βέβαια ισχύει για τις συχνότητες όπου το ένα τέταρτο του μήκους κύματος είναι ίσο 

ή σχεδόν ίσο με το μήκος του ακουστικού πόρου. Άρα οι συχνότητες με μήκη 

κύματος σχεδόν τετραπλάσια των 25–30mm, έχουν την μεγαλύτερη αύξηση 

ηχητικής πίεσης. Η μέγιστη αύξηση γίνεται περίπου στα 3kHz  (Everest, 2012).  
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Τυμπανικός Υμένας 

Ο τυμπανικός υμένας είναι μια λεπτή τεντωμένη μεμβράνη η οποία έχει κωνοειδή 

μορφή. Έχει πάχος 0.1mm και εμβαδόν 65–85mm2. Κατά την πρόσκρουση του 

ηχητικού κύματος, ταλαντώνεται στην ίδια ακριβώς συχνότητα με τον ήχο 

μεταδίδοντας έτσι την ενέργεια αναλλοίωτη προς το μέσο αυτί. Ο τυμπανικός 

υμένας θεωρείται ευαίσθητος και ευάλωτος. Είναι βαθιά εντοπισμένος για την 

καλύτερη προστασία του και για τη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας και 

υγρασίας. Οι μύες γύρω από αυτόν λειτουργούν ως ρυθμιστές ευαισθησίας 

προστατεύοντας τον από δυνατούς ήχους και ήχους χαμηλών συχνοτήτων. Παρ’ όλα 

αυτά, ο τυμπανικός υμένας μπορεί να υποστεί διάτρηση με ηχητικές στάθμες 

ανώτερες των 160dB (Vander et al., 2001). 

 

2.2.2 Το Μέσο Αυτί 

Οστάρια: Σφύρα, Άκμονας, Αναβολέας 

Το κάθε οστάριο έχει ιδιαίτερη μορφή και για αυτό η ονομασία του καθενός 

αντιπροσωπεύει και το σχήμα του. Η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας μπορούν 

να θεωρηθούν ως μικρά συνδεδεμένα εξαρτήματα που στο σύνολο τους συγκροτούν 

ένα μηχανικό μοχλό, οποίος τερματίζεται στο ελλειψοειδές παράθυρο του κοχλία. 

Αυτός ο μοχλός έχει ρόλο μετασχηματιστή, αφού μετατρέπει τις κυματικές δονήσεις 

του τυμπάνου σε μηχανικές. Στο μέσο αυτί πραγματοποιείται ο πρώτος 

μετασχηματισμός της ενέργειας από κυματική σε μηχανική (Vander et al., 2001). 
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Ευσταχιανή Σάλπιγγα 

Η ευσταχιανή σάλπιγγα αποτελεί τη γέφυρα που συνδέει το μέσο αυτί με το 

φάρυγγα. Εξισορροπεί την ατμοσφαιρική πίεση που βρίσκεται στην έξω πλευρά του 

τυμπάνου με την στατική πίεση του μέσου αυτιού. Σε περίπτωση μόλυνσης του 

αυτιού λειτουργεί και ως μέσο απαγωγής υγρών (Everest 2012). 

 

2.2.3 Το Έσω Αυτί 

Κοχλίας  

Ο κοχλίας είναι ένας σπειροειδής σωλήνας γεμάτος με υγρό (σχεδιάγραμμα 2.1.2α). 

Έχει μήκος 25–35 mm και απαρτίζεται από τη στενή αιθουσαία κλίμακα (scala 

vestibuli), την ευρεία τυμπανική κλίμακα (scala tympani) και τον κοχλιακό πόρο 

(cochlear duct) (σχεδιάγραμμα 2.1.2β). Με τη διοχέτευση της μηχανικής ενέργειας 

από τον αναβολέα προς τον κοχλία, ξεκινά μια διαδικασία μετατροπής αυτής της 

ενέργειας σε νευρική ή βιοηλεκτρική. Ο αναβολέας σπρώχνει προς τα μέσα το 

ελλειψοειδές παράθυρο του κοχλία αρχίζοντας έτσι την ταλάντωση του υγρού στην 

αιθουσαία κλίμακα. Το κυκλικό παράθυρο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το 

ελλειψοειδές, σπρώχνει προς τα έξω για να εξισορροπήσει την μετατόπιση του 

υγρού. Οι παλμοί διοχετεύονται από την αιθουσαία κλίμακα προς τον κοχλιακό 

πόρο. Η κάτω πλευρά του κοχλιακού πόρου αποτελείται από τη βασική μεμβράνη 

(basilar membrane), πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το όργανο του Corti 

(Vander et al. 2001).  
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Σχεδιάγραμμα 2.1.2: Κοχλίας, όργανο του Corti και τριχοειδή κύτταρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Vander et al., 2001, σελ. 255 
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Κατά την ταλάντωση του υγρού δημιουργούνται στάσιμα κύματα πάνω από τη 

βασική μεμβράνη, η οποία πάλλεται αναλόγως της συχνότητας του κύματος. Για τις 

υψηλές συχνότητες η μεταφορά των δονήσεων πραγματοποιείται κοντά στη βάση 

της μεμβράνης (δίπλα από το ελλειψοειδές παράθυρο), ενώ για τις χαμηλές 

συχνότητες στην κορυφή (σχεδιάγραμμα 2.1.3). Βέβαια όταν ένα ηχητικό κύμα 

εμπεριέχει ένα μείγμα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, τότε θα υπάρξουν 

στιγμιαίες δονήσεις κατά μήκος ολόκληρης της μεμβράνης  (Everest, 2012).   

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.3: Ταλαντευόμενη βασική μεμβράνη και συχνότητες ταλάντωσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Yost, 2000, σελ.96, 98  

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σειρές από μικροσκοπικά, τριχοειδή κύτταρα, τα 

οποία ονομάζονται στερεοβλεφαρίδες, είναι τοποθετημένες μέσα στο όργανο του 

Corti και πάνω στη βασική μεμβράνη (σχεδιάγραμμα 2.1.2γ). Συγκεκριμένα 
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υπάρχουν 3–5 σειρές εξωτερικών στερεοβλεφαρίδων και μια σειρά εσωτερικών. Τα 

εξωτερικά τριχοειδή κύτταρα έχουν ρόλο ρυθμιστικό, αφού καθώς πάλλεται η 

μεμβράνη ενισχύουν ή αποδυναμώνουν το σήμα έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερος 

συντονισμός κατά την είσοδο της ενέργειας προς τα εσωτερικά κύτταρα. Τα 

εσωτερικά τριχοειδή κύτταρα έχουν ρόλο μετασχηματιστικό. Σε αυτό το σημείο του 

ακουστικού μηχανισμού η ενέργεια θα δεχτεί το δεύτερο μετασχηματισμό της, από 

μηχανική σε νευρική ή βιοηλεκτρική (Vander et al., 2001). 

 

Οι στερεοβλεφαρίδες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την οροφιαία μεμβράνη 

(πάνω πλευρά του οργάνου του Corti). Καθώς η βασική μεμβράνη δονείται, οι 

στερεοβλεφαρίδες κινούνται παράλληλα με την οροφιαία και λυγίζουν προς τα 

κάτω. Όταν ένα τριχοειδές κύτταρο κινείται, τα ιονικά κανάλια της πλασματικής 

μεμβράνης (εξωτερική μεμβράνη του κύτταρου) ενεργοποιούνται μεταφέροντας έτσι 

το σήμα στο ακουστικό νεύρο (Vander et al., 2001). 

 

Οι στερεοβλεφαρίδες προστατεύονται από τους απαγωγείς νευρώνες, οι οποίοι 

ελέγχουν και αποδυναμώνουν τα επικίνδυνα δυνατά σήματα. Παρά την προσπάθεια 

των απαγωγών νευρώνων, οι στερεοβλεφαρίδες είναι εύθραυστες και έτσι μπορούν 

εύκολα να πληγωθούν ή και να καταστραφούν παντελώς. Μερικά παραδείγματα από 

την καθημερινότητα μας, όπου τα τριχοειδή κύτταρα είναι πιθανό να υποστούν 

ζημιά: οι πολύ υψηλές στάθμες σε μία ροκ συναυλία, ο θόρυβος από τη μηχανή ενός 

αεροσκάφους ή μίας επιταχυνόμενης μοτοσυκλέτας. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

πιθανότητα ζημιάς των στερεοβλεφαρίδων και από ήχους με χαμηλή ένταση όταν η 

έκθεση σε αυτούς είναι χρόνια (Vander et al., 2001). 
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2.3 Ανατομία Εγκεφάλου 

Ο εγκέφαλος απαρτίζεται από τέσσερεις περιοχές, οι οποίες είναι o τελικός 

εγκέφαλος (cerebrum), ο διάμεσος εγκέφαλος (diencephalon), το εγκεφαλικό 

στέλεχος (brainstem) και η παρεγκεφαλίδα (cerebellum) (σχεδιάγραμμα 2.1.4). Ο 

τελικός και ο διάμεσος εγκέφαλος συνιστούν τον πρόσθιο εγκέφαλο (forebrain). Ο 

τελικός εγκέφαλος διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, τα οποία είναι ο εγκεφαλικός 

φλοιός (cerebral cortex) και η έλικα του προσαγωγού (cingulate gyrus). Σύμφωνα με 

το σχεδιάγραμμα 2.1.5 τον εγκεφαλικό φλοιό συνιστούν οι 4 λοβοί: ο μετωπιαίος 

(frontal), ο βρεγματικός (parietal), ο κροταφικός (temporal) και ο ινιακός (occipital) 

(Vander et al., 2001).  

 
Σχεδιάγραμμα 2.1.4: Οι Περιοχές του εγκεφάλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Vander et al., 2001, σελ. 211 
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Σχεδιάγραμμα 2.1.5: Οι λοβοί του εγκεφαλικού φλοιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Vander et al., 2001, σελ. 214 

 

Το εγκεφαλικό στέλεχος αποτελείται από τον προμήκη μυελό (medulla), τη γέφυρα 

(pons) και το μέσο εγκέφαλο (midbrain).  Το κάθε μέρος του εγκεφαλικού στελέχους 

εμπεριέχει ένα αριθμό πυρήνων. Ο ραχιαίος και κοιλιακός κοχλιοειδής πυρήνας και 

το τραπεζοειδές σώμα βρίσκονται στον προμήκη μυελό, ο άνω ελαιώδης πυρήνας 

και ο πυρήνας του έξω λιμνήσκου βρίσκονται στη γέφυρα, και το οπίσθιο διδύμιο 

και το έσω γονατώδες σώμα βρίσκονται στο μέσο εγκέφαλο. Το έσω γονατώδες 

σώμα τερματίζεται στον κροταφικό λοβό και πιο συγκεκριμένα στο φλοιώδες 

ακουστικό  κέντρο. Ο ακουστικός φλοιός διαχωρίζεται στην πρωτογενή περιοχή 

Brodmann 41 (primary auditory cortex) και στη δευτερογενή περιοχή Brodmann 42 

(secondary auditory cortex ή auditory association area) (Guyton & Hall, 2006). 

 

Στο σημείο αυτό της εργασίας ας εξετάσουμε την ολοκληρωμένη πορεία του 

ηχητικού σήματος με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος 2.1.6. Αφετηρία της πορείας 

αποτελεί το πτερύγιο, ενώ οι επόμενοι σταθμοί κατά σειρά είναι το ακουστικό 
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κανάλι, ο τυμπανικός υμένας, η σφύρα, ο άκμονας, ο αναβολέας, ο κοχλίας. Μέσα 

στον κοχλία το σήμα θα περάσει στο όργανο του Corti και στις στερεοβλεφαρίδες. 

Ακολούθως διοχετεύεται στο ακουστικό νεύρο και μέσω του προμήκη μυελού, της 

γέφυρα και του μέσου εγκέφαλου (εγκεφαλικό στέλεχος) θα φτάσει στον τελικό 

προορισμό του, τον κροταφικό λοβό. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο 

κροταφικός λοβός βρίσκεται στον εγκεφαλικό φλοιό, ο οποίος αποτελεί τμήμα του 

τελικού εγκεφάλου. (Guyton & Hall, 2006).  

 
Σχεδιάγραμμα 2.1.6: Η Αναλυτική πορεία του σήματος από το αυτί στον εγκέφαλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Guyton & Hall, 2006, σελ. 658 
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2.4 Λειτουργίες Εγκεφάλου  

Η ταχύτητα του σήματος που διαπερνά τις μυϊκές ίνες του ακουστικού νεύρου, οι 

οποίες είναι προσκολλημένες πάνω στους κοχλιακούς πυρήνες, καθορίζεται από την 

ακουστότητα του ήχου. Οι ώσεις των μυϊκών ινών του ακουστικού νεύρου είναι 

συνήθως συγχρονισμένες με τους ήχους που βρίσκονται στην περιοχή των 2–4kHz. 

Από το τραπεζοειδές σώμα ο συγχρονισμός μεταξύ της συχνότητας της αρχικής 

ηχητικής ενέργειας και του βιοηλεκτρικού σήματος εξαφανίζεται, με εξαίρεση τους 

ήχους στη συχνότητα των 200Hz. Ακόμη και στην περίπτωση ενός τόνου στα 

200Hz,  ο συγχρονισμός θα διατηρηθεί μέχρι τον έξω λιμνήσκο και στο οπίσθιο 

διδύμιο η συχνότητα θα αλλοιωθεί (Guyton & Hall, 2006).  

 

Τα προαναφερόμενα αποδεικνύουν πως τα ηχητικά σήματα εκπέμπονται 

διαφοροποιημένα από το αυτί προς τον εγκέφαλο. Όταν το σήμα εισέρχεται στο 

εγκεφαλικό στέλεχος, από τα πρώτα κιόλας επίπεδα, ξεκινά αυτόματα μια σταδιακή 

διαδικασία διάσπασης και ανάλυσης των πληροφοριών που βρίσκονται 

ενσωματωμένες στο σήμα (Guyton & Hall, 2006).   

 

O ακουστικός φλοιός εμπεριέχει τουλάχιστον έξι τονοτοπικούς χάρτες. Οι ψηλές 

συχνότητες διεγείρουν τους νευρώνες της μίας πλευράς του τονοτοπικού χάρτη, ενώ 

οι χαμηλές διεγείρουν τους νευρώνες οι οποίοι βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά 

(σχεδιάγραμμα 2.1.7). Οι ψηλές και οι χαμηλές συχνότητες συνήθως κατευθύνονται 

αντίστοιχα προς τους νευρώνες του εμπρόσθιου και του πίσω μέρους του 

ακουστικού φλοιού. Πολλοί νευρώνες είναι συγχρονισμένοι σε περισσότερες από 

μία συχνότητες. Οι Sutter και Schreider (1991) απέδειξαν πως οι συγκεκριμένες 
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συχνότητες σχετίζονται αρμονικά. Η ταυτόχρονη ήχηση της θεμελιώδους και των 

αρμονικών θα είχε ως συνέπεια την ταλάντωση του νευρώνα στο έπακρο. Κατά την 

ακρόαση μίας μελωδίας, οι λειτουργικές σχέσεις μεταξύ του κάθε νευρώνα 

ξεχωριστά δεν είναι σταθερές (Massaro, 2007). Αυτό αποδεικνύει πως η μελωδία 

είναι κωδικοποιημένη σε νευρωνικές ομάδες ή νευρωνικά δίκτυα ( Guyton & Hall, 

2006).   

 
 

Σχεδιάγραμμα 2.1.7: Περιοχές ταλάντωσης στον ακουστικού φλοιού 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

  

 

 

 

Πηγή: Guyton & Hall, 2006, σελ. 659 

 

Η πρόκληση βλάβης και στις δύο πρωτογενείς περιοχές του ακουστικού φλοιού (μία 

περιοχή στο κάθε ημισφαίριο) θα ελαττώσει δραματικά την αίσθηση της ακοής και 

στα δύο αυτιά. Η φθορά όμως στη μία πρωτογενή περιοχή του δεξιού ημισφαίριου 

θα μειώσει την αίσθηση της ακοής στο αριστερό αυτί μόνο. Αυτό συμβαίνει λόγω 

του ότι υπάρχουν διασταυρωμένες συνδέσεις στη νευρική δίοδο η οποία βρίσκεται 

μέσα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Η ικανότητα του εντοπισμού της ηχητικής πηγής 

επηρεάζεται αρνητικά, λόγω του ότι ο εγκέφαλος πλέον λαμβάνει μόνο ένα σήμα 

από το ένα αυτί. Η σύγκριση μεταξύ των δύο σημάτων για τον εντοπισμό της 

ηχητικής πηγής οφείλεται στην αμφιωτική ακοή (Guyton & Hall, 2006). 
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2.5 Αμφιωτική Ακοή 

Ο άνθρωπος έχει δύο ακουστικούς μηχανισμούς οι οποίοι λειτουργούν συνεργατικά 

και όχι μεμονωμένα. Λόγω της συγκεκριμένης τοποθέτησης των αυτιών στο κεφάλι, 

ο ήχος εισέρχεται στο κάθε αυτί με διαφορά έντασης και διαφορετικό χρόνο άφιξης. 

Όσον αφορά τη διαφορά έντασης, το αυτί με την μικρότερη απόσταση από την 

ηχητική πηγή δέχεται το δυνατότερο ήχο. Το απομακρυσμένο αυτί λαμβάνει τον ήχο 

με χαμηλότερη ένταση, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης του από την ηχητική πηγή 

και λόγω της ακουστικής σκιάς που σχηματίζει το κεφάλι. Το κεφάλι αποτελεί 

εμπόδιο στην πορεία του ήχου, μειώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ένταση για 

το απομακρυσμένο αυτί. Το κεφάλι προκαλεί το ακουστικό φαινόμενο της 

περίθλασης, όπου ο ήχος κάμπτεται και αλλάζει πορεία. Οι συχνότητες που 

εμποδίζονται είναι ειδικότερα οι υψηλές, λόγω του μικρότερου μήκους κύματος που 

έχουν (Guyton & Hall, 2006). 

 

Το αυτί με την κοντινότερη απόσταση από την ηχητική πηγή δέχεται τον ήχο 

χρονικά συντομότερα, ενώ το πιο απομακρυσμένο συλλέγει τον ήχο συγκριτικά 

αργότερα. Τα δύο ηχητικά κύματα φθάνουν στο κάθε αυτί με διαφορά χρόνου και 

επομένως με διαφορά φάσης. Για τις συχνότητες κάτω από το 1kHz ο άνθρωπος 

αισθάνεται περισσότερο τη διαφορά στη φάση, ενώ για τις συχνότητες πάνω από το 

1kHz αισθάνεται περισσότερο τη διαφορά στο χρόνο. Επιπρόσθετα, το αυτί 

λειτουργεί καλύτερα όσον αφορά την παράμετρο του χρόνου και της φάσης σε 

συχνότητες μικρότερες των 3kHz, ενώ σχετικά με την παράμετρο της έντασης σε 

συχνότητες μεγαλύτερες των 3kHZ (Guyton & Hall, 2006). 
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2.6 Ψυχοακουστικά Φαινόμενα 

2.6.1 Φαινόμενο Προβαδίσματος ή Φαινόμενο Haas   

“Το φαινόμενο προβαδίσματος μελετήθηκε από τον Haas, ο οποίος διαπίστωσε μια 

άμεση σχέση μεταξύ των χρονικών διαφορών των αφίξεων των ήχων και των 

σχετικών τους εντάσεων” (Παπανικολάου, 2005, σελ. 76). Το συγκεκριμένο 

φαινόμενο αποτελεί τη συνεργατική ικανότητα του ακουστικού μηχανισμού και του 

εγκεφάλου να συλλέγουν τους πρώτους ήχους που φτάνουν στο αυτί και να τους 

συγχωνεύουν έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτοί ως ένας ενιαίος ήχος. Αυτοί οι ήχοι, 

οι οποίοι είναι συνήθως ανακλάσεις, ταξιδεύουν προς το αυτί σε διαφορετικά 

χρονικά διαστήματα και από διαφορετικές θέσεις (Παπανικολάου, 2005). 

 

Η ακουστική συγχώνευση αφορά τους ήχους που είναι χαμηλότεροι σε ένταση κατά 

10dB από τον άμεσο ήχο και που εισέρχονται στο αυτί κατά την ελάχιστη χρονική 

περίοδο των πρώτων 35ms (millisecond). Η συγχωνευτική ικανότητα του αυτιού 

λειτουργεί καλύτερα τα πρώτα 20–30ms. Η περιοχή των 50–80ms ορίστηκε ως το 

χρονικό παράθυρο όπου το αυτί είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον καθυστερημένο 

ήχο (Everest, 2012). 

 

2.6.2 Φαινόμενο Απόκρυψης 

Το Φαινόμενο Απόκρυψης αφορά την αναπαραγωγή δύο ή περισσότερων ήχων της 

ίδιας ή κοντινής συχνότητας και την ιδιότητα του αυτιού και του εγκεφάλου να 

αναγνωρίζουν μόνο τον πιο δυνατό σε ένταση ήχο. Στην περίπτωση όπου οι ήχοι 

βρίσκονται σε κοντινές συχνότητες υπερισχύει εκείνος με τη χαμηλότερη συχνότητα. 

Όπως παρατηρείται και στο σχεδιάγραμμα 2.1.8, το φαινόμενο της απόκρυψης 
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μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις περιπτώσεις: (α) ταυτόχρονη αναπαραγωγή του ήχου 

που επικαλύπτει και του ήχου που επισκιάζεται, (β) προγενέστερη αναπαραγωγή του 

ήχου που επικαλύπτει (backward masking), (γ) μεταγενέστερη αναπαραγωγή του 

ήχου που επικαλύπτει (forward masking) (Zwicker, 2007).  

 
Σχεδιάγραμμα 2.1.8: Φαινόμενο απόκρυψης (backward-forward masking)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Zwicker, 2007, σελ. 78 

 

Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου που επικαλύπτει, τόσο επεκτείνεται η περιοχή 

επισκίασης των ήχων χαμηλότερης έντασης και ψηλότερων συχνοτήτων 

(σχεδιάγραμμα 2.1.9). Αυτό συμβαίνει λόγω της τονοτοπικής οργάνωσης της 

βασικής μεμβράνης του κοχλία.  

 

Σχεδιάγραμμα 2.1.9: Φαινόμενο απόκρυψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/mask.html 
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Κατά τη διέγερση μιας περιοχής της βασικής μεμβράνης από τις μηχανικές δονήσεις 

ενός ήχου Α, οι στερεοβλεφαρίδες βρίσκονται ήδη σε κίνηση όταν οι δονήσεις ενός 

ήχου Β (ασθενέστερος σε ένταση) μεταδίδονται στη ίδια περιοχή. Το γεγονός ότι 

διεγείρουν την ίδια περιοχή συνεπάγεται πως ο ήχος Α και Β βρίσκονται στην ίδια 

συχνότητα ή σε δύο αρκετά κοντινές συχνότητες. Ο ήχος Β δεν μπορεί να γίνει 

αντιληπτός, αφού οι δονήσεις του Α έχουν μεγαλύτερο πλάτος και έτσι υπερισχύουν 

πάνω στις στερεοβλεφαρίδες. Στο ακουστικό νεύρο μεταδίδεται το βιοηλεκτρικό 

σήμα του ενός ήχου και έτσι ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μόνο ένα ήχο (Everest, 

2012). 

 

2.6.3 Φαινόμενο Doppler 

Το φαινόμενο Doppler αφορά ένα δέκτη ήχου, ο οποίος παραμένει σε μια θέση, και 

μια ηχητική πηγή, η οποία βρίσκεται σε κίνηση. Καθώς ο ήχος διαδίδεται και η 

ηχητική πηγή κινείται, ο ακροατής αισθάνεται μια αλλαγή στην συχνότητα από 

ψηλή σε χαμηλή. Αυτή η αίσθηση δημιουργείται λόγω του ότι η θέση της ηχητικής 

πηγής αλλάζει συνεχώς, ενώ αυτή συνεχίζει να εκπέμπει ασταμάτητα (σχεδιάγραμμα 

2.2.1). Η ταχύτητα της ηχητικής πηγής προστίθεται πάνω στην ταχύτητα του ήχου 

Ένα συχνό παράδειγμα του φαινομένου είναι όταν ένα αυτοκίνητο αγώνων περνάει 

μπροστά από ένα θεατή (κινούμενη ηχητική πηγή και ακίνητος δέκτης αντίστοιχα) 

(Τσινίκας, 2005). 
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Σχεδιάγραμμα 2.2.1: Φαινόμενο Doppler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Τσινίκας, 2005, σελ. 12 

 

2.7 Το Παράδοξο και η Ψευδαίσθηση (Musical Paradox-Illusion) 

Τα παράδοξα ή οι ψευδαισθήσεις στη μουσική αφορούν κάποιες συγκεκριμένες 

ακουστικές περιπτώσεις, όπου η οργανωμένη αντίληψη της εγγύτητας και της 

απόστασης στο μουσικό χώρο αποδιοργανώνεται. Τα ακουστικά παράδοξα και οι 

ακουστικές ψευδαισθήσεις εξετάστηκαν εις βάθος από την Deutsch (Massaro, 2007). 

 

2.7.1 Η Ψευδαίσθηση της Οκτάβας 

Η ψευδαίσθηση της οκτάβας αφορά ένα ζευγάρι από νότες οι οποίες ακούγονται 

ταυτόχρονα σε απόσταση οκτάβας και μετά εναλλάσσονται (σχεδιάγραμμα 2.2.2). 

Το ακουστικό ερέθισμα συγχωνεύεται χάρη στο επικρατέστερο αυτί και γίνεται 

αντιληπτό ως κάτι διαφορετικό από το αρχικό ερέθισμα. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας της Deutsch από το 1974 μέχρι το 1976, παρατήρησε πως μόνο ένα μικρό 

μέρος των ακροατών αισθάνθηκαν τη συγκεκριμένη ψευδαίσθηση, εκ των οποίων οι 

πλείστοι ήταν δεξιόχειρες. To γεγονός ότι ήταν δεξιόχειρες δεν ήταν τυχαίο, αφού η 
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ακουστική αντίληψη επηρεάζεται από το επικρατέστερο ημισφαίριο. Κατέληξε 

επίσης στο ότι η συνεχόμενη έκθεση στην ψευδαίσθηση έχει ως αποτέλεσμα την 

εξαφάνιση της (Massaro, 2007). 

 

2.7.2 Η Ψευδαίσθηση της Κλίμακας 

Η ψευδαίσθηση της κλίμακας συμπεριλαμβάνει την παράλληλη ακρόαση δύο 

διατονικών κλιμάκων, μίας ανιούσας και μίας κατιούσας, οι οποίες ακούγονται 

ξεχωριστά σε κάθε αυτί. Αντιθέτως, στην πραγματικότητα ακούγονται παράλληλα οι 

παρακάτω μελωδίες (σχεδιάγραμμα 2.2.3). Αυτό συμβαίνει λόγω της αντίληψης μας 

ως προς το τονικό ύψος. Ο εγκέφαλος έχει την τάση να ομαδοποιεί τις νότες που 

βρίσκονται τονικά κοντά (pitch proximity) (Massaro, 2007). 

 
 

Σχεδιάγραμμα 2.2.2: Ψευδαίσθηση της οκτάβας 

 

 

Πηγή: Massaro, 2007, σελ. 129 
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Σχεδιάγραμμα 2.2.3: Ψευδαίσθηση της κλίμακας 

 

 

 

  

 

Πηγή: Massaro, 2007, σελ. 126 

 

2.7.3 Η Ψευδαίσθηση του Glissando 

Η ψευδαίσθηση του glissando αφορά ένα τόνο σε ένα συγκεκριμένο σταθερό τονικό 

ύψος και ένα διακεκομμένο ημιτονοειδή κύμα που γλιστράει προς τα πάνω και προς 

τα κάτω σα μια σειρήνα (glissando). Ο πρώτος τόνος και τα μέρη του glissando 

εναλλάσσονται συνεχώς στο αριστερό και στο δεξί κανάλι. Ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει την τάση να ομαδοποιεί τα 

όμοια. Δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση ενός συνεχόμενου glissando, το οποίο 

περιστρέφεται γύρω από τη σταθερή τονική γραμμή του πρώτου τόνου (Massaro, 

2007). 

 

2.7.4 Οι Τόνοι του Shepard   

Οι τόνοι του Shepard αφορούν την αμφισημία του τονικού ύψους (pitch height 

ambiguity) σε μια σύνθετη τεχνητή κυματομορφή. Αποτελούν μια συλλογή απλών 

ημιτονοειδών τόνων, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια τονική τάξη (pitch class) και έχουν 
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απόσταση οκτάβας μεταξύ τους. Η ένταση του κάθε τόνου είναι σχετική και 

καθορίζεται από το πλάτος της κυματομορφής, η οποία έχει σχήμα καμπάνας. Ο 

θεμελιώδης τόνος βρίσκεται στο μέσο της καμπύλης.  Κατά την ακρόαση οι τόνοι 

ακούγονται κατά σειρά. Αυτή η σειρά επαναλαμβάνεται πολλές φορές 

δημιουργώντας έτσι τη ψευδαίσθηση του ότι οι τόνοι ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν 

συνεχόμενα (Massaro, 2007). 

 

2.7.5 Παράδοξο του Τρίτονου 

Το παράδοξο του τρίτονου σχετίζεται με την αμφισημία του τονικού ύψους όπως και 

οι τόνοι του Shepard. Αποτελείται από  δύο τόνους με την ίδια σύνθετη 

κυματομορφή των τόνων του Shepard, οι οποίοι έχουν διάστημα τριών τόνων μεταξύ 

τους (μισή οκτάβα) (σχεδιάγραμμα 2.2.4). Κατά την ακρόαση του συγκεκριμένου 

παραδόξου κάποιοι ακροατές ακούν το διάστημα ανάμεσα σε δύο νότες να 

ανεβαίνει, και άλλοι να κατεβαίνει (Massaro, 2007). 

 

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά το παράδοξο του τρίτονου, λόγω του 

ότι ο κάθε ένας από εμάς αναπτύσσει διαφορετικούς και μοναδικούς γνωστικούς 

χάρτες που αφορούν την αντίληψη της τονικής τάξης (cognitive mappings of pitch 

class space). Η Deutsch υπέθεσε πως η αντίληψη του τρίτονου σχετίζεται με την 

αντίληψη που έχει το κάθε άτομο για το εύρος της φωνής του/της. Μέσα από την 

μελέτη της φωνής του κάθε ακροατή κατέληξε στο ότι οι αποφάσεις των ακροατών 

για το τονικό ύψος του τρίτονου σχετίζονταν με την οκτάβα στην οποία βρισκόταν 

το εύρος της φωνής τους (Massaro, 2007). 
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Σχεδιάγραμμα 2.2.4: Το Παράδοξο του τρίτονου 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Massaro, 2007, σελ.133 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εμπορική Επωνυμία 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η έννοια της εμπορικής επωνυμίας, όπως την εννοούμε σήμερα, αναπτύχθηκε από 

τα μέσα προς τα τέλη του 19ου αιώνα κατά την περίοδο της βιομηχανικής 

επανάστασης. Για πρώτη φορά, τη δεκαετία του 1850, παράγονται μαζικά διάφορα 

προϊόντα σε σημείο που ο αριθμός παραγωγής ξεπερνά τον αριθμό ζήτησης (supply 

and demand). Οι εμπορικές επωνυμίες της Coca Cola, της Kellogg’s και της Kodak 

με την προαγωγή των προϊόντων τους, έγιναν δημοφιλείς τις δεκαετίες του 1980 και 

του 1990 στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Atkinson et al., 

2014). 

 

 Η δεκαετία του 1950 ήταν μία περίοδος τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης, χάρη 

στην ανάγκη της παγκόσμιας κοινωνίας για ένα καλύτερο τρόπο ζωής μετά το Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο (postwar boom). Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι μαζικές 

παραγωγές προϊόντων είχαν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Η τηλεόραση πλέον 

υπήρχε σε κάθε σπίτι επιτρέποντας έτσι στις εταιρίες να στέλνουν διαφημιστικά 

μηνύματα στη μαζική αγορά. Οι απαιτήσεις των καταναλωτών και ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών οδήγησαν τις εταιρείες στο να ανακαλύψουν 

νέους τρόπους με τους οποίους το προϊόν τους θα ξεχώριζε. Για αυτό εκείνη την 

περίοδο παρατηρήθηκε μια κατακόρυφη αύξηση στη δημιουργία και τη χρήση των 

εμπορικών επωνυμιών. Το 1990 ο μέσος αριθμός των εμπορικών προϊόντων σε μια 

υπεραγορά στις ΗΠΑ ήταν 20000, ενώ το 2002 ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά 12000 

φτάνοντας τα 32000 εμπορικά προϊόντα (Atkison et al., 2014). 
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3.2 Προϊόν και Επωνυμία 

3.2.1 Ορισμοί 

Το προϊόν αποτελεί το υλικό αγαθό (αντικείμενο) ή το άυλο (υπηρεσία) που 

παράγεται και διατίθεται στην αγορά και προς τον καταναλωτή. Από την οπτική 

γωνία της επιχείρησης το προϊόν συνδέεται με τις πρώτες ύλες, τα εργατικά κόστη, 

τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις καθορισμένες προδιαγραφές 

(Πανηγυράκης, 2003). Από την οπτική γωνία του καταναλωτή το προϊόν συνδέεται 

με ένα “σύμπλεγμα χαρακτηριστικών, ωφελειών και ιδιοτήτων” το οποίο ικανοποιεί 

τις ανάγκες και λύνει τα προβλήματα του καταναλωτή (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 

491). 

 

Για την ολοκληρωμένη κατανόηση του προϊόντος θα πρέπει να εξεταστούν τα 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών, εκείνων που διακινούν τα προϊόντα, των 

ανταγωνιστικών προϊόντων και των προϊόντων της εκάστοτε επιχείρησης. Το 

σχεδιάγραμμα 3.1 παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος (μικρο-άποψη) 

και τις μεταβλητές του χώρου όπου πραγματοποιείται η διακίνηση του 

(Πανηγυράκης, 2003).   
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Σχεδιάγραμμα 3.1: Το Προϊόν από μια “μίκρο” και μια “μάκρο” άποψη 
 

 

 

Μίκρο Άποψη        

                                                                                                                                    Συσκευασία                                                            

Συμβολική Αξία             Χαρακτηριστικά                               ● φυσικά χαρ/κά 

     Προϊόντος                                Βασικού Προϊόντος                             ● λειτουργικά χαρ/κά 

                          (Core Product):                               ● αισθητικά χαρ/κά 
      Φυσικά (Βάρος, συστατικά) 

                Λειτουργικά 

                 Αισθητικά 

     Τιμή             Συμβολική Αξία                                                                             Όνομα                      

                                 Διανομή 

                                                                                                                Ετικέτα              

Μάκρο Άποψη     ● Οικονομική     ● Νομική     ● Φιλοσοφική     ● Οικολογική  
     

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 492 

 
Οι καταναλωτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου είναι οι διάφορες επιθυμίες του 

που διαπλάθονται σύμφωνα με τον σημερινό τρόπο ζωής. Το σύστημα αναγκών του 

καταναλωτή διακλαδώνεται σε ψυχολογική ή συναισθηματική ανάγκη και 

λειτουργική ή οικονομική. Αυτή η ικανότητα του προϊόντος να καλύπτει στο έπακρο 

τις πολυδιάστατες ανάγκες του σημερινού ανθρώπου είναι το στοιχείο που δίνει αξία 

στο ίδιο το προϊόν (Πανηγυράκης, 2003).   

 

“Τα επώνυμα προϊόντα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιθυμίες των 

καταναλωτών...” (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 40). Ουσιαστικά τα επώνυμα προϊόντα 

προσφέρουν μια συγκεκριμένη λειτουργία και την αποδίδουν συνεχώς με ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα έτσι ώστε να ξεχωρίζουν θετικά από τον ανταγωνισμό. Η 

επωνυμία αποτελεί το μέσο το οποίο σπρώχνει τον καταναλωτή στην αποκλειστική 

επιθυμία της αγοράς ενός προϊόντος της συγκεκριμένης επωνυμίας. Η επωνυμία 

αποτελεί το σύμβολο το οποίο συμπυκνώνει μια ιδέα, τις αξίες και τον τρόπο ζωής 

που ταυτίζονται με το προϊόν. Η τιμή ενός προϊόντος ισοδυναμεί με τη νομισματική 

του αξία, ενώ η επωνυμία με τη συμβολική. Η συμβολική αξία ενός προϊόντος 
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μπορεί να ταυτίζεται με το κύρος, την καταξίωση και την εμπιστοσύνη 

(Πανηγυράκης, 2003).  

 

Η εμπορική επωνυμία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες εταιρείες κάνουν 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους να ξεχωρίζουν από εκείνα ή εκείνες των 

ανταγωνιστικών εταιρειών. Αυτό προσβλέπει στη διάπλαση μιας προσωπικής 

σχέσης με τον καταναλωτή. Η δημιουργία της ταυτότητας ενός προϊόντος έχει σκοπό 

να κεντρίσει το ενδιαφέρον του καταναλωτή και να δημιουργήσει μια σχέση έλξης 

σε συναισθηματικό επίπεδο. Η επωνυμία μπορεί να προκαλέσει αισθήματα 

σταθερότητας και ασφάλειας στον καταναλωτή. Παραμένει το “σημείο αναφοράς”, η 

σταθερή παράμετρος (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 47) ακόμη και με τη διαφοροποίηση 

της αγοράς μέσω της τεχνολογίας, των κοινωνικών τάσεων και την αλλαγή χρήματος 

(Πανηγυράκης, 2003). 

 

“Η έννοια της επωνυμίας έχει πια στρατηγική σημασία σε μια σειρά από κλάδους και 

επιχειρήσεις” (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 39). Τα επώνυμα προϊόντα αποτελούν τις 

βάσεις των εμπορικών αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο και συνιστούν τον πυρήνα της 

σημερινής καταναλωτικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Η πραγματική αξία μιας 

οποιαδήποτε επιχείρησης μετριέται από τα επώνυμα προϊόντα που προσφέρει στην 

αγορά και σχετίζεται άμεσα με τις προσωπικότητες και τις ικανότητες των 

υπαλλήλων της. Η δύναμη της κάθε επιχείρησης βρίσκεται στους ανθρώπους της, 

γιατί αυτοί είναι που έπεισαν το καταναλωτικό κοινό να προτιμά τα προϊόντα της 

επιχείρησης. Μία επιχείρηση μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία επωνυμίες. 
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Παράλληλα μία επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερα από ένα προϊόντα 

(Πανηγυράκης, 2003). 

 

3.2.2 Βασικά Στάδια Δημιουργίας μιας Εμπορικής Επωνυμίας 

Το κυριότερο στοιχείο μιας επωνυμίας αποτελεί το όνομα της. Μια επωνυμία δεν 

είναι απαραίτητο να κατέχει ένα περιγραφικό όνομα από τη στιγμή που η περιγραφή 

πραγματοποιείται από τη διαφήμιση ή τη συσκευασία. Βέβαια όσο πιο ελεύθερο 

είναι το όνομα μιας επωνυμίας (π.χ. Kodak, Exxon) τόση περισσότερη υποστήριξη 

θα χρειαστεί από την επιχείρηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια περιγραφική 

ταυτότητα με αξίες και ποιότητες. Όσο πιο περιγραφικό είναι το όνομα μιας 

επωνυμίας τόσο πιο άμεση είναι η επικοινωνία που έχει με τον καταναλωτή. Τα 

μειονεκτήματα ενός περιγραφικού ονόματος είναι το γεγονός ότι προστατεύονται 

νομικά λιγότερο και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν στο πλήθος των επωνυμιών λόγω 

του ότι είναι συνηθισμένα (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια για το σχηματισμό μιας επωνυμίας. Το πρώτο 

στάδιο είναι η “ανάπτυξη μιας στρατηγικής ονομασίας”, το δεύτερο η “ανάπτυξη του 

ονόματος που ταιριάζει με τη στρατηγική”, το τρίτο η “κατάσταση από ονόματα που 

συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση” και τέταρτο η “πλήρης νομική διερεύνηση” 

(Πανηγυράκης, 2003, σελ. 522).  
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3.2.3 Εμπιστοσύνη και Επωνυμία 

Η εταιρεία Millward Brown περί τα μέσα του 1990 σχεδίασε μια πυραμίδα 

(σχεδιάγραμμα 3.2), η οποία παρουσιάζει τα πέντε στάδια για τη δημιουργία μας 

σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και της επωνυμίας. Το πρώτο 

στάδιο ονομάζεται “παρουσία” (presence), γιατί είναι το επίπεδο όπου βρίσκεται ο/η 

καταναλωτής/καταναλώτρια όταν έχουν απλά προσέξει την επωνυμία στην αγορά. 

Το δεύτερο στάδιο είναι η “σχετικότητα” (relevance), όπου οι καταναλωτές θα 

αναρωτηθούν αν η συγκεκριμένη επωνυμία ικανοποιεί τις καταναλωτικές ανάγκες 

τους και αν είναι προσιτή από οικονομική άποψη (Atkinson et al., 2014).  

 

Στο τρίτο στάδιο, που είναι η “απόδοση” (performance), το καταναλωτικό κοινό 

συγκρίνει τη συγκεκριμένη επωνυμία και σκέφτεται κατά πόσο καλύτερη είναι από 

άλλες επωνυμίες. Στο τέταρτο στάδιο, το “πλεονέκτημα” (advantage), διανύεται από 

τους/τις καταναλωτές/καταναλώτριες που έχουν αρχίσει να ταυτίζονται σε 

προσωπικό επίπεδο με την επωνυμία. Στο πέμπτο επίπεδο, o “δεσμός” (bonding), 

φτάνουν τα άτομα τα οποία έχουν ταυτιστεί πλήρως και έχουν αναπτύξει μια σχέση 

εμπιστοσύνης με την επωνυμία. Όσο πιο χαμηλό το στάδιο, τόση λιγότερη είναι και 

η αξιοπιστία (loyalty) του καταναλωτικού κοινού προς την επωνυμία. Όσο πιο πλατύ 

είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο/η καταναλωτής/καταναλώτρια, τόσα 

περισσότερα χρήματα θα ξοδέψει (revenue potential) για τα προϊόντα της επωνυμίας 

(Atkinson et al., 2014). 
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Σχεδιάγραμμα 3.2: Η πυραμίδα της επωνυμίας (Brand Pyramid) 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

Δεσμός 

Είναι σίγουρα η καταλληλότερη επωνυμία για εμένα.  

 

                                                                       

                                                                          

Πλεονέκτημα 

 Συνειδητοποιώ ότι η συγκεκριμένη επωνυμία με εξυπηρετεί καλύτερα  

από τις υπόλοιπες επωνυμίες.                                                                                                                                  

 

 Απόδοση 

Πού βρίσκεται σε σχέση με τις   

 υπόλοιπες επωνυμίες; 

 

Σχετικότητα 

Ταυτίζεται με τις ανάγκες μου 

και τα χρήματα που διαθέτω; 

 

                              ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ 

Παρουσία 

Έχω προσέξει 

την επωνυμία. 

 

 

                                                                                                                                            

 

Πηγή: Atkinson, 2014, σελ. 263 

 

3.2.4 Οι “Προσωπικότητες” Επωνυμίας 

Το καταναλωτικό κοινό πιστεύει πως η προτίμηση μιας επωνυμίας συνδυάζεται με 

την απόδοση της σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Περισσότερο όμως συνδυάζεται 

με την γενική εντύπωση που έχει ο καθένας για την επωνυμία. Η γενική εντύπωση 

που εκπέμπει μια επωνυμία δημιουργείται με βάση την “προσωπικότητα” της. 

Υπάρχουν έξι πιθανές προσωπικότητες επωνυμίας: η περιπτωσιακή, το σύμβολο, η 

καλή κληρονομιά, το κύρος, η κοινωνική συμμετοχή και ο μύθος (Πανηγυράκης, 

2003). 
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Η περιπτωσιακή προσωπικότητα συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές 

περιπτώσεις, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα ή μία επέτειος, οι οποίες ταυτίζονται 

με ορισμένες θετικές εμπειρίες. Η αγορά παιχνιδιών συνδέεται με τα Χριστούγεννα, 

η κατανάλωση αρνιού με το Πάσχα και η κατανάλωση σαμπάνιας ή κρασιού με μία 

επέτειο. Η προσωπικότητα σύμβολο αντιστοιχεί σε γνωστές επωνυμίες, η οποίες 

κατέχουν ένα ισχυρό σύμβολο. Η χρήση του συμβόλου στα επώνυμα προϊόντα 

ενισχύει την εικόνα τους, και για αυτό προσφέρονται στη αγορά με προστιθέμενη 

αξία. Δύο γνωστές επωνυμίες με προσωπικότητα σύμβολο είναι τα ρούχα Lacoste 

και τα παπούτσια Nike (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Η καλή κληρονομιά είναι η επωνυμία που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι βρίσκεται 

πολλά χρόνια στο χώρο της αγοράς με επιτυχία. Μία επιτυχημένη, παλιά επωνυμία 

στα μάτια του καταναλωτή έχει ταυτιστεί με διάφορες σημαντικές αξίες. Η  

τοποθέτηση ενός νέου προϊόντος από την επωνυμία συνδυάζεται με τη χρήση των 

αξιών που κληρονόμησε μέσα από την πάροδο των χρόνων. Από τη στιγμή που είναι 

η παλαιότερη επωνυμία, συνεπάγεται το ότι είναι η καλύτερη και πως μόνο τα 

καλύτερα προϊόντα θα συνεχίσει να προσφέρει. Επωνυμίες με προσωπικότητα καλής 

κληρονομιάς θεωρούνται η Coca-Cola, η Kellogg’s και η Knorr (Πανηγυράκης, 

2003).     

 

Η επωνυμία κύρος εστιάζει αποκλειστικά στην ψυχολογία των καταναλωτών. Η 

χρήση των προϊόντων της επωνυμίας κύρος μεταδίδει μια αίσθηση διαφορετικότητας 

από τους υπόλοιπους καταναλωτές. Κάνουν τον/τη καταναλωτή/καταναλώτρια του 

συγκεκριμένου προϊόντος να ξεχωρίζει και να νιώθει μοναδικός/μοναδική. Μερικά 
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παραδείγματα επωνυμιών με κύρος είναι τα αρώματα Channel, Givenchy και Dior, 

όπως και τα αυτοκίνητα Lotus, Jaguar και Ferrari (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Η επωνυμίες που έχουν ως βάση την κοινωνική συμμετοχή, στοχεύουν στην ανάγκη 

των ανθρώπων να ανήκουν σε μία ομάδα. Οι καταναλωτές αγοράζοντας ένα 

επώνυμο προϊόν γίνονται αυτόματα μέλη της ομάδας των πιστών οπαδών της 

επωνυμίας και ταυτόχρονα ταυτίζονται με αυτούς. Δυο επωνυμίες που ακολουθούν 

αυτή την τακτική είναι τα παντελόνια Levi Jeans και τα ρούχα Benetton. Η 

τελευταία προσωπικότητα είναι ο μύθος, ο οποίος αφορά επωνυμίες που σχετίζονται 

με χαρακτηριστικά μύθων. Οι συγκεκριμένες επωνυμίες έχουν αληθινές αξίες, ενώ 

ταυτοχρόνως στην αντίληψη των καταναλωτών έχουν ενσωματωθεί με παραμυθένια 

στοιχεία. Μία τέτοια περίπτωση είναι η επωνυμία Timberland. Ο μύθος που έχει 

διαδοθεί στο καταναλωτικό κοινό ισχυρίζεται ότι τα παπούτσια Timberland 

κατασκευάζονται με μία τεχνική από την παράδοση των Ινδιάνων (Πανηγυράκης, 

2003).  

 

3.2.5 Τυπολογία Επωνυμιών 

Το Προϊόν Επωνυμία 

“Το προϊόν επωνυμία είναι ένα σύνολο συμβόλων που ταυτίζονται με ένα ορισμένο 

προϊόν” (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 563). Βασικότερος σκοπός αποτελεί η ταύτιση 

του ονόματος της επωνυμίας με τη λειτουργία του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Το 

προϊόν επωνυμία, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1, υιοθετήθηκε από την εταιρεία 

Procter & Gamble (Πανηγυράκης, 2003).   
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Η συγκεκριμένη μορφή επωνυμίας έχει ως βάση την τμηματοποίηση της αγοράς. Το 

προϊόν επωνυμία επιτρέπει στην επιχείρηση να συμμετέχει με μία επωνυμία σε 

διαφορετικά τμήματα της αγοράς μέσω διαφορετικών προϊόντων. Τα τμήματα της 

αγοράς στα οποία συμμετέχει μία επωνυμία μπορεί να είναι αλληλένδετα ή και 

εντελώς διαφορετικά. Η δημιουργία μίας σειράς επώνυμων προϊόντων ενισχύει τη 

διαπραγματευτική ικανότητα της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η επωνυμία δεν ταυτίζεται 

αποκλειστικά με ένα προϊόν, ούτε βασίζεται ολοκληρωτικά σε αυτό για την επιτυχία 

της αλλά σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων (Πανηγυράκης, 2003). 

 
Πίνακας 3.1: Παραδείγματα προϊόντων με επωνυμία της P&G στη Γαλλία  

 και στις χώρες της BENELUX  

 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 564 

 
Η απαραίτητη διαφημιστική υποστήριξη και οικονομική ενίσχυση της κάθε 

νεοεισερχόμενης επωνυμίας στην αγορά αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

μειονεκτήματα της συγκεκριμένης επωνυμίας. Η κάθε νέα επωνυμία δεν εννοείται 

πως θα κληρονομήσει το κύρος και την εικόνα της επιτυχημένης επωνυμίας που 

εγκαταστάθηκε προηγουμένως στην αγορά. Επίσης, μπορούν να υπάρξουν 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ 

Απορρυπαντικό ARIEL Απορρυπαντικό με ένζυμα Αποτελεσματικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία 

DASH 3 Απορρυπαντικό με μαλακτικό Καθαριότητα, Άρωμα, Ευχάριστη Υφή 

VISIR Υγρό απορρυπαντικό Καθαριότητα σε βάθος 

BONUX Ενισχυμένο προϊόν Καθαριότητα στο χέρι ή στο πλυντήριο 

Σαπούνια CAMAY Σύνθεση με τριαντάφυλλα Σαπούνι που μας φέρνει κοντά 

ZEST Σύνθεση με λεμόνι Σαπούνι για όλους 

MONSAVON Αγνό σαπούνι με λεβάντα Φυσικό σαπούνι 
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καθυστερήσεις και επιπρόσθετα έξοδα όσον αφορά τη νομική κατοχύρωση της κάθε 

καινούριας επωνυμίας (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Η Επωνυμία Ομάδας 

“Η επωνυμία ομάδας χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει μια ορισμένη ομάδα 

ομοιογενών προϊόντων” (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 565). Μια διαφημιστική 

υπόσχεση καλύπτει ολόκληρη την ομάδα των ομοιογενών προϊόντων, αφού 

ουσιαστικά υπάρχουν στην αγορά ως μια ολότητα (σχεδιάγραμμα 3.3). Τα θετικά 

στοιχεία της επωνυμίας ομάδας είναι η “γρήγορη διανομή των νέων προϊόντων” και η 

“μείωση του κόστους εισαγωγής των νέων προϊόντων” (Πανηγυράκης, 2003, σελ. 

567).  Ένα αρνητικό στοιχείο του συγκεκριμένου τύπου επωνυμίας είναι πως κάθε 

νέο προϊόν που εντάσσεται στην αγορά αυτόματα συνδέεται με την εικόνα της 

ομάδας και αν η εικόνα αυτή είναι κακή τότε ο καταναλωτής δε θα εμπιστευθεί το 

νέο προϊόν (Πανηγυράκης, 2003). 

 
Σχεδιάγραμμα 3.3: Επωνυμία Ομάδας 

 

  

               Επωνυμία 

 

 

                   Υπόσχεση 

 

 

 

      Προϊόν Α           Προϊόν Β                     Προϊόν Γ          Προϊόν Δ                 Προϊόν Ε 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 566 
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Η Επωνυμία “Ομπρέλα” 

“Η επωνυμία ομπρέλα αποβλέπει στην παρουσίαση στο κοινό μιας ορισμένης 

επωνυμίας, κάτω από την οποία παρουσιάζονται μια σειρά από ετερογενή προϊόντα” 

(Πανηγυράκης, 2003, σελ. 567). Αντίθετα από την επωνυμία ομάδας, η επωνυμία 

ομπρέλα καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Το κάθε προϊόν έχει τη δική του 

ξεχωριστή διαφημιστική υπόσχεση (σχεδιάγραμμα 3.4). Η επωνυμία ομπρέλα 

θεωρείται μια ισχυρή επωνυμία με θετική εικόνα σε ένα Α τμήμα της αγοράς. Όταν 

εισάγει νέα προϊόντα στο Β τμήμα της αγοράς, τα οποία είναι αδύναμα και 

δυσκολεύονται να  διεισδύσουν και να εγκατασταθούν, χρησιμοποιεί τη θετική 

εικόνα της επωνυμίας, η οποία δημιουργήθηκε από προηγούμενα ετερογενή 

προϊόντα. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση αφού με την 

επωνυμία ομπρέλα διευκολύνει την είσοδο των νέων προϊόντων στα δίκτυα διανομής 

και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αν τελικά τα νέα προϊόντα πετύχουν στο 

νέο τμήμα της αγοράς, πετυχαίνουν ταυτοχρόνως την ανανέωση της γενικής εικόνας 

της επωνυμίας (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Σχεδιάγραμμα 3.4: Επωνυμία Ομπρέλα 

 

 

Επωνυμία Ομπρέλα 

 

 

 

 

                         

                       Προϊόν Α             Προϊόν Β         Προϊόν Γ       Προϊόν Δ         Προϊόν Ε 

 

 

 

                    Υπόσχεση Α      Υπόσχεση Β    Υπόσχεση Γ    Υπόσχεση Δ      Υπόσχεση Ε 

 

 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 568 
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Ένα από τα αρνητικά στοιχεία είναι πως από τη στιγμή που το νέο προϊόν βασίζεται 

ολοκληρωτικά στην επιτυχία του αρχικού προϊόντος και στην δύναμη του κύρους 

της επωνυμίας, το καταναλωτικό κοινό μπορεί να μην το δεχτεί ως κάτι αυτόνομο 

και σημαντικό, αλλά ως κάτι συνηθισμένο. Αυτό συμβαίνει λόγω της ετερογένειας 

που υπάρχει στην ομάδα των προϊόντων, έτσι ο καταναλωτής δεν μπορεί να 

συνδέσει τις καλές αξίες του πρώτου προϊόντος με το νεοεισερχόμενο. Μια 

επιχείρηση θα πρέπει να συνειδητοποίησή τις οικονομικές δυσκολίες για τη 

δημιουργία και τη συντήρηση της επωνυμίας ομπρέλας. Η εγκατάσταση της 

επωνυμίας σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, απαιτεί μια σημαντική χρηματική 

επένδυση για το κάθε τμήμα ξεχωριστά (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Η Επωνυμία “Εγγύηση” 

Η επωνυμία εγγύηση αποτελεί την επωνυμία που σχετίζεται με τις διάφορες 

επωνυμίες ομάδας, οι οποίες καλύπτουν διάφορα επώνυμα προϊόντα ή και 

ολόκληρες γραμμές προϊόντων. Το σημείο αναφοράς για τον καταναλωτή αποτελεί η 

επωνυμία εγγύηση. Από εκεί και πέρα η επωνυμίες ομάδας και τα διάφορα προϊόντα 

της κάθε μίας θα στηριχθούν από αυτό το σημείο αναφοράς. Η επωνυμία εγγύηση 

χαρακτηρίζεται για την αυθεντικότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα της. 

Αναφέρει στον καταναλωτή την προέλευση του κάθε προϊόντος με την υπογράμμιση 

του ονόματος της επωνυμίας εγγύηση (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Μία επωνυμία ομάδας έχει μία διαφημιστική υπόσχεση, η οποία καλύπτει τα 

προϊόντα που υπάγονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Αν μια επωνυμία εγγύηση 

διακλαδώνεται σε πέντε επωνυμίες ομάδας, τότε θα εμπεριέχει πέντε ξεχωριστές 
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υποσχέσεις. Όπως βλέπουμε και στο σχεδιάγραμμα 3.5, μία επωνυμία εγγύηση 

στηρίζει τρεις επωνυμίες ομάδας (γραμμής). Η κάθε μία έχει τη δικιά της υπόσχεση 

για τα προϊόντα που καλύπτει. (Πανηγυράκης, 2003).    

 

Σχεδιάγραμμα 3.5: Επωνυμία Εγγύηση 

 

            

                                                                Η Επωνυμία Εγγύηση 

 

 

      

             Επωνυμία                  Επωνυμία                                           Επωνυμία                       

             Γραμμή 1                                             Γραμμή 2                                           Γραμμή 3  

 

 

 

          Υπόσχεση 1                                          Υπόσχεση 2                                        Υπόσχεση 3   

 

 

  

  
 Προϊόν  Προϊόν    Προϊόν   Προϊόν    Προϊόν    Προϊόν   Προϊόν   Προϊόν     Προϊόν   Προϊόν   Προϊόν   Προϊόν 

    Α           Β           Γ           Δ            Α           Β           Γ           Δ            Α           Β           Γ           Δ 

 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 570 

 

Η συγκεκριμένη μορφή επωνυμίας χρησιμοποιείται όταν μια επιχείρηση παρέχει 

στην αγορά περισσότερα από ένα επώνυμα προϊόντα με θετική εικόνα, τα οποία 

έχουν συσχετιστεί στην αντίληψη του καταναλωτή. Η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος 

στην αγορά γίνεται σχετικά εύκολα και η αποδοχή του από τους καταναλωτές είναι 

σχεδόν σίγουρη. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί στη αγορά με τη 

δημιουργία μιας επώνυμης ομάδας σε κάθε τμήμα. Η κάθε ομάδα λειτουργεί 

ταυτόχρονα με την υποστήριξη της επωνυμίας εγγύηση αλλά και αυτόνομα. Αυτό 

σημαίνει πως για την γενική προώθηση της επωνυμίας και για την ειδική προώθηση 

της κάθε ομάδας ξεχωριστά χρειάζεται μεγάλη οικονομική υποστήριξη. Η αυτονομία 

της κάθε ομάδας μπορεί να θεωρηθεί και αρνητικό στοιχείο για την επιχείρηση. 
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Υπάρχει η πιθανότητα της αποτυχίας μιας επωνυμίας ομάδας, η οποία θα 

προκαλέσει ένα τεράστιο κενό σε ένα τμήμα της αγοράς για την επωνυμία εγγύηση 

(Πανηγυράκης, 2003). 

 

Η Επωνυμία “Γρίφος” 

Η επωνυμία γρίφος συνδέεται συνήθως με το όνομα ενός σημαντικού δημιουργού 

και αφορά το τμήμα της αγοράς που ασχολείται με τα ρούχα και άλλα αντικείμενα 

πολυτελείας. Πολλές φορές ξεφεύγει από την εμπορική και οικονομική έννοια της 

και προάγεται σε σημείο κοινωνικής αναφοράς για τον κόσμο της μόδας.  Αυτές οι 

επωνυμίες αρχικά είναι απλές και μόλις ταυτιστούν με ένα μύθο ή ένα σύμβολο τότε 

μετατρέπονται σε επωνυμίες γρίφος. Βέβαια αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να 

αναιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή, μετατρέποντας και πάλι την επωνυμία γρίφος σε 

απλή επωνυμία. Μερικά παραδείγματα αποτελούν οι οίκοι μόδας Dior, Yves Saint 

Laurent και Gucci και η επωνυμία πούρων Davidoff (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Μία απλή επωνυμία μετατρέπεται σε επωνυμία γρίφος όταν αποκτήσει μία εικόνα 

κύρους και μια ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά. Εκμεταλλεύεται τη μέθοδο της 

αποκλειστικότητας και της περιορισμένης διαθεσιμότητας των προϊόντων της, 

διανέμοντας τα σε συγκεκριμένους χώρους. Μερικά στοιχεία της επωνυμίας είναι η 

εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της, η δημιουργικότητα και το στυλ της, τα 

οποία παραμένουν σταθερά (Πανηγυράκης, 2003). 
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3.2.6 Διεθνής Επωνυμία 

Οι διεθνείς επωνυμίες είναι εκείνες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στη διεθνής αγορά 

και είναι γνωστές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από μια έρευνα της εταιρείας 

Interbrand, δημιουργήθηκε μια λίστα με τις 10 γνωστότερες επωνυμίες του κόσμου: 

(1) Coca-Cola, (2) Kellogg’s, (3) McDonald’s, (4) Kodak, (5) Marlboro, (6) IBM,  

(7) American Express, (8) Sony, (9) Mercédes-Benz, (10) Nescafé. Η Interbrand 

κατέχει κάποιες από τις πιο γνωστές μεθόδους αξιολόγησης. Εκτιμά το βαθμό ισχύος 

της επωνυμίας μετρώντας πρώτα το βαθμό της ηγετικής θέσης στην αγορά και τη 

σταθερότητα του μεριδίου που κατέχει. Λαμβάνει υπόψη το είδος της αγοράς στο 

οποίο βρίσκεται, τη δυνατότητα της ισχυρής νομικής προστασίας και τη διεθνής 

παρουσία της στην αγορά. Τέλος, υπολογίζει το βαθμό κερδοφορίας (Πανηγυράκης, 

2003). 

 

Το γεγονός ότι οι διεθνείς επωνυμίες έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες 

δεκαετίες δεν είναι τυχαίο. Η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των λαών χάρη στο 

διαδίκτυο, η αύξηση των ταξιδιών και η γρήγορη διάδοση των ξένων γλωσσών σε 

κάθε χώρα συνέβαλαν όλα μαζί στην διάπλαση των διεθνών επωνυμιών. Εκτός των 

εξωτερικών παραγόντων υπάρχουν και οι ακόλουθοι εσωτερικοί παράγοντες που 

μεταμορφώνουν μια απλή τοπική επωνυμία σε διεθνής (Πανηγυράκης, 2003). 

 

Η διαφοροποίηση της επωνυμίας σε σημείο που ο καταναλωτής την αντιλαμβάνεται 

ως μια προσωπικότητα είναι άκρως σημαντική, όπως και η ελκυστικότητα της η 

οποία βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων που παρέχει. Η αξία της συνέπειας 

μιας επωνυμίας είναι ανεκτίμητη, γιατί με την συνέπεια της θα χτίσει μια σχέση 
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εμπιστοσύνης και θα δώσει μια υπόσχεση σταθερών αξιών στους/στις 

καταναλωτές/καταναλώτριες της. Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την 

ποιότητα και την τοποθεσία των προϊόντων είναι εξίσου σημαντική. Αυτό 

επιτυγχάνεται με μια σωστή στρατηγική διαφήμισης και προώθησης. Επίσης, η 

επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του καταναλωτικού κοινού παγκοσμίως και κατά πόσο είναι αποτελεσματική η 

διοίκηση της (Πανηγυράκης, 2003).      

 

3.3 Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 

Το πρόγραμμα μάρκετινγκ αποτελεί μια λεπτομερής και συγκεκριμένη παρουσίαση 

των σημαντικότερων μερών ανάλυσης και συλλογής στοιχείων όσον αφορά την 

επωνυμία και τα προϊόντα της. Το κάθε μέρος είναι ξεκάθαρο και σαφές, ενώ 

ταυτόχρονα συνδέεται με τα υπόλοιπα. Γενικότερα υπάρχει μια συνοχή στο 

πρόγραμμα και αντιμετωπίζεται ως κάτι ενιαίο. Ο πίνακας 3.2. παρουσιάζει τη σειρά 

των περιεχομένων (Πανηγυράκης, 2003). 

 
Πίνακας 3.2: Περιεχόμενα προγράμματος μάρκετινγκ 

 

1. Εισαγωγή 
2. Προπαρασκευαστικά Στοιχεία 

2.1. Ιστορική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 
2.2. Ανάλυση Κατάστασης 

2.2.1. Ανάλυση Πωλήσεων 

2.2.2. Ανάλυση Ανταγωνιστικότητας του Κλάδου 
2.2.3. Ανάλυση Καταναλωτή-Στόχου 

2.3. Σενάρια Σχετικά με το Σχεδιασμό 
3. Αντικειμενικοί Στόχοι Μάρκετινγκ 

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ 
5. Προγράμματα Μάρκετινγκ 

6. Αναγκαία Οικονομικά Έγγραφα 

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση Υλοποίησης και Έλεγχος 

7. Παρακολούθηση Υλοποίησης και Έλεγχος 
8. Εφεδρικά Προγράμματα 

9. Επαναπληροφόρηση 
10. Επιχειρησιακή Περίληψη του Προγράμματος (Executive Summary) 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 356 
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Στην εισαγωγή αναφέρεται η λίστα με τα επώνυμα προϊόντα για τα οποία 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα και ορίζονται περιληπτικά τα σημεία προς τα οποία θα 

κινηθεί το πρόγραμμα. Η εισαγωγή συμπεριλαμβάνει τη χρονική περίοδο όπου το 

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και τη σχέση του συγκεκριμένου προγράμματος με τα 

ετήσια προγράμματα της εταιρείας. Σημειώνονται επίσης τα στελέχη και τα τμήματα 

τα οποία είναι υπεύθυνα για την ολοκλήρωση του προγράμματος (Πανηγυράκης, 

2003).  

 

Τα προπαρασκευαστικά στοιχεία χωρίζονται σε τρία τμήματα, την ιστορική 

παρουσίαση του επώνυμου προϊόντος, τη ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και 

τους αντικειμενικούς στόχους. Η ιστορική παρουσίαση αφορά το ιστορικό και τις 

πωλήσεις των τελευταίων χρόνων της επιχείρησης, ενώ η ανάλυση της υπάρχουσας 

κατάστασης αφορά τις πωλήσεις ενός συγκεκριμένου προϊόντος, τις ανταγωνιστικές 

εταιρείες και τους καταναλωτές. Οι αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος 

απευθύνονται συνήθως σε ένα χρονικό διάστημα 5 ή 7 ετών (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Η στρατηγική μάρκετινγκ έχει ως βάση την αντίληψη των καταναλωτών για την 

εμπορική επωνυμία και την αξιοποίηση της από εκείνους. Η στρατηγική διασπάται 

σε τρεις περιοχές: την “έκθεση των αντικειμενικών στόχων μάρκετινγκ: πού θέλουμε 

να πάμε”, “την ίδια τη στρατηγική μάρκετινγκ: πώς φθάσαμε εκεί που θέλουμε να 

πάμε” και “τα μέρη του μίγματος μάρκετινγκ: τι ακριβώς θα κάνουμε και με τι σειρά” 

(Πανηγυράκης, 2003, σελ. 365).  Μερικές τυπικές στρατηγικές μάρκετινγκ είναι οι 

μικροαγορές, η προέκταση μιας γραμμής προϊόντων και η επανατοποθέτηση ενός 

προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο του προγράμματος καλύπτεται επίσης και η 
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στρατηγική της διαφήμισης (και της γενικότερης προώθησης του προϊόντος), η 

οποία είναι απολύτως απαραίτητη σε προγράμματα όπου θα ξοδευτούν μεγάλα 

χρηματικά ποσά για τη διαφήμιση του προϊόντος. Η διαφήμιση θα αναλυθεί 

εκτενέστερα σε ακόλουθο μέρος της εργασίας (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Το πρόγραμμα μάρκετινγκ αναφέρει με λεπτομέρεια όλες τις ερευνητικές και 

αναλυτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν για το επώνυμο προϊόν. Τα 

βασικότερα περιεχόμενα του προγράμματος μάρκετινγκ παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.3 (Πανηγυράκης, 2003).  

 

Πίνακας 3.3: Βασικότερα περιεχόμενα προγράμματος μάρκετινγκ 

 

Ανάπτυξη αγοράς 

Ανάπτυξη προϊόντος 

Διανομή 
Δύναμη πωλήσεων 

Δημοσιότητα του προϊόντος και δημόσιες σχέσεις 
Έρευνα 

Δοκιμή λειτουργιών 
Στόχοι 

Προϋπολογισμοί 

Χρονικό πρόγραμμα-Χρονικοί περιορισμοί 

 

Πηγή: Πανηγυράκης, 2003, σελ. 367 

 

Πριν τη συγκέντρωση των αναγκαίων οικονομικών εγγράφων πρέπει να 

πραγματοποιείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία ουσιαστικά θα 

εγγυείται την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και θα συνεισφέρει θετικά 

στην οικονομική πορεία της επιχείρησης. Μερικά οικονομικά έγγραφα που 

σχετίζονται με το πρόγραμμα είναι τα εκείνα των επενδύσεων, της ανάλυσης των 

αναμενόμενων δεικτών, των δεικτών κερδοφορίας, ρευστότητας και απόδοσης. Ο 

υπεύθυνος παρακολούθησης της υλοποίησης και του ελέγχου του προγράμματος 
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(διοικητής προϊόντος) συμβουλεύεται συχνά το πρόγραμμα και σε καμία περίπτωση 

δεν το αγνοεί (Πανηγυράκης, 2003).   

 

Τα εφεδρικά προγράμματα ακολουθούν την κατεύθυνση και στοχεύουν το τελικό 

αποτέλεσμα του αρχικού προγράμματος. Η μοναδική διαφορά τους είναι πως τα 

εφεδρικά προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. Η επαναπληροφόρηση χρησιμοποιείται 

για τη διόρθωση διάφορων σημείων στο πρόγραμμα, η οποία διεκπεραιώνεται με την 

επαναληπτική έρευνα για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσει η εταιρεία για να 

φτάσει στον τελικό στόχο. Η περίληψη στο τέλος του προγράμματος συντάσσεται 

για πρακτικούς σκοπούς, αφού παρουσιάζει το πρόγραμμα συμπυκνωμένο. Η 

κατανόηση της ουσίας επώνυμων προϊόντων και η ακριβής εφαρμογή των αρχών του 

στρατηγικού διοικητικού μάρκετινγκ αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία για την 

κατανόηση της μεταβιομηχανικής κοινωνίας του σήμερα (Πανηγυράκης, 2003).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διαφήμιση 
 

4.1 Ορισμός 

“Η διαφήμιση αποτελεί ένα στοιχείο του προωθητικού μίγματος που εντάσσεται στα 

πλαίσια της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Ορίζεται ως κάθε απρόσωπη μορφή 

παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών με πληρωμή από 

αναγνωρισμένο εγγυητή ή διάδοχο” (Ζώτος, 2000, σελ. 21–22). Το προωθητικό 

μίγμα εκτός της διαφήμισης εμπεριέχει και τα ακόλουθα στοιχεία: την προώθηση 

πωλήσεων, τις προσωπικές πωλήσεις, τις εκθέσεις, τη δημοσιότητα και τη χορηγία. 

Η διαφήμιση, η προώθηση των πωλήσεων και η δημοσιότητα είναι τα 3 στοιχεία τα 

οποία διαπλάθουν μια απρόσωπη σχέση μαζικής επικοινωνίας με το καταναλωτικό 

κοινό (Ζώτος, 2000).  

 

Η διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πομπός ο οποίος εκπέμπει προς το 

καταναλωτικό κοινό τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά του προϊόντος για να ενημερώσει, για να δημιουργήσει και να 

διαπλάσει την εικόνα του προϊόντος. Η διαφήμιση μπορεί επίσης να σχηματίσει μια 

στάση θετικότητας ή να αντιστρέψει μια στάση αρνητικότητας για ένα προϊόν, να 

προβάλλει ένα προϊόν για τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του και να 

κοινοποιήσει τις ειδικές του προσφορές (Ζώτος, 2000). 
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4.2 Είδη Διαφήμισης 

Η Διαφήμιση Προβολής του Προϊόντος (Display Advertising) προβάλλει το 

προϊόν με ποικίλους τρόπους. Υπογραμμίζει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, 

παρουσιάζει τις διάφορες ιδιότητες του, τις χρήσεις του και τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά του και ενημερώνει για την νομισματική του αξία. Η συγκεκριμένη 

διαφήμιση συστήνει το προϊόν στον/στην καταναλώτρια και αποτελεί το μέσο 

γνωριμίας (Ζώτος, 2000). 

 

Η Διαφήμιση Πρωτογενούς ή Πρωταρχικής Ζήτησης (Primary Demand 

Advertising) έχει ως στόχο την αύξηση ζήτησης μίας κατηγορίας προϊόντος ή ενός 

κλάδου δημιουργώντας μια θετική στάση σε αυτή την κατηγορία ή τον κλάδο. 

Σχεδιάζεται για το καταναλωτικό κοινό και απευθύνεται σε αυτό. Ένα παράδειγμα 

αυτής της διαφήμισης είναι “η ένωση παραγωγών εσπεριδοειδών ή το υπουργείο 

γεωργίας, για τη μεγαλύτερη κατανάλωση πορτοκαλιών” (Ζώτος, 2000, σελ. 42). 

 

Η Διαφήμιση που Εστιάζει το Ενδιαφέρον της στη Ζήτηση του Επώνυμου 

Προϊόντος (Selective Demand Advertising) βρίσκεται σε αντίθετη θέση από τη 

διαφήμιση της πρωταρχικής ζήτησης και έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. 

Σχεδιάζεται και απευθύνεται στους αναποφάσιστους καταναλωτές. Ο στόχος αυτής  

της διαφήμισης είναι να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό, να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη μίας θετικής στάσης προς το προϊόν και να πείσει για τη χρησιμότητα του. 

Προβάλλει τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα και αναφέρει τον ανταγωνισμό θέλοντας να τονίσει την ανωτερότητα 

του διαφημιζόμενου προϊόντος (Ζώτος, 2000). 
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Η Διαφήμιση Εμπιστοσύνης–Προσήλωσης προς το Προϊόν (Brand Loyalty 

Advertising) έχει ως στόχο “τη δημιουργία, τη διατήρηση ή την αύξηση της 

εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν” 

(Ζώτος, 2000, σελ. 42). Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές/καταναλώτριες έχουν 

απόλυτη εμπιστοσύνη στο επώνυμο προϊόν και έτσι αντιστέκονται στα προϊόντα των 

ανταγωνιστικών εταιριών. Η κατανάλωση ή η χρήση του επώνυμου προϊόντος 

πραγματοποιείται πολλαπλές φορές, λόγω των επιδράσεων, των συμβολισμών και 

των συναισθηματικών παρορμήσεων που προκάλεσε η διαφήμιση. Αυτή η σταθερή 

σχέση εμπιστοσύνης και προσήλωσης επιτρέπει την αύξηση της τιμής του 

προϊόντος. Το πιστό καταναλωτικό κοινό θα παραβλέψει την αυξημένη νομισματική 

αξία του προϊόντος, αφού τίποτα δε θα ξεπεράσει τη συμβολική του αξία που 

διαμορφώθηκε από τις διαφημίσεις (Ζώτος, 2000).  

 

Η Διαφήμιση Προώθησης των Πωλήσεων (Sales Promotion Advertising) έχει ως 

στόχο το πιθανό καταναλωτικό κοινό. Η συγκεκριμένη διαφήμιση προκαλεί το 

καταναλωτικό κοινό να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, με την οποία θα αυξηθούν 

οι πωλήσεις. Προβάλλει ένα σύντομο μήνυμα, όπου εκπέμπει πληροφορίες για 

εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, έναρξη διαγωνισμών και παροχή κουπονιών και 

δώρων. Η ενημέρωση όλων των προαναφερόμενων είναι ένας τρόπος προώθησης 

των πωλήσεων, αφού σπρώχνει το καταναλωτικό κοινό στην αγορά και την 

κατανάλωση (Ζώτος, 2000). 

 

Η Διαφήμιση Λιανοπωλητών (Retail Advertising) διαχωρίζεται σε δύο 

προαναφερόμενα είδη διαφημίσεων: (α) τη διαφήμιση προβολής και (β) τη 
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διαφήμιση προώθησης. Το πρώτο είδος εξυπηρετεί στη δημιουργία της καλής 

εικόνας και στην ενημέρωση για το προϊόν, ενώ το δεύτερο στην εξάντληση του 

αποθέματος το προϊόντων. Η διαφήμιση λιανοπωλητών χρησιμοποιείται από 

μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, οι οποίες με την πάροδο τα χρόνων καθιέρωσαν τη δική 

τους γραμμή προϊόντων με την ονομασία του καταστήματος (private label)  και τα 

προϊόντα χωρίς επωνυμία (No Name, Generic) (Ζώτος, 2000). 

 

H Γενική Διαφήμιση μιας Επιχείρησης, ενός Οργανισμού, ενός Φορέα 

(Institutional Advertising) ονομάζεται και διαφήμιση δημοσίων σχέσεων (Public 

Relations Advertising). Στοχεύει αρχικά στην απόκτηση της υποστήριξης και της 

εύνοιας του κοινού και τελικά με έμμεσο τρόπο στην προώθηση των πωλήσεων ενός 

προϊόντος. Η απόκτηση της υποστήριξης και της εύνοιας του κοινού επιτυγχάνεται 

μέσω της προβολής των δραστηριοτήτων, των απόψεων και των προβλημάτων του 

φορέα (Ζώτος, 2000). 

 

Η Συνδεδεμένη ή Συνεργατική Διαφήμιση (Cooperative Advertising) 

αναλαμβάνεται από περισσότερους από ένα φορείς και διαφημίζει ένα ή 

περισσότερα προϊόντα. Η συνδεδεμένη διαφήμιση αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας 

μεγάλης διάρκειας και συνδέεται με την υψηλή δαπάνη. Τα πλεονεκτήματα της είναι 

η σχετική μείωση των δαπανών, αφού το κόστος διαμερίζεται σε δύο ή 

περισσότερους φορείς και η διευκόλυνση της εγκατάστασης των νέων προϊόντων 

που εισέρχονται στην αγορά, λόγω του ότι το νέο προϊόν σχετίζεται με ένα 

επιτυχημένο προϊόν που υπάρχει πολλά χρόνια στην αγορά (Ζώτος, 2000). 
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4.3 Διαφήμιση και Υποκειμενική Διαφοροποίηση Προϊόντων 

Η διαφήμιση πληροφορεί για τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και ενημερώνει για 

τις ειδικές προσφορές. Δημιουργεί μια στάση θετικότητας για το προϊόν που 

διαφημίζει, επηρεάζει και πείθει το καταναλωτικό κοινό να αγοράσει το προϊόν και 

μεταμορφώνει τους απλούς καταναλωτές/καταναλώτριες σε 

καταναλωτές/καταναλώτριες εμπιστοσύνης-προσήλωσης (Brand Loyals). Για τη 

διαφοροποίηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος από το τεράστιο πλήθος των 

ανταγωνιστικών προϊόντων, η διαφήμιση δεν περιορίζεται μόνο στα χαρακτηριστικά 

και τις ιδιότητες του (Ζώτος, 2000).  

 

Χρησιμοποιεί με τρόπο στρατηγικό το στοιχείο της μοναδικότητας για να 

αξιοποιήσει συμβολισμούς, για να επηρεάσει το θυμικό του/της 

καταναλωτή/καταναλώτριας και για να αξιοποιήσει τις κοινωνικές ομάδες αναφοράς 

(Reference Groups) και τις ομάδες στις οποίες επιθυμεί να ανήκει το καταναλωτικό 

κοινό (Aspiration Groups). Η διαφήμιση με την χρήση του στοιχείου της 

μοναδικότητας μπορεί να προσδώσει νέα χαρακτηριστικά στο διαφημιζόμενο 

προϊόν, να το εμπλουτίσει με γόητρο, να υπόσχεται με έμμεσο τρόπο ένα νέο τρόπο 

ζωής μέσω της χρήσης ή της κατανάλωσης του προϊόντος. Μέσα από τις 

συγκεκριμένες ενέργειες της διαφημίσης γεννιούνται “προϋποθέσεις της 

υποκειμενικής διαφοροποίησης του προϊόντος (Subjective Differentiation) από τα 

αντίστοιχα ομοειδή του” (Ζώτος, 2000, σελ. 65).  

 

Συνοπτικά, η μοναδικότητα ενός επώνυμου προϊόντος προβάλλεται μέσα από τον 

τρόπο που παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του, τον τρόπο με τον 
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οποίο διαπλάθεται η εικόνα του και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται και 

διαμορφώνεται η άποψη του/της καταναλωτής/καταναλώτριας για τη 

διαφορετικότητα του. Το επώνυμο προϊόν επιδιώκεται να είναι ξεχωριστό, αλλά 

πρέπει χωρίς καμία αμφιβολία να φαίνεται ότι είναι ξεχωριστό από τα 

ανταγωνιστικά επώνυμα προϊόντα (Ζώτος, 2000).  

 

Η διαδικασία για την υποκειμενική διαφοροποίηση του επώνυμου προϊόντος δεν 

επιτυγχάνεται με μηχανιστικό και αυτόματο τρόπο, αλλά με προσεκτικό 

μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό. Η μεγάλη διάρκειας 

διαδικασία αποτελεί πολυδάπανη, λόγω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της 

παραγωγής των διαφημίσεων και της αγοράς χρόνου για την προβολή των 

διαφημίσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία, αν και 

χρονοβόρα και πολυέξοδη,  κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μιας 

εταιρείας (Ζώτος, 2000). 

 

4.4 Προσέγγιση Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results (DAGMAR) 

Η προσέγγιση DAGMAR (σε ελεύθερη μετάφραση η οριοθέτηση των 

διαφημιστικών στόχων για τα προκαθορισμένα αποτελέσματα της διαφήμισης) 

σχεδιάστηκε το 1961 από τον Colley για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού του 

διαφημιστικού προγράμματος. Αποτελεί μέθοδος για την οριοθέτηση των 

αντικειμενικών στόχων και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της διαφήμισης. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα που συνιστάται από 

τέσσερα μέρη (Ζώτος, 2000). 
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Το πρώτο μέρος αφορά τη διαφήμιση ως μια διαδικασία επικοινωνίας. Η αφετηρία 

αυτής της διαδικασίας είναι η αναγνώριση του διαφημιζόμενου προϊόντος από το 

καταναλωτικό κοινό. Ακολουθούν η συγκρότηση της εικόνας του προϊόντος, ο 

σχηματισμός των προτιμήσεων και η διαμόρφωση των στάσεων προς αυτό. Τέλος 

καταλήγουμε στη διάπλαση μιας αγοραστικής συμπεριφοράς. Η διαδικασία 

επικοινωνίας επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός και οι 

δυνητικοί καταναλωτές. Το δεύτερο μέρος του άξονα σχετίζεται με τη σχολαστική 

διατύπωση των στόχων της διαφήμισης. Η στόχοι, οι οποίοι διατυπώνονται γραπτά 

με μετρήσιμα μεγέθη, θα πρέπει να αφορούν ένα συγκεκριμένο κοινό και μια 

προκαθορισμένη χρονική περίοδο (Ζώτος, 2000).     

 

Το τρίτο μέρος σχετίζεται με την έρευνα που διεκπεραιώθηκε πριν τον καθορισμό 

των στόχων. Η διοίκηση, το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα “δημιουργικού” του 

διαφημιστικού γραφείου της επιχείρησης οφείλουν να γνωρίζουν την αγοραστική 

συμπεριφορά και τα κίνητρα του καταναλωτικού κοινού. Η συγκεκριμένη γνώση 

είναι απολύτως απαραίτητη για την οριοθέτηση των στόχων της διαφήμισης. Το 

τέταρτο μέρος του άξονα συνιστάται από της μεθόδους αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της διαφήμισης. Τα επακόλουθα της διαφήμισης θα πρέπει να 

ελέγχονται, έτσι ώστε να καθορίζεται το ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας και κατά 

πόσο ωφελήθηκαν ή πληγώθηκαν τα κέρδη της επιχείρησης. Οι μέθοδοι 

αξιολόγησης αποτελούν σημαντικά και απαραίτητα εργαλεία στην όλη διαδικασία, 

και για αυτό θα πρέπει να καθορίζονται μαζί με τους αντικειμενικούς στόχους 

(Ζώτος, 2000).   
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Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποβλέπει την αποδοχή του προϊόντος από το 

καταναλωτικό κοινό. Ακολουθεί μια πορεία επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία 

μπορεί να ιεραρχηθεί σε τέσσερα στάδια (σχεδιάγραμμα 4.1). Στο πρώτο στάδιο, σε 

πρώτη φάση ο/η καταναλωτής/καταναλώτρια αγνοεί την ύπαρξη του προϊόντος 

(Unaware). Όταν η επιχείρηση ενημερώνει τους/τις καταναλωτές/καταναλώτριες 

μέσω μίας διαφήμισης, τότε προχωρά στη δεύτερη φάση (του πρώτου σταδίου) όπου 

επιτυγχάνεται η συνειδητοποίηση της ύπαρξης του επώνυμου προϊόντος 

(Awareness). Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της κατανόησης (Comprehension and 

Image), η διαφήμιση πληροφορεί για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, δημιουργεί μια καλή εικόνα για αυτό και επισημαίνει τα ωφελήματα που 

θα λάβει το καταναλωτικό κοινό μέσω της χρήσης ή της κατανάλωσης του 

προϊόντος  (Ζώτος, 2000). 

 

Στο τρίτο  στάδιο ο στόχος είναι οι δυνητικοί καταναλωτές και η διαμόρφωση της 

στάσης τους απέναντι στο επώνυμο προϊόν (Attitude). H στάση του δυνητικού 

καταναλωτή, είτε αυτή είναι αρνητική είτε θετική, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα. Η 

αρνητική στάση αρχικά θα ουδετεροποιηθεί και αργότερα θα κινηθεί προς μια 

καλύτερη κατεύθυνση. Η θετική στάση θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί. Στο τέταρτο 

στάδιο καταλήγουμε στις διάφορες δράσεις του καταναλωτικού κοινού (Action), 

όπως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το προϊόν και έτσι την αναζήτηση 

περισσότερων πληροφοριών για αυτό, η δοκιμαστική αγορά και η αγορά 

επαναλαμβανόμενης βάσεως (Ζώτος, 2000).   
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Σχεδιάγραμμα 4.1: Ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης 

 

 

  Δεν γνωρίζει το προϊόν              Ενημερώνει για                         Κατανόηση και 

                     ο καταναλωτής                         το επώνυμο προϊόν                        Διαμόρφωση   

           (Unaware)                 (Awareness)                Εικόνας 

                            (Comprehension  

                            and Image) 

 

 

                   Διαμόρφωση                               Δράση: Εκδηλώνεται  

                Στάσης απέναντι        με την αγορά 

                                              στο προϊόν                               του προϊόντος 

      (Attitude)                      (Action) 

 

 

Πηγή: Ζώτος, 2000, σελ. 87 

 

Η προσέγγιση DAGMAR κρίθηκε αρνητικά από τον T. Abler, ο οποίος διαφωνεί με 

τα στάδια της ιεραρχικής κλιμάκωσης των αποτελεσμάτων της διαφήμισης και τη 

μέτρηση της απόδοσης της διαφήμισης μέσω των πωλήσεων. Συγκεκριμένα 

αναφέρει πως η DAGMAR δε λαμβάνει υπόψη το σημαντικό ρόλο που έχει η 

εμπειρία στον/στην καταναλωτή/καταναλώτρια. Μέσα από την περιγραφή των 

ιεραρχικών σταδίων αποδεικνύει πως δεν κατανοεί στο έπακρο τις λειτουργίες του 

ανθρώπινου εγκέφαλου. Η κριτική προσέγγιση του T. Abler θεωρείται προοδευτική, 

λόγω του ότι ανοίγει ένα νέο δρόμο προς την επιστήμη του νευρικού συστήματος 

(Neuroscience) (Ζώτος, 2000). 

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λαμβάνει και μεταχειρίζεται ταυτοχρόνως τις διάφορες 

πληροφορίες, ενώ παράλληλα τις ταξινομεί. Η δίοδος της πληροφόρησης 

χαρακτηρίζεται για την ιεραρχική κλιμάκωση της, ένα στοιχείο το οποίο αποτέλεσε 

τη θεμέλιο λίθο για τη προσέγγιση Dagmar. Καθώς όμως οι πληροφορίες ταξιδεύουν 

ιεραρχικά από στάδιο σε στάδιο αξιοποιούνται ταυτόχρονα από τη γνωστική 

(Cognitive) και τη συγκινησιακή (Affective) λειτουργία του εγκεφάλου. Σημαντικό 
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είναι να αναφερθεί πως οι δύο συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου 

αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Η προσέγγιση της ιεραρχικής κλιμάκωσης 

αποκλειστικά υποφέρει από μεγάλες ελλείψεις. Η διαφημιστικές εκστρατείες θα 

έπρεπε να ακολουθούν μια άρτια προσέγγιση όπου θα λαμβάνονται υπόψη και οι 

παράγοντες της εμπειρίας, της συγκίνησης και της γνώσης (Ζώτος, 2000).   

 

4.5 Το Μοντέλο Attention, Interest, Desire, Action (AIDA) 

Το μοντέλο AIDA (Προσοχή, Ενδιαφέρον, Επιθυμία, Δράση) ξεκίνησε ως μια απλή 

ιδέα το 1898 από τον καινοτόμο της διαφήμισης E. Lewis (1872–1948). H 

συγκεκριμένη ιδέα χρησιμοποιήθηκε και αναπτύχθηκε από τους E. Strong, P. Kotler, 

A. Peterson, R. Anderson και T. Barry. Ο C. Russel ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε το ακρώνυμο AIDA σε άρθρο του το 1921. Το μοντέλο AIDA 

αποτελεί τα θεμέλια της στρατηγικής του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. 

Αποτελείται από τέσσερα βασικά βήματα (σχεδιάγραμμα 4.2), τα οποία 

υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση θα κερδίσει το καταναλωτικό 

κοινό (Atkinson et al., 2014).  
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Σχεδιάγραμμα 4.2: Μοντέλο AIDA 

 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Συνειδητοποίηση της ύπαρξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας μέσα από μία 

διαφήμιση που μαγνητίζει το βλέμμα ή από μία εντυπωσιακή προσφορά. 
 

 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

 Ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας, τα οποία ωφελούν το  

καταναλωτικό κοινό 

 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ 

Η επωνυμία πείθει τους καταναλωτές 

πως το προϊόν ή η υπηρεσία θα 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους 
 
 

ΔΡΑΣΗ 

Η διαδικασία για την αγορά 

γίνεται όσο πιο απλή και  

εύκολη γίνεται 
 

 

 

 

 

 
                 ΠΩΛΗΣΗ 
 

 

Πηγή: Atkinson et al., 2014, σελ. 243 

 

Το πρώτο βήμα και ο πρώτος στόχος αφορά την προσοχή των 

καταναλωτών/καταναλωτριών (Attention). Η κατάκτηση της προσοχής του 

καταναλωτικού κοινού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα εντυπωσιακό 

σλόγκαν, το οποίο θα προσφέρει μία έκπτωση ή κάτι δωρεάν ή θα παρουσιάζει την 

επίλυση ενός προβλήματος. Η στιγμιαία κατάκτηση της προσοχής ενός ατόμου θα 

πρέπει να σχηματιστεί σε γνήσιο ενδιαφέρον (Interest). Η μετατροπή της προσοχής 

σε ενδιαφέρον αποτελεί το δεύτερο βήμα του μοντέλου και θα πραγματοποιηθεί 

καλύτερα μέσα από την περιεκτική και σύντομη προβολή των πλεονεκτημάτων του 



68 
 

προϊόντος για τον/την καταναλωτή/καταναλώτρια. Η στεγνή παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος δεν συνιστάται (Atkinson et al., 2014).  

 

Ακολουθούν οι συμβουλές για το προϊόν, οι οποίες διαμορφώθηκαν από 

αποτελέσματα ερευνών, οι ισχυρισμοί για τη σίγουρη επιτυχία του προϊόντος και την 

επίλυση του προβλήματος και οι διάφορες καταθέσεις από μάρτυρες, οι οποίοι έχουν 

δοκιμάσει το προϊόν. Όλα αυτά οδηγούν στο τρίτο βήμα όπου πλέον ο/η 

καταναλωτής/καταναλώτρια έχει φτάσει στο συναίσθημα της επιθυμίας για το 

προϊόν και τους πολυάριθμους λόγους για να αγοράσει το προϊόν (Desire). Το μέσο 

εκπλήρωσης της επιθυμίας ανήκει στο τέταρτο βήμα όπου ο καταναλωτής θα δράσει 

(Action). Σε μια τηλεοπτική διαφήμιση το μέσο εκπλήρωσης της επιθυμίας μπορεί 

να είναι ένας αριθμός τηλεφώνου, μια ιστοσελίδα ή το όνομα ενός καταστήματος. 

Στο τέταρτο βήμα η επιχείρηση πρέπει να παρέχει τον ευκολότερο και γρηγορότερο 

τρόπο αγοράς για τον καταναλωτή (Atkinson et al., 2014). 

 

Η κινηματογραφική βιομηχανία χρησιμοποιεί τακτικά το μοντέλο AIDA. H 

διαφημιστική εκστρατεία μιας ταινίας ξεκινά μήνες πριν τη προβολή της με την 

τοποθέτηση γιγαντιαίων πινάκων με αφίσες έτσι ώστε να τραβήξουν την προσοχή 

των περαστικών (Attention). Ακολούθως δημοσιεύονται μικρά βίντεο για την ταινία 

(Teaser Trailer), τα οποία αποκαλύπτουν ελάχιστα στοιχεία από την πλοκή έτσι ώστε 

να κινήσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των ακροατών (Interest). Το 

συγκεκριμένο βίντεο μέσα σε μερικά λεπτά καταφέρνει να καθηλώσει τον ακροατή 

και να τον αιχμαλωτίσει, αφού θα περιμένει για περισσότερες αποκαλύψεις. Το 

συναίσθημα της επιθυμίας καταφτάνει στους ακροατές όταν δημοσιεύεται το 
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ολοκληρωμένο βίντεο (trailer), το οποίο παρουσιάζει όλα τα κύρια σημεία της 

πλοκής (desire). Συνήθως εμπεριέχει μεγάλες εκρήξεις, ειδικά εφέ και έξυπνες 

ατάκες για να εντυπωσιάσει το κοινό. Την εβδομάδα της προβολής της ταινίας 

κάνουν την είσοδο τους οι διαφημίσεις στις εφημερίδες και την τηλεόραση 

υπογραμμίζοντας την ημερομηνία προβολής της ταινίας. Το καταναλωτικό κοινό 

προσκαλείται να αγοράσει το εισιτήριο για την ταινία (action) (Atkinson et al., 

2014). 

 

Ένα παράδειγμα διαφημιστικής εκστρατείας η οποία ακολούθησε το μοντέλο AIDA, 

ήταν εκείνη για την ταινία The Blair Witch Project του 1999. Πριν την πρώτη 

προβολή της ταινίας δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα για το κοινό η οποία παρουσίαζε  

αποκλειστικές πληροφορίες για τo γενικό πλαίσιο της ταινίας. Υπήρχαν 

αποσπασματικές σκηνές, οι οποίες αποκάλυπταν ελάχιστα για την ιστορία της 

ταινία, αλλά ταυτοχρόνως αρκετά για να κινήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Η 

ιστοσελίδα είχε κερδίσει τεράστια προσοχή και για αυτό δημοσιεύονταν συνεχώς 

ηχητικά αρχεία και αποσπασματικά βίντεο, έτσι ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον 

χωρίς να κουράσει το κοινό. Με την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών 

δημιουργήθηκε ένας μύθος γύρω από την ταινία, αφού η πρωταγωνίστρια ήταν 

μάγισσα. Ο μύθος της μάγισσας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το συναίσθημα της 

επιθυμίας στο κοινό (Atkinson et al., 2014). 

 

Την εβδομάδα της προβολής της ταινίας οι υπεύθυνοι της διαφημιστικής 

εκστρατείας δήλωσαν πως υπήρχε περιορισμένος αριθμός παραστάσεων και 

περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. Αποτέλεσμα αυτού, οι παρορμητικές αγορές 
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εισιτηρίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η δημιουργία της ταινίας είχε κοστίσει 

μόλις 35000 δολάρια, ενώ οι εισπράξεις από τα εισιτήρια περισσότερα από 280 

εκατομμύρια (Atkinson et al., 2014). 

 

4.6 Το “Πλέγμα” των Rossiter και Percy 

Το “πλέγμα” των Rossiter και Percy αποτελεί μια βελτιωμένη άποψη του 

διαφημιστικού σχεδιασμού. Στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες εκ των οποίων ο 

ένας είναι το επίπεδο ανάμιξης του καταναλωτή στην απόφαση του για την αγορά 

ενός προϊόντος. Ο δεύτερος άξονας αποτελείται από την παρακίνηση του 

καταναλωτή (Motivation) που επηρεάζεται από πληροφοριακούς (Informational) και 

μεταλλακτικούς (Transformational) παράγοντες. Το πλέγμα εμπεριέχει την 

ενημέρωση του προϊόντος, τη στάση του καταναλωτή και τις διαφημιστικές τεχνικές 

που υιοθετούνται στο διαφημιστικό σχεδιασμό (Ζώτος, 2000). 

 

Η ενημέρωση για το προϊόν (Brand Awareness) θεωρείται απαραίτητος 

επικοινωνιακός στόχος και χωρίζεται σε δύο τμήματα (σχεδιάγραμμα 4.3). Το πρώτο 

τμήμα είναι η αναγνώριση του προϊόντος (Brand Recognition) στο κατάστημα 

πώλησης και το δεύτερο η ανάκληση του στη μνήμη του καταναλωτή (Brand Recall) 

πριν από την ενέργεια της αγοράς. Όταν η ενημέρωση έχει ως βάση την αναγνώριση 

του προϊόντος, τότε η διαφήμιση προβάλλει τη συσκευασία, τα χρώματα και έτσι την 

οπτική ταυτότητα του. Με αυτό τον τρόπο ο/η καταναλωτής/καταναλώτρια μπορεί 

να αναγνωρίσει αμέσως το διαφημιζόμενο προϊόν και με ευκολία (Ζώτος, 2000).  
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Σχεδιάγραμμα 4.3: Το πλέγμα των Rossiter και Percy 

 

 

Ενημέρωση Επώνυμου Προϊόντος 

(Brand Awareness) 

 

 

                 Αναγνώριση επώνυμου                   Ανάκληση στη μνήμη του 

                 προϊόντος    καταναλωτή του επώνυμου 

                                                                                       προϊόντος 

                 (Brand Recognition)                      (Brand Recall)  

                          ●  Στο σημείο πώλησης του προϊόντος     ●  Πριν από την αγορά του προϊόντος                          

                           

Στάση του καταναλωτή απέναντι στο επώνυμο προϊόν 

(Brand Attitude) 

 

 

       Τύπος Παρακίνησης – Ώθησης (Type of Motivation) 

                                   Πληροφοριακή (Informational)            Μεταλλακτική (Transformational) 

                                Αρνητική Παρακίνηση – ώθηση                   Θετική Παρακίνηση – ώθηση  

                                  (Negative motivation)                                   (Positive Motivation) 

 

Χαμηλή Ανάμειξη         Τυπικές Γενικές Κατηγορίες Προϊόντος    Τυπικές Γενικές Κατηγορίες 

(Low Involvement)          ● Ασπιρίνη               

● Η εμπειρία του                ● Απορρυπαντικά               ● Γλυκά              

  καταναλωτή που              ● Γάλα φρέσκο ελαφρύ (χαμηλά λιπαρά)  ● Φρέσκο γάλα με όλα τα λιπαρά   

  προέρχεται από τη           ● Βιομηχανικά προϊόντα σειράς                 ● Βιβλίο επιστημονικής φαντασία 

  δοκιμή του προϊόντος 

  είναι αρκετή      

            Κατηγορίες καταναλωτών   
              ● Υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης-προσήλωσης στο προϊόν 

              ● Αυτοί που αλλάζουν μάρκες προϊόντων, έχουν όμως θετική 

    στάση απέναντι στο προϊόν  

          Τύπος 

       Απόφασης            

                                         Τυπικές Γενικές Κατηγορίες Προϊόντος    Τυπικές Γενικές Κατηγορίες 

                                            ● Διακοπές ταξίδια 

   ● Φούρνος μικροκυμάτων                          ● Ρούχα – μόδα 

                ● Ασφάλεια ζωής             ● Αυτοκίνητα 

   Υψηλή Ανάμειξη ● Ανακαίνιση σπιτιού            ● Η διαμόρφωση εικόνας ενός 

 (High Involvement)         ● Νέα βιομηχανικά προϊόντα                        οργανισμού ή μιας επιχείρησης 

 ● Πριν από την αγορά                                                                              

   του προϊόντος                                                      

   απαιτείται έρευνα                                         Κατηγορίες καταναλωτών 

   για να πεισθεί                          ● Νέοι χρήστες στην κατηγορία του προϊόντος                      

   ο καταναλωτής          ● Αυτοί που αλλάζουν μάρκες προϊόντων, χωρίς να χρησιμοποιούν  

                              το συγκεκριμένο προϊόν 

          ● Αυτοί που είναι άλλων επώνυμων προϊόντων 

           υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης-προσήλωσης 

   

 
 

 

 

Πηγή: Ζώτος, 2000, σελ. 102 
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Η εύκολη και γρήγορη αναγνώριση στα διάφορα σημεία πώλησης, βοηθά να 

πραγματοποιηθούν περίπου οι μισές επιλογές ενός επώνυμου προϊόντος από το 

καταναλωτικό κοινό. Η επίδειξη του προϊόντος στο ράφι ενός καταστήματος 

υπενθυμίζει προς τον/την καταναλωτή/καταναλώτρια την ανάγκη που έχει για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Σε κάποιες περιπτώσεις η έκθεση του προϊόντος 

καταλήγει σε παρορμητική αγορά, αφού το ίδιο το προϊόν δημιουργεί την ανάγκη 

της αγοράς στον/στην καταναλωτή/καταναλώτρια. Οι διαφημιστικές εκστρατείες 

εστιάζουν στην ανάγκη του καταναλωτικού κοινού σε μια γενική κατηγορία 

προϊόντων (ή τη δημιουργούν) και στην συγκεκριμένη ανάγκη για το διαφημιζόμενο 

επώνυμο προϊόν. Συνδυάζεται έτσι το στοιχείο της αναγνώρισης του επώνυμου 

προϊόντος με το στοιχείο της ανάγκης του καταναλωτικού κοινού σε μια κατηγορία 

προϊόντων (Ζώτος, 2000). 

 

Όταν η ενημέρωση βασίζεται στην ανάκληση και τη μνήμη του/της 

καταναλωτή/καταναλώτριας, τότε η διαφήμιση στηρίζεται στη συνδυαστική μάθηση 

(Associative Learning). Η τεχνική της συνδυαστικής μάθησης στοχεύει στην 

σύνδεση του επώνυμου προϊόντος με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η γενική 

κατηγορία και το συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν υπάρχουν ως μια ενοποιημένη ιδέα 

στην αντίληψη του καταναλωτικού κοινού. Για τη μέγιστη ανάκληση στη μνήμη του 

καταναλωτικού κοινού του επώνυμου προϊόντος, χρησιμοποιούνται διάφορες 

διαφημιστικές τεχνικές όπως οι παράξενες εκτελέσεις που θα κάνουν εντύπωση για 

τη διαφορετικότητα τους, οι μικρές “πιασάρικες” μελωδίες (Jingles) και η 

παρουσίαση του προϊόντος από ένα γνωστό παρουσιαστή που είναι αγαπητός στο 

κοινό (Ζώτος, 2000). 
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Η προβολή οποιουδήποτε επώνυμου προϊόντος, είτε μέσω της αναγνώρισης είτε της 

ανάκλησης, διαμορφώνει τη στάση του/της καταναλωτή/καταναλώτριας (Brand 

Attitude) σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την ανάμειξη του καταναλωτή 

(Involvement: κάθετος άξονας). Η ανάμειξη του/της καταναλωτή/καταναλώτριας 

είναι ανάλογη με τον κίνδυνο που υπάρχει στην αγορά του προϊόντος. Ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος είναι θεωρούμενος από το καταναλωτικό κοινό και όσο 

ψηλότερος είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάμειξη  του/της 

καταναλωτή/καταναλώτριας (Ζώτος, 2000). 

 

Η μεγάλη ανάμειξη (High Involvement) περιλαμβάνει την έρευνα και την 

αναζήτηση πληροφόρησης πριν από την αγορά. Όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλός 

συνεπάγεται ότι η ανάμειξη θα είναι μικρή (Low Involvement). Επομένως το 

καταναλωτικό κοινό που αναμειγνύεται ελάχιστα, δεν αναζητά πληροφορίες, ούτε 

ασχολείται με τις διαφημίσεις και τις λεπτομέρειες. Αγοράζει έτσι το επώνυμο 

προϊόν με ευκολία (Ζώτος, 2000). 

 

Το δεύτερο διαμορφωμένο επίπεδο της στάσης του καταναλωτικού κοινού αφορά τα 

κίνητρα (Motives: οριζόντιος άξονας) για την αγορά του προϊόντος. Η αγοραστική 

συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου διαπλάθεται με βάση κάποια συγκεκριμένα 

κίνητρα. Η πράξη της αγοράς του προϊόντος πραγματοποιείται για να ικανοποιήσει 

αυτά τα κίνητρα. Το πλέγμα των Rositter και Percy ακολουθεί την ανάλυση του 

Fennell ο οποίος προτείνει οχτώ διαφορετικά κίνητρα (σχεδιάγραμμα 4.4) (Ζώτος, 

2000). 
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Σχεδιάγραμμα 4.4: Τα οχτώ βασικά κίνητρα για την αγορά προϊόντος 

 

 

    Περιγραφή Κινήτρου     Διαδικασία παρακίνησης ώθησης 

     

    Πληροφοριακά Κίνητρα 

    ● αρνητικά κίνητρα 

 

1. Απομάκρυνση του προβλήματος   →   Μείωση της έντασης και της ώθησης 

που υπάρχει         Ο καταναλωτής αντιμετωπίζει τώρα πρόβλημα. 

          Επιθυμεί ένα προϊόν που θα του λύσει το πρόβλημα. 

2. Αποφυγή του προβλήματος           →   Φόβος – Χαλάρωση 

      Ο καταναλωτής φοβάται μήπως αντιμετωπίσει στο 

      μέλλον πρόβλημα. Επιθυμεί την απόκτηση του  

      προϊόντος που θα τον βοηθήσει να μην εμφανιστεί 

      το πρόβλημα. 

3. Πλημμελής Ικανοποίηση             →    Απογοήτευση – Αισιοδοξία    
      Ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με το  

      προϊόν που χρησιμοποιεί. Ψάχνει για ένα καλύτερο 

      προϊόν.  

4. Προσέγγιση – Απομάκρυνση       →    Ανησυχία – Ηρεμία  

     Στον καταναλωτή αρέσουν ορισμένα χαρακτηριστικά 

     και ιδιότητες του προϊόντος, ενώ άλλα    

     χαρακτηριστικά  και ιδιότητες του δημιουργούν 

     απωθητική διάθεση. Ψάχνει να βρει ένα προϊόν που 

     θα βοηθήσει στην επίλυση αυτής της αντίφασης. 

   ● Εν μέρει αρνητικό κίνητρο  

 

1. Συνηθισμένη Έλλειψη                        →    Διατήρηση 

    Ο καταναλωτής διαπιστώνει ότι τελείωσε το προϊόν ή 

    ότι πρόκειται να τελειώσει. Επιθυμεί να το  

    αναπληρώσει και να εφοδιαστεί με το προϊόν.  

 

 

    Μεταλλακτικά Κίνητρα 

    ● Θετικά κίνητρα 

 

1. Απόλαυση Αισθήσεων                →    Αύξηση του κινήτρου – ώθησης  

     Ο καταναλωτής επιθυμεί μεγαλύτερη διέγερση  

     αισθήσεων. Απόλαυση του προϊόντος. 

2. Διανοητική Διέγερση                  →    Κατάσταση ανίας – Κατάσταση διέγερσης 

    Ο καταναλωτής επιθυμεί μεγαλύτερη διανοητική και 

    ψυχολογική διέγερση. Διερεύνηση των ιδιοτήτων του  

    προϊόντος, εξοικείωση με τις ιδιότητες και τις  

    χρήσεις του.  

3. Κοινωνική Αναγνώριση             →    Ο καταναλωτής διαβλέπει ευκαιρίες για κοινωνική  

            ανταμοιβή. Προσωπική αναγνώριση μέσα από τη 

           χρησιμοποίηση του προϊόντος.  

  

     

 

Πηγή: Ζώτος, 2000, σελ. 106 
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Τα αρνητικά κίνητρα σχετίζονται επί το πλείστον με την αναζήτηση πληροφόρησης. 

Οι διαφημίσεις εκπέμπουν την αναζητούμενη πληροφόρηση, αιτιολογώντας έτσι την 

επιλογή του επώνυμου προϊόντος. Τα θετικά κίνητρα σχετίζονται κυρίως με την 

εικόνα (Image), η οποία διαμορφώνεται από τη διαφήμιση. Η δύναμη της εικόνας 

έχει μεγάλη επίδραση στο κοινό, αφού με τη χρήση ή κατανάλωση του προϊόντος 

δημιουργείται η αίσθηση της κοινωνικής αναγνώρισης ή το συναίσθημα της 

αισθητικής και διανοητικής απόλαυσης (Ζώτος, 2000).  

 

Στο πλέγμα παρατηρούμε τα αρνητικά κίνητρα ως πληροφοριακά (Informational) 

και τα θετικά ως μεταλλακτικά (Transformational). Οι δύο συγκεκριμένοι όροι 

υιοθετήθηκαν από τον Wells.  Τα πληροφοριακά κίνητρα σχετίζονται με τη λογική, 

ενώ τα μεταλλακτικά με το θυμικό. Μία διαφήμιση για να είναι επιτυχημένη πρέπει 

να χρησιμοποιεί λογικά επιχειρήματα όπως και στοιχεία τα οποία θα κάνουν 

έκκληση στο θυμικό του καταναλωτικού κοινού (Ζώτος, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ήχος και Επωνυμία 
 

5.1 Εισαγωγή 

Ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή εκτίθεται συνεχώς σε ποικίλους ήχους. 

Στη σημερινή κοινωνία το μεγαλύτερο μέρος του ήχου οφείλεται στις διάφορες 

επιχειρήσεις. Οι πλείστες από αυτές δεν έχουν επίγνωση του ήχου που παράγουν και 

εκπέμπουν προς τα έξω, αγνοώντας έτσι τις ηχητικές επιδράσεις προς τους 

υπαλλήλους της επιχείρησης, τους πελάτες-καταναλωτές και γενικότερα την 

κοινωνία. Η δημιουργία μιας καλής ηχητικής εικόνας έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 

της πωλήσεις, να εξυψώσει τις αξίες της επωνυμίας και να βελτιώσει τα ποσοστά 

ικανοποίησης των καταναλωτών. Η συνειδητοποίηση της χρησιμότητας της σωστής 

διαχείρισης του ήχου και η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα οδηγεί στην έξοδο της 

επιχείρησης από την άγνοια και έτσι στον πλήρη έλεγχο του ήχου και το σχεδιασμό 

της ηχητικής ταυτότητας της επιχείρησης (Treasure, 2011).    

 

O ήχος μίας επιχείρησης μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με το κέρδος των πωλήσεων. 

Για να αποδείξει το συγκεκριμένο συσχετισμό, ακολουθεί μια πορεία εξερεύνησης 

της σχέσης μεταξύ του ήχου και της επωνυμίας. Κάθε χρόνο ξοδεύονται 

περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως για τη διαμόρφωση της 

εμφάνισης της κάθε επωνυμίας. Η διαδικασία διάπλασης της οπτικής ταυτότητας 

μίας επωνυμίας μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια. Οι μεγαλύτερες επωνυμίες 

παρέχουν ένα εξειδικευμένο βιβλίο όπου παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά και 

οι κανόνες για την κάθε χρήση της επωνυμίας όπως για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, 

τη συσκευασία και το αδειοδοτημένο εμπόρευμα (Treasure, 2011).      
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O ήχος είναι πιθανώς η τελευταία ανεξερεύνητη περιοχή στο μάρκετινγκ, λόγω της 

οπτικής εμμονής που εγκαταστάθηκε στη σημερινή κοινωνία μέσα από το πέρασμα 

των χρόνων. Στο χώρο του μάρκετινγκ η εικόνα έχει κυρίαρχο ρόλο, λόγω του ότι 

για το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η 

ενημέρωση ήταν αποκλειστικά οπτική (εφημερίδες και αφίσες). Οι αισθήσεις της 

όρασης και της ακοής χαρακτηρίζονται από το συγγραφέα ως δίδυμες με εξίσου 

σημαντικό ρόλο στο μάρκετινγκ λόγω του ότι και οι δύο μπορούν να μεταφέρουν 

ένα συγκεκριμένο μήνυμα και να μεταδοθούν στο ράδιο και την τηλεόραση. Για 

αυτό τις ονομάζει αισθήσεις μαζικής επικοινωνίας (Treasure, 2011). 

 

H επωνυμία για το καταναλωτικό κοινό ισοδυναμεί ταυτόχρονα με μία υπόσχεση και 

μία εμπειρία. Σε αυτές τις δύο πλευρές της επωνυμίας, ο ήχος μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο. Βέβαια το πόσο σημαντικός θα είναι ο ρόλος εξαρτάται από το 

προϊόν, την επωνυμία, την αγορά, τον τομέα και τη βάση των καταναλωτών. O ήχος  

μπορεί είτε να χτίσει είτε να διαλύσει μία επωνυμία. Η κάθε εταιρεία πρέπει να έχει 

επίγνωση του ήχου που δημιουργεί και μεταδίδει, έτσι ώστε αυτός να ενισχύει τις 

αξίες, τα πλεονεκτήματα και τον τόνο που συμβαδίζουν με την υπόσχεση, η οποία με 

τη σειρά της βελτιώνει της διάφορες πτυχές της εμπειρίας (Treasure, 2011). 

 

Η έρευνα της  Milward Brown Brandamp (2007) έδειξε ότι η μουσική είναι το 

πρώτο μέσο στις προτιμήσεις των ανθρώπων και το τελευταίο με το οποίο θα 

επέλεγαν να ζήσουν χωρίς. Η μουσική έχει τη δύναμη να ξυπνήσει αναμνήσεις, οι 

οποίες βρίσκονται κρυμμένες στο υποσυνείδητο, αφού συνδέεται με τα 

συναισθήματα και επηρεάζει τη διάθεση. Σήμερα οι επιχειρήσεις παύουν να 
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ανταγωνίζονται στο επίπεδο του προϊόντος, αλλά στο επίπεδο όπου το καταναλωτικό 

κοινό θα σχετίζεται συναισθηματικά με την επωνυμία. Η κάθε επιχείρηση χρειάζεται 

το προσωπικό της μουσικό προφίλ, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της 

σύνδεσης της επωνυμίας με τον καταναλωτή. Το μουσικό προφίλ μιας επιχείρησης 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη ηχητικής επωνυμίας, όπως για παράδειγμα η 

φωνή των αντιπροσώπων και το ηχητικό λογότυπο  (Lusensky, 2010). 

 

Η εταιρείες Heartbeats International και StrandbergHaage πραγματοποίησαν μία 

δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 70 επωνυμίες. Μερικές από αυτές ήταν η 

Rolex, η BMW, η Adidas, η Siemens και η ebay. Το 97% των συμμετεχόντων 

πιστεύει πως η μουσική μπορεί να ενισχύσει μία επωνυμία. Παρ’ όλα αυτά, μόνο 7 

στους 10 χρησιμοποιούν τη μουσική ως εργαλείο προώθησης της επωνυμίας τους. 

Επίσης, 7 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν πως η μουσική θα είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο για το μέλλον της επωνυμίας τους. Το 68% πιστεύει πως η μουσική είναι 

ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μίας επωνυμίας η οποία θα 

χαρακτηρίζεται για την συνέπεια και τη μοναδικότητα της (Lusensky, 2010). 

 

Οι επωνυμίες χρησιμοποιούν περισσότερο τις τηλεοπτικές διαφημίσεις για την 

προβολή της μουσικής ταυτότητας τους. Όπως παρατηρείται και στο σχεδιάγραμμα 

5.1, η χρήση της μουσικής σε ιστοσελίδες προτιμάται κατά 4% λιγότερο από τη 

χρήση σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ακολουθούν οι εμπορικοί χώροι (καταστήματα 

και γραφεία), η συνεργασία με καλλιτέχνη, οι μουσικές εκδηλώσεις, τα ραδιοφωνικά 

σποτ, τα μουσικά προϊόντα και τα ηχητικά λογότυπα (Lusensky, 2010).         
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Σχεδιάγραμμα 5.1: Τρόποι χρήσης της μουσικής από τις διάφορες επωνυμίες 

 

 

Πηγή: Lusensky, 2010, σελ. 17 

 
Μέσα από τη δημοσκόπηση φάνηκαν επίσης αρκετά αρνητικά στοιχεία. 7 στις 10 

επωνυμίες ξοδεύουν μόνο το 5% (ή κάποιες φορές και λιγότερο) του 

προϋπολογισμού πάνω στη μουσική. Μόνο 2 στις 10 επωνυμίες έχουν ηχητικό 

λογότυπο, ενώ παράλληλα το 62% των επιχειρήσεων δεν έχει διευκρινίσει ποιος 

είναι ο ήχος της επωνυμίας τους (Lusensky, 2010).    

 

Η διαδικασία επιλογής της ηχητικής ταυτότητας μίας επωνυμίας μπορεί να θεωρηθεί 

υποκειμενική. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, οι οποίοι αν τηρηθούν θα 

καθοδηγήσουν την επωνυμία στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ήχου. Ο πρώτος 

βασικός κανόνας αφορά το στοιχείο της μοναδικότητας. Σε καμία περίπτωση η 

μουσική ταυτότητα δεν πρέπει να μοιάζει με άλλη, αφού με αυτό τον τρόπο 

διαγράφεται η ουσία και η λειτουργία της ίδια της ταυτότητα. Δύο παρόμοιες 

μουσικές ταυτότητες θα δημιουργήσουν σύγχυση στο κοινό. Ο καταναλωτής πρέπει 
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να είναι σε θέση να αναγνωρίζει άμεσα και εύκολα την επωνυμία από τα πρώτα 

δευτερόλεπτα. Η μουσική πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και αξέχαστη. Ο δεύτερος 

κανόνας αφορά την ικανότητα του ήχου να αιχμαλωτίζει την προσοχή του 

καταναλωτή και να τη διατηρεί, όπως και την ικανότητα του να εισχωρεί στο μυαλό 

καθιστώντας αδύνατο το γεγονός να ξεχαστεί. Ένας ήχος ο οποίος ανακαλείται 

εύκολα δημιουργεί συναισθήματα αναγνωρισιμότητας και οικειότητας και για αυτό 

είναι πιο πειστικός (March, 2013).     

 

Ο επόμενος κανόνας υποδεικνύει ότι η μουσική ταυτότητα πρέπει να χαρακτηρίζεται 

για την ευελιξία της. Η μουσική επωνυμία πρέπει να ισορροπεί μεταξύ των 

πολλαπλών διαστάσεων που αντιπροσωπεύει, όπως τα ραδιοφωνικά σποτ και οι 

μουσικές εκδηλώσεις, και ταυτοχρόνως να παραμένει αναγνωρίσιμη ως την 

εκπροσώπηση της υπόσταση μίας ενιαίας και μεγαλύτερης ιδέας. Ο τελευταίος 

κανόνας εξηγεί τη σημαντικότητα της ειλικρίνειας και της τιμιότητας που απαιτείται 

από μια σοβαρή μουσική επωνυμία. Ο ήχος πρέπει να παρουσιάζει την ουσία της 

επωνυμίας και έτσι να συμβαδίζει με τις αξίες της και να κατανοεί τις αξίες του 

καταναλωτή. Η ειλικρίνεια της επωνυμίας μεταδίδει θετικά συναισθήματα και 

κερδίζει τον καταναλωτή (March, 2013).     
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5.2 Οι Τρόποι Χρήσης του Ήχου στην Επωνυμία και τη Διαφήμιση 

5.2.1 Η Φωνή στην Επωνυμία (Brand Voice)  

Η κάθε επωνυμία που εκφράζεται μέσα από την ανθρώπινη φωνή, πρέπει να 

καθορίζει μια συγκεκριμένη φωνή έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στον τρόπο 

που ακούγεται και αντιπροσωπεύεται προς τον πελάτη-καταναλωτή. Η επωνυμία 

φωνή συναντιέται σε τράπεζες ή σε παροχές στη μορφή της τηλεφωνικής συζήτησης. 

Δυστυχώς τις πλείστες φορές οι αντιπρόσωποι της επωνυμίας εκπαιδεύονται στο “τι” 

πρέπει να πουν και σχεδόν καθόλου στο “πώς”. Μία έρευνα από τη Soukup έδειξε 

πως για τη διαμόρφωση μιας καλής εντύπωσης η ομιλία έχει περισσότερη δύναμη 

από μια γραμμένη λέξη ή εικόνα (Treasure, 2011). 

 

Για την εύρεση της κατάλληλης φωνής για την επωνυμία απαιτείται η διεκπεραίωση 

μιας έρευνας η οποία αφορά τις αξίες και την προσωπικότητα της επωνυμίας και την 

κουλτούρα της επιχείρησης. Προτείνει μερικά ερωτήματα ως μία κατευθυντήρια 

γραμμή για την αναζήτηση της φωνής: Είναι αντρική ή γυναικεία; Είναι ώριμη ή 

νεανική; Είναι πιεστική ή χαλαρή; Ποια περιοχή χρησιμοποιεί; Ποια είναι η χροιά 

της; Ο ακριβής προσδιορισμός της φωνής μέσα από τις προαναφερόμενες ερωτήσεις 

δημιουργεί την αίσθηση της συνέπειας και της σταθερότητας στην προβολή και έτσι 

στη διαφήμιση της επωνυμίας. Διευκολύνει την εκπαίδευση των υπαλλήλων της 

εταιρείας, οι οποίοι θα έπρεπε να εκπαιδεύονται για το “πως” πρέπει να μιλούν όταν 

αντιπροσωπεύουν την επωνυμία μέσα από ένα οδηγό. Ο οδηγός της επωνυμίας φωνή 

πρέπει να είναι ξεκάθαρος, σταθερός, αξιόπιστος και κατανοητός από ολόκληρο το 

προσωπικό της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο η εμπειρία του πελάτη θα είναι όπως 

τη φαντάστηκε η ομάδα διαχείρισης της εταιρείας (Treasure, 2011). 
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 5.2.2 Η Μουσική στην Επωνυμία (Brand Music) 

Μερικές επωνυμίες κέρδισαν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού μέσα από το 

συσχετισμό τους με ένα κομμάτι μουσικής. Για παράδειγμα οι Βρετανικές 

Αερογραμμές χρησιμοποίησαν το “Ντουέτο των Λουλουδιών” από την όπερα Λακμέ 

του Λεό Ντελίμπ σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε τηλεφωνικές κλήσεις που 

βρίσκονταν σε αναμονή και μέσα στα αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της επιβίβασης 

και μετά την προσγείωση. Με το πέρασμα του χρόνου και με τη συνεχή χρήση του 

κομματιού, η συγκεκριμένη επωνυμία είχε συνδεθεί σθεναρά με τη συγκεκριμένη 

μουσική. Το “Ντουέτο των Λουλουδιών” μεταδίδει συναισθήματα γαλήνης, ηρεμίας, 

ομορφιάς, κλάσης και τιμητικής διάκρισης, τα οποία σχετίζονται και συμβαδίζουν με 

την ιδεολογία των Βρετανικών Αερογραμμών. Καμία άλλη επωνυμία δεν μπορεί 

πλέον να υιοθετήσει το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι, χωρίς να προβάλει τις 

Βρετανικές Αερογραμμές κάθε φορά που το χρησιμοποιεί (Treasure, 2011). 

 

Το προαναφερόμενο παράδειγμα παρουσιάζει το πως διαπλάθεται μια δυνατή και 

θετική σύνδεση με σχετικά χαμηλό κόστος από μία προϋπάρχουσα διαφήμιση. 

Ακόμη και αν τα έξοδα για τη δημιουργία μιας επωνυμίας μουσική ήταν υψηλά το 

τελικό αποτέλεσμα θα το άξιζε και με το παραπάνω. Σύμφωνα με τους North και 

Hargreaves, υπάρχει 24% περισσότερη πιθανότητα ο καταναλωτής να αγοράσει ένα 

προϊόν το οποίο συνδέεται με ένα κομμάτι μουσικής που ανακαλεί, του αρέσει και 

ταιριάζει με την επωνυμία. Όταν υφίσταται το αντίθετο υπάρχει μόνο 8% 

περισσότερη πιθανότητα. Διάφορες επωνυμίες, όπως η Siemens και η Lufthansa, 

έχουν ξεκινήσει τη σύνθεση πρωτότυπων μουσικών κομματιών για τη δική τους 

αποκλειστική χρήση. Η επιτυχημένη μουσική επωνυμία προϋποθέτει πως το κομμάτι 
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που δημιουργήθηκε ή επιλέχθηκε χρησιμοποιείται σταθερά από την επιχείρηση και 

πως είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό για την επωνυμία. Το μουσικό κομμάτι 

πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο ως η μουσική έκφραση του χαρακτήρα της επωνυμίας, 

δηλαδή να υπάρχει ως τη μουσική ταυτότητα με την οποία αναγνωρίζεται η 

επωνυμία  (Treasure, 2011).  

 

5.2.3 Ηχητικό Λογότυπο (Sonic Logo) 

Τα λογότυπα αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα της επωνυμίας. Κύριος σκοπός τους 

να συστήσουν την επωνυμία ή να υπενθυμίσουν την ταυτότητα της προς το 

καταναλωτικό κοινό. Ο Sutherland ορίζει την επωνυμία ως ένα συμπιεσμένο φάκελο 

πληροφοριών, ενώ το λογότυπο ως το εργαλείο που εκφράζει ένα μεγάλο μέρος των 

πληροφοριών με ένα περιεκτικό τρόπο. Κάθε μέρα συναντάμε χιλιάδες λογότυπα, τα 

οποία είναι σχεδόν αποκλειστικά οπτικά. Στα επόμενα χρόνια όμως προβλέπεται 

αύξηση στη δημιουργία ηχητικών λογότυπων, λόγω του ότι θα λειτουργούν ως 

παράγοντες διαφοροποίησης μέσα στην πληθώρα των οπτικών λογότυπων (Treasure, 

2011). 

 

Το παλαιότερο ηχητικό λογότυπο το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα 

δημιουργήθηκε από την εταιρεία Kellogg’s το 1951. Για το συγκεκριμένο λογότυπο 

χρησιμοποιήθηκε η φωνή του Thurl Ravenscroft για 54 χρόνια μέχρι το θάνατο του 

το 2005. Ο Ravenscroft υποδύεται τον Τόνι τον τίγρη, ο οποίος φωνάζει “They’re 

great” (Είναι άψογα) θέλοντας να συστήσει ή να υπενθυμίσει στο καταναλωτικό 

κοινό τα Frosted Flakes (νιφάδες δημητριακών με επικάλυψη ζάχαρης) (Treasure, 

2011).  
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Oι περισσότερες μεγάλες επωνυμίες ξεκίνησαν να παίρνουν στα σοβαρά τα 

λογότυπα κατά τη δεκαετία του 1990, με εξαίρεση την Kellogg’s και το λογότυπο 

των Frosted Flakes. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ήχους στον πλανήτη 

αποτελεί το ηχητικό λογότυπο της εταιρείας Intel, το οποίο σύνθεσε ο Αυστριακός 

μουσικός  Walter Werzowa. Η απλή μελωδία του λογότυπου, η οποία αποτελείται 

από πέντε νότες, εισχώρησε και εγκαταστάθηκε στο μυαλό του κάθε ακροατή και 

ηγήθηκε έτσι της επιτυχίας της Intel ως επωνυμία (Treasure, 2011).  

 

Ο πασίγνωστος ήχος κλήσης της Nokia αποτελεί διασκευή του έργου “Gran Vals” 

του συνθέτη Fransisco Tárrega. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1992 σε μία 

διαφήμιση της Nokia και από τότε υπολογίζεται πως κάθε μέρα ακούγεται 200 000 

φορές ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 1.8 δισεκατομμύρια φορές την ημέρα. Αυτό 

συμβαίνει λόγω του ότι συνήθως οι αγοραστές των τηλεφωνικών συσκευών δεν 

αλλάζουν τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης. Έχοντας αυτό υπόψη, η Nokia 

εκμεταλλεύτηκε την ανθρώπινη αδράνεια και τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο 

προώθησης της εταιρείας δημιουργώντας έτσι το προσωπικό της ηχητικό λογότυπο. 

Με την πάροδο των χρόνων η Nokia διαπίστωσε πως ένας τόσο ευρέως γνωστός 

ήχος πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς έτσι ώστε να μην καταντά ενοχλητικός στα 

αυτιά του κοινού και να παραμένει ενδιαφέρων. Οι μουσικοί της εταιρείας 

συνθέτουν κατά διαστήματα νέες διασκευές και παραλλαγές του κομματιού 

(Treasure, 2011). 
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Το ηχητικό λογότυπο της Apple δημιουργήθηκε το 1991 από τον Jim Reekes και 

χρησιμοποιείται έκτοτε από την εταιρεία με συνέπεια. Ο συγκεκριμένος ήχος 

ακούγεται κατά την εκκίνηση του λογισμικού της Apple και μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως “ανεβαστικός” και ηρεμιστικός. Αντιθέτως η Microsoft δε 

διατήρησε ένα συγκεκριμένο ήχο, αφού με κάθε νέα έκδοση των Windows ο ήχος 

εκκίνησης του λογισμικού άλλαζε. Εν τέλει στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού η 

επωνυμία Windows δεν είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο ηχητικό λογότυπο. 

Η Microsoft θέλοντας να αποφύγει το λάθος με τα Windows, επένδυσε μεγάλες 

ποσότητες χρόνου και  χρήματος στον ήχο για το Xbox 360. Το ηχητικό λογότυπο 

της Lufthansa αποτελείται από 4 τόνους, οι οποίοι στοχεύουν στην μετάδοση των 

συναισθημάτων της εμψύχωσης και την ευημερίας (Treasure, 2011).  

 

Πολλές εταιρείες καταχώρησαν επίσημα τα ηχητικά τους λογότυπα ως εμπορικά 

σήματα (trademark) ή σήματα υπηρεσίας (service mark) διαφυλάσσοντας έτσι τα 

πνευματικά τους δικαιώματα. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο εντυπωσιακός βρυχηθμός 

του λιονταριού της MGM (Metro Goldwyn Mayer), όπως και οι τρεις 

χαρακτηριστικοί τόνοι της NBC (National Broadcasting Company) (Treasure, 2011).  

 

Το ηχητικό λογότυπο είναι αποτελεσματικότερο από το οπτικό. Η εικόνα 

υπερπληροφορεί τον εγκέφαλο δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό μειονέκτημα για 

το οπτικό λογότυπο. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει και έτσι να συγκρατήσει 

ένα οπτικό λογότυπο, λόγω της ύπαρξης πολλών οπτικών στοιχείων που δεν μπορεί 

να συγκρατήσει. Ο ήχος είναι πιο οικείος στον άνθρωπο από ότι η εικόνα, γιατί έχει 

μεγαλύτερη επιρροή στον εγκέφαλο. Εισέρχεται κυριολεκτικά μέσα στο κεφάλι 
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δονώντας τον ακουστικό μηχανισμό και ενεργοποιώντας έτσι προσωπικές 

αναμνήσεις και αισθήματα. Για αυτό το λόγο, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο ηχητικό 

λογότυπο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος αντιπροσώπευσης της ταυτότητας της 

επωνυμίας και να διαμορφώσει δυνατές συναισθηματικές σχέσεις με τους πελάτες 

(Treasure, 2011).  

  

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των ηχητικών λογότυπων είναι ανεπαρκής. Η 

μόνη αξιοσημείωτη σχετική έρευνα είναι η μεταπτυχιακή εργασία του Jesper 

Ramsgaard. Ο Ramsgaard μέσα σε 110 σελίδες ανακάλυψε το κατάλληλο εργαλείο 

για την μέτρηση της επίδρασης των ηχητικών λογοτύπων και παρουσίασε τις 

επιδράσεις ενός συγκεκριμένου ηχητικού λογότυπου της δανέζικης εταιρείας Sonic 

Branding, πάνω σε μία μικρή ομάδα καταναλωτών. Η εργασία εμπεριέχει τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την μέτρηση της ηχητικής επίδρασης. Η πρώτη 

προσέγγιση αποτελεί μια απλή προτίμηση, η οποία αποδείχθηκε ακατάλληλη λόγω 

του τεράστιου εύρους των ανθρώπινων συναισθημάτων (Treasure, 2011).  

 

Η δεύτερη προσέγγιση ονομάζεται Swedish Core Affect Scales (SACA) και 

αποτελεί μια απλοποιημένη μορφή μιας μεγαλύτερης θεωρίας γνωστή ως 

circumplex. Η συγκεκριμένη θεωρία υποστηρίζει πως όλα τα ανθρώπινα 

συναισθήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα σχήμα των δύο διαστάσεων. Όπως 

παρατηρείται στο σχεδιάγραμμα 5.2, η πρώτη διάσταση ονομάζεται διέγερση 

(arousal) (από το παθητικό/βαρετό συναίσθημα στο ενεργητικό/δραστήριο) και 

σκιαγραφείται ως ο οριζόντιος άξονας, ενώ η δεύτερη παρουσιάζεται ως ο κάθετος 

άξονας και ονομάζεται σθένος (valence) (από το λυπητερό/δυσάρεστο συναίσθημα 
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στο χαρούμενο/ευχάριστο). Η δεύτερη προσέγγιση αποδείχθηκε καλύτερη από την 

πρώτη (Treasure, 2011). 

 
Σχεδιάγραμμα 5.2: Απλό μοντέλο Circumplex 

 

Pleasant 

       

                   Relaxing, peaceful             Exciting, Fun 

 

                  

 

 

 

  Calm                              Aroused 

 

 

 

 

         Boring, Uninteresting            Disconcerting, unsettling 

 

 

      

  Unpleasant 

 

Πηγή: Treasure, 2011, σελ. 175  

 

Η τρίτη προσέγγιση υιοθετούσε το Geneva Emotional Musical Scale (GEMS) του 

Zentner. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιέχει εννέα κλίμακες των ακόλουθων 

συναισθημάτων: τρυφερότητα, δύναμη, θαυμασμός, λύπη, νοσταλγία, χαρά, ένταση, 

γαλήνη και πνευματική υπέρβαση. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

προσέγγισης ήταν αξιόλογα. Οι ερωτώμενοι ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν το 

εργαλείο ενστικτωδώς, έτσι οι μετρήσεις της κάθε κλίμακας ήταν ακριβείς και 

αξιόπιστες. Το GEMS αποτελεί τη δυνατότερη και συνεπέστερη μέθοδο ανάλυσης 

του ηχητικού λογότυπου και της προσωπικότητας της επωνυμίας. Δοκιμάζει κατά 

πόσο το ηχητικό λογότυπο είναι αποτελεσματικό βοηθώντας έτσι τις εταιρείες να 

βελτιώσουν τον ήχο τους και να φτάσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (Treasure, 

2011). 



88 
 

5.2.4 Ο Ήχος στο Ράδιο  

Η διαφήμιση στο ράδιο είναι αποκλειστικά ηχητική. Ξεκίνησε πριν από πολλά 

χρόνια και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα λόγω της μεγάλης 

αποτελεσματικότητας που έχει στο ακροατήριο. Έρευνα του Radio ad Effectiveness 

Lab κατέληξε στο ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει μια βαθύτερη συναισθηματική 

σχέση με το ράδιο παρά με τον τύπο ή την τηλεόραση, λόγω του ότι η αίσθηση της 

ακοής είναι πιο παθητική και προσωπική σε σχέση με την αίσθηση της όρασης 

(Treasure, 2011).  

 

Κατά την ανάγνωση μίας εφημερίδας ή την παρακολούθηση μίας εκπομπής στην 

τηλεόραση, η αίσθηση της όρασης είναι πλήρως απασχολημένη και για αυτό 

δεσμευόμαστε σε μία δραστηριότητα. Ακούγοντας όμως μουσική από το ράδιο, ο 

ήχος εισχωρεί και ενσωματώνεται μέσα στο μυαλό χωρίς να μας δεσμεύει σε μία 

δραστηριότητα. Η οδήγηση αυτοκινήτου και το καθάρισμα του σπιτιού είναι οι 

συνηθέστερες δραστηριότητες κατά την ακρόαση μουσικής, όπως και το περιήγηση 

στο διαδίκτυο το οποίο έχει σφυρηλατήσει ένα δυνατό σύνδεσμο μεταξύ της 

ακρόασης και της αγοράς. Οι εκφωνητές των ραδιοφωνικών εκπομπών έχουν μια 

προσωπική σχέση με το κοινό τους. Ο κάθε ακροατής ακούει τη φωνή του 

εκφωνητή, η οποία δημιουργεί συναισθήματα αποκλειστικότητας και συντροφιάς 

(Treasure, 2011). 

 

Η χρήση της μουσικής σε μία ραδιοφωνική εκπομπή γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. 

Αρχικά εισάγεται η μουσική, η οποία διαρκεί για ένα ή δύο δευτερόλεπτα έτσι ώστε 

ο ακροατής να αναγνωρίσει το μουσικό κομμάτι. Ακολούθως μειώνεται η στάθμη 
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της μουσικής και μετά από ένα δευτερόλεπτο εισάγεται η φωνή σε ψηλότερη 

στάθμη. Ένας διαφορετικός τρόπος διαχείρισης του ήχου είναι η εναλλακτική 

αυξομείωση της έντασης (cross-fade). Πραγματοποιείται παράλληλη μείωση και 

αύξηση της στάθμης της πρώτης και της δεύτερης ηχητικής πηγής αντίστοιχα. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η ομαλότερη ακουστική μετάβαση από ένα μουσικό 

κομμάτι στη φωνή. Στα διαφημιστικά σποτ αφαιρείται η φωνή και αυξάνεται η 

στάθμη της μουσικής, η οποία έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στο ακροατήριο 

όταν τελειώνει με κορύφωση. Για τη νόμιμη χρήση της μουσικής, οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί πληρώνουν εισφορά στους οργανισμούς αδειοδότησης της μουσικής 

(Αμερικάνικος Σύλλογος Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών, Εταιρεία 

Εκπεμπόμενης Μουσικής) (Hausman et al, 2007).   

 

Η επιτυχία των ραδιοφωνικών διαφημίσεων εξαρτάται από τη μουσική, η οποία  

αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία ηχητικής ατμόσφαιρας και 

την ενίσχυση του μηνύματος που στέλνει η φωνή. Εξίσου σημαντική είναι και η 

σωστή έκφραση της φωνής όπως και ο σωστός τονισμός των λέξεων που έχουν 

κύριο ρόλο στη διαμόρφωση του μηνύματος. Πολλοί παραγωγοί προτιμούν την 

υψηλή ηχητική στάθμη, αγνοώντας έτσι το γεγονός ότι ο ήχος που παράγουν δεν 

είναι τεχνικά ποιοτικός. Ο συγκεκριμένος ήχος είναι ηχηρός, τραχύς και 

παραμορφωμένος με αποτέλεσμα να ενοχλεί ή να πληγώνει τον ακουστικό 

μηχανισμό των ακροατών, οι οποίοι θα χάσουν το νόημα του μηνύματος που στέλνει 

ο ήχος (Hausman et al, 2007).   
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Η αύξηση της ηχητικής στάθμης κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών διαφημίσεων 

(και των τηλεοπτικών) μπορεί να θεωρηθεί ως μία αθέμιτη εμπορική πρακτική. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 “η Κοινότητα θα πρέπει να συμβάλλει στην 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με μέτρα που θεσπίζει 

σύμφωνα με το άρθρο 95…Οι νόμοι των κρατών μελών που αφορούν τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες μπορούν να 

δημιουργήσουν αισθητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εμπόδια στην ομαλή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς...” (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0029&fro

m=EL#ntr3-L_2005149EL.01002201-E0003).  

 

5.2.5 Ο Ήχος στην Τηλεοπτική Διαφήμιση 

Η μουσική στις τηλεοπτικές διαφημίσεις έχει εξίσου σημαντική επίδραση, αφού 

αυξάνει την ανάκληση της ίδιας της διαφήμισης και του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

και παράγει θετικούς ή αρνητικούς συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί που παράγονται 

πολλές φορές προκαλούν και συναισθηματικές αντιδράσεις. Η συστηματική χρήση 

της μουσικής στη διαφήμιση μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την αντιμετώπιση 

του καταναλωτικού κοινού προς την επωνυμία (Treasure, 2011). 

 

Η πολυβραβευμένη διαφήμιση της Guinness με τα άσπρα άλογα δε θα είχε την ίδια 

επιτυχία χωρίς το Phat Planet του Letfield. To 1970 η Coca-Cola μέσα από μια σειρά 

διαφημίσεων όπου υπήρχε συστηματική χρήση του μουσικού κομματιού Real Thing, 

κατάφερε να μετατρέψει το κομμάτι σε επιτυχία. Μια δημοσκόπηση στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο από τον McCann-Erickson έδειξε πως το 70% των ατόμων που 

ερωτήθηκαν θυμόντουσαν τη διασκευή του O sole mio που χρησιμοποίησε η 

εταιρεία Wall’s στις διαφημίσεις του cornetto, 24 χρόνια αφότου τελείωσε η 

διαφημιστική καμπάνια. Η Wall’s εκμεταλλεύτηκε τα αποτελέσματα της 

δημοσκόπησης και επαναχρησιμοποίησε το μουσικό κομμάτι (Treasure, 2011). 

 

Ο ήχος στη διαφήμιση σχετίζεται με τον ήχο στον κινηματογράφο. H 

κινηματογραφική βιομηχανία χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια το συναίσθημα για 

να επηρεάσει το κοινό της και έτσι υπάρχει περισσότερη εμπειρία στο σχεδιασμό, 

τον έλεγχο του ήχου και τη συναισθηματική επίδραση από ότι στη διαφημιστική. Ο 

Walt Disney μέσα από έρευνα και πειραματισμό ανακάλυψε ότι με την εισαγωγή 

μουσικής ή ποικίλων ήχων στο κινούμενο σχέδιο, οι αντιδράσεις των θεατών 

ελέγχονταν και άλλαζαν διαρκώς. Βρήκε επίσης ότι οι ψυχολογικές αξίες της 

μουσικής, με τον κατάλληλο συνδυασμό ήχων ή θορύβων συγκεκριμένου τονικού 

ύψους και τέμπο, ακολουθούσαν και τόνιζαν την πλοκή του κινούμενου σχεδίου. Για 

παράδειγμα ένας ήχος στα 16Hz, ο οποίος είναι βαθύς, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει μια λυπητερή σκηνή (Treasure, 2011). 

 

Ο ήχος μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα μέσο σημασιολογικής και συναισθηματικής 

εκμετάλλευσης. Έχει την ικανότητα να επηρεάσει την ανθρώπινη αντίληψη, αφού 

επιδρά πάνω στην εικόνα προσφέροντας ερμηνείες που χωρίς αυτόν θα βλέπαμε 

διαφορετικά ή δε θα βλέπαμε καθόλου.  Εντούτοις, η διαφημιστική βιομηχανία της 

τηλεόρασης δε δίνει την απαιτούμενη προσοχή στη δύναμη που κατέχει η μουσική. 
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Ο σχεδιασμός μίας διαφήμισης διαρκεί πολλούς μήνες και έχει μεγάλο οικονομικό 

κόστος. Η μουσική όμως επιλέγεται ή δημιουργείται βιαστικά προς το τέλος της 

παραγωγής. Μία σοβαρή επωνυμία θα πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα της μουσικής 

στις διαφημίσεις της με την ίδια προσοχή με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της 

εικόνας. Η χρήση της μουσικής στη διαφήμιση πρέπει να γίνεται με συνέπεια και 

σταθερότητα, έτσι ώστε η επωνυμία με κάθε διαφήμιση να εκφράζει το χαρακτήρα 

της και εν τέλει να δημιουργήσει στο μυαλό του κοινού την μουσική της ταυτότητα 

(Treasure, 2011).  

 

Για την επιλογή μίας προϋπάρχουσας μουσικής και για τη χρήση της σε μία 

διαφήμιση, η επιχείρηση Ricall δημιούργησε μία βάση δεδομένων των τριών 

εκατομμυρίων κομματιών. Η αναζήτηση των κομματιών πραγματοποιείται με λέξεις 

κλειδιά για τη διάθεση, τη δραστηριότητα, τη δημογραφία, το τέμπο, τους στίχους 

και την ενορχήστρωση. Όταν ένα κομμάτι επιλεχθεί η Ricall αυτοματοποιεί με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας τη χρονοβόρα περίπλοκη διαδικασία και τη γραφειοκρατία 

που απαιτείται για τη διασφάλιση όλων των αδειών που χρειάζονται για την 

ελεύθερη χρήση του κομματιού (Treasure, 2011).   
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5.3 Ηχητικά Τοπία (Soundscapes) 

Ο αγγλικός όρος “soundscape” επινοήθηκε από το μουσικό Murray Schafer και 

αντιπροσωπεύει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του ακροατή, ενός συγκεκριμένου 

χώρου και μίας σειράς από “ηχητικά αντικείμενα” (sound objects). Ο κάθε χώρος 

διαθέτει μία ξεχωριστή αρχιτεκτονική ακουστική. Οι περισσότεροι αρχιτέκτονες 

σχεδιάζουν ένα χώρο με βάση την οπτική παράμετρο, με αποτέλεσμα η ακουστική 

να αγνοείται εντελώς. Οι πλείστοι χώροι έχουν από μικρά ως μεγάλα προβλήματα 

ακουστικής. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα του ηχητικού συστήματος. Αν τα 

ηχεία είναι κακής ποιότητας ή ρυθμισμένα λάθος, τότε μπορεί να υπάρξει 

παραμόρφωση στον ήχο. Η τοποθέτηση των ηχείων μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμη, 

ειδικά όταν περιέχουν subwoofer λόγω των χαμηλών συχνοτήτων που εκπέμπουν 

(Treasure, 2011). 

 

Το ηχητικό τοπίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο είδη ήχων:  (1) ο ήχος στο 

“παρασκήνιο” (background sound) και (2) ο ήχος στο “προσκήνιο” (foreground 

sound). O ήχος στο “παρασκήνιο” αγνοείται πιο εύκολα, έχει λιγότερη 

μεταβλητότητα και τείνει να είναι χαμηλότερης στάθμης, πιο συνεχόμενος και να 

καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του φάσματος συχνοτήτων. Παράλληλα, ο ήχος στο 

“προσκήνιο”  είναι πιο ενοχλητικός, πιο ευμετάβλητος, δυνατότερος σε ένταση και 

εκπέμπεται σε συγκεκριμένες συχνότητες. Για παράδειγμα, σε μία υπεραγορά ο ήχος 

του παρασκήνιου θα μπορούσε να ήταν διάφορες ομιλίες ή ο θόρυβος από τα 

καροτσάκια, ενώ ο ήχος του προσκήνιου μία ανακοίνωση ή ένα βρέφος που κλαίει 

(Treasure, 2011).  
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Ένα σωστά σχεδιασμένο τοπίο μπορεί να αυξήσει των αριθμό των πωλήσεων σε ένα 

κατάστημα κατά 5-30%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 50%.  Οι 

περισσότεροι καταστηματάρχες χρησιμοποιούν ποπ μουσική στο χώρο τους, 

πιστεύοντας πως είναι η καλύτερη επιλογή για οποιοδήποτε είδος καταστήματος. 

Βέβαια αυτό αποτελεί μύθο. Η μουσική που θα ακούγεται σε ένα κατάστημα πρέπει 

να επιλεχθεί μετά από προσεκτική σκέψη. Γιατί χρειάζεται μουσική ο συγκεκριμένος 

χώρος; Πώς θα ακούγεται; (ηχητικό σύστημα), ποιο είδος μουσικής θα ήταν 

κατάλληλο; Σκοπός του καταστηματάρχη είναι να επιλέξει τον ήχο που ταιριάζει 

καλύτερα στο κατάστημα, την επωνυμία, τους πελάτες και την τοποθεσία (Treasure, 

2011).  

 

Μερικοί μουσικολόγοι, όπως η Susanne K. Langer, εισηγούνται πως οι δυναμικές 

της μουσικής (ακουστότητα και κυματομορφή) έχουν δομική ομοιότητα με τα 

ανθρώπινα συναισθήματα. Παράλληλα, ο Robert Passikof επισημαίνει ότι ο 

άνθρωπος βασίζεται κατά 70% στο συναίσθημα και 30% στη λογική για την αγορά–

κατανάλωση ενός προϊόντος. Η μουσική έχει τη δύναμη να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού κατά τη διάρκεια της αγοραστικής-

καταναλωτικής πράξης. Η μουσική επηρεάζει συγκεκριμένα: (α) το ρυθμό με τον 

οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία της αγοράς, (β) το ποσό των χρημάτων το οποίο 

θα ξοδευτεί από τον/την καταναλωτή/καταναλώτρια και (γ) την κρίση του/της 

καταναλωτή/καταναλώτριας για την επιλογή ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

(Treasure, 2011).  
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Όταν το ηχητικό τοπίο αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα της επωνυμίας και είναι 

συγχρονισμένο με το οπτικό τοπίο, τότε η επιρροή της επωνυμίας προς το 

καταναλωτικό κοινό ενισχύεται δραστικά. Όταν ο ήχος βρίσκεται εκτός φάσης με τα 

οπτικά στοιχεία του χώρου και τις αξίες της επωνυμίας, τότε τα πλεονεκτήματα της 

οπτικής διάστασης ακυρώνονται και η επιρροή  της επωνυμίας μηδενίζεται. Για τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, λόγω του ότι σε 

ένα ενιαίο χώρο συνυπάρχουν ποικίλες επωνυμίες, οι οποίες πιθανώς απαιτούν 

συγκρουόμενα ηχητικά τοπία. Μία λύση είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ των 

επωνυμιών και του καταστήματος για την εύρεση ή σύνθεση ενός ηχητικού τοπίου, 

το οποίο θα ακολουθεί μια κατευθυντήρια γραμμή (Treasure, 2011).    

 

Μία εναλλακτική λύση αποτελεί η χρήση κατευθυντικών ηχείων, τα οποία όταν 

τοποθετηθούν σωστά και με ακρίβεια, μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες από 

μία ηχητικές περιοχές (sound pools) μέσα σε ένα κατάστημα (Treasure, 2011). Τα 

κατευθυντικά ηχεία διαχωρίζονται σε τρία είδη: (α) τα παραβολικά ηχεία (parabolic), 

(β) τα ηχεία με επίπεδη επιφάνεια (flat panel) και (γ) τα ηχεία υπερήχων (ultrasonic). 

Το σχεδιάγραμμα 5.3 υποδεικνύει την κατεύθυνση στην οποία εκπέμπεται ο ήχος 

από το κάθε είδος ηχείου (Kuuti et al., 2014). 
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Σχεδιάγραμμα 5.3: Κατευθυντικά ηχεία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Kuuti et al., 2014, σελ. 35 

 

Η επιχείρηση ΙΚΕΑ εγκατέστησε στους παιχνιδότοπους των καταστημάτων της στο 

Χέλσινγκμποργκ και στο Βεστερό της Σουηδίας τα κατευθυντικά ηχεία Sound 

Shower® της εταιρείας Panphonics. Τα ηχεία τοποθετήθηκαν πάνω στην οροφή του 

κάθε καταστήματος, έτσι ώστε να παράγουν μία ηχητική “κουρτίνα” προς τα κάτω. 

Η ηχητική περιοχή που διαμορφώνεται είναι συγκεκριμένων διαστάσεων. Τα παιδιά 

έχουν τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν στα τραπεζάκια ή να παίξουν διαδραστικά 

παιχνίδια στις εικόνες αφής μέσα στον παιχνιδότοπο και ταυτοχρόνως να 

απολαύσουν τα διάφορα παραμύθια. Παράλληλα οι γονείς έχουν την ευκαιρία να 

(α) Παραβολικό ηχείο (β) Ηχείο με επίπεδη επιφάνεια 

(γ) Ηχείο υπερήχων 
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συγκεντρωθούν στα διάφορα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν και να αφοσιωθούν 

στις αγορές τους. Αρχικός στόχος της ιδέας ήταν η εξυπηρέτηση των πελατών και 

έτσι η ικανοποίηση των αναγκών τους. Βέβαια από τη συγκεκριμένη ιδέα 

επωφελήθηκαν και οι υπάλληλοι των καταστημάτων. Ο θόρυβος ο οποίος 

προερχόταν από τον παιχνιδότοπο προς το υπόλοιπο μέρος του καταστήματος, 

ακυρωνόταν από τον κατευθυνόμενο ήχο που εξέπεμπαν τα ηχεία από την οροφή 

προς τον παιχνιδότοπο. (http://www.panphonics.com/sites/deult/files/Case19IKEA. 

pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panphonics.com/sites/deult/files/Case19IKEA
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5.4 Πνευματικά Δικαιώματα  

5.4.1 Σχετική Νομοθεσία στην Ελλάδα 

Για το κτίσιμο μιας μουσικής επωνυμίας και για τη χρήση της στην αγορά, ο 

δημιουργός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τον αντίστοιχο νόμο περί των 

πνευματικών δικαιωμάτων της εκάστοτε χώρας στην οποία βρίσκεται. Με αυτό τον 

τρόπο θα είναι σε θέση να προστατέψει το έργο του (Marsh, 2013). 

 

Τα ακόλουθα άρθρα του νόμου 2121/1993 (Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα) αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα μουσικών 

έργων. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του δικαιώματος 

Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή 

επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά 

κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή 

χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των 

εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και 

γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι 

φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα 

τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την 

αρχιτεκτονική ή την επιστήμη 
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Άρθρο 30: Έργα συνεργασίας και μουσικές συνθέσεις με στίχους 

Για τα έργα συνεργασίας και για μουσικές συνθέσεις με στίχους, εφόσον αμφότερες 

οι συνεισφορές του συνθέτη και του στιχουργού έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη 

συγκεκριμένη μουσική σύνθεση με στίχους, η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η 

ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και εβδομήντα (70) έτη μετά το θάνατό 

του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του 

θανάτου του τελευταίου επιζώντος δημιουργού. (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 

2011/77/ΕΕ) 

 

Άρθρο 31: Ειδική Έναρξη της Διάρκειας 

Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έργου λήγει εβδομήντα (70) έτη 

μετά το θάνατο του τελευταίου επιζώντος μεταξύ των ακολούθων προσώπων: του 

κύριου σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, του συγγραφέα διαλόγων και του συνθέτη 

μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο οπτικοακουστικό έργο. 

 

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις για τη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής 

 Στη σύμβαση ανάμεσα στον παραγωγό και τους δημιουργούς των επί μέρους 

συμβολών, που ενσωματώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να ορίζονται οι 

συγκεκριμένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που μεταβιβάζονται στον 

παραγωγό. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση ανάμεσα στον παραγωγό και τους 

δημιουργούς των επί μέρους συμβόλων, εκτός των μουσικοσυνθετών και των 

στιχουργών, επιφέρει μεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων των εξουσιών, που είναι 

αναγκαίες για την εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου σύμφωνα με το 

σκοπό της σύμβασης. Το περιουσιακό δικαίωμα σε σχέση με άλλες χρήσεις των 
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συμβόλων παραμένει στους δημιουργούς, εφόσον οι συμβολές αυτές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το οπτικοακουστικό έργο. Ως δημιουργοί των επί 

μέρους συμβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγγραφέας διαλόγων, ο 

συνθέτης μουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος, ο 

ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ). 

 

Άρθρο 37: Εκτέλεση μουσικής σε κινηματογράφους 

Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των δημιουργών για την εκτέλεση μουσικών 

συνθέσεων με στίχους ή χωρίς, περιλαμβανομένων σε κινηματογραφικές ταινίες, σε 

αίθουσες ή χώρους κινηματογράφων είναι 1% επί των ακαθάριστων εισπράξεων 

μετά την αφαίρεση του φόρου δημοσίων θεαμάτων. 

 

Άρθρο 54: Ανάθεση διαχείρισης 

Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και 

προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν το σκοπό, τη διαχείριση ή την 

προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή 

εξουσιών που απορρέουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους δωρεοδόχους των 

δημιουργών, καθώς και για τους καθολικούς ή αιτία θανάτου διαδόχους, όπως 

επίσης και για το ίδρυμα που συνιστά ο δημιουργός. Οι οργανισμοί αυτοί 

λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Αν λειτουργούν με τη μορφή 

ανώνυμης εταιρείας, τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς 

ονομαστικές στο σύνολό τους. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 

έως 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Η κοινοποίηση που προβλέπεται από την 

παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 γίνεται μόνο προς το Υπουργείο Πολιτισμού. 
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Οι παραπάνω οργανισμοί μπορούν επίσης να λειτουργήσουν και ως αστικοί 

συνεταιρισμοί κατά το ν. 1667/1986. Στην τελευταία περίπτωση α) όπου στο ν. 

1667/1986 αναφέρεται, με οποιαδήποτε αρμοδιότητα, το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, β) οι 

συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε πανελλήνια 

βάση κατ' εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας, γ) επιτρέπεται και όλα τα μέλη του 

συνεταιρισμού να είναι νομικά πρόσωπα, δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών 

αυτών μπορεί να προβλέπει: αα) όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που 

αποφασίζουν για την 54 εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, 

κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται 

στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986, ββ) ότι, στην 

περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας 

του συνεταίρου από τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των 

κληρονόμων για απόδοση των συνεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας 

αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για απόδοση μόνο της ονομαστικής αξίας των μερίδων, 

γγ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από 

τους συνεταίρους, δδ) το εν ζωή αμεταβίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων, εε) 

κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά 

συνεταίρο ανεξάρτητο από τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων 

του κάθε συνεταίρου, στστ) τον περιορισμό του δικαιώματος του β εδαφίου της παρ. 

2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 για λόγους προστασίας των θεμιτών συμφερόντων 

των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ζζ) ότι οι νέοι συνεταίροι δεν έχουν 

καθόλου ή έχουν για ορισμένο μόνο χρόνο μετά την ίδρυση του συνεταιρισμού, 

υποχρέωση καταβολής, εκτός από το ποσό της μερίδας της και εισφοράς ανάλογης 
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προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, ε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι 

πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα 

χρέη των συνεταιρισμών, στ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 

πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να ρυθμίζονται τα θέματα των άρθρων 

5, 6, 7, και 8 του ν. 1667/1986, καθώς και εν γένει θέματα εσωτερικών σχέσεων των 

συνεταιρισμών αυτών, ανάλογα προς τα ισχύοντα στα Κράτη - Μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με 

αντίστοιχη ή παρεμφερή μορφή. 

 

5.4.2 Ελληνικοί Οργανισμοί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων 

ΑΕΠΙ: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

Ιδρύθηκε το 1930 από τους  Σ. Ιωαννίδη, Μ. Καλομοίρη, Ι. Κομνηνό, Ι. Κυπαρίση, 

Κ. Λάβδα, Ν. Λάβδα, Ζ. Μακρή, Τ. Μαρίνου, Κ. Μαυρέα, Α. Παπαδόπουλο, Γ. 

Σκαρλάτο, Γ. Τσακατσιάνο και λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης 

με βάση το Ν. 2121/1993. Εκπροσωπεί περισσότερους από 14000 Έλληνες και 

ξένους πνευματικούς δημιουργούς με απευθείας σύμβαση καθώς και 2.2 

εκατομμύρια  ξένους πνευματικούς δημιουργούς μέσω συμβάσεων αμοιβαίας 

εκπροσώπησης με ομόλογες εταιρίες του εξωτερικού. Σκοπός του οργανισμού η 

διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Διαχειρίζονται και προστατεύονται όλα τα έργα των δημιουργών τα οποία έχουν 

συνθέσει ή/και συγγράψει στο παρελθόν και όλα αυτά που πρόκειται να συνθέσουν 

ή/και να συγγράψουν στο μέλλον. Η ΑΕΠΙ έχει συνάψει 125 συμβάσεις 

εκπροσώπησης με ομόλογες εταιρίες, οι οποίες υπάρχουν αναλυτικά στην 

ιστοσελίδα του οργανισμού (http://www.aepi.gr/). 
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Ερατώ: Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Τραγουδιστών – Ερμηνευτών 

Ο συγκεκριμένος οργανισμός ιδρύθηκε το 1997 από τους ίδιους τους τραγουδιστές 

και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, κεφ. Ένατο, αρθρο 54 επ, περί 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (παρατίθεται πιο πάνω). 

Έχει τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού και αποτελεί 

τον μοναδικό αντιπροσωπευτικό οργανισμό της κατηγορίας του, ο οποίος 

διαχειρίζεται και προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα των μελών – δικαιούχων 

του. Μερικά από τα ιδρυτικά του μέλη είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος 

Νταλάρας, η Νάνα Μούσχουρη και η Τάνια Τσανακλίδου.  

 

Το καταστατικό αποτελείται από 23 σελίδες και υπάρχει στην ιστοσελίδα του 

οργανισμού. Ο Ερατώ έχει υπογράψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με διάφορους 

οργανισμούς του εξωτερικού, έτσι ώστε τα συγγενικά δικαιώματα των τραγουδιστών 

– ερμηνευτών να διαχειρίζονται και να προστατεύονται σε διεθνές επίπεδο. Οι 

συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης πραγματοποιήθηκαν με τους παρακάτω 

οργανισμούς: ΑΕΙ της Ισπανίας, ARTISTI του Καναδά, CPRA/GEIDANKYO της 

Ιαπωνίας, GREDIDAM της Ρουμανίας, GDA της Πορτογαλίας, GVL της Γερμανίας, 

MÜYORBİR της Τουρκίας, NUOVO της Ιταλίας, PI της Σερβίας, PLAYRIGHT του 

Βελγίου, PPL του Ηνωμένου Βασιλείου, SENA της Ολλανδίας και VOIS της Ρωσίας 

(http://www.eratospe.org/).  
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Επίλογος  

Ο ήχος μπορεί να θεωρηθεί ως πολυδιάστατος. Η πρώτη διάσταση, η επιστήμη της 

ακουστικής, τον απεικονίζει ως μία μορφή ενέργειας που άλλοτε ταξιδεύει μέσω των 

μορίων του αέρα και άλλοτε μέσω του ακουστικού νεύρου. Η δεύτερη διάσταση, η 

επιστήμη της ψυχοακουστικής, τον παρουσιάζει ως μία συναισθηματική αντίληψη 

που γεννιέται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η τρίτη διάσταση, το πεδίο του 

μάρκετινγκ, σκιαγραφεί τον ήχο ως ένα εργαλείο αξιοποίησης και επένδυσης της 

εμπορικής επωνυμίας. Όλες οι διαστάσεις είναι εξίσου σημαντικές.  

 

Είναι σημαντικό για ένα μουσικό να γνωρίζει τις  βασικές αρχές της ακουστικής και 

της ψυχοακουστικής, αφού μέσα από αυτές τις επιστημονικές προσεγγίσεις θα είναι 

σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τη σημασία του ήχου. Είναι απαραίτητο για το 

μουσικό που θα εργαστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό, σε διαφημιστικό πρακτορείο ή σε 

τηλεοπτικό σταθμό, να γνωρίζει τη διαδικασία δημιουργίας της επωνυμίας και τα 

είδη επωνυμιών που υπάρχουν. Πρέπει επίσης να γνωρίζει τη διαδικασία σχεδιασμού 

της διαφήμισης όπως και τα διάφορα είδη διαφημίσεων που χρησιμοποιούνται 

σήμερα. Με την κατάκτηση των προαναφερόμενων γνώσεων θα έχει δημιουργήσει 

μια βάση στοιχείων για το μάρκετινγκ και έτσι θα μπορεί να έχει μια σφαιρική 

άποψη. 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι ανάγκες του καταναλωτικού κοινού 

διαχωρίζονται σε συναισθηματικές και λειτουργικές. Μία ανάγκη, είτε λειτουργική 

είτε συναισθηματική, θα ικανοποιηθεί από μία αγοραστική–καταναλωτική 

δραστηριότητα η οποία θα βασιστεί κατά 70% στο συναίσθημα και κατά 30% στη 
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λογική. Το ανθρώπινο συναίσθημα επηρεάζεται από τη μουσική, αφού και τα δύο 

εμπεριέχουν κοινά δομικά στοιχεία. Η χρήση της μουσικής με συστηματικότητα και 

συνέπεια είναι σημαντική και απαραίτητη για την καλύτερη προώθηση της 

επωνυμίας της και μακροπρόθεσμα για την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία οποιασδήποτε 

επωνυμίας, αφού πλέον λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας η αποκλειστική 

επένδυση και ανάπτυξη της οπτικής διάστασης δεν είναι αρκετή.  

 

Η χρήση της μουσικής από μία εταιρεία πρέπει να πραγματοποιείται με 

υπευθυνότητα και ευαισθησία. Ο κάθε μουσικός και η κάθε εταιρεία πρέπει να 

γνωρίζει τις σχετικές νομοθεσίες περί των πνευματικών δικαιωμάτων της εκάστοτε 

χώρας και τους αρμόδιους οργανισμούς υπεράσπισης πνευματικών δικαιωμάτων. Με 

αυτό τον τρόπο ο δημιουργός και η εταιρεία θα είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους σε περίπτωση κλοπής ενός έργου. 

 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμα στο 

πεδίο έρευνας των μουσικών σημάτων για τη διαφήμιση μέσω της τεχνολογίας. Μία 

πρόταση για μελλοντική επέκταση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η   

συνεργατική έρευνα μεταξύ διάφορων ειδικών οι οποίοι θα προέρχονται από τα 

πεδία της μουσικής τεχνολογίας και του μάρκετινγκ. Η συγκεκριμένη έρευνα θα 

εξετάζει και θα αναλύει τη μουσική επωνυμία από την πλευρά της σύνθεσης μέσω 

ηχητικών σημάτων, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα για να επηρεάζουν στο έπακρον 

το καταναλωτικό κοινό.  
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