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ADVERTISEMENT

Η διαφήμιση
ως λεκτική πράξη

Βασιλική Κέλλα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

kikikella@yahoo.com

Abstract
It is known that the aim of advertising discourse is to persuade people and influence
their behaviour. Based on a corpus of advertisements of branded good, we will analyse from a pragmatic/semiotic point of view the techniques used by the advertiser
to persuade the target audience: (mechanisms of persuasion, linguistic devices, constraints that are taken into consideration.

Keywords
advertising discourse , image , linguistic devices , action , persuasion
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Θεωρητικό πλαίσιο
Η παραδοσιακή γλωσσολογία επικεντρώνεται στην μελέτη της γλώσσας ως συστήματος γλωσσικών σημείων αφήνοντας στην άκρη την μελέτη παραγωγής λόγου. Εντούτοις, κατά την εξέλιξη της γλωσσικής επιστήμης, το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων
στρέφεται από την πρόταση στο εκφώνημα και κατά συνέπεια από το γλωσσικό σύστημα στην λεκτική πράξη.
Πραγματολογία είναι ο γλωσσολογικός τομέας που ασχολείται με τις σχέσεις ανάμεσα στα γλωσσικά σημεία και στους χρήστες τους (Morris, 1938). Χρήση σημείων
σημαίνει επιτέλεση γλωσσικών πράξεων, με άλλα λόγια εκφωνημάτων στη γλωσσική
επικοινωνία (Παυλίδου, 1997). Σ’αυτό το πλαίσιο, οι όροι που λαμβάνουν χώρα στην
επικοινωνία είναι η λεκτική πράξη, οι συμμετέχοντες, ο τόπος, η πρόθεση, ο περίγυρος
και τα όριά τους.
Οι λέξεις αποτελούν συχνά πράξεις. Το λέγειν σημαίνει χωρίς αμφιβολία μετάδοση
στον συνομιλητή κάποιων πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο για το οποίο γίνεται
αναφορά, αλλά συγχρόνως το λέγειν σημαίνει πράττειν, δηλαδή δράση στον συνομιλητή
ή στον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η λέξη είναι μια μορφή δράσης. Το να
μιλάς μια γλώσσα είναι σαν να πραγματοποιείς λεκτικές πράξεις όπως : διαβεβαιώνω,
δίνω εντολές, θέτω ερωτήσεις, δίνω υποσχέσεις κ.λπ. (Searle, 1972, p. 52). Σύμφωνα με
τον Maingueneau, πρόκειται για την «μικρή ενότητα που πραγματοποιεί δια μέσου του
λόγου μια πράξη (προσταγή, ανταπάντηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση…) που προορίζεται να μετατρέψει την κατάσταση των συνομιλητών. Ο συν-ομιλητής δεν δύναται να την
ερμηνεύσει παρά εάν αναγνωρίζει τον προθεσιακό χαρακτήρα της πράξης του ομιλητή»
(1996, σ. 10, η μετάφραση δική μας).
Ο λόγος της διαφήμισης δεν έχει νόημα έξω από την δράση. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι η διαφήμιση δρα στην γλώσσα και από την πλευρά της η γλώσσα δρα στην διαφήμιση.
Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Δεδομένου ότι ζούμε σε μια κουλτούρα εικόνας, ο
συνδυασμός ενός λόγου απλού, έξυπνου, εύκολου να τον συγκρατήσεις, ζωηρού, μαζί
με μια θελκτική εικόνα δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα: να πείσει και να πουλήσει. Το
γλωσσικό μέρος του διαφημιστικού κειμένου ακολουθεί την εικόνα, την συμπληρώνει
και την ερμηνεύει με έναν υποδειγματικό τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η διαφήμιση
πληροφορεί, «η διαφήμιση επηρεάζει και για να το επιτύχει, θέλγει, δραματοποιεί, θεαματοποιεί και συχνά χειραγωγεί» (Bréton, 2000, σ. 54).
Η πράξη επικοινωνίας δεν είναι πλέον μια γραμμική μετάδοση πληροφοριών γιατί
ο Άλλος δεν υπόκειται αλλά αντιδρά, και όχι πάντοτε προς την κατεύθυνση που θα
επιθυμούσε ο ομιλητής. Η επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων δεν θεωρείται πια ως ένα
παιχνίδι μετάδοσης πληροφορίας, αλλά ως ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης. Δεν είναι
μόνον το ομιλούν υποκείμενο που είναι υπεύθυνο για την δημιουργία νοήματος αλλά
υφίσταται και μια νοητή συμφωνία ανάμεσα σ’αυτόν και τον συν-ομιλητή, συμφωνία
ψυχογλωσσικής τάξεως.
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Ο λόγος της διαφήμισης δεν είναι λόγος ανεξάρτητος και αυτόνομος. Όλα τα δεδομένα είναι αλληλένδετα στην παραγωγή της διαφήμισης. Το ομιλούν υποκείμενο δεν
είναι ένας κάποιος που μεταφέρει τα λόγια κάποιου άλλου ομιλητή, αλλά είναι ο ίδιος
δρών σ’αυτό το κοινωνικό παιχνίδι.
Οι θεωρήσεις των de Beaugrande, Dressler (1981) θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε
μερικές πτυχές των διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με την συνοχή των στοιχείων του
κειμένου σε μια ακολουθία, την συνεκτικότητα και τους τρόπους με τους οποίους τα στοιχεία του κειμενικού κόσμου συνδέονται μεταξύ τους, την προθετικότητα που αφορά τη στάση του δημιουργού απέναντι στο κείμενο, την αποδεκτότητα του κειμένου η οποία εξαρτάται
από τη στάση του δέκτη στην περίσταση επικοινωνίας, την πληροφορητικότητα που εξετάζει
αν τα στοιχεία είναι αναμενόμενα ή όχι, γνωστά ή άγνωστα και τέλος την διακειμενικότητα η
οποία εξετάζει την παρεμβολή άλλων κειμενικών τύπων στο διαφημιστικό μήνυμα.
Χαρακτηριστικά του διαφημιστικού λόγου – Λόγος προθεσιακός
Ο λόγος της διαφήμισης είναι προσανατολισμένος προς τον συνομιλητή (Bakhtine, 1977).
Το νόημα απορρέει από τις συνθήκες της επικοινωνίας που παράγουν τον λόγο, δηλαδή
πρόκειται για μια συνύπαρξη παραγωγής και ερμηνείας των σημείων. Με άλλα λόγια, το
νόημα είναι το προϊόν μιας διάδρασης ανάμεσα σε πολλούς παράγοντες και μια ιδιαίτερη
συνομιλιακή διαπραγμάτευση (Ghiglione, 1994). Πρέπει, φυσικά, να επισημάνουμε ότι
ο συνομιλητής δεν είναι κάποιος που λαμβάνει μηνύματα παθητικά και που δέχεται να
χειραγωγείται. Η γλωσσική παραγωγή μέσα στην περίσταση επικοινωνίας είναι αδιαχώριστη από την έννοια της διαχείρισης της πληροφορίας από την πλευρά του συνομιλητή.
Το νόημα βασίζεται σε έννοιες, όπως η προθετικότητα και η συνεπαγωγή. Συνεπώς, δεδομένου ότι η επικοινωνία δεν είναι μια γραμμική διάδραση, ο λόγος της διαφήμισης δεν
εστιάζει στην χειραγώγηση των πιθανών αγοραστών αλλά επικεντρώνεται στην επεξεργασία προθέσεων που έχουν την βάση τους στις αναπαραστάσεις που έχει το επικοινωνούν υποκείμενο για ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό.
Η διαφήμιση αποτελεί έναν «τόπο» όπου παράγεται λόγος που χρησιμεύει για την δημιουργία αριθμού μικρών φράσεων οι οποίες, αποκομμένες από τις συνθήκες παραγωγής
τους, μπορούν να γίνουν φράσεις θεαματικές που εξασφαλίζουν την «πολιτισμική ανακύκλωση» (Baudrillard, 1970). Ο λόγος της διαφήμισης, αν και παρουσιάζεται με μια μονολογική μορφή, είναι διαλογικός διότι λαμβάνει υπόψη την αντίδραση (λεκτική ή μη) του
συν-ομιλητή, είτε αυτός είναι πραγματικός, είτε φαντασιακός, είτε ένας, είτε συλλογικός.
Ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων
Το δείγμα αποτελεί συλλογή διαφημιστικών μηνυμάτων συγκεκριμένου πεδίου. Πρόκειται για διαφημίσεις προώθησης προϊόντων ομορφιάς για την γυναικεία περιποίηση. Το
έντυπο διαφημιστικό υλικό προέρχεται από τα παρακάτω περιοδικά που εκδόθηκαν τη
χρονιά 2013 στην Ελλάδα: Madame Figaro, Lucky, Vogue, Elle.
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Διαφήμιση 1: Η νεότητα είναι στα γονίδιά σας. Ενεργοποιήστε την! Ορατά πιο νεανική
επιδερμίδα σε 7 ημέρες! Η Lancôme καινοτομεί: Génifique Ενεργοποιητής νεότητας. Η
Lancôme δημιουργεί την πρώτη φροντίδα που ενεργοποιεί τα γονίδια της νεότητας.
Διαφήμιση 2: Η Vichy δημιουργεί το «πρωτόκολλο επανόρθωσης» για όλους τους
τύπους ρυτίδων: μόνιμες, αναστρέψιμες, πρωτογενείς. Ορατά αποτελέσματα σε 4 ημέρες. Οι μόνιμες ρυτίδες γεμίζουν σε 1 μήνα. Οι αναστρέψιμες ρυτίδες μειώνονται κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Οι πρωτογενείς ρυτίδες εξαλείφονται. Η υγεία Vichy.
Διαφήμιση 3: Laboratoires Diadermine. Γιατί η επιδερμίδα σου είναι μοναδική. Καινοτομία στην αντιγήρανση: 1000 Μικρο-Lifting κάθε μέρα. Ανακαλύψτε τη νέα πρωτοποριακή σειρά Diadermine Lift+. Ενεργεί σαν 1000 Μικρο-Lifting σε κάθε χιλιοστό της
επιδερμίδας. Αποτέλεσμα: 3 φορές πιο σφριγηλή, πιο λαμπερή επιδερμίδα.
Διαφήμιση 4: Μία αντιρυτιδική κρέμα για το πρόσωπο και τα μάτια; Ε, ναι φυσικά. Η
Eviol timeless χάρη στην πρωτοποριακή της σύνθεση χαρίζει προστασία από τις ελεύθερες ρίζες ενώ παράλληλα τρέφει και περιποιείται την επιδερμίδα, ακόμα και γύρω από
την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, βελτιώνοντας τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες. Ποτέ το πρόσωπό σας δεν έχει ξαναδεί τόσο φυσική και αποτελεσματική περιποίηση.
Μόνο στα φαρμακεία. Eviol Care Ό,τι χρειάζεται το δέρμα σας, αρχίζει με Ε.
Διαφήμιση 5: Τώρα είναι δυνατόν. Με τη νέα Juvena Master Cream, η ζωντάνια και η
ενέργεια που κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα αναδεικνύεται και γίνεται ορατή. Το μυστικό
βρίσκεται στην ανακάλυψη της Skin Nova SC Technology. Η Master Cream, εμπλουτισμένη με δραστικά συστατικά, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του δέρματος. Χαρείτε
ένα νέο ελκυστικό δέρμα σε κάθε στιγμή της ζωής σας.
Διαφήμιση 6: Άνοιξη. Εποχή για να βγάλετε knock out τις ρυτίδες! Γύρος 1ος: Αποκτήστε
την πιο επαναστατική αντιρυτιδική κρέμα Strivectin-SD. Γύρος 2ος: Χρησιμοποιείστε την
πρωί και βράδυ στο πρόσωπό σας. Γύρος 3ος: Οι ρυτίδες μειώνονται άμεσα. Τέλος αγώνα:
Υποδεχθείτε την Άνοιξη, με πρόσωπο πιο νεανικό και σφριγηλό! Ο νικητής είστε εσείς!
Διαφήμιση 7: Καινοτομία. Νέα σύνθεση με ελαστίνη Revitalift. Αποτελεσματικότητα με
αποδείξεις. Γιατί σας αξίζει L’Oréal Paris. Από την επιστήμη στην ομορφιά.
Διαφήμιση 8: Μήνυμα νεότητας από την Clinique. Beauty Starts Here.
Όσον αφορά στη συνοχή και πιο συγκεκριμένα στην επανάληψη, παρατηρούμε μια
επανεμφάνιση στοιχείων με σύγχρονη μεταβολή ως προς την τάξη που ανήκουν (μερική
επανάληψη) (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 43).
Στη διαφήμιση 1, η επανάληψη εμφανίζεται με τα στοιχεία: ενεργοποιήστε την, ενεργοποιητής, που ενεργοποιεί κλπ. Στη διαφήμιση 2, έχουμε την επανάληψη λέξεων: αποτέλεσμα, αποτελεσματικότητα, όπως και: οι μόνιμες ρυτίδες γεμίζουν, οι αναστρέψιμες
ρυτίδες μειώνονται, οι πρωτογενείς ρυτίδες εξαλείφονται… Στη διαφήμιση 3 επαναλαμβάνεται: πιο σφριγηλή, πιο λαμπερή επιδερμίδα.
Παράφραση: η επανάληψη του ίδιου εννοιολογικού περιεχομένου μέσω διαφορετικής έκφρασης. Στη διαφήμιση 1 έχουμε τις λέξεις: απαλή, βελούδινη, στη διαφήμιση 3,
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τις λέξεις σφιχτή, σφριγηλή, στη διαφήμιση 5 τις λέξεις ζωντάνια, ενέργεια, στη διαφήμιση 8: διατήρηση νεανικής όψης, αντιγηραντική κρέμα.
Αντωνυμίες: το γ’ πρόσωπο προσωπικής αντωνυμίας αναφέρεται στο διαφημιστικό
προϊόν, στις ιδιότητές του. Διαφήμιση 6: χρησιμοποιήστε την. Διαφήμιση 8: Αυτή είναι η
εξαιρετική δύναμη.
Έλλειψη: Η ελλειπτική δομή ενώνει παρατακτικά δύο όρους προσδιορίζοντας υπονοούμενες σημασίες. Πχ. Diadermine, γιατί η επιδερμίδα σου είναι μοναδική. Eviol care ό,τι
χρειάζεται το δέρμα σας αρχίζει με Ε.
Ενεστώτας: ο χρόνος που χρησιμοποιείται συχνότερα και δίνει το χρονικό στίγμα. Δείχνει την εγγύτητα, χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που ισχύει και με αυτόν τον
τρόπο ο ισχυρισμός εμφανίζεται απόλυτος (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997).
Στη διαφήμιση 1 έχουμε τους τύπους: δημιουργεί, αλλάζει, ενεργοποιεί, στη διαφήμιση 2 τους τύπους δημιουργεί, γεμίζουν, μειώνονται, εξαλείφονται, στη διαφήμιση 3:
ενεργεί, διεισδύει, στη διαφήμιση 4: χαρίζει, τρέφει, περιποιείται κλπ.
Προστακτική: είναι η έγκλιση που χρησιμοποιείται συχνότερα στο διαφημιστικό κείμενο
και έχει την έννοια της σύστασης και όχι της προσταγής (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997, σ.
75). Πχ. στη διαφήμιση 1 αναφερόμαστε στους όρους: ενεργοποιήστε την, επαναδραστηριοποιήστε, διεγείρετε, στη διαφήμιση 2 στην προστακτική ανακαλύψτε, στη διαφήμιση 5 στον
όρο χαρείτε, στη διαφήμιση 6 στις προστακτικές: αποκτήστε, χρησιμοποιείστε, υποδεχτείτε.
Όσον αφορά στη προσθετική σύνδεση, δηλώνει προσθετική σχέση μεταξύ ομοίων
γεγονότων ή καταστάσεων, τονίζοντας έτσι τις πολλές ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα
του προϊόντος (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 81). Υλοποιείται κυρίως με το ‘και’.
Διαφήμιση 1: απαλή και βελούδινη
Διαφήμιση 3: πιο σφικτή και πιο σφριγηλή
Διαφήμιση 4: προστασία και αναζωογόνηση, τρέφει και περιποιείται, φυσική και αποτελεσματική περιποίηση
Διαφήμιση 5: η ζωντάνια και η ενέργεια
Διαφήμιση 6: πιο νεανικό και σφριγηλό
Η ονοματική φράση λειτουργεί ως υποκείμενο και το όνομα του προϊόντος πρωτοεμφανίζεται σε θέση θέματος ενώ οι ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά του εμφανίζονται σε θέση
ρήματος (σύμφωνα με την θεωρία της λειτουργικής προοπτικής της πρότασης). Πχ. στη διαφήμιση 1: η Lancôme δημιουργεί… στη διαφήμιση 4: η Eviol care timeless χαρίζει προστασία… στη διαφήμιση 5: η master cream βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του δέρματος…
Όσον αφορά στη συνεκτικότητα, θα αναφερθούμε σε έννοιες όπως η έννοια δράστης:
το προϊόν προσωποποιείται και παίζει τον ρόλο του δράστη για λόγους εμφατικούς και
προβολής μέσα στο κείμενο. Πχ. στη διαφήμιση 4: τρέφει και περιποιείται την επιδερμίδα…
Οι σχέσεις αντίληψης, γνώσης και θέλησης δηλώνουν γνωστικές διαδικασίες, εκφράζοντας την εμπειρική γνώση του προϊόντος και την επιθυμία του για την αγορά του (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 108). Πχ. στη διαφήμιση 3: ανακαλύψτε…
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Η έννοια του χρόνου δηλώνει τη χρονική θέση μιας περίστασης σε απόλυτο ή σχετικό
χρόνο. Πχ. Διαφήμιση 1: Σήμερα για όλες τις γυναίκες… Διαφήμιση 5: Τώρα, είναι δυνατόν!
Όσον αφορά στην προθετικότητα, παρατηρούμε τα εξής: Πχ. στη διαφήμιση 5: το μυστικό βρίσκεται… ο δημιουργός παροτρύνει την γυναίκα-καταναλώτρια να αγοράσει το
εν λόγω προϊόν. Στη διαφήμιση 8: Beauty starts here…. για να γίνεις όμορφη πρέπει να
το αγοράσεις. Στη διαφήμιση 7: η παρουσία της ηθοποιού A. Mc Douell προωθεί τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Για την αποδεκτότητα του κειμένου που εξαρτάται και από το κοινωνικο-πολιτιστικό
περιβάλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια πρόσωπα αποδεκτά και αναγνωρίσιμα
μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την αποκωδικοποίηση του μηνύματος.
Για την πληροφορητικότητα ως παράγοντα κειμενικότητας συμπεραίνουμε ότι το
υπονοούμενο πληροφοριακό υλικό που αποκαλύπτει ο δέκτης μέσω συνεπαγωγών αυξάνει την πληροφορητικότητα. Πχ. Διαφήμιση 6: βγάλτε knock out τις ρυτίδες.
Για την διακειμενικότητα θα σημειώναμε τα εξής: την χρήση αγγλικών λέξεων και
όρων (create fresh, new skin, knock out), τους βερμπαλισμούς (ενεργοποιητής νεότητας, πρωτόκολλο επανόρθωσης κλπ), τους ευφημισμούς (φόρμουλα, ώριμη επιδερμίδα,
σημάδια γήρανσης), την χρήση ιατρικών όρων (γονίδια, ρετινόλη, υαλουρονικό οξύ, δερματολόγοι κλπ), τους νεολογισμούς (αντι-ρυτιδική, αυτό-ανανέωση, επανα-δραστηριοποιήστε, αντι-γήρανση) κλπ.
Τέλος η κοινωνική δείξη διαφαίνεται μέσα από τον ενικό οικειοποίησης: πχ. ανακαλύψτε εσείς, τα γονίδιά σας, το δέρμα σας, της ζωής σας, είστε εσείς κλπ.
Λέγειν και πράττειν
Μιλώντας δεν ανταλλάσουμε μόνον πληροφορίες αλλά σίγουρα πραγματοποιούμε και
πράξεις οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την κατάσταση του συνομιλητή και να
μεταβάλουν το σύστημα των αξιών του και την συμπεριφορική του στάση (KerbratOrecchioni, 1982, σ. 173).
Το νόημα λοιπόν δεν είναι εξαρχής δεδομένο. Διαμορφώνεται από την γλωσσική δράση ενός ομιλούντος υποκειμένου που βρίσκεται σε μια δεδομένη περίσταση επικοινωνίας. Δεδομένου ότι το νόημα του λόγου της διαφήμισης απορρέει από την χρήση της
γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα αυτού που παράγει τον λόγο, του περίγυρου στον οποίο αρθρώνεται ο εν λόγω λόγος, των καταστάσεων συνπαραγωγής του
λόγου, των προθέσεων των συνομιλητών, ο κάθε ομιλητής προσπαθεί να ανακαλύψει το
νόημα των εκφωνημάτων του Άλλου.
Ο U. Eco (2006) ορίζει το σλόγκαν ως μια φράση ευκολοπρόφερτη και εύκολα να
την συγκρατήσει κανείς, που εκφράζει μια ιδέα που θέλουμε να διαδώσουμε. Στις κοινωνίες των ΜΜΕ το σλόγκαν περνάει ένα μήνυμα σύντομο και επαναληπτικό, γι’αυτό
και είναι εκ φύσεως περιοριστικό και γοητευτικό. Η διαφήμιση επικαλείται το συναίσθημα παρά την λογική.
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Προτείνουμε λοιπόν τις εξής κατηγοριοποιήσεις:
- Διαπιστώσεις
«Η Vichy δημιουργεί το «πρωτόκολλο επανόρθωσης» για όλους τους τύπους ρυτίδων»
«H Lancôme καινοτομεί: génifique»
- Ορισμοί
«Ελαστίνη! Ό,τι πιο αποτελεσματικό για τη νεότητα της επιδερμίδας μου. L’Oréal»
«Η υγεία είναι ομορφιά Vichy»
- Προτροπές
«Η νεότητα είναι στα γονίδιά σας. Ενεργοποιήστε την! Lancôme»
«Αποκτήστε την πιο επαναστατική αντιρυτιδική κρέμα Strivectin-SD»
- Ερωτήσεις
«Μία αντιρυτιδική κρέμα για το πρόσωπο και τα μάτια; Eviol care»
- Αρνήσεις
«Ποτέ το πρόσωπό σας δεν έχει ξαναδεί τόσο φυσική και αποτελεσματική περιποίηση
Eviol care»
«Οι γυναίκες δεν έχουν καμία αμφιβολία. Lancôme»
Παρατηρούμε ότι σχεδόν σε όλα τα διαφημιστικά κείμενα, οι λεκτικές πράξεις που
πραγματώνονται παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πλοκή. Μια διαπίστωση μπορεί να ακολουθεί μια υποσχετική λεκτική πράξη, όπως και μια κατευθυντική πράξη μπορεί να
ακολουθεί μια διαπίστωση ή μια προτροπή. Οι λεκτικές πράξεις αλληλοσυνδέονται, αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοσυγκρούονται και δημιουργούν πολλαπλά νοήματα. Οι βεβαιωτικές, οι κατευθυντικές, οι υποσχετικές, οι εκφραστικές αλλά και οι διακηρυκτικές
πράξεις αρθρώνονται στις περισσότερες διαφημίσεις, παράγοντας διαφορετικές δομές
και κάνοντας χρήση διαφορετικών στρατηγικών έλξης.
Η διαφήμιση ως λεκτική πράξη είναι διαδραστική: το εκφώνημα είναι το προϊόν της
κοινωνικής διάδρασης. Το ομιλούν υποκείμενο λαμβάνει υπόψη του τον Άλλον στην
λεκτική του σκηνοθεσία. Τα ομιλούντα υποκείμενα μοιράζονται κοινούς τόπους, κοινή
γνώση. Η διαφήμιση παράγει λόγο με βάση την εικόνα που έχουμε για τον Άλλον.
Η διαφήμιση ως λεκτική πράξη είναι προθεσιακή: για να μπορεί ένα εκφώνημα να
έχει σημασία, πρέπει να χρησιμοποιείται γι’αυτόν τον λόγο, δηλαδή ο ομιλητής πρέπει να
έχει την πρόθεση να σημάνει κάτι (Γεωργακοπούλου, Γούτσος 1999). Κάθε εκφώνημα
διαπνέεται από γλωσσική προθετικότητα.
Η διαφήμιση ως λεκτική πράξη κάνει χρήση εθιμοτυπικών κωδίκων και του συστήματος αξιών. Προβάλλει τις αξίες κάθε κουλτούρας οι οποίες δεν αποτελούν γλωσσική
ύλη αλλά διαχέονται στον λόγο.
Εν κατακλείδι, η διαφήμιση, όπως κάθε πραγμάτωση λόγου, είναι ο τόπος σκηνοθεσίας της σημασίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους δικούς της σκοπούς έναν
ή περισσότερους σημειωτικούς κώδικες. Η διαφήμιση χαρακτηρίζεται από κάτι το εφή-
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μερο καθώς είναι άμεση στιγμιαία παραγωγή λόγου. Είναι ένα είδος λόγου το οποίο επιβάλλει περιορισμούς αλλά παράγεται στο πλαίσιο ενός συμβολαίου λόγου, ενός συνόλου
περιοριστικών κανόνων που απορρέουν από τις συνθήκες παραγωγής και ερμηνείας της
γλωσσικής πράξης.
Συμπεράσματα
Ο λόγος της διαφήμισης είναι λόγος επιρροής και πειθούς του Άλλου. Αυτή η απόπειρα
γίνεται σε έναν περίγυρο χωρο-χρονικό και πολιτισμικό αναφοράς στις νόρμες και στους
κανόνες που μοιραζόμαστε συλλογικά.
Η γλωσσική δομή της διαφήμισης δεν είναι περίπλοκη. Τα διαφημιστικά εκφωνήματα
απομνημονεύονται εύκολα και συχνά συνοδεύονται από εικόνες δυνατές, από αναγνωρίσιμα πρόσωπα κλπ. Με λίγα λόγια, κάθε διαφήμιση χρησιμοποιεί έναν λόγο εύκολο, συνήθη, καθημερινό, οικείο στον δέκτη, με επαναλήψεις, με νεολογισμούς για να κινητοποιήσει τον αποδέκτη. Η συνειδητή παραποίηση των γραμματικών κανόνων, των γλωσσικών
εφευρέσεων, των ξένων λέξεων είναι τεχνάσματα που παρατηρούνται συχνά. Από την
άλλη πλευρά, ομοιοκαταληξίες, ομοηχίες, λογοπαίγνια κλπ. στοχεύουν τον αποδέκτη.
Με μικρά διαφημιστικά μηνύματα, εφευρετικά, συχνά σύντομα αλλά προκλητικά, θελκτικά, διασκεδαστικά και αποτελεσματικά, η διαφήμιση αναζητάει να πείσει τον εν δυνάμει αγοραστή.
Ο σκοπός του διαφημιστικού λόγου είναι να πείσουμε τον αποδέκτη να κάνει κάτι,
δηλαδή να αγοράσει έχοντας αποδεχθεί το λεκτικό (και όχι μόνον) μήνυμα.
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