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Résumé  
 
Le champ du marketing et de la publicité est constitué de multiples univers conceptuels 
posant les fondements d’une sémiotique qui dépasse largement la sémiotique classique. 
La publicité, démarche essentiellement communicative et destinée à une lecture 
publique, s’offre comme le terrain privilégié d’observation des mécanismes de 
production de sens tant par le message verbal que par l’image. Mais qu’est-ce qui se 
passe quand le marketing est utilisé pour servir des idées nobles, comme l’homme et 
l’écologie ? Est-ce que la traduction peut aider à la diffusion d’un message qui concerne 
le monde entier ? Selon Guidère (2000), cela peut se faire, puisque publicité et 
traduction sont un excellent exemple de contact entre langues et cultures qui s’inscrit 
dans le contexte de la mondialisation du texte publicitaire. Cette communication est le 
résultat d’une étude sémiotique effectuée à partir de campagnes publicitaires de la 
marque française Louis Vuitton, faites dans la presse écrite et ciblant un public 
international. Nous allons étudier le concept de l’élaboration de ces messages 
publicitaires rédigés en trois langues (français, anglais et grec) tout examinant le rôle 
sémiotique de la traduction dans une campagne publicitaire différente des autres.    
 
Mots-clés : Sémiotique, traduction, slogan publicitaire, idées nobles, mythe.    
 
1. Το σημειωτικό σύστημα κλειδί και η νέα σημειωτική 
 
Ο χώρος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης αποτελεί έναν προνομιούχο χώρο 
συνέργιας σημειωτικών συστημάτων που θέτει τις βάσεις για μια σημειωτική που 
ξεπερνά κατά πολύ την κλασική σημειωτική. Τι γίνεται, όμως, όταν το μάρκετινγκ θέτει 
-εκ πρώτης όψεως- σε δεύτερη μοίρα το κέρδος και προτάσσει ως στόχο να υπηρετήσει 
ευγενείς ιδέες, όπως ο άνθρωπος και το περιβάλλον; Μήπως η μετάφραση μπορεί να 
βοηθήσει στη διάδοση ενός μηνύματος που αφορά στον καθένα μας, σε ολόκληρο τον 
πλανήτη; Σύμφωνα με τον Guidère (2000: 20-21), αυτό είναι εφικτό αφού η διαφήμιση 
και η μετάφραση είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα επαφής ανάμεσα σε γλώσσες και 
πολιτισμούς η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της διαφήμισης. 

Το ερώτημα ποιο σημειωτικό σύστημα είναι το κλειδί της άμεσης και επιτυχούς 
αποκωδικοποίησης της διαφήμισης, δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Γλωσσολόγοι, όπως        
ο  Jakobson (1971: 5), αναφέρουν ότι η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με 
ομοιογενή μηνύματα, που χρησιμοποιούν μόνο ένα σημειωτικό σύστημα, είτε με 
συνθετικά μηνύματα που στηρίζονται σε συνδυασμό ή σε ομαδοποίηση διαφορετικών 
σημειωτικών συστημάτων. Σημειολόγοι, όπως ο Eco (1972: 171), σημειώνουν ότι τα 
επικοινωνιακά φαινόμενα δεν είναι όλα εξηγήσιμα με τις κατηγορίες της Γλωσσολογίας 
και διευκρινίζει ότι στη διαφήμιση η βασική επικοινωνιακή λειτουργία στηρίζεται στο 
γλωσσικό μήνυμα, καθώς η επικοινωνία μέσω του εικονικού μηνύματος είναι συχνά  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2

 
 
 
 

διφορούμενη. Είναι αλήθεια, όμως, ότι γλωσσολόγοι και σημειολόγοι συγκλίνουν στον 
πρωταρχικό ρόλο του γλωσσικού συστήματος όταν συνυπάρχουν διαφορετικά 
σημειωτικά συστήματα.         
 
2. Μόδα ηθικής τάξεως          

 
Στην προαναφερθείσα θέση του Eco στηρίζεται η παρούσα μελέτη της έντυπης 
διαφημιστικής καμπάνιας του γαλλικού οίκου Louis Vuitton. Ο συγκεκριμένος οίκος 
ενεργοποιήθηκε στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης, με τις συνεχόμενες διαφημιστικές καμπάνιες με τίτλο “Αληθινές Αξίες” και 
“Ταξίδια”. Όμως, τα τελευταία χρόνια κάτι φαίνεται να αλλάζει στον κόσμο της μόδας 
και, κατ’ επέκταση, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Η δημοσιογράφος Μικαέλα 
Θεοφίλου στο άρθρο της «Μόδα ηθικής τάξεως» (Έθνοσonline 8/7/2008) αναφέρει μια 
πληθώρα ηθικών σχεδιαστών και σταρ του πράσινου αθλητισμού υπογραμμίζοντας ότι:    
 
Όταν ο οίκος Louis Vuitton ευαισθητοποιείται οικολογικά κάνοντας δωρεές στο Climate 
Project του Αλ Γκορ και στο Green Cross International του Mιχαήλ Γκορμπατσόφ  και    
ο Mπερνάρ Aρνό του κολοσσού της μόδας LVHM μιλάει για νέους οικολογικά 
προβληματισμένους καταναλωτές, τότε σίγουρα κάτι αλλάζει. Ο οικολογικός 
καταναλωτισμός -από το να αγοράζει κανείς προϊόντα από ανακυκλωμένες και 
ανανεώσιμες πηγές μέχρι να υποστηρίζει εταιρείες που εμμένουν στις αρχές του δίκαιου 
εμπορίου- είναι σε άνθηση. Τώρα είναι μόδα να νοιάζεσαι και να ανησυχείς για τον 
κόσμο και το περιβάλλον.  
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11402&subid=2&tag=8334&pubid=1272700 
 

Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης διαφημιστικής καμπάνιας, η οποία μάλιστα 
έχει αποσπάσει διακρίσεις στα βραβεία Cannes, D&AD, Epica, Clio  και Webby, 
αναφορικά με προγενέστερες μελέτες στο χώρο της διαφήμισης που 
πραγματοποιήσαμε, έγκειται στους ακόλουθους παράγοντες: α) στο μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα της διαφημιστικής καμπάνιας, β) στο ότι η διαφημιστική καμπάνια είναι 
παγκόσμια, ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και έχει μεταφραστεί 
ακόμη και σε λιγότερο διαδομένες γλώσσες, όπως είναι και η ελληνική, και γ) στη 
συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια εμφανίζεται αδύναμη, κατά τη γνώμη μας,          
η λειτουργία της διασημειωτικής μετάφρασης1, που αποτελεί βασικό επικοινωνιακό 
άξονα της διαφήμισης.  

Πιο αναλυτικά, ο Οίκος φαίνεται να στηρίζει με τη διαφημιστική καμπάνια την 
ιδέα ότι μια προσωπική ή οικογενειακή στιγμή αποκτά επιπλέον βαρύτητα όταν 
περιλαμβάνει και ένα στυλ. Ο υπεύθυνος του τομέα μάρκετινγκ του οίκου Louis 
Vuitton, Pietro Beccari, μας δίνει την πληροφορία ότι ο οίκος στοχεύει να δείξει ότι 
είναι διαφορετικός περνώντας το μήνυμα ότι το προϊόν του οίκου είναι κάτι εφήμερο, 
αλλά επίσης και κάτι που μένει. Για αυτό το λόγο, μόνο μια τσάντα Louis Vuitton 
εμφανίζεται στιγμιαία στη διαφήμιση θέτοντας το ερώτημα: «που σε πάει η ζωή σου;».  

 

                                                
1 Ο όρος ανήκει στον Roman Jakobson (1963: 79), ο οποίος χαρακτήρισε ως διασημειωτική μετάφραση ή 
μετασχηματισμό την ερμηνεία γλωσσικών σημείων μέσω ενός συστήματος μη γλωσσικών στοιχείων.   
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Πληροφορούμαστε, επίσης, ότι ο οίκος στοχεύει να προωθήσει περισσότερο το ίδιο το 
όνομά του, παρά ένα συγκεκριμένο προϊόν.2  

Ο οίκος Louis Vuitton απαθανατίζει στις περιπτώσεις που μελετούμε, τους 
Catherine Deneuve, Sean Connery, Keith Richards, Sofia και Francis Ford Kopola. 
Παρατηρούμε, λοιπόν, εξαρχής ότι επιλέγεται η διαφήμιση να μην έχει αντιονομαστική 
αξία (Eco, 1972: 244), αλλά χρησιμοποιεί πρόσωπα όχι μόνο ευρέως γνωστά, αλλά και 
από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους (σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, 
πολιτικούς). Είναι αξιοσημείωτο, λοιπόν, ότι ο γαλλικός οίκος μόδας ξοδεύει τεράστια 
ποσά σε μια συνεχιζόμενη παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια προσλαμβάνοντας 
ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα πρόσωπα για την προώθησή τους, ενώ η συνήθης πρακτική των 
διαφημιστικών καμπανιών είναι να επιλέγονται άτομα με αντιονομαστική αξία για να 
μπορεί ο καταναλωτής να ταυτιστεί άμεσα με εκείνα.  

Παράλληλα, η κάθε διαφημιστική σύνθεση προσαρμόζεται σε μία γλώσσα,       
αν και τα τελευταία χρόνια προτιμάται η δίγλωσση διαφήμιση (κατηγοριοποίηση 
σύμφωνα με τον Bertin, 2002: 191) ή η διαφήμιση όπου συνυπάρχουν περισσότεροι 
από δύο γλωσσικοί κώδικες. Η μετάφραση σε άλλες γλώσσες γίνεται μετά τη σύνταξη 
της διαφήμισης στη γαλλική γλώσσα. Η ύπαρξη ενός γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας 
υποδηλώνει ότι στοχεύει μια συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. Αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα αντιληπτό στην περίπτωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ενός 
γλωσσικού συστήματος που χρησιμοποιεί μια μικρή γλωσσική κοινότητα, γεγονός, 
όμως, που αυξάνει το κόστος της διαφημιστικής καμπάνιας. Ποιος είναι, λοιπόν,           
ο λόγος που ένας διεθνής οίκος μόδας, ένας μεγάλος επιχειρηματικός κολοσσός, 
επιλέγει στην εποχή της παγκοσμιοποίησης τόσο στοχευόμενες ομάδες καταναλωτών, 
όπως η ελληνική, δαπανώντας μεγάλα ποσά για την προσαρμογή της διαφημιστικής 
καμπάνιας σε τόσο πολλές γλωσσικές κοινότητες; Αναμφίβολα, η απάντηση βρίσκεται 
στην ηθική υπόσταση της μετάδοσης του συγκεκριμένου διαφημιστικού μηνύματος.    
 
3. Η συνέργια των σημειωτικών συστημάτων          
 
Όλα τα διαφημιστικά μηνύματα που μελετάμε σε τρεις γλώσσες (γαλλική, αγγλική και 
ελληνική) προέρχονται από καταχωρήσεις στον ελληνικό περιοδικό τύπο. 
Αποτελούνται, κατά βάση, από το εικονικό μήνυμα, που στην περίπτωσή μας είναι μια 
φωτογραφία, και από το γλωσσικό μήνυμα που ακολουθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ 
το εικονικό μήνυμα παραμένει το ίδιο, το γλωσσικό μήνυμα μεταφράζεται στην 
αντίστοιχη ξένη γλώσσα ανάλογα με τη γλωσσική κοινότητα στην οποία προσβλέπει. 
Συνεπώς, η διαφοροποίηση στις πολυγλωσσικές διαφημιστικές καμπάνιες που 
μελετούμε συνδέεται στενά με τη μεταφραστική διαδικασία.    

Ο  Barthes (2007: 25-26) χαρακτηρίζει το φωτογραφικό μήνυμα μια αυτοτελή, 
αλλά μη μεμονωμένη δομή που επικοινωνεί τουλάχιστον με μία ακόμη δομή, το 
κείμενο. Στις δύο αυτές δομές στηρίζεται κατά τον Barthes το σύνολο της 
πληροφόρησης μέσα από μια ιδιάζουσα σύνθεση δομών, καθώς αν και οι δύο αυτές 
δομές είναι συγκλίνουσες, οι ενότητές τους είναι ετερογενής, γι’ αυτό και δε μπορούν 
να αναμειχθούν. Η διαφορετικότητά τους δεν είναι μόνο ουσίας, δηλαδή, λέξεις vs  
                                                
2 Βλ. http://www.livemint.com/Articles/2008/01/30235004/Louis-Vuitton-plans-first-TV-a.html  
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γραμμές, επιφάνειες και αποχρώσεις, αλλά και χώρου, καθώς οι δύο δομές κατέχουν 
χώρους αποκλειστικούς, συνορεύοντες, αλλά όχι και ομοιογενοποιημένους.   

Πιο συγκεκριμένα, στις διαφημιστικές καμπάνιες που μελετούμε, αν και τα 
πρόσωπα και οι χώροι στους οποίους επιλέγονται να παρουσιαστούν για την προώθηση 
της διαφήμισης είναι διαφορετικά, εντούτοις, μοιράζονται δύο κοινά χαρακτηριστικά, 
ένα σημειωτικό και ένα κοινωνιογλωσσολογικό: την πόζα και την καθημερινή 
περίσταση επικοινωνίας. Ο Barthes (2007: 31) χαρακτηρίζει την πόζα ως κατασκευασ-
μένο στοιχείο σημασίας που αποτελεί θέμα κουλτούρας και που ο αναγνώστης 
συγκαταλέγει στην απλή καταδήλωση του εικονικού μηνύματος τη στιγμή που στην 
πραγματικότητα η δομή του είναι διπλή, καταδηλούμενη (denotative) και 
συνδηλούμενη (connotative). Η περίπτωση, όμως, της διπλής αυτής δομής του 
φωτογραφικού μηνύματος θα ήταν περισσότερο αισθητή, κατά τη γνώμης μας, στην 
περίπτωση που δε συνοδεύονταν από την περίσταση επικοινωνίας, και συγκεκριμένα, 
από την καθημερινή περίσταση επικοινωνίας. Η πόζα των πρωταγωνιστών της 
διαφήμισης χαρακτηρίζεται από καθημερινότητα και φυσικότητα διότι ένας ταξιδιώτης 
μπορεί να καθίσει πάνω στις βαλίτσες του σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, ένας 
κιθαρίστας μπορεί να παίξει μουσική στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ένας άνθρωπος 
μπορεί να χαλαρώσει σε μια ειδυλλιακή παραλία και ένας πατέρας μπορεί να 
συνομιλήσει με την κόρη του σε ένα ταξίδι για επαγγελματικά θέματα.  

Βεβαίως, οι κοινωνιογλωσσικές αυτές περιστάσεις επικοινωνίας απηχούν την 
ευρωπαϊκή υπόσταση της καθημερινότητας, ακόμη και των επωνύμων. Όμως, όπως και 
ο Bathes (2007: 35-36), έτσι και ο Eco (1985: 57), συμφωνούν ότι η φωτογραφική 
εικόνα είναι γενική όσον αφορά στη σημειωτική της λειτουργία, όμως, ότι αποκτά 
σημείο αναφοράς όταν συνοδεύεται από λέξεις που κατευθύνουν την ερμηνεία που της 
δίνουμε, καθώς οι λέξεις συμμετέχουν στην καταδήλωση της. Εάν, μάλιστα, λάβουμε 
υπόψη ότι σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες αναφέρεται η κοινωνική περίσταση 
μπορούμε να κάνουμε λόγο για διασημειωτική μετάφραση της κοινωνιογλωσσικής 
περίστασης επικοινωνίας, η οποία, εάν κρίνουμε από τη γραφιστική του γλωσσικού 
μηνύματος που δε δίνεται με έντονα γράμματα, μπαίνει σε δευτερεύον, αλλά όχι 
δεύτερο επίπεδο. Εάν λοιπόν το πρωτεύον γλωσσικό διαφημιστικό μήνυμα, το 
διαφημιστικό σλόγκαν δεν καταδηλώνει ούτε συνδηλώνει το προϊόν, και το δευτερεύον 
γλωσσικό μήνυμα επιτελεί την ίδια λειτουργία, μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια 
καθαρά κυριολεκτική εικόνα στη διαφήμιση; Τότε, για ποιο λόγο ο οίκος μόδας 
μετέφρασε σε πολλές γλώσσες, ισχυρές και ασθενείς, το διαφημιστικό μήνυμα;  
   
4. Διαγλωσσική μετάφραση και διαφημιστικό σλόγκαν  
 
Ο Guidère (2000: 55) επισημαίνει ότι η μετάφραση του ίδιου μηνύματος σε αρκετές 
γλώσσες δεν έχει πάντα ως στόχο την προώθηση του προϊόντος για το οποίο 
δημιουργήθηκε, καθώς η μετάφραση μπορεί να διαδοθεί σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς 
το προϊόν να εμφανίζεται στο γλωσσικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας έτσι την πολλαπλή 
μετάφραση (pluritraduction) ως επικοινωνιακή τακτική. Πράγματι, σε κανένα από τα 
σλόγκαν της διαφημιστικής καμπάνιας του οίκου Louis Vuitton δεν υπάρχει αναφορά 
στον oίκο ή σε κάποιο από τα προϊόντα του, αν και πολλοί μελετητές, όπως ο 
Maingueneau (2007: 150-151) αναφέρουν ως κύριο χαρακτηριστικό του διαφημιστικού 
σλόγκαν ότι, συνήθως, περιέχουν το ίδιο το όνομα του προϊόντος που προωθούν και ότι  
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σκοπός του είναι να συνδέσει στη μνήμη των πιθανών καταναλωτών ένα προϊόν με ένα 
επιχείρημα για την αγορά του. Ο ίδιος, όμως, επισημαίνει ότι το σλόγκαν της 
σύγχρονης διαφήμισης αποτελεί ένα από τα συνθετικά μέρη μιας καμπάνιας που 
αναφέρεται σε κάτι που είναι διαφορετικό από το γλωσσικό μήνυμα.   

Εξετάζοντας τη μετάφραση του διαφημιστικού σλόγκαν στην καμπάνια του 
οίκου Louis Vuitton όπου πρωταγωνιστεί η γνωστή Γαλλίδα ηθοποιός Catherine 
Deneuve (διαφημιστικό σλόγκαν 1), διαπιστώνουμε ότι αν και το γαλλικό σλόγκαν, το 
σλόγκαν της γλώσσας πηγή, αποτελείται από τρία μέρη που χωρίζονται με κόμματα,     
η μετάφρασή του στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα δεν αναπαραγάγει αυτή τη 
σημειωτική συμμετρία, καθώς αποτελείται από δύο μέρη. Αντίθετα, αυτή η συμμετρία 
φαίνεται να διατηρείται στη μετάφραση της κοινωνιογλωσσικής περίστασης που 
ακολουθεί το γαλλικό σλόγκαν στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.                       
Η κοινωνιογλωσσική περίσταση αυτή περιλαμβάνει το χρόνο και τον τόπο 
πραγματοποίησης των γυρισμάτων της διαφημιστικής καμπάνιας.     

Μάλιστα, η εισαγωγή της λέξης «sometimes» στο αγγλικό εκφώνημα, αναιρεί 
μερικώς τη θέση που παρουσιάζεται ως δεδηλωμένη από το γαλλικό και το ελληνικό 
εκφώνημα, ότι, δηλαδή, η άνεση δε συνδέεται με ένα συγκεκριμένο χώρο, το σπίτι του 
καθενός, αλλά είναι αίσθηση που μπορεί να εμφανιστεί παντού, σε έναν οποιονδήποτε 
χώρο. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να γίνει αισθητή, ακόμη και σε ένα 
σιδηροδρομικό σταθμό, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι κυκλοφορεί και συνυπάρχει μεγάλος 
αριθμός ατόμων και η προσωπική άνεση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην 
εξυπηρέτηση του συνόλου. Αλλά και η ίδια η  έννοια της άνεσης που κάνει ξεκάθαρα 
την εμφάνισή της στο ελληνικό κείμενο με τη χρήση της λέξης «άνετα», δε δηλώνεται 
στο αγγλικό και στο γαλλικό σλόγκαν, αλλά υποδηλώνεται μέσα από τα εκφωνήματα  
«home» και «être chez soi». Μάλιστα, στην ελληνική γλώσσα το γαλλικό εκφώνημα 
«être chez soi» αποδίδεται στον πληθυντικό αριθμό σε μια προσπάθεια γενίκευσης της 
διαπίστωσης που προβάλλει το διαφημιστικό σλόγκαν και ταύτισης αυτής της θέσης με 
κάθε αναγνώστη του διαφημιστικού μηνύματος. Από την άλλη πλευρά, το αγγλικό 
εκφώνημα εμφανίζεται - θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε – περισσότερο ουδέτερο 
απέναντι σε μια προσωπική ή συλλογική θέση που προσπαθούν να υποδηλώσουν το 
γαλλικό και το ελληνικό σλόγκαν αντίστοιχα.               
 Τέλος, αναφορικά με την ποσοτική ισοδυναμία, βασική σημειωτική συνιστώσα 
στη μεταφραστική διαδικασία, παρατηρούμε ότι αυτή δε γίνεται σεβαστή στα 
μεταφράσματα, καθώς τόσο το αγγλικό, όσο και το ελληνικό σλόγκαν αποτελούνται 
σχεδόν από τις μισές λέξεις απ’ ό,τι το γαλλικό εκφώνημα πηγή. Επίσης, τα 
εκφωνήματα, λιγότερο ίσως το αγγλικό, διατηρούν μια άλλη σημειωτική συμμετρία που 
θέλει το υλικό στοιχείο (ο προσωπικός χώρος) να βρίσκεται στην πρόταση μακριά από 
το συναισθηματικό στοιχείο, αλλά να κλείνει, όμως, με αυτό.        

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το γαλλικό και το ελληνικό σλόγκαν έχει από 
δύο ρήματα, ενώ το αγγλικό μόνο ένα. Μεταφράζεται όμως πιστά, τόσο στην αγγλική, 
όσο και στην ελληνική, η κοινωνιογλωσσική περίσταση, ο αριθμός, η ημέρα και ο 
τόπος της λήψης, με την παρατήρηση ότι στις γλώσσες στόχους, στην αγγλική και στην 
ελληνική, υπογραμμίζεται περισσότερο η γλωσσική διάσταση (Ladmiral, 1994: 153), 
καθώς  αριθμός «3» αποδίδεται με γράμματα, διασημειωτικά. 
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(1) Être chez soi, ce n'est pas un endroit, c'est un sentiment.     

3ème prise. Dernier jour de tournage. Paris    (γαλλική γλώσσα) 
 

Sometimes, home is just a feeling.       
Take three, last day of shooting. Paris   (αγγλική γλώσσα) 

 
Σπίτι μας είναι παντού, όπου αισθανόμαστε άνετα. 
Τρίτη λήψη. Τελευταία ημέρα γυρισμάτων. Παρίσι  (ελληνική γλώσσα) 

 
Το επόμενο διαφημιστικό σλόγκαν του οίκου Lοuis Vuitton (διαφημιστικό 

σλόγκαν 2) με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Sean Connery έχει ως χαρακτηριστικό ότι η 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι πιο κοντά στο αγγλικό σλόγκαν που ήδη 
αποτελεί μετάφρασμα από τη γαλλική γλώσσα. Βεβαίως, το ρήμα «transformer» είναι 
πολύ πιο δυνατό σημασιολογικά καθώς υποδηλώνει αλλαγή, ενώ οι ρηματικές 
εκφράσεις «turn into» και «που γίνονται» υποδηλώνουν το αποτέλεσμα της κοινωνιο-
γλωσσικής περίστασης που περιγράφεται, μάλιστα, με ακρίβεια δευτερόλεπτων. 
Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί που στο γαλλικό σλόγκαν υπάρχει το επίθετο 
«certains» στο αντίστοιχο αγγλικό και ελληνικό σλόγκαν υπάρχουν ρηματικές 
εκφράσεις γεγονός που αποδυναμώνει το χαρακτήρα του διαφημιστικού σλόγκαν που 
στηρίζεται, συνήθως, στην αρχή του ενός ρήματος και στην αποφυγή δευτερευουσών 
προτάσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα εκφωνήματα είναι σχεδόν ισοδύναμα 
ποσοτικά, καθώς, όπως παρατηρεί ο Maingueneau (2007: 3), κάθε πράξη εκφώνησης 
είναι στην ουσία ένα γεγονός ασύμμετρο, καθώς τίποτε δεν εξασφαλίζει ότι το 
εκφώνημα που ανακατασκευάζει ο ερμηνευτής του συμπίπτει με τις αναπαραστάσεις 
του εκφωνητή.           

 
(2) Certains voyages se transforment en légendes.    
 Bahamas 10:07     (γαλλική γλώσσα) 
 

There are journeys that turn into legends.     
Bahamas. 10:07      (αγγλική γλώσσα) 

  
Υπάρχουν ταξίδια που γίνονται θρύλοι.     

 Μπαχάμες. 10:07      (ελληνική γλώσσα) 
 

Το επόμενο διαφημιστικό σλόγκαν του οίκου Lοuis Vuitton (διαφημιστικό 
σλόγκαν 3) με πρωταγωνιστές τον σκηνοθέτη Francis Ford Coppola και την κόρη του 
Sofia Coppola χαρακτηρίζεται από ποσοτική ισοδυναμία, αλλά εξακολουθεί η ελληνική 
απόδοση του διαφημιστικού σλόγκαν να εναρμονίζεται με το αγγλικό, και όχι με το 
γαλλικό εκφώνημα της γλώσσας πηγή, αν και η γαλλική λέξη «voyage» μεταφράζεται 
πιστά ως «journey» στο αγγλικό εκφώνημα, αλλά ως «διαδρομή» στο ελληνικό. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό στα δύο μεταφράσματα, αγγλικό και ελληνικό, είναι η 
μετακίνηση του αξιολογικού/ αισθητικού κώδικα, της λέξεως «belle», από τη λέξη 
«histoire» (ιστορία) που προσδιορίζει στο γαλλικό κείμενο, στις λέξεις «journey» 
(ταξίδι) και «διαδρομή» αντίστοιχα. Είναι πολύ πιθανό οι διαφημιστές να μη θέλησαν 
να απολέσουν την έννοια του ‘’ωραίου’’ στα δύο μεταφράσματα και να προτίμησαν  
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αυτή να προσδιορίσει όχι μια «ιστορία», αλλά ένα «ταξίδι», που αποτελεί και μια από 
τις δύο θεματικές ενότητες της πολυετούς διαφημιστικής καμπάνιας για την ενίσχυση 
οικολογικών προγραμμάτων. Μια βασική διαφοροποίηση στο διαφημιστικό σλόγκαν 
και στις τρεις γλώσσες είναι ο προσδιορισμός των λέξεων «histoire», «history» και 
«ιστορίας». Στο γαλλικό σλόγκαν υπάρχει λόγω της σύνταξης το «par», ενώ στο 
αγγλικό το «inside» και στο ελληνικό το «πίσω». Επίσης, στο αγγλικό και στο ελληνικό 
κείμενο, τόσο στο διαφημιστικό σλόγκαν, όσο και στην κοινωνιογλωσσική περίσταση, 
εμφανίζεται και το ρητορικό σχήμα του χιασμού (chiasme), φαινόμενο που έχει 
εμφατικό χαρακτήρα.  

Αναφορικά με την κοινωνιογλωσσική κατάσταση διαπιστώνουμε ότι στο 
γαλλικό διαφημιστικό σλόγκαν τονίζεται ο τοπολογικός κώδικας3 («Buenos Aires»), 
καθώς αποτελεί τον πρωτοεμφανιζόμενο κώδικα στην κοινωνιογλωσσική περίσταση, 
ενώ στα μεταφράσματα ο χρονικός («early evening» στο αγγλικό  και «απομεσήμερο» 
στο ελληνικό). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο ελληνικό σλόγκαν επιλέγεται μία 
λέξη για να αποδώσει το γαλλικό εκφώνημα «à la tombée du soir» και το αγγλικό 
«early evening» που αποτελούνται από περισσότερες. Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται 
μόνο στον αριθμό των λέξεων, όσο στην ίδια τη λέξη που επέλεξαν οι διαφημιστές του 
ελληνικού σλόγκαν, καθώς η λέξη «απομεσήμερο» δε χρησιμοποιείται ευρέως στο 
καθημερινό λεξιλόγιο, αλλά έχει μία συνδήλωση περισσότερο ακριβούς,4 ίσως και 
λόγιου ή λογοτεχνικού ύφους, που, όμως, δεν έρχεται σε αντίθεση με την ειδυλλιακή 
ατμόσφαιρα του εικονικού μηνύματος. Αντίθετα, έρχεται σε αντίθεση με τη 
διαφημιστική πρακτική που δε μας έχει συνηθίσει στην παροχή πληροφοριών για το 
χωροχρόνο της διαφημιστικής σύνθεσης.        
 
(3) Un voyage commence souvent par une belle histoire.   
 Buenos Aires, Argentine, à la tombée du soir   (γαλλική γλώσσα) 
 

Inside every story, there's a beautiful journey.    
 Early evening. Buenos Aires. Argentina   (αγγλική γλώσσα) 
 

Πίσω από κάθε ιστορία, μια ωραία διαδρομή.    
 Απομεσήμερο, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή     (ελληνική γλώσσα) 
 

Το τελευταίο διαφημιστικό σλόγκαν του οίκου Lοuis Vuitton που μελετήσαμε 
(διαφημιστικό σλόγκαν 4), έχει ως πρωταγωνιστή το γνωστό μουσικό, κιθαρίστα του 
συγκροτήματος Rolling Stones, Keith Richards. Το γαλλικό διαφημιστικό σλόγκαν 
«certains voyages ne se racontent pas avec des mots» υποδηλώνει τη  συνεισφορά της 
μουσικής, και ειδικότερα του πρωταγωνιστή, στην ανθρώπινη έκφραση. Είναι 
ενδιαφέρον ότι το ρήμα «raconter» (διηγούμαι) του γαλλικού διαφημιστικού σλόγκαν  

                                                
3 Ο Κεντρωτής (1996: 66) αναφέρει ότι, εφόσον η μετάφραση μπορεί να θεωρηθεί μια διαδικασία δια της 
οποίας μια σημειωτική οντότητα μετασχηματίζεται σε άλλη σημειωτική οντότητα, μπορεί να 
ακολουθήσει συγκεκριμένους όρους ισοδυναμίας που σχετίζονται και με σημειωτικούς κώδικες.  
4 Ο όρος «απομεσήμερο» ορίζεται στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη (1998: 178) ως «το χρονικό διάστημα που συμπίπτει με το τέλος του μεσημεριού και την 
αρχή του απογεύματος» και στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γιώργου Μπαμπινιώτη (2002: 
248) ως «το τμήμα της ημέρας μετά το μεσημέρι».     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 8

 
 
 
 

αντικαθίσταται με τα ρήματα «put into» (εκφράζω) και «περιγράφω», καθώς από την 
αφήγηση, περνάμε στην έκφραση και καταλήγουμε στην περιγραφή. Επίσης, 
παρατηρούμε ότι ενώ το γαλλικό και το αγγλικό διαφημιστικό σλόγκαν αναφέρεται σε 
λέξεις («mots» και «words»), το ελληνικό αναφέρεται σε «λόγια», καθώς οι 
μεταφραστές, κατά τη γνώμη μας, δείχνουν να επηρεάστηκαν από την παγιωμένη 
έκφραση της ελληνικής «δεν έχω λόγια να περιγράψω». Επιπλέον, ενώ το γαλλικό και 
το ελληνικό διαφημιστικό σλόγκαν, αναφέρονται στην κοινωνιογλωσσική περίσταση 
αναλυτικά «3 heures du matin» και «3 το πρωί», το αγγλικό σλόγκαν κάνει χρήση της 
συντομογραφίας «3 am». Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τις λίγες φορές που 
τα διαφημιστικά σλόγκαν βρίσκονται διαγλωσσικά τόσο κοντά το ένα στο άλλο.   

 
(4) Certains voyages ne se racontent pas avec des mots.     

New York. 3 heures du matin. Blues en Do majeur.   (γαλλική γλώσσα) 
 

Some journeys cannot be put into words.      
New York. 3 am. Blues in C     (αγγλική γλώσσα) 

 
Κάποια ταξίδια δεν περιγράφονται με λόγια.       
Νέα Υόρκη. 3 το πρωί. Μπλουζ σε Ντο μείζονα   (ελληνική γλώσσα) 

 
5. Διασημειωτική μετάφραση και διαφημιστικό σλόγκαν   
 
Η σχέση του γλωσσικού με το εικονικό μήνυμα στη διαφήμιση αποτέλεσε αντικείμενο 
συνεχούς μελέτης, όχι μόνο της Σημειωτικής, αλλά και πολλών άλλων επιστημονικών 
πεδίων, ενώ όταν συνδέθηκε με τη μετάφραση, ο όρος διασημειωτική μετάφραση 
άνοιξε νέα ερευνητικά πεδία. Μήπως, όμως, δε χρειάζεται καν να φύγουμε από το 
γλωσσικό σύστημα για να μιλήσουμε για εικονισμό (iconicity); Εάν εξετάσουμε θέσεις 
όπως αυτές της Welby ή της Petrilli, σίγουρα όχι. Η Welby (1983: 38) παρατήρησε ότι 
ενώ η γλώσσα είναι από μόνη της ένα συμβολικό σύστημα, η μέθοδός της είναι κυρίως 
εικονογραφική (pictorial). H Petrilli (2007: 324), στηριζόμενη στην παλαιότερη αυτή 
θέση της Welby συμπληρώνει ότι εάν το γλωσσικό σύστημα είναι από μόνο του 
συμβολικό, η μέθοδός του είναι κυρίως εικονική (iconic), καθιστώντας έτσι ουσιαστικό 
το ρόλο του εικονισμού στη δημιουργία και αναπαραγωγή της σημασίας. 

Ποια είναι, όμως, η συμβολή του εικονικού μηνύματος στην αποκωδικοποίηση 
του γλωσσικού μηνύματος; Καταφεύγει η διαφήμιση στη διαδικασία της 
διασημειωτικής μετάφρασης για να ενδυναμώσει το διαφημιστικό μήνυμα; Κατά τη 
γνώμη μας όχι, καθώς η διασημειωτική μετάφραση έχει κατηγοριοποιηθεί, τις 
περισσότερες φορές, ως η άμεση κωδικοποίηση-οπτικοποίηση του γλωσσικού 
μηνύματος. Ο Barthes (2007: 41) αναφέρει ότι στη διαφήμιση η σημασία της εικόνας 
είναι ασφαλώς εσκεμμένη, καθώς ορισμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι που 
σχηματίζουν εκ των προτέρων τα σημαινόμενα του διαφημιστικού μηνύματος. Εάν 
φυσικά η διαφημιστική εικόνα είναι εσκεμμένη, ή, όπως αλλιώς αναφέρει ο Barthes, 
ειλικρινής και εμφατική, θα πρέπει να εναρμονίζεται με το γλωσσικό μήνυμα. Εκ 
πρώτης όψεως, όμως, το γλωσσικό μήνυμα δεν αποκωδικοποιείται, δε ‘’μεταφράζεται’’ 
με το αντίστοιχο εικονικό, αλλά δείχνει τουλάχιστον άστοχο/άσχετο, τόσο με το  
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εικονικό μήνυμα, όσο και με το γαλλικό οίκο μόδας που προωθεί τη διαφήμιση. Έτσι, 
όμως, η διαφήμιση αποποιείται τη λειτουργία της αγκίστρωσης και δείχνει ‘’αφελής’’.   

Η λειτουργία της αγκίστρωσης, βασική λειτουργία του γλωσσικού 
διαφημιστικού μηνύματος (Barthes, 2007: 49), εμφανίζεται αδύναμη, καθώς δεν 
καταδηλώνει και δε συνδηλώνει το διαφημιστικό προϊόν. Βεβαίως, ο Barthes (2007: 50) 
επισημαίνει ότι δε συναντούμε ποτέ, τουλάχιστον στη διαφήμιση, μια καθαρά 
κυριολεκτική εικόνα και ότι ακόμα και εάν κατασκευάζαμε μια εντελώς ‘’αφελή’’ 
εικόνα, αυτή θα συναντούσε αμέσως το σημείο της αφέλειας , και θα συμπληρωνόταν 
έτσι με τρίτο μήνυμα, συμβολικό. Μήπως, λοιπόν, μεταφράζουμε διαγλωσσικά στη 
διαφημιστική καμπάνια της Louis Vuitton αυτό το συμβολικό μήνυμα; Μήπως η 
καταδηλούμενη εικόνα φυσικοποιεί το συμβολικό μήνυμα, αθωώνοντας το πυκνότατο 
σημασιολογικό τέχνασμα της συνδήλωσης;             

Στην πρώτη διαφημιστική καμπάνια με διαφημιστικό σλόγκαν «Σπίτι μας είναι 
παντού, όπου αισθανόμαστε άνετα. Τρίτη λήψη. Τελευταία ημέρα γυρισμάτων. Παρίσι»,   
η Catherine Deneuve εμφανίζεται καθισμένη αποσκευές της, που είναι προϊόν του 
οίκου Louis Vuitton, δίπλα στις γραμμές του τραίνου στο Παρίσι, χωρίς να 
μεταφράζεται διασημειωτικά κάποιο μέρος του γλωσσικού μηνύματος, παρά μόνο ίσως     
η λέξη «άνετα».   

Στη δεύτερη διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον Sean Connery,         
ο  Pietro Beccari, αντιπρόεδρος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του οίκου Louis Vuitton, 
αναφέρει ότι σκοπός του οίκου είναι να διευρύνει την ιδέα του ταξιδιού  πέρα από κάθε 
γεωγραφική διάσταση.5 Το γλωσσικό μήνυμα «Υπάρχουν ταξίδια που γίνονται θρύλοι. 
Μπαχάμες. 10:07» δε φαίνεται να μεταφράζεται διασημειωτικά από το εικονικό μήνυμα 
που εμφανίζει τον Sean Connery  σε στάση χαλάρωσης, καθισμένο σε μια παλιά ξύλινη 
προβλήτα στο σπίτι του στις Μπαχάμες6 και έχοντας στα πόδια του μια αδιάβροχη 
εκδοχή τσάντας Louis Vuitton. Καθώς η παρουσία της συγκεκριμένης τσάντας δε 
συνδηλώνει πάντα το ταξίδι, η διασημειωτική μετάφραση του γλωσσικού μηνύματος 
μέσω του εικονικού συστήματος εντοπίζεται, σε πρώτο πλάνο, στη λέξη «Μπαχάμες» 
και στην εικόνα πίσω από τον Sean Connery – εάν υποθέσουμε ότι αναγνωρίζουμε στη 
συγκεκριμένη εικόνα τις Μπαχάμες- και σε δεύτερο πλάνο, στη λέξη «θρύλος», εάν 
υιοθετήσουμε την άποψη ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός έχει υπόσταση θρύλου, λόγω 
των ταινιών στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει για πολλές δεκαετίες.            

Στην τρίτη διαφημιστική καμπάνια το γλωσσικό μήνυμα «Πίσω από κάθε 
ιστορία, μια ωραία διαδρομή. Απομεσήμερο, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή» συνοδεύεται 
από μια ειδυλλιακή εικόνα πατέρα-κόρης που μοιράζονται ιδέες για το σινεμά, απόψεις 
για την τελευταία ταινία ίσως του πατέρα, που κάνει γυρίσματα κάπου στην Αργεντινή. 
Και επειδή αληθινή αξία είναι κυρίως το ταξίδι της ζωής, στο φόντο συμμετέχει και μια 
τσάντα Louis Vuitton για να καταλάβουν όλοι ότι αυτές οι αποσκευές εγγυώνται 
εμπειρίες που μένουν7 ή ότι μια οικογενειακή στιγμή αποκτά επιπλέον βαρύτητα όταν 
περιλαμβάνει και μια εικόνα με στυλ.8 Και πάλι, όμως, η διασημειωτική μετάφραση  

                                                
5 Βλ. http://www.brandrepublic.com/News/852052/Leibovitz-shoots-Sean-Connery-Louis-Vuitton-
campaign.  
6 Βλ. http://www.telegraph.co.uk/fashion/hilaryalexander/3365647/Sean-Connery-returns-to-his-
modelling-days-for-Louis-Vuitton.html   
7 Βλ. http://www.homefood.gr/contributions/contribution.asp?id=16&cat=1&text=127 
8 Βλ. http://ohsochictheblog.blogspot.com/2008_06_01_archive.html  
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περιορίζεται στην κοινωνιογλωσσική περίσταση, καθώς, ίσως, μόνο το απομεσήμερο 
φαίνεται να αποδίδεται διασημειωτικά.      

Στην τέταρτη διαφημιστική καμπάνια, ο Keith Richards απεικονίζεται με την 
κιθάρα του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου του οποίου η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει: μαύρα 
μαντίλια με νεκροκεφαλές απλωμένα στα φωτιστικά, και ένα κρανίο έχει τοποθετηθεί 
επάνω στο κομοδίνο. Ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο ίδιος και η τοποθετημένη πάνω 
στο κρεβάτι του βαλίτσα Louis Vuitton υποδηλώνει δωμάτιο ξενοδοχείο, στοιχείο που 
δε φαίνεται στο γλωσσικό μήνυμα.9 Και πάλι, όμως, μόνο ένα μέρος της 
κοινωνιογλωσσικής περίστασης φαίνεται να μπορεί να αποδοθεί διασημειωτικά, η 
φράση «μπλουζ σε ντο μείζονα» που συνδέεται από τον αναγνώστη της διαφημιστικής 
καταχώρισης με την κιθάρα που κρατά ο τραγουδιστής.        
 Είναι γνωστό, όμως, ότι βασική σημειωτική συνιστώσα της σύγχρονης 
διαφήμισης είναι η διασημειωτική μετάφραση μέσα από την οπτικοποίηση του 
διαφημιστικού σλόγκαν. Όμως, καμία από τις τέσσερις διαφημιστικές καταχωρήσεις 
που μελετήσαμε δε φαίνεται να υιοθετεί πλήρως αυτήν τη στρατηγική, καθώς αυτή 
δείχνει να περιορίζεται σε στοιχεία της κοινωνιογλωσσικής περίστασης και στο 
λογότυπο του γαλλικού οίκου στο κάτω δεξιό μέρος της καταχώρησης, κλείνοντας 
σημειωτικά τη διαφημιστική σύνθεση με ένα επιθετικό στοιχείο, τα κεφαλαία 
γράμματα, στοιχείο που δείχνει να απουσιάζει από το σκεπτικό της υπόλοιπης 
διαφημιστικής σύνθεσης .      
 
6. Διαπιστώσεις  

Η μελέτη της διαφημιστικής καμπάνιας της Louis Vuitton φαίνεται να 
επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Guidère (2000: 55-56) ότι η πολλαπλή μετάφραση 
του διαφημιστικού μηνύματος, στη διαφημιστική πρακτική, δεν αναφέρεται 
συστηματικά σε ένα κείμενο πηγή και σε ένα κείμενο στόχο, αλλά πραγματοποιείται 
μέσα από μια διαδικασία συμβιβασμού και ανα-δημιουργίας (Guidère 2000: 68). Εάν, 
όμως, υιοθετήσουμε τη θέση ότι η ηγεμονική γλώσσα, και στο χώρο της διαφήμισης, 
είναι η αγγλική, ίσως, τότε, αυτός ο συμβιβασμός να είναι κατευθυνόμενος Αυτό το 
γεγονός μπορεί να εξηγήσει γιατί το αγγλικό διαφημιστικό σλόγκαν που είναι 
μετάφρασμα από τη γαλλική γλώσσα πηγή δείχνει να επηρεάζει περισσότερο τη 
μετάφραση του σλόγκαν στην ελληνική γλώσσα.  

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι κανένα διαφημιστικό σλόγκαν δεν 
επικεντρώνεται στο προϊόν ή στον οίκο μόδας που προωθεί και ότι γενικότερα 
εμφανίζεται πολύ ασθενής η προθετική λειτουργία (fonction connative), καθώς δεν 
εμφανίζονται πάγιες επιλογές όπως η κλιτική και η προστακτική (Jakobson, 1963: 216).                     
Ο Maigueneau (2007: 190-191) μας πληροφορεί ότι η μάρκα επιτελεί μαρτυρική 
λειτουργία (fonction testimoniale) καθώς είναι ο δημιουργός του προϊόντος που 
αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητά του. Παρατηρεί, όμως, ταυτόχρονα, ότι η 
μάρκα όλο και περισσότερο απομακρύνεται, κατ’ εμάς αποποιείται, την ιδιότητα του 
κατασκευαστή του προϊόντος για να γίνει ο παραγωγός ενός λόγου που στοχεύει να 
επενδύσει σε προϊόντα ιδιαιτέρων αξιών. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι εντάσσεται  
                                                
9 Αξίζει να αναφέρουμε ότι σημειωτικά εντοπίζεται στο συγκεκριμένο εικονικό μήνυμα ένα διπολικό 
σύστημα αντίθεσης, καθώς από τη μία πλευρά του Keith Richards εμφανίζονται νεκροκεφαλές που 
συμβολίζουν το θάνατο, τη φθορά, και από την άλλη μια τσάντα Louis Vuitton, που μπορούσε να 
αντιπροσωπεύει την εφήμερη ποιότητα της ζωής.    
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η παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Louis Vuitton, άλλωστε αυτό το πλαίσιο 
αναφέρεται ρητά, αν και με μικρότερα γράμματα, στο τέλος της διαφημιστικής 
καταχώρησης, δίπλα, όμως, στο λογότυπο του οίκου (π.χ. ο Keith Richards και ο οίκος 
Louis Vuitton στηρίζουν το πρόγραμμα The Climate Project). Δημιουργείται έτσι ένα 
σημειωτικό γραμμικό συνεχές ιδιαιτέρων αξιών, που ξεκινάει από το όνομα της 
προσωπικότητας που συμμετέχει στη διαφημιστική καμπάνια, περνάει από τον οίκο 
Louis Vuitton, για να καταλήξει στην περιβαλλοντική συνείδηση.           

Παράλληλα, στις διαφημιστικές συνθέσεις δεν κυριαρχεί η διασημειωτική 
μετάφραση σε σχέση με το διαφημιστικό σλόγκαν, λειτουργία που προσπαθεί μερικώς 
να υποκαταστήσει η διασημειωτική μετάφραση της κοινωνιογλωσσικής περίστασης. 
Αντιθέτως, η διασημειωτική μετάφραση καθίσταται εφικτή ανάμεσα στο λογότυπο, που 
εμφανίζεται με κεφαλαία και έντονα γράμματα στο κάτω δεξιό μέρος της 
διαφημιστικής καταχώρησης, και το αντίστοιχο προϊόν που εμφανίζεται, κατά τη γνώμη 
μας, σε τρίτο πλάνο στο εικονικό μήνυμα. Θεωρούμε, μάλιστα, ότι αυτή η λειτουργία 
στην ουσία υποκινείται από το λογότυπο του οίκου μόδας, αφού ο αναγνώστης δεν 
επικεντρώνει την προσοχή του εξαρχής στο προϊόν του οίκου μόδας, αλλά πρέπει να το 
αναζητήσει στο εικονικό μήνυμα. Επίσης, στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και 
σημειωτικά συστήματα-σταθερές, όπως το χρώμα του συγκεκριμένου προϊόντος και τα 
σχέδιά του, συστήματα που το καθιστούν αναγνωρίσιμο στο καταναλωτικό κοινό, 
καθώς συνδέονται ως ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα με το στυλ του οίκου. Άλλωστε, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Barthes (1981: 72) συγκαταλέγει τη διαφήμιση μεταξύ των 
συστημάτων μαζικής επικοινωνίας όπου οι αισθήσεις είναι υποτελείς σε μια συρροή 
εικόνων και γραφικών σχημάτων.            

Αν και το γλωσσικό μήνυμα δείχνει ξεκομμένο από τη διαδικασία προώθησης 
της καμπάνιας, ακόμη και του προϊόντος, η κοινωνιογλωσσική περίσταση, η οποία 
σχεδόν πάντα μεταφράζεται πιστά, έρχεται ως σημειωτικό αντίβαρο στη διαφορετική, 
ανέμελη -θα τολμούσαμε να ισχυριστούμε- ατμόσφαιρα που προσπαθεί να 
καλλιεργήσει το διαφημιστικό σλόγκαν και ίσως, γι’ αυτό το λόγο, σε όλα τα 
διαφημιστικά σλόγκαν χρησιμοποιείται ο ενεστώτας. Η Joly (1993: 96) εντάσσει τις 
συγκεκριμένες αναφορές στον τόπο και στο χρόνο στη διαφήμιση στη λειτουργία της 
αναμετάδοσης (fonction de relais), θεωρώντας τις αναγκαίες στην προσπάθεια να 
αντιμετωπιστεί και να ενισχυθεί η εκφραστική ανεπάρκεια του εικονικού μηνύματος.  
Μάλιστα, η κοινωνιογλωσσική περίσταση, με τη μορφή που έχει στη διαφημιστική 
καμπάνια της Louis Vuitton, λειτουργεί ως παρακείμενο (paratexte), είτε αυτή 
αποτελείται μεγάλες λεκτικές ενότητες, είτε από μικρές (Maigueneau, 2007: 57).  

Τέλος, αν και η προσαρμογή (adaptation) αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική 
μετάφρασης στο χώρο της διαφήμισης (Sager, 1986: 342-343, Tatilon, 1990: 245, 
Bastin, 2001: 6,  Koller, 2001: 84 κ.ά.), όπου μη γλωσσικοί παράγοντες λαμβάνονται 
υπόψη, η τεχνική αυτή δεν υιοθετείται στη διαφημιστική καμπάνια που εξετάσαμε.10 
Ίσως, γιατί πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος διαφήμισης, για μια οικολογική 
διαφήμιση που προωθεί παγκόσμιες αξίες οι οποίες δεν έχουν ανάγκη προσαρμογής. 
Άραγε αυτός είναι ο λόγος ή καταδεικνύεται περίτρανα ότι η διαφήμιση, όποια 
μεταφραστική τεχνική και εάν υιοθετήσει, παραμένει ένας από τους μύθους της  
                                                
10 Για το θέμα αυτό ο Guidère (2000: 67-68) θεωρεί ότι στη διαφήμιση το να είσαι πιστός στο γράμμα 
του κειμένου δε μπορεί παρά να καταλήξει την καλύτερη περίπτωση σε ένα μέτριο μήνυμα, και στη 
χειρότερη, σε μια θλιβερή επικοινωνιακή αποτυχία.  
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σύγχρονης εποχής μας, όπως τη χαρακτήρισε ο Barthes (2007: 201), με τα δικά της 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι ευρέως και ευκόλως αναγνωρίσιμα; Ο Barthes 
επισημαίνει ότι ο μύθος που είναι λόγος, δεν ορίζεται από το αντικείμενο του 
μηνύματός του, αλλά από τον τρόπο που προφέρει αυτό το μήνυμα. Έτσι και στην 
περίπτωσή μας, το διαφημιστικό μήνυμα, τόσο στη γλώσσα πηγή, όσο και στη γλώσσα 
στόχο, έχει τα χαρακτηριστικά του μύθου, καθώς, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις του 
μεταφράσματος από τη γλώσσα πηγή, ο δέκτης του μηνύματος μπορεί να το 
αναγνωρίσει ως διαφημιστικό11. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε 
τη διαφημιστική καμπάνια της Louis Vuitton με την οπτική του Barthes, καθώς η 
διαφημιστική καμπάνια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της διαφήμισης, του τρόπου 
δηλαδή, χωρίς να ορίζεται το αντικείμενο του μηνύματός του, ανταποκρινόμενη στη 
ρήση του Barthes ότι στον μύθο υπάρχουν όρια μορφής, αλλά όχι όρια ουσίας.  
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