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Περίληψη 

Σηελ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδνπκε – θαη ηαπηόρξνλα πξνηείλνπκε - έλα δηδαθηηθό 

παξάδεηγκα πνπ εθαξκόζηεθε ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ  Βαξβαθείνπ  Πεηξακαηηθνύ  Γπκλαζίνπ 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2003-2004 ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο. Η δηδαθηηθή 

καο πξόηαζε, πνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο αθήγεζεο κέζα από θείκελα γισζζηθά θαη 

πνιπηξνπηθά, ζηεξίρηεθε ζε νξηζκέλα ζεκεία πνπ αλέδεημαλ ε επηζηήκε ηεο 

γισζζνινγίαο (ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε) θαη νη άιιεο επηζηήκεο ηεο επηθνηλσλίαο 

ζρεηηθά κε ην ιόγν θαη ηηο εθθνξέο ηνπ, ηελ έλλνηα θαη ην ξόιν ηνπ θεηκέλνπ ζηελ 

αλζξώπηλε επηθνηλσλία, ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδίδνπλ ζεκαζία ζην θείκελν θαη ηε 

ζπκβνιή ησλ ΤΠΔ ζηελ αλαζεώξεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ είρακε σο ηώξα γηα ην 

θείκελν (ηα ζεκεία απηά ηα παξνπζηάδνπκε ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο εηζήγεζεο). Τν 

δηδαθηηθό παξάδεηγκα γηα λα πινπνηεζεί αμηνπνίεζε θείκελα, ζρνιηθά θαη άιια, 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα ηεο επηθνηλσλίαο, ηηο εθθάλζεηο ηνπ 

αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ θαη λα παξάγνπλ ιόγν, πξνθνξηθό, γξαπηό θαη ειεθηξνληθό ζε 

απζεληηθέο, όζν ην δπλαηόλ, πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: γισζζηθή δηδαζθαιία, αθεγεκαηηθόο ιόγνο, θείκελν, ινγνηερλία, 

θηλεκαηνγξάθνο, πνιπηξνπηθόηεηα, λέεο ηερλνινγίεο 

 

1. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1. Νέεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο 

Οη γισζζνινγηθέο θαη άιιεο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ κειεηνχλ ηε ζέζε θαη 

ζπκβνιή ηεο γιψζζαο ζηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία (θνηλσληνγισζζνινγία, 

θεηκελνγισζζνινγία, αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, πξαγκαηνινγία ηεο γιψζζαο θηι.) έρνπλ 

ζπληειέζεη ζην λα αλαπηπρζεί θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έλαο γφληκνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πιεπξέο ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο γιψζζαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια, ν 

πξνβιεκαηηζκφο απηφο δηεπξχλεηαη νινέλα, θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ κεηαβάιεη δξακαηηθά ην ηνπίν ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη, 

αθνινχζσο, ηεο γιψζζαο.  
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Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο έρεη αλαδείμεη ηα αθφινπζα ζεκεία – αμηνπνηήζηκα γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο: 

 Δπίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο είλαη, πιένλ, ην θείκελν θαη φρη ε ιέμε ή ε πξφηαζε, 

φπσο ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Σν θείκελν λνείηαη σο νιφηεηα, σο 

απηνδχλακε νληφηεηα, κέζα ζηελ νπνία θάζε επηκέξνπο γισζζηθφ ζηνηρείν 

ιεηηνπξγεί φρη μεθνκκέλν αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηα ππφινηπα· κφλν έηζη απνθηά 

λφεκα θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

 Σν θείκελν δε λνείηαη ρσξίο ην πεξηθείκελφ ηνπ, δειαδή ρσξίο φινπο απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ην θαζηζηνχλ θαηαλνήζηκν: ην δεκηνπξγφ (ή ηνπο δεκηνπξγνχο), 

ην δέθηε (ή ηνπο δέθηεο), ηνλ ηφπν θαη ρξφλν παξαγσγήο θαη πξφζιεςήο ηνπ, ηηο 

πξνζέζεηο, ηνλ ζθνπφ πνπ ππεξεηεί θαη αθφκα άιια θείκελα θαη γισζζηθέο 

ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ηφζν ε δεκηνπξγία φζν θαη ε πξφζιεςή ηνπ 

(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999, 54).  

 πλέπεηα απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο θεηκέλνπ – πεξηθεηκέλνπ είλαη ε ηαμηλφκεζε 

ησλ θεηκέλσλ κε βάζε ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζην θνηλσληθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, φ.π., 63 - 70). Ο 

ξφινο απηφο θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζή ηνπο, ην πεξηερφκελφ ηνπο, ην χθνο ηνπο. 

Έηζη, πξνθχπηνπλ νη έλλνηεο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ησλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, ησλ 

θεηκεληθψλ ηξφπσλ. Απφπεηξεο ηαμηλφκεζεο απνηεινχλ, ι.ρ., α) ε δηάθξηζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ απφ ην γξαπηφ ιφγν (ζήκεξα κηιάκε θαη γηα ειεθηξνληθφ ιφγν πνπ 

δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν γξαπηνχ φζν θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ), β) ε 

δηάθξηζε – ζεκειηψδεο γηα ηνπο γισζζνιφγνπο – ηνπ ιφγνπ ζε δχν ηξφπνπο: ηνλ 

αθεγεκαηηθφ θαη κε αθεγεκαηηθφ, γ) ε δηάθξηζε – ππφ ηελ επίδξαζε ηεο 

ξεηνξηθήο - ζε αθεγεκαηηθφ, πεξηγξαθηθφ θαη επηρεηξεκαηνινγηθφ ηξφπν (κηα 

δηάθξηζε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε).  

 Οπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο θάζε θεηκέλνπ είλαη ε έλλνηα ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηε νπνία ην θείκελν δε ζεκαζηνδνηείηαη κφλν κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα, αιιά θαη κε ηελ εηθφλα ή ηνλ ήρν πνπ 

ην ζπλνδεχεη, ηα ηππνγξαθηθά κέζα, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ, ηνλ επηηνληζκφ ηνπ νκηιεηή – πνκπνχ, έλα πιήζνο δειαδή 

εμσγισζζηθψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

δηεπξχλεη, ζπλεπψο, ηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ: Σν θείκελν γηα ηε γισζζνινγία, 

ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε, ηηο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, θαη, γεληθά, γηα ηηο 

ζεκεησηηθέο επηζηήκεο είλαη κία ζχλζεηε πνηθηιία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή 

ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα, αθίζεο, βηληενθιίπ, θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, 

ζρνιηθά καζήκαηα, πνιηηηθνί ιφγνη, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξψκελα 

θ.ά. (Υνληνιίδνπ, 1999, 115 – 116). 

 Ζ αληίιεςε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ σο απηφλνκνπ θαη θιεηζηνχ πιηθνχ αξρείνπ κε 

δεδνκέλα φξηα (αξρήο θαη ηέινπο) ακθηζβεηείηαη έληνλα ζήκεξα κε ηελ θπξηαξρία 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Πφζε ηζρχ έρνπλ, ι.ρ., νη έλλνηεο ηεο 

κνληκφηεηαο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ηνπ ελφο ζπγγξαθέα  ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ςεθηαθνχ γξαπηνχ ιφγνπ, ηε ζηηγκή πνπ ην απνζεθεπκέλν 

θείκελν ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ή ζηε δηζθέηα ή ζην ζπκπαγή δίζθν ππφθεηηαη 

ζε ζπλερείο αιιαγέο φρη κφλν ζην πεξηερφκελν αιιά θαη ζηελ εκθάληζή ηνπ; Καη, 

επηπιένλ, νη έλλνηεο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε επαλαπξνζδηνξίδνληαη, εθφζνλ ν 

δέθηεο κπνξεί λα γίλεη θάιιηζηα ζπλδεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ θαη ν πνκπφο 

δέθηεο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ θεηκέλνπ (Κνπηζνγηάλλεο, 2002, 408 – 409). 

 Οη αξρέο ηεο θεηκεληθφηεηαο (ελφηεηα, γξακκηθφηεηα, ζπλεθηηθφηεηα θαη ζπλνρή) 

ακθηζβεηνχληαη, επίζεο, κε ηελ εκθάληζε ελφο λένπ ηχπνπ θεηκέλνπ, έληνλα 
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πνιπηξνπηθνχ, ηνπ ιεγφκελνπ ππεξθείκελνπ (ηέηνηνπ ηχπνπ θείκελα απνηεινχλ, 

ι.ρ., νη ηζηνζειίδεο), σο απφξξνηα ηεο επξχηαηεο δηάδνζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν 

ππεξθείκελν δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηνπο κέρξη ηψξα γλσζηνχο ηχπνπο ησλ 

θεηκέλσλ, γηαηί ζπλδπάδεη ηνλ παξαδνζηαθφ γξαπηφ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ 

κελχκαηνο κε άιινπο ηξφπνπο πνπ δεκηνχξγεζε ή ελζσκάησζε ε ππνινγηζηηθή 

ηερλνινγία: πνιπεπίπεδε νξγάλσζε πνπ ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάγλσζεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θ.ά. (Κνπηζνγηάλλεο, φ.π., 411). 

Ο κεηαβαιιφκελνο ράξηεο ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο δελ κπνξεί λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε ηε δηδαζθαιία θαη εηδηθφηεξα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Σα λέα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ, φρη άθξηηα, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

καζήκαηνο κε απψηεξν ζηφρν λα θαηαζηεί ν καζεηήο επαξθήο δέθηεο θαη πνκπφο ησλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, λα αλαπηχμεη θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε θάζε είδνπο θείκελν αιιά θαη απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεη νχηε κε ην δένο ηνπ αδανχο νχηε κε ηνλ ππέξκεηξν 

ελζνπζηαζκφ ηνπ λενθψηηζηνπ. 

Καη πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ ηεο γιψζζαο απέλαληη ζηα αηηήκαηα ησλ 

θαηξψλ; Ζ απάληεζε δελ είλαη νχηε εχθνιε νχηε δεδνκέλε. Χζηφζν, κε απηή ηελ 

εηζήγεζε επηρεηξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο θαη λα 

δηεξεπλήζνπκε ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο ησλ 

παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζην κηθξφθνζκν κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. 

 

1.2. Ο αθεγεκαηηθόο ιόγνο ζε γισζζηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα 

Ζ κεηάζεζε ηνπ επίθεληξνπ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο απφ ηε ιέμε θαη πξφηαζε 

ζην θείκελν νδήγεζε θαη ζηε κεηάζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ παξαδνζηαθή 

γξακκαηηθή (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε, παξαγσγή θαη ζχλζεζε) ζηε 

ιεγφκελε γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ ελλνψληαο κε ηνλ φξν απηφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ επηκέξνπο γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη κεηαμχ ηνπο θαη κε 

απηφ πνπ απνθαινχκε θεηκεληθή νιόηεηα. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο, επνκέλσο, ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζην λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζην θεηκεληθφ φινλ θαη ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ θεηκέλνπ. Απηφ, ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε, ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο γίλνληαη επαξθέζηεξνη δέθηεο θαη πνκπνί 

κελπκάησλ. 

Ζ νξγάλσζε ησλ θεηκέλσλ, ηα ζηνηρεία ηεο κηθξν θαη καθξνδνκήο ηνπο 

ζπλδένληαη κε ηε ηαμηλφκεζή ηνπο ζε είδε, ηχπνπο, ηξφπνπο θηι. Γηα ηνπο 

γισζζνιφγνπο ζεκειηψδεο είλαη ε δηάθξηζε ζε αθεγεκαηηθφ θαη κε αθεγεκαηηθφ 

ιφγν γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθνχο, θνηλσληνγισζζηθνχο θαη θεηκελνινγηθνχο, θαη, 

αθφκα, γηα ιφγνπο ςπρνινγηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 

φ.π., 221 - 225). Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο θαηέρεη πξσηαξρηθή ζέζε ζε φιεο ηηο 

θεηκελνηαμηλνκίεο ζρνιηθήο ρξήζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2004, 343) θαη απηφ ηζρχεη θαη 

ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηφζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

1999). Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πξνζθνκίδεη ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία: ε 

δηάθξηζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ απφ ην κε αθεγεκαηηθφ ηξφπν απνηειεί κηα βαζηθή 

παξάκεηξν ηεο λνεηηθήο δηάπιαζεο  θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ 

(Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, φ.π., 224). πλεπψο, ε αθήγεζε δελ είλαη έλα απιφ 

κέζν έθθξαζεο, αιιά είλαη, θπξίσο, φξγαλν νηθνδφκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο (Μαηζαγγνχξαο, φ.π., 344). 

Ζ επξχηαηε δηάδνζε θαη εθαξκνγή ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ ζηελ επηθνηλσλία 

πηζηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε: δεκνζηνγξαθηθέο εηδήζεηο, δηεγήζεηο 
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πεξηζηαηηθψλ, αλαδηεγήζεηο ηεο ππφζεζεο ηειενπηηθψλ ζεηξψλ ή ηαηληψλ, θφκηθο, 

εκεξνιφγηα, απηνβηνγξαθίεο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, 

παξακχζηα θηι. Όια ηα παξαπάλσ εληάζζνληαη ζηελ επξχηαηε νηθνγέλεηα ησλ 

αθεγεκαηηθψλ θεηκέλσλ θαη σο ηέηνηα νξίδνληαη φια φζα δηαηάζζνπλ αλζξψπηλεο 

εκπεηξίεο θαη δξάζεηο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαθαίλεηαη ε αηηηνθξαηηθή θαη ρξνληθή 

ηνπο ζρέζε (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, φ.π., 69). Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

δνκήο ηνπ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, επηζεκαίλνπκε ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην, ηα 

πξφζσπα, ηελ αλαηξνπή κηαο αξρηθήο θαηάζηαζεο, ηηο πξνζπάζεηεο επαλαθνξάο ηεο, 

ηα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ηελ αληίδξαζε ησλ πξνζψπσλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπο, ηελ θνξχθσζε ηεο δξάζεο, ηε ιχζε, ηελ απνηίκεζε 

ηεο δξάζεο ησλ πξνζψπσλ  θαη ην επηκχζην. Δπίζεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαιφγνπ, ηνπ 

κνλνιφγνπ θαη ηεο πεξηγξαθήο. Σέινο, ζηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο ζπγθαηαιέγνληαη 

θαη ε ρξνληθή ζεηξά πνπ επηιέγεη ν αθεγεηήο λα παξνπζηάζεη ηα δξψκελα θαζψο θαη 

ηε ζέζε πνπ παίξλεη απηφο ζηελ ππφζεζε πνπ εμηζηνξεί (Μαηζαγγνχξαο, φ.π., 358, 

363 – 364). 

ην δηδαθηηθφ παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε κε ιεπηνκέξεηεο ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο κέζα απφ θείκελα 

δεκνζηνγξαθηθά, ινγνηερληθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά. Σα δχν πξψηα είλαη θείκελα 

γισζζηθά, ηα νπνία καο επηηξέπνπλ λα κειεηήζνπκε πψο νξγαλψλεηαη γισζζηθά ν 

αθεγεκαηηθφο ιφγνο. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε 

απνβαίλεη δηπιά σθέιηκν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αθήγεζεο, γηαηί, αθελφο, βνεζά ηνπο 

καζεηέο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε λα αληηιεθζνχλ ηε καθξνδνκή ηνπ αθεγεκαηηθνχ 

ιφγνπ (πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ θάζε αθεγεκαηηθφ θείκελν) θαη, αθεηέξνπ, ηηο 

δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ ζε θείκελα ρξεζηηθά (φπσο απηφ ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

είδεζεο) θαη πνηεηηθά (φπσο ην ινγνηερληθφ), παξαηεξψληαο παξάιιεια ηηο 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ε γιψζζα (αλαθνξηθή θαη πνηεηηθή). Να 

αληηιεθζνχλ, κε άιια ιφγηα, ηηο δηαθνξέο ηεο κπζνπιαζηηθήο απφ ηε ξεαιηζηηθή 

αθήγεζε ( Πνιίηεο, www.komvos.edu.gr). 

Καη αλ ην θνηλφ ζπκβνιηθφ ζχζηεκα (ε γιψζζα) γηα ηα δχν θεηκεληθά είδε, ηε 

δεκνζηνγξαθηθή είδεζε θαη ηε ινγνηερλία, λνκηκνπνηεί ηε ζπλεμέηαζή ηνπο ζην 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, πψο κπνξεί λα λνκηκνπνηεζεί ε έληαμε ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ ζην ελ ιφγσ κάζεκα; Πξνεγνπκέλσο, θάλακε ιφγν γηα 

ηελ παξάκεηξν ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ε νπνία δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ θεηκέλνπ θαη 

απνηειεί αμηνπνηήζηκν – θαη πνιχ ελδηαθέξνλ – ζηνηρείν γηα ηε δηδαζθαιία. Τπφ ην 

πξίζκα κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο ν θηλεκαηνγξάθνο ζεσξείηαη θείκελν, ην νπνίν 

βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία ηφζν γηα ηελ αθεγεκαηηθφηεηά ηνπ 

φζν θαη γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηά ηνπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο, φπσο θαη ε ινγνηερλία, 

είλαη κία αθεγεκαηηθή ηέρλε. Χζηφζν, δε ρξεζηκνπνηεί κφλν ηε γιψζζα αιιά θαη 

άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα γηα λα αθεγεζεί: ηελ (θηλνχκελε) εηθφλα, ηνλ ήρν, ηε 

κνπζηθή θ.ά. (Εήξαο, 2003, 41, 43). Οη καζεηέο, κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ 

θεηκέλνπ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληρλεχζνπλ ηφζν ηα αθεγεκαηνινγηθά ζηνηρεία, 

φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πνηθίια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο ζπκβάιινπλ ζηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο θαη ηελ ππεξεηνχλ 

(Mσξατηεο, 2003, 91). Δπηπιένλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα άιια δχν πξναλαθεξζέληα 

θεηκεληθά είδε, αληηιακβάλνληαη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ηξφπνπ. 

Θα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ην άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο πξνο 

ηε ινγνηερλία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ππεξεηεί πέξα απφ γισζζηθνχο θαη 

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπξχλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο κάζεζεο 

επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε ζπλζήθεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο, λα 

http://www.komvos.edu.gr/


 5 

αζθεζνχλ ζηελ «αλάγλσζε» φρη κφλν ζρνιηθψλ θεηκέλσλ, λα απνιαχζνπλ 

ινγνηερληθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα θαη λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληί ηνπο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ, αηνκηθά ή νκαδηθά, ηέηνηα θείκελα αμηνπνηψληαο ηηο φπνηεο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. 

ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο δηδαζθαιίαο νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ησλ καζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – εξγαζηψλ: ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ζηε ζπγγξαθή – δηφξζσζε 

ησλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ, ζηελ εθηχπσζε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεηηθψλ 

εξγαζηψλ. Πέξα, βέβαηα, απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή σο 

εξγαιείνπ, νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ ιφγν θαη ηα παξάγσγά ηνπ, 

αληρλεχνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θαη θαηαλννχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο κέζα ζην ειεθηξνληθφ θείκελν: φηη, 

δειαδή, ε ζεκαζία ηνπ παξάγεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνιιψλ ζπζηεκάησλ: 

φπσο είλαη ην γισζζηθφ θείκελν (πεξηερφκελν θαη κνξθνπνίεζε) ην νπηηθφ θαη 

αθνπζηηθφ πιηθφ, θαζψο θαη ν πνιπεπίπεδνο ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ.     

2. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2003-2004, ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην,  

επηρεηξήζακε λα αλαλεψζνπκε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηάζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Οη δηδαζθαιίεο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ηάμε, 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

πγθεθξηκέλα επηιέμακε λα δηδάμνπκε ηελ αθήγεζε θαη ηηο ηερληθέο ηεο 

(Νενειιεληθή Γιώζζα γηα ην Γπκλάζην, ηεχρνο Α΄, Δλφηεηα 6
ε
) κέζα απφ θείκελα 

γισζζηθά (δεκνζηνγξαθηθά θαη  ινγνηερληθά) θαη πνιπηξνπηθά (θηλεκαηνγξάθνο). 

Σε δηδαζθαιία καο θαηεχζπλαλ  νη αθφινπζνη ζηφρνη: 

 λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηη ζεκαίλεη «αθήγεζε».  

 λα δηαθξίλνπλ ηε κπζνπιαζηηθή αθήγεζε απφ ηε ξεαιηζηηθή αθήγεζε. 

 λα γλσξίζνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ (δηήγεζε, κίκεζε, 

πεξηγξαθή, ζρφιην). 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο - δηήγεζεο (αθεγεηήο, νπηηθή 

γσλία ηεο αθήγεζεο, ηζηνξηθφο, αθεγεκαηηθφο ρξφλνο, πινθή, αθεγεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πξνζψπσλ, απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο). 

 λα παξάγνπλ αθεγεκαηηθά θείκελα ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, 

ελεξγψληαο νκαδνζπλεξγαηηθά θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

2.1. Οξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

Αλαιπηηθφηεξα, γηα πέληε πεξίπνπ εβδνκάδεο, ε δηδαζθαιία ηεο αθήγεζεο θαη 

ησλ ηερληθψλ ηεο νξγαλψζεθε κε ζεκαηηθφ άμνλα ην παηδί, θαηαξγψληαο ηα ζηεγαλά, 

πνπ επηβάιιεη ην σξνιφγην πξφγξακκα, αλάκεζα ζηα καζήκαηα ηεο  γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο σο εμήο: 

 Πξνβνιή  ζε βίληεν (VCR) ηεο ηαηλίαο ηνπ Μαμίκ Μαμηληί «Σα παηδηά ηνπ 

παξαδείζνπ»: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην ζέκα ηεο ηαηλίαο: κία 

δηδαθηηθή ψξα.  

 Δμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε γιψζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ: ζελάξην, 

ηερληθή ηνπ decoupage: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 
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 Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Γεκήηξε Υαηδή «Σν 

βάθηηζκα» (Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ): δχν δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

 Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζέκα ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηεο 

ινγνηερληθήο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο, απφπεηξα κεηαθνξάο ηνπ 

δηεγήκαηνο  ηνπ Υαηδή ζε ζελάξην απφ ηνπο καζεηέο αλά νκάδεο θαη αλάζεζε 

εξγαζίαο γηα ην ζπίηη κε ζέκα ην decoupage ηνπ ζελαξίνπ ηνπο: δχν 

δηδαθηηθέο ψξεο. 

 Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Άληνλ Σζέρσθ «Ο Βάλθαο» 

(Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α΄ Γπκλαζίνπ) θαη παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ ζε κνξθή αθεγήκαηνο κε ζέκα ηελ πηζαλή έθβαζε ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ 

Σζέρσθ: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Δξγαζία γηα ην ζπίηη: κεηαθνξά ζε δηήγεκα κε 

πξσηνπξφζσπν αθεγεηή ηνπ ζελαξίνπ ηεο ηαηλίαο «Σα παηδηά ηνπ 

παξαδείζνπ». 

 Παξνπζίαζε εξγαζηψλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο, παξαγσγή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ γηα ην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε - απνδέθηε ηεο αθήγεζεο, αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο νθίαο Νηθνιατδνπ «Πιαλήηεο Πξέζπα» ( 

www.snikolaidou.gr): δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 Αλάγλσζε  θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν  γηα ηελ 

εξγαζία ησλ αλειίθσλ: 1) «Ζ εξγαζία ησλ αλειίθσλ» (αλζνινγείηαη ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, ηεχρνο Α΄, ζ. 129 – 

130), 2) Α. Καζζίκε, «50.000 κηθξνί βηνπαιαηζηέο ζηελ Διιάδα» (Η 

Καζεκεξηλή, 2003), 3), Ch. Radin, «Ληκνθηνλνχλ ηα παηδηά ζηελ Αηζηνπία» 

(Herald Tribune: αλαδεκνζίεπζε ζηελ Καζεκεξηλή, 2002), 4) «Μαξηπξία γηα 

ηε δσή ησλ εξγαδφκελσλ παηδηψλ ζηελ Αγγιία» (απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 

Αγγιηθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 1842: αλζνινγείηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

Νενειιεληθή Γιώζζα Α΄ Γπκλαζίνπ, ηεχρνο Α΄, ζ. 130), παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο αμηνπνηψληαο ην ιεμηιφγην ηεο ελφηεηαο: 

δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν (www.unicef.gr) θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν, 

αλάζεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε νκάδεο καζεηψλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ ζε κνξθή δεκνζηνγξαθηθψλ άξζξσλ (αμηνπνίεζε επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ): κία δηδαθηηθή ψξα. 

 Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ 

(ρξήζε ε. π. θαη βηληενπξνβνιέα, πξνγξάκκαηα: word θαη power point): κία 

δηδαθηηθή ψξα. 

 Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ ζηελ ηάμε (αηνκηθή εξγαζία) κε ζέκα: «έλα παηδί 

ησλ θαλαξηψλ αθεγείηαη ηε δσή ηνπ ζε έλα δεκνζηνγξάθν»: κία δηδαθηηθή 

ψξα. 

 Αλάγλσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ απνζπάζκαηνο κε ηίηιν «ν κηθξφο νπθξήο» 

απφ ην κπζηζηφξεκα ηνπ Μελέιανπ Λνπληέκε «πλλεθηάδεη»: δχν δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

 Μεηαθνξά ηνπ απνζπάζκαηνο ζε ζελάξην θαη εηθνλνγξαθηθή απφδνζή ηνπ 

(decoupage) απφ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο: δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

 Κξηηήξην αμηνιφγεζεο (κάζεκα Νενειιεληθήο Γξακκαηείαο): κία δηδαθηηθή 

ψξα. 
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2.2. Πεξηερόκελν δηδαζθαιίαο 

Δηδηθφηεξα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο κε ζέκα ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ζηηο 

πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ αλαπηχρζεθε σο εμήο: 

 

Α. Κηλεκαηνγξαθηθό (πνιπηξνπηθό) θείκελν: «Τα παηδηά ηνπ Παξαδείζνπ» 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο  κύζνο σο πξψηε χιε γηα ηελ αθήγεζε θαη ηεο 

έλλνηαο  ιόγνο-πινθή σο ε ίδηα ε αθήγεζε.   

 Παξαηήξεζε ηεο ρξνληθήο θαη αθεγεκαηηθήο ηάμεο ζηε δηαδνρή ησλ 

γεγνλφησλ: ππάξρεη ζύκπησζε (ρξνληθή ζπκθσλία), αλαδξνκέο - πξνιήςεηο 

(αλαρξνλίεο); 

 Καζνξηζκφο ηνπ φξνπ ζθελή σο ελφηεηα ρψξνπ – ρξφλνπ - πξνζψπσλ θαη 

«ζπάζηκν» κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ζθελήο ζε επηκέξνπο εηθόλεο - πιάλα. 

 ηαδηαθή εμνηθείσζε κε ηελ νξνινγία ησλ εηθφλσλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

αθήγεζε: γεληθφ πιάλν, θνληηλφ πιάλν, γθξν πιαλ θ.ά.  

Β. Γισζζηθά θείκελα: 

1.Λνγνηερληθφ θείκελν (δηήγεκα): «Σν βάθηηζκα»   

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ελλνηψλ ηνπ κύζνπ–ιόγνπ, ηεο ρξνληθήο –

αθεγεκαηηθήο ηάμεο ζην δηήγεκα. χγθξηζε κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή γξαθή. 

 Δμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ρξνληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηα γεγνλφηα ζην δηήγεκα.  

 Ο αθεγεηήο: ηαπηφηεηα ηνπ αθεγεηή – νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή – 

απφζηαζε. Αλεχξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ ζην δηήγεκα. Αλαδήηεζε 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ζην θηλεκαηνγξαθηθφ θείκελν. 

 Απφ ην ιφγν ζηελ εηθφλα: αθήγεζε κε εηθφλεο - ν ξφινο ηεο πεξηγξαθήο. 

2.Λνγνηερληθφ θείκελν (δηήγεκα) : «Ο Βάλθαο» 

 Αθήγεζε ιφγσλ: Λφγνο δηεγεκαηνπνηεκέλνο - ιφγνο ζε χθνο πιάγην - ιφγνο 

κηκνχκελνο (επζχο). Αλάγλσζε δηεγήκαηνο / θηλεκαηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ σο 

πξνο απηφ ην θξηηήξην.  

 Οη αθεγεκαηηθνί  ξφινη ησλ πξνζψπσλ (ππνθείκελν – αληηθείκελν, πνκπφο – 

δέθηεο, βνεζφο - αληίκαρνο). Οη αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεηκέλνπ 

(βνχιεζε – γλψζε – δχλακε). 

 Ο ξφινο ηνπ απνδέθηε ζηελ αθήγεζε: ελδνδηεγεκαηηθφο - εμσδηεγεκαηηθφο 

απνδέθηεο (ζηνλ «Βάλθα» ε παξνπζία ηνπ είλαη αηζζεηή, ζηα «Παηδηά ηνπ 

παξαδείζνπ» πξνυπνηίζεηαη). Γηαδξαζηηθή αθήγεζε (Κάιθαο, 1993, 16-17 & 

Μαηζαγγνχξαο, φ.π., 42): αλάγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο νθίαο 

Νηθνιαίδνπ «Πιαλήηεο Πξέζπα» ζην Γηαδίθηπν (www.snikolaidou.gr).  

 

3.Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα: α) «Ζ εξγαζία ησλ αλειίθσλ», β) «50.000 κηθξνί 

βηνπαιαηζηέο ζηελ Διιάδα», γ) «Ληκνθηνλνχλ ηα παηδηά ζηελ Αηζηνπία», δ) 

«Μαξηπξία γηα ηε δσή ησλ εξγαδφκελσλ παηδηψλ ζηελ Αγγιία»  

 Γηάθξηζε αλάκεζα ζηε κπζνπιαζηηθή αθήγεζε, φπσο είλαη ην ινγνηερληθφ 

θείκελν, θαη ζηε ξεαιηζηηθή αθήγεζε, εθδνρή ηεο νπνίαο είλαη ε 

εηδεζενγξαθία ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ( Πνιίηεο, 

www.komvos.edu.gr). 

 Γλσξίζκαηα ξεαιηζηηθήο αθήγεζεο: εμηζηφξεζε ζχγρξνλσλ πξνο ηνλ 

αθεγεηή γεγνλφησλ θαη κεγαιχηεξε απαίηεζε ηεθκεξίσζήο ηνπο απφ ηνλ 

αλαγλψζηε. 

 ρέζεηο αηηηφηεηαο (αηηία, δπλεηηθή αηηία, εμήγεζε, ζθνπφο) πνπ νηθνδνκνχλ 

ηελ αθήγεζε θαη ζρέζεηο ρξνληθήο ζπλάθεηαο. 

http://www.komvos.edu.gr/
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 Ζ γιψζζα ηεο αθήγεζεο: ζχλδεζκνη πνπ εθθξάδνπλ ηελ αηηηφηεηα ή ηε 

ρξνληθή ζπλάθεηα,  ξεκαηηθνί ρξφλνη  θαη ηξφπνη πνπ ζπλάδνπλ ζην ρξφλν ηεο 

ηζηνξίαο θαη ζην ρξφλν ηεο αθήγεζεο, ξήκαηα πνπ απνδίδνπλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ «εξψσλ» θαη ξήκαηα πνπ απνθαιχπηνπλ ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή. 

 Ζ ηαπηφηεηα θαη ε πξφζεζε ηνπ αθεγεηή  ζηα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα. 

 Παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην χθνο ηεο αθήγεζεο: ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, 

ε εκπεηξία θαη ε πξφζεζε ηνπ αθεγεηή, ην κέγεζνο ηνπ αθξναηεξίνπ, ε θχζε 

ηεο αθήγεζεο (πξνθνξηθή ή γξαπηή). 

 

4.Λνγνηερληθφ θείκελν: «Ο κηθξφο νπθξήο»: Αλαθεθαιαίσζε   

 Ζ πεξηγξαθή, ε κίκεζε, ην ζρφιην, ε δηήγεζε ζηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν. 

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ αθεγεηή, ε νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο, ε γιψζζα ηνπ 

αθεγεηή, ην χθνο ηεο αθήγεζεο. 

 Ζ ρξνληθή θαη αθεγεκαηηθή ηάμε ησλ γεγνλφησλ. 

 Οη αθεγεκαηηθνί ξφινη ησλ πξνζψπσλ θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ δηέπνπλ ηηο 

αθεγεκαηηθέο δνκέο. 

 

2.3. πκπεξάζκαηα 

Οη πέληε απηέο εβδνκάδεο ήηαλ γνεηεπηηθέο ηφζν γηα ηνπο δσδεθάρξνλνπο 

καζεηέο φζν θαη γηα ηε δηδάζθνπζα. Δπηρεηξήζακε θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο αλάινγε πξνζέγγηζε, θαζψο απφ ηελ πξψηε καο 

απφπεηξα δηαπηζηψζακε φηη: 

 ε επίπεδν γλσζηηθφ πξαγκαηνπνηήζακε ηνπο ζηφρνπο καο. Οη καζεηέο  είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ζηηο πνηθίιεο θεηκεληθέο 

εθθάλζεηο ηνπ (γισζζηθέο θαη πνιπηξνπηθέο),  πέηπραλ λα θαηαλνήζνπλ  ηηο 

ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ηεο αθήγεζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα παξαγάγνπλ 

αθεγεκαηηθά θείκελα ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο αμηνπνηψληαο θαη 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 ε επίπεδν δηδαθηηθήο πξάμεο αληαπνθξηζήθακε ζηηο  βαζηθέο αξρέο ηεο 

Γηδαθηηθήο. Ζ ζπλνιηθφηεηα, ε επνπηεία, ε εγγχηεηα ζηε δσή, ε 

βησκαηηθφηεηα,  ε απηελέξγεηα, ε παηδνθεληξηθφηεηα  εθαξκφδνληαη ζην 

δηδαθηηθφ απηφ παξάδεηγκα θαη καο εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

Σέινο, ζεσξνχκε φηη ηέηνηεο απφπεηξεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Νενειιεληθήο 

γιψζζαο, φπσο απηή πνπ ζαο παξνπζηάζακε,  έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηαηί εθιακβάλνπλ ην δηδάζθνληα φρη σο απιφ δηεθπεξαησηή  ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά σο νπζηαζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμήο ηνπ, σο άηνκν 

ππεχζπλν, πνπ αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο, πνπ πξνρσξεί κε επειημία ζηηο δηδαθηηθέο 

ηνπ επηινγέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ 

ηάμε ηνπ (Υαξαιακπάθεο, 2002, 5 – 6). 
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[2] 

Πνιπηξνπηθόηεηα θαη γξαπηά - εηθνληζηηθά θείκελα  

Σηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη θαλεξό όηη όιν θαη πεξηζζόηεξν νη επηθνηλσληαθέο 

πξαθηηθέο εκπινπηίδνληαη ηόζν ζε κέζα όζν θαη ζε ηξόπνπο δηαρείξηζεο ηεο 

αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο. Απηή ε πνηθηιόηεηα ζπληζηά απηό πνπ ε ζύγρξνλε 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαηέγξαςε σο πνιπηξνπηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ. Ο όξνο 

αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ πνηθηιόηεηα ησλ ζεκεησηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αμηνπνηνύληαη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαρείξηζε ελόο ηεξάζηηνπ όγθνπ 

πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο δέρεηαη ην άηνκν, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθόηξνπεο θνηλσλίεο. Η 

θαηάζηαζε απηή θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο κίαο λέαο δεμηόηεηαο, 

απηήο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνύ, ώζηε ν δέθηεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηηο επεμεξγαζηεί θξηηηθά. 

Αθνξκή γηα ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ππήξμε ην άξζξν ηνπ Gunther Kress, Reading 

Images: Multimodality, Representation and New Media. 

 

Πνιπγξακκαηηζκόο θαη Πνιπηξνπηθόηεηα 

Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε (αηηνχκελν ηνπ κεηά-θαπηηαιηζκνχ), ζπκπαξέζπξε 

ζε αληίζηνηρε πνιηηηζκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη αλέδεημε ηελ επηθνηλσλία, ηηο 

http://www.unicef.gr/
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κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο ζε θχξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. 

Πέξαλ ηνχηνπ, επέθεξε δξακαηηθέο αιιαγέο ζε φ,ηη κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ δεδνκέλν 

ζε φια ηα επίπεδα[1]. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ αλ θαλείο ιάβεη ππφςε ηνπ ην 

πφζν θαζνξηζηηθά νη λέεο ηερλνινγίεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ξαγδαία θαηά απηφ ην 

δηάζηεκα, κεηέβαιαλ φρη κφλνλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα αιιά ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ 

ηξφπν αληίιεςεο ηνπ λένπ, πνιππνιηηηζκηθνχ, πεξηβάιινληνο θφζκνπ. 

Ο ζπλαθφινπζνο πνιιαπιαζηαζκφο θαη πινπξαιηζκφο ησλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ, 

νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε επηθνηλσλία θαη νη ηξφπνη ηεο δελ είλαη δπλαηφλ πιένλ 

λα εξκελεχνληαη θαη λα εξεπλψληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο. Έηζη, ην 

1994 κία νκάδα δψδεθα επηζηεκφλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν ζπλήιζαλ ζην New London 

ηνπ New Hampshire, ζηηο Ζ.Π.Α., ψζηε λα ζπδεηήζνπλ ην κέιινλ ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ γξακκαηηζκνχ ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Ζ νκάδα απηή νλνκάζηεθε New London 

Group, θαη ην 1996 δεκνζίεπζε ην πξψην θείκελφ ηεο, εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιπγξακκαηηζκνχ[2] (mulitiliteracy)[3]. Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ηεο κνξθηθήο πνηθηιίαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ζεκεησηηθνί ηξφπνη θαη 

ηα θείκελα πνπ απηνί κνξθψλνπλ, θπξίσο κεηά ηελ εκθάληζε θαη εμάπισζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πνιπκέζσλ, ζηα πιαίζηα πνιχγισζζσλ θαη 

πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. πκπιεξσκαηηθή έλλνηα ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ είλαη 

απηή ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (multimodality) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιφηεηα ησλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηα θείκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξεηαη ζηελ πνηθηιία ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (modes) πνπ αμηνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θείκελν, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα κνλνηξνπηθά 

θείκελα ηνπ παξειζφληνο[4]. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη εχθνιν θαλείο λα θαηαλνήζεη ην 

γηαηί ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο εκθαλίζηεθε ζρεδφλ παξάιιεια, ρξνληθά, κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ. Οη ζπνπδέο απηέο πξνζπαζψληαο λα 

εξκελεχζνπλ ηα ζχγρξνλά ηνπο πνιηηηζκηθά παξαγφκελα, φπνπ ε πνιπηξνπηθφηεηα 

είρε αλαδεηρζεί ζε ζεκειηψδε παξάκεηξν λνεκαηνδφηεζεο θάζε θεηκέλνπ[5], 

δηαπίζησζαλ φηη ηα παιηά ζεσξεηηθά εξγαιεία δελ επαξθνχζαλ, κηα πνπ ήηαλ ηθαλά 

λα εξκελεχζνπλ κφλν ηα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηχπν, κνλνηξνπηθά θείκελα. Ζ 

επεμήγεζε «θαηά ηχπν», έρεη λα θάλεη κε ηελ εληχπσζή καο πσο νπδέπνηε ηα θείκελα 

ππήξμαλ κνλνηξνπηθά. Σα εηθνληζηηθά ζηνηρεία ζεσξνύκε όηη ελππάξρνπλ θαη 
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εληόο ελόο γξαπηνύ ηππσκέλνπ θεηκέλνπ, π.ρ. κε ηε κνξθή ηεο επηιερζείζεο 

γξακκαηνζεηξάο, ηεο θεηκεληθήο δηάηαμεο ή αιιηώο ηεο ρξήζεο ηνπ θελνύ ή 

αθόκα θαη ηεο απόρξσζεο ηνπ ραξηηνύ. Δμ άιινπ είλαη πξνθαλέο πσο έλα 

πνιπηξνπηθφ θείκελν ζπληίζεηαη απφ επί κέξνπο κνλνηξνπηθά «ζεκεία» θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο. Απηφ πνπ ζεσξνχκε φηη δηαθνξνπνηεί ηα θείκελα ηνπ 

παξειζφληνο απφ ηα ζχγρξνλα είλαη ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηνπο κε ιεθηηθνχο 

ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ αμηνπνηνχλ. Καη απηφ δηφηη ζεσξνχκε φηη ε επηθνηλσλία 

πιένλ θέξεη έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνχ ιφγνπ, εηδηθφηεξα ζηα 

ηειενπηηθά θείκελα, ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη δηακνξθψλνπλ 

ην θεηκεληθφ πξφηππν. Απηφ, δηφηη πθίζηαηαη κία εγγελήο δηαιεθηηθφηεηα ζηα 

ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ε νπνία έρεη επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο 

δνκέο, αθνχ ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ηδενινγηθνχ 

επνηθνδνκήκαηνο θάζε θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη, σζηφζν, 

πξνπαγαλδηζηηθά έλα θείκελν, είλαη αλάγθε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπζεκία. Απηφ 

δηφηη αλ ν πξνπαγαλδηζηηθφο ηνπ ιφγνο είλαη πξνθαλήο, ζαθήο θαη δελ ππνλνείηαη, 

παχεη πιένλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη, αθνχ ελεξγνπνηεί ηνπο ακπληηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ δέθηε. Έηζη ε πνιπηξνπηθόηεηα έξρεηαη λα ζπληειέζεη, κε ην 

πιήζνο ησλ ζπκπαξαδειώζεσλ πνπ είλαη ζύκθπηέο ηεο, ζηελ πνιπζεκία ησλ 

θεηκέλσλ. Δπηπιένλ φκσο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ πνιπηξνπηθά (κηα πνπ νη αηζζήζεηο δελ ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ε 

κία απφ ηηο άιιεο)[6] θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πην εχθνιν γηα απηφλ λα εζσηεξηθεχζεη 

ηα λνήκαηα ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Μία άιιε δηάζηαζε είλαη απηή πνπ ζέιεη 

ηελ εηθνληζηηθή θπξηαξρία λα ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλήο 

νηθνπκεληθήο «γιψζζαο», απαξαίηεηεο γηα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε πνιηηηζκηθή 

παξαγσγή. Κάηη ηέηνην φκσο δελ κπνξεί λα ηζρχεη δηφηη ε εηθφλα δελ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη «θνηλή γιψζζα» ιφγσ ηνπ φηη λνεκαηνδνηείηαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθά 

εληφο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ.[7] 

Γεγνλφο παξακέλεη φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ν θάζε έλαο νθείιεη λα θαηαθηήζεη ηα εθφδηα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα είλαη ζε 

ζέζε λα εξκελεχεη ηέηνηνπ είδνπο θείκελα. Καηά θάπνην ηξόπν, λα γίλεη θαηαλνεηό 

όηη πιένλ, θαη ππό ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ν αιθαβεηηζκόο 

δηαθνξνπνηείηαη, θαη εμειίζζεηαη ζε πνιπγξακκαηηζκό. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηεί ην πιήζνο ησλ επηθνηλσληαθψλ κελπκάησλ πνπ 

εθπέκπνληαη θαζεκεξηλά αλαδεηψληαο δέθηεο θαη αλάινγα λα ηα αμηνινγεί θαη 
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ελδερνκέλσο λα ηα αμηνπνηεί. 

Με δεδνκέλε ηελ εγγελή νκνηφηεηα ηειεφξαζεο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν interface, αιιά θαη θαηαλνψληαο φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

απνηεινχλ ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ιφγσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο αιιά θαη ηεο επξχηαηεο δηάδνζήο ηνπο (αλαθέξνκαη 

θπξίσο ζην Γηαδίθηπν), ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί, αθηλδχλσο, πσο νη έλλνηεο 

ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ έληππε κεηαθνξά ηεο εηθφλαο ηεο νζφλεο ηνπ Ζ/Τ ή 

ηεο ηειεφξαζεο. Γίλεηαη φιν θαη πην θαλεξή ε ηάζε κίκεζεο απηήο ηεο εηθφλαο ζηα 

έληππα θάζε είδνπο, αθφκα θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Έθθξαζε απηήο ηεο ηάζεο 

είλαη ε φιν θαη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ design ζηελ θαηαζθεπή ηεο έληππεο 

ζειίδαο. Ο φξνο απηφο (design) θαίλεηαη λα έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν 

«ζπγγξαθή» κε ηνλ φξν ζρεδίαζε, ή «δηάηαμε ησλ θεηκέλσλ», ζηελ έληππε 

επηθνηλσλία. Δίλαη πξνθαλήο ε δηαπινθή ηνπ φξνπ απηνχ κε ηελ αηζζεηηθή, ή αιιηψο 

ηελ εηθνληζηηθή δηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ ηάζε απηή είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ο Γηψξγνο Πιεηφο, ζην έξγν ηνπ «Πνιηηηζκφο ηεο εηθφλαο θαη 

εθπαίδεπζε. Ο ξφινο ηεο εηθνληθήο ηδενινγίαο», κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, πηζηνπνηεί 

πσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έσο θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο ίδηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί δξακαηηθά (κέρξη θαη 

1.800%) ηα εηθνληζηηθά θείκελα.[8] Ζ δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

Υνληνιίδνπ[9] ε νπνία αλαθέξεη: «Ζ ρξήζε πνιπζχλζεησλ αλαπαξαζηαηηθψλ πεγψλ 

(πνιπηξνπηθφηεηα) δελ είλαη αζθαιψο ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ησλ πνιπκεζηθψλ 

ινγηζκηθψλ αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθφηεξσλ κέζσλ, φπσο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα». 

Οχησο ή άιισο κία ηέηνηα εμέιημε δελ ζα ήηαλ κφλν αλακελφκελε αιιά θαη 

αηηνχκελε. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ είλαη παξνχζα θαη εξεπλάηαη θπξίσο 

απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ επξχηαηε 

εθαξκνγή ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ γελλά ην αίηεκα γηα αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ 

δεθηψλ θαη θπξίσο ησλ καζεηψλ. Ζ θξηηηθή ζεψξεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, αιιά θπξίσο απηψλ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ησλ Ζ/Τ, ζπληζηά κία 

εθ ησλ σλ νπθ άλεπ δεμηφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαθηεζεί, αλ ην αηηνχκελν είλαη ην 

ηεξφ δηζθνπφηεξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε «θξηηηθή ζθέςε». 

 

Γξαπηό θείκελν 

Ζ γιψζζα, σο ζεκεησηηθφ ζχζηεκα, πνιχ πξηλ αθφκα ηελ νξίζνπκε σο ηέηνην, 
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αλαπηχρζεθε απφ ηελ απγή θηφιαο ηεο αλζξσπφηεηαο[10] πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ην αηηνχκελν ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Απηφ πνπ αθνινχζεζε ήηαλ 

ε νπηηθνπνίεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο κε ηελ εθεχξεζε ηεο γξαθήο θαη ηελ 

παξαγσγή γξαπηψλ θεηκέλσλ. Ζ παξαγσγή ησλ θεηκέλσλ απηψλ ζπληειείηαη έθηνηε 

ζην θάζε θνξά μερσξηζηφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην ην νπνίν νξίδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γιψζζαο. Γηα ην ιφγν απηφ θάζε γισζζηθφ, θαη θπξίσο γξαπηφ, θείκελν αληαλαθιά 

ηηο πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο ηφζν ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ φζν θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ φκσο επεθηείλεηαη θαη ζηε ζπγθξφηεζε ηέηνηνπ 

είδνπο ηαπηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αληηθείκελα ηεο αλάιπζεο ιφγνπ, 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνηππψλνληαη ηα ηαπηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δεκηνπξγνχ ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Πσο δειαδή θαηνπηξίδνληαη ηα 

ζπζηήκαηα αμηψλ θαη νη ζηάζεηο ηνπ ζην ελ ιφγσ θείκελν.[11] Έηζη κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε δεκηνπξγία γξαπηψλ θεηκέλσλ ζπληζηά κία θνηλσληθνπνιηηηζκηθή, 

δπλακηθή ιεηηνπξγία. Δπεηδή ινηπφλ ν ιφγνο - άξα θαη ηα γξαπηά θείκελα - είλαη 

θνξείο ησλ ηαπηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ γισζζηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, απνηεινχλ θνξείο ηδενινγίαο. πληζηνχλ έλα 

ππνθεηκεληθφ επηθνηλσληαθφ είδνο, ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ πξφζιεςε. 

Γηφηη βεβαίσο, είλαη πξνθαλέο φηη ην θάζε θείκελν πξνζεγγίδεηαη εξκελεπηηθά ππφ ην 

πξίζκα πνπ δηακνξθψλεη ε ηαπηφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ - δέθηε. Μάιηζηα 

«…ππνιαλζάλεηαη ε αληίιεςε φηη ε ίδηα ε ηαπηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ νξίδεηαη, 

εθθξάδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη πάληνηε κε θνηλσληθφ ηξφπν, δειαδή απέλαληη ζε έλαλ 

(θαλεξφ ή απφληα) απνδέθηε»[12] 

Πνιινί πνιηηηζκνί, απφ ηελ απγή ηεο ηζηνξηθήο αλζξσπφηεηαο ζηεξίρηεθαλ, 

εμέιημαλ, βίσζαλ ην παξαγφκελν ηνπο δηα ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ην γξαπηφ θείκελν θπξηάξρεζε γηα ρηιηεηεξίδεο σο επηθνηλσληαθφ κέζνλ. Ζ 

εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο απνηέιεζε ηνλ, κέρξη πξφηηλνο, ζεκαληηθφηεξν ζηαζκφ 

ζηελ εμέιημε ηνπ κέζνπ. Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο πνιιαπιψλ παλνκνηφηππσλ 

αληηγξάθσλ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ρεηξφγξαθα αληίγξαθα, δηεχξπλε ηε βάζε ηνπ 

έηεξνπ επηθνηλσληαθνχ πφινπ, ηνπ θνηλνχ. Σαπηφρξνλα, δηαθνξνπνίεζε κνξθηθά ην 

γξαπηφ θείκελν, ην νπνίν πιένλ έρεη ζηέξεε δνκή, ζπγθεθξηκέλν νπηηθφ φγθν, κε ηηο 

ιέμεηο λα είλαη νξζνινγηζηηθά δηαηεηαγκέλεο, φπσο θαη νη παξάγξαθνη ή ηα 
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θεθάιαηα.[13] Ζ ηππσκέλε ζειίδα παξέρεη κία αίζζεζε νινθιήξσζεο, ηειείσζεο ηνπ 

θεηκέλνπ, αλαπαξάζηαζεο ηεο νξηζηηθήο θαηάιεμεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε κνξθή απηή 

ηεο ηππσκέλεο ζειίδαο θαζηεξψζεθε θαη ελ πνιινίο ηαπηίζηεθε κε ηελ παγησκέλε, 

θαηαθηεκέλε γλψζε θαη ηνλ αθαδεκατθφ ιφγν. Πνιινί σζηφζν ππήξμαλ απηνί πνπ 

πεηξακαηίζηεθαλ κε ηε κνξθή ηεο ηππσκέλεο ζειίδαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εμάγνπλ λνήκαηα πέξα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηνπο. Ο Laurence Sterns γηα 

παξάδεηγκα, «ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηππνγξαθηθφ ρψξν κε ππνινγηζκέλε επηηήδεπζε, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην βηβιίν ηνπ θελέο ζειίδεο γηα λα δείμεη ηελ απξνζπκία ηνπ 

λα κηιήζεη γηα θάπνην ζέκα θαη γηα λα θαιέζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα ηηο γεκίζνπλ. Ο 

ρψξνο εδψ γίλεηαη ηζνδχλακνο ηεο ζησπήο».[14] 

Σα εηθνληζηηθά ζηνηρεία ζην ηππσκέλν θείκελν παξέκελαλ είηε σο δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία είηε σο επεμεγεκαηηθά θαη δεπηεξεχνληα ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Γη΄ απηφ θαη 

ζεσξνχληαλ, κέρξη πξφηηλνο, κνλνηξνπηθά. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ην γεγνλφο φηη νη 

εκεησηηθέο πνπδέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα φξηζαλ κε απζηεξφηεηα ηα φξηα ηνπ θάζε 

ζεκεησηηθνχ ηξφπνπ. Ζ ηδέα απηή μεπεξάζηεθε, πηζαλφλ ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ 

θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ σο εηθνληζηηθψλ ζην ρψξν ηεο δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο, 

δεδνκέλνπ φηη έγηλε θαηαλνεηφ πσο ην ηππσκέλν θείκελν θέξεη ηξία είδε 

πιεξνθνξηψλ: Σε κνξθηθή ηνπ ππφζηαζε, ην λνεκαηηθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη ελ ηέιεη 

ην απνηέιεζκα ηεο δηαπινθήο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ. ήκεξα φηαλ ζέινπκε λα 

εμεηάζνπκε έλα γξαπηφ θείκελν ε εζηίαζε γίλεηαη ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα κε 

γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία. Έγηλε πιένλ θαηαλνεηφ πσο ε πνιπηξνπηθφηεηα ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ ππήξρε έηζη θη αιιηψο απφ πξηλ. Πέξα απφ ηηο εηθνληζηηθέο δηαθνζκήζεηο 

ησλ ρεηξνγξάθσλ θαη γεληθφηεξα ηεο κηθξνγξαθίαο, ζην ηππσκέλν θείκελν ε 

βηβιηνδεζία, ην ραξηί, ε γξακκαηνζεηξά, ν εθδνηηθφο νίθνο απνηεινχλ ζαθψο 

ζεκεησηηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαζφινπ. Μάιηζηα, ν 

εληνπηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ εληφο ηνπ γξαπηνχ 

θεηκέλνπ ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απφ φ,ηη 

ν γξαπηφο ιφγνο. Οη απνδέθηεο ησλ θεηκέλσλ ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη φπσο 

ζηελ δηαπξνζσπηθή, πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηα λνήκαηα κεηαδίδνληαη θπξίσο κε κε 

ιεθηηθνχο ηξφπνπο, έηζη θαη ζην γξαπηφ θείκελν ην θαζαξά γισζζηθφ κέξνο 

δηαδξακαηίδεη κηθξφ ζρεηηθά ξφιν ζηε ζπλνιηθή ζεκαζηνδφηεζε ή αλαγλψξηζε ηεο 

πεξίζηαζεο.[15] 

Ζ γιψζζα δελ δεκηνπξγείηαη ελ θελψ, νχηε κπνξεί λα είλαη έλα απηνλνκεκέλν 
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ζχλνιν ελλνηψλ. Δίλαη έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζδίδεη λνήκαηα. Οη ιέμεηο 

θαη νη πξνηάζεηο απνθηνχλ ζεκαζία εληφο ηνπ πεξηθεηκεληθνχ πιαηζίνπ ή αιιηψο ηνπ 

θξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη φξνη απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα λα 

ζπκπεξηιάβνπλ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ππαγνξεχνπλ δηαθνξεηηθέο 

θεηκεληθέο ζπλζήθεο φπσο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο.[16] Σέηνηνη παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη 

όια ηα ζπκπαξαδεισηηθά ζηνηρεία ελόο γξαπηνύ θεηκέλνπ, όπσο ν ζθνπόο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, ην επίζεκν ή αλεπίζεκν ύθνο, ην ηδενινγηθό πεξηβάιινλ, ην 

ηζηνξηθό πιαίζην, ην βηνγξαθηθό ηνπ ζπληάθηε, ε ςπρηθή δηάζεζε ηνπ απνδέθηε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θιπ. Δλλνείηαη πσο ν νξηζκόο δελ ζα κπνξνύζε λα κελ 

πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο, πιελ ηνπ ακηγώο γισζζηθνύ, 

πνπ θαζηζηνύλ ην ελ ιόγσ θείκελν πνιπηξνπηθό. Έλαλ εμ ίζνπ επξύ νξηζκό ηνπ 

πεξηθεηκέλνπ παξαδίδεη ν Goffman: «…πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ην γισζζηθό 

γεγνλόο θαη παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ θαηάιιειε εξκελεία ηνπ».[17] 

ήκεξα, γηα ηελ αθξίβεηα εδψ θαη πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο, ε θπξηαξρία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ ακθηζβεηείηαη έξγσ. Σφζν νη δηαθεκηζηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζπληζηνχλ θιάδν 

ησλ επηζηεκψλ ηεο επηθνηλσλίαο, φζν θαη ε πάλδεκνο απνδνρή ηεο ηειεφξαζεο 

επέβαιιαλ ηελ επξχηαηε ρξήζε ηεο εηθφλαο, θηλνχκελεο ή κε, σο θπξίαξρνπ 

επηθνηλσληαθνχ κέζνπ. Ο λένο αθεγεκαηηθφο ηξφπνο πνπ δηακνξθψζεθε ππφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο αλέδεημε λέεο αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο, θάηη αλακελφκελν δεδνκέλνπ 

φηη απηέο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξνπνηεκέλα ζηεξεφηππα ζηνηρεία, εληφο ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ 

Raphael Samuel γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη άιινπο ζχγρξνλνχο ηνπ ηζηνξηθνχο σο «νπηηθά 

αλαιθάβεηνπο». Χο παηδί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ήηαλ θαη παξέκεηλε, φπσο ν ίδηνο 

έιεγε, «πιήξσο πξν-ηειενπηηθφο». Απηφ δηφηη, ε εθπαίδεπζή ηνπ ζην ζρνιείν θαη ζην 

παλεπηζηήκην, πεξηνξηδφηαλ ζηελ αλάγλσζε γξαπηψλ θεηκέλσλ.[18] 

Αλ ζεσξεζεί έλα γξαπηφ θείκελν σο έλα πιήξεο αξρείν, ηφηε έρεη ζπγθεθξηκέλα φξηα 

(αξρή θαη ηέινο) θαη ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν. Απηή ε «αξρεηαθή» 

αληίιεςε ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη απφ ηελ επξχηαηε δηάδνζε 

ησλ λέσλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ. Σν θείκελν ζηα κέζα απηά έρεη απνιέζεη ηελ 

«νξηζηηθφηεηά» ηνπ, ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ελφο ζπγγξαθέα αιιά θαη ηελ 

ππαγσγή ηνπ ζην κνξθηθφ ζηεξεφηππν πνπ είρε θαζηεξσζεί παιαηφζελ. Σν θείκελν 

ηνπ Ζ/Τ, αιιηψο ην ςεθηαθφ θείκελν, ηειεί πάληα ππφ αλαζεψξεζε, κπνξεί λα ραζεί 
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γηα πάληα θαη νξίδεηαη πάληα ζε ζρέζε κε άιια θείκελα. Δζηηάδνληαο ζε απηφ ην 

κέζνλ (Ζ/Τ) είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί πσο ην γξαπηφ θείκελν ήηαλ ν πξψηνο 

ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ν θπξίαξρνο (html 

π.ρ.). Γελ είλαη ηπραίν πσο νη πξνγξακκαηηζηηθνί ηξφπνη νλνκάδνληαη «γιψζζεο». 

Χζηφζν κε ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ δεκηνπξγνχληαη άιια γξαπηά θείκελα ή 

κάιινλ «κε θείκελα», αλ ζεσξήζνπκε ηελ παξαδνζηαθή θεηκεληθή κνξθή ηνπ 

έληππνπ ιφγνπ σο πξνηππηθή. ηα λέα θείκελα, θαηά θαλφλα, δελ ηεξείηαη ε απζηεξή 

δνκή (κέξε, θεθάιαηα, παξάγξαθνη) θαη ε πξφζιεςε ηνπο δελ είλαη πιένλ γξακκηθή. 

Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα είλαη ε χπαξμε ησλ hypertexts. Πην παξαζηαηηθά, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί ηε δηαθνξά ζηηο θηλήζεηο θαη ζηηο ζηάζεηο ηνπ 

ζψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσζηεί έλα θείκελν ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ θαη έλα 

ηππσκέλν βηβιίν. Απηφο ν ειεθηξνληθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ιεθηηθήο έθθξαζεο 

ελέηεηλε ηελ ππνηαγή ηεο ιέμεο ζην ρψξν, δηαδηθαζία πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηε γξαθή 

θαη εληάζεθε κε ηελ ηππνγξαθία, θαη νδήγεζε ηαπηνρξφλσο ηε ζπλείδεζε ζηε λέα 

επνρή ηεο δεπηεξεχνπζαο πξνθνξηθφηεηαο.[19] Ζ πξνθνξηθφηεηα απηή απνηειεί ην 

ππφβαζξν επί ηνπ νπνίνπ δνκνχληαη πιένλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Με δεδνκέλν φηη 

ηα λνήκαηα ησλ ιέμεσλ πεγάδνπλ απφ ηηο πιηθέο πξαγκαηψζεηο ηνπο θαη φηη κφλνλ 

γισζζηθνί ζπλδπαζκνί πνπ έρνπλ λφεκα κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ θείκελα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο πξνέθπςε ε αλάγθε γηα πνιπηξνπηθή θεηκεληθή 

επηθνηλσλία. Έηζη νη πξαγκαηψζεηο απηέο, πινπνηνχληαη πιένλ ζρεδφλ απηνκάησο επί 

ησλ νζνλψλ είηε ηνπ Ζ/Τ είηε ηεο ηειεφξαζεο. Με ηελ επηζήκαλζε απηή 

νδεγνχκαζηε ζηελ επφκελε ελφηεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα εηθνληζηηθά θείκελα θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ επηθνηλσληαθά. 

 

Δηθνληζηηθά θείκελα 

Ξεθηλάκε κε ηελ παξαδνρή πσο ε εηθφλα ζπληζηά ηνλ έηεξν, ηζνβαξή θαη 

ζεκαληηθφηεξν πφιν ηεο θεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο ζην πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ. Δμ 

άιινπ θαη ηα βίληεν ή νη θηλνχκελεο εηθφλεο απνηεινχλ ζπζηνηρίεο επί κέξνπο 

εηθφλσλ. Αο δερζνχκε, ινηπφλ, φηη κε ηνλ φξν εηθφλα ελλννχκε έλα ζχλνιν 

ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νπηηθή πξφζιεςε. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. μεθίλεζε ε 

πνξεία ηνπ ζρεδφλ πιήξνπο εμεηθνληζκνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ δπηηθφηξνπσλ 

θνηλσληψλ. ήκεξα, κπνξεί θαλείο, αζθαιψο, λα ηζρπξηζηεί φηη δνχκε ζηελ επνρή ηεο 
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εηθφλαο θαη ησλ εηθνληζηηθψλ κέζσλ. Οη εηθνληζηηθνί επηθνηλσληαθνί ηξόπνη 

θέξνληαη λα έρνπλ αληηθαηαζηήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ γξαπηνύ θαη 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο κεγάινπ αξηζκνύ, 

«εύθνισλ», κελπκάησλ ρακεινύ πιεξνθνξηαθνύ θνξηίνπ. Γελ θαίλεηαη λα είλαη 

ηπραία ε ρξνληθή ζύκπησζε ηεο εμέιημεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εμεηθνληζκνύ κε 

ηελ εμαθάληζε ησλ «Μεγάισλ Αθεγήζεσλ» πνπ ηνπιάρηζηνλ ζην ζεσξεηηθό 

ηνπο κέξνο ζηεξίρηεθαλ ζηνλ έληππν ιόγν. Με άιια ιόγηα, ν εμεηθνληζκόο ηνπ 

πνιηηηζκνύ ζα κπνξνύζε λα εθιεθζεί σο απνζηξνθή πξνο ην βαζύ θαη 

απαηηεηηθό πξνο όθεινο ηνπ επηθαλεηαθνύ θαη εύθνινπ. 

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, σζηφζν, καο επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα 

ηεο εηθφλαο εληφο ηνπ θεηκεληθνχ ηεο πιαηζίνπ: Πνηα είλαη ε θεηκεληθόηεηα ηεο 

εηθόλαο θαη πνην ην πιεξνθνξηαθό ηεο βάξνο; Ζ εηθφλα ζπγθξνηείηαη απφ άιιεο 

επηκέξνπο κηθξφηεξεο εηθφλεο, γη’ απηφ θαη ζηελ εηθνληζηηθή αλαπαξαγσγή ελφο 

αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πιήζνο άιισλ παξφκνησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ηειηθή εηθφλα καδί κε φια ηα ππφινηπα ηα νπνία ε ζπγθεθξηκέλε 

εηθφλα ππαηλίζζεηαη ζηε βάζε ηεο λνεκαηνδφηεζήο ηεο. «Κάζε εηθφλα κνηάδεη κε 

κνλαδηθφ απφζπαζκα κηαο ηαηλίαο ηεο νπνίαο ηα ππφινηπα θνκκάηηα έρνπλ 

ραζεί»[20] Ζ χπαξμε πνιιψλ ηέηνησλ ζπκπαξαηηζέκελσλ ζεκείσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

παξαγσγή κηαο αθαίξεζεο, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα λα ζπληζηά κηα αθαίξεζε άξα λα 

θαζίζηαηαη πνιιαπιψο θαη ππνθεηκεληθά εξκελεχζηκε.[21] 

Σν γεγνλφο απηφ αιιά θαη ην φηη ζε θάζε εηθφλα ελππάξρνπλ, ζχκθπηεο, ζρεδφλ 

άπεηξεο ζπκπαξαδειψζεηο, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε ελφο εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία, παξά κία 

ζπλερήο θαη ελδειερήο πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, θαη φρη θαηάθηεζεο, ηεο αιήζεηαο 

ηεο. 

Γηα ρξφληα, θαη πξηλ ηηο εκεησηηθέο πνπδέο, ππήξρε παγησκέλε ε αληίιεςε πεξί 

αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εηθφλσλ θαη κάιηζηα ησλ θσηνγξαθηθψλ ή ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα φκσο θαηέδεημε πνηθηινηξφπσο πσο απηή 

ε αληηθεηκεληθφηεηα δελ πθίζηαηαη. Υαξαθηεξηζηηθή ηεο πξνεγνχκελεο αληίιεςεο 

είλαη ε θξάζε: «Μία εηθφλα, ρίιηεο ιέμεηο», ε νπνία ππφ απηφ ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγεί απαμησηηθά γηα ηηο «ιέμεηο», σο θνξείο πιεξνθνξηψλ. Απηφ πνπ 

θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη σζηφζν, είλαη φηη ην γξαπηφ γισζζηθφ θείκελν ελεξγνπνηεί 

ηνπο λνεηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ δέθηε ν νπνίνο έηζη θαηαθέξλεη λα ζπλζέζεη κία 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηηο ιεθηηθέο αθαηξέζεηο. Έζησ, αληιψληαο λνεκαηνδνηηθφ 
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πιηθφ, απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ φπσο απηή δηακνξθψζεθε εληφο ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

ηνπ status. Με ηελ ελεξγνπνίεζε απηή είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη, λα αμηνινγήζεη θαη 

ελδερνκέλσο λα αμηνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ κεηαδφζεθε, αλαπαξηζηψληαο 

θξηηηθά ην κήλπκα πνπ είρε ζθνπφ λα κεηαδψζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ 

εηθφλα αληηζέησο, δελ επλνεί ηελ ελ ιφγσ λνεηηθή ελεξγνπνίεζε. Ζ 

απνθσδηθνπνίεζή ηεο είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληειείηαη ζρεδφλ απηνκάησο. 

Ζ ίδηα ε εηθνληζηηθή ππφζηαζή ηεο, ιεηηνπξγεί ηεθκεξησηηθά, φπσο επηζεκάλζεθε 

παξαπάλσ, ζηεξψληαο απφ ην άηνκν δέθηε ηε δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ 

απνθσδηθνπνίεζε. Ζ αλαινγηθή ζρέζε νκνηφηεηαο ηεο εηθφλαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηηο πην πνιιέο θνξέο, κπνξεί λα ππνδειψλεη παζεηηθφηεηα ηνπ 

δέθηε, αιιά θαη ηαπηφρξνλε επραξίζηεζή ηνπ, φρη κφλνλ γηα ην ιφγν πνπ 

πξναλαθέξζεθε (δελ απαηηείηαη απμεκέλε λνεηηθή δηεξγαζία) αιιά θαη δηφηη 

παξαπέκπεη ζε πξσηκφηεξα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο 

φηη νη πξψηνη ηνκείο πνπ επεδίσμαλ λα εμεηθνληζηνχλ είλαη απηνί πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ιφγν θαη ηε κεηαθνξά ηδενινγίαο (Γηαθήκηζε, 

πνιηηηθή, εθπαίδεπζε). Καηαιήγνληαο έπ’ απηνχ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε 

πσο ν πξνπαγαλδηζηηθφο ιφγνο είλαη ν θνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ εηθνληζηηθψλ 

κέζσλ. Απηφ βεβαίσο έρεη λα θάλεη κε ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ πιήζνπο 

δηαθνξνπνηεκέλσλ εξκελεηψλ πνπ επηδέρεηαη ε εηθφλα σο ζεκεησηηθφο ηξφπνο, θάηη 

πνπ θαηαγξάθνπλ νη λεφηεξεο έξεπλεο αθξναηεξίνπ.[22] 

«Οη θσηνγξαθίεο κπνξεί λα κελ ιέλε ςέκαηα, νη ςεύηεο όκσο κπνξνύλ λα 

θσηνγξαθίδνπλ».[23] Ζ επί ρξφληα παγησκέλε αληίιεςε πεξί αληηθεηκεληθφηεηαο 

ηεο εηθφλαο θαη ησλ παξαγψγσλ ηεο νθείιεη λα εμεηαζηεί δηεμνδηθφηεξα. 

Ο ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο Ernst Gombrich δηαηχπσζε ηελ «Αξρή ηνπ Απηφπηε 

Μάξηπξα», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θαιιηηέρλεο απφ ηα θιαζηθά ρξφληα θαη κεηά 

πξνζπαζνχλ λα απεηθνλίζνπλ, απνθιεηζηηθά, απηφ πνπ ζα έβιεπε έλαο απηφπηεο 

κάξηπξαο, απφ έλα ζεκείν, κία ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Λακβαλνκέλεο ηεο αξρήο σο 

νξζήο, εδψ ζεκεηψλεηαη ε πξψηε έλδεημε ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

νηθεηνπνίεζε, απφ ηε κεξηά ηνπ θαιιηηέρλε, ηεο νπηηθήο ελφο θαληαζηαθνχ απηφπηε 

κάξηπξα. Δπί πιένλ, νη δσγξάθνη ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δσγξαθηθήο (πνξηξαίηα, 

ηνπία, ζθελέο θνηλσληθήο δσήο θιπ), αλαπαξηζηνύζαλ ην ζέκα ηνπο επηιέγνληαο, 

θαηά βνύιεζε, ηε ρξνληθή ζηηγκή ή ζπγθπξία, ηνπο πξσηαγσληζηέο, ηηο ζηάζεηο 

ηνπ ζώκαηόο ηνπο θηι, έρνληαο θαηά λνπ θάπνηεο πξνηππηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

παξακέηξσλ απηώλ. Οπζηαζηηθά, δελ αλαπαξηζηνύζαλ ην ζέκα ηνπο αιιά 
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απεηθόληδαλ ηε δηθή ηνπο ζρέζε κε απηό, πάληα εληόο ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπο 

ππόζηαζεο. Βέβαηα, ε ππνθεηκεληθφηεηα απηή δελ ζηακαηνχζε ζηελ θαιιηηερληθή 

αληίιεςε ηνπ δεκηνπξγνχ, αιιά πνιιέο θνξέο ελζπιάθσλε θαη άιιεο, παξάπιεπξεο 

ζθνπηκφηεηεο, φπσο ηελ ρξεκαηηθή ακνηβή, ηελ εχλνηα ησλ ηζρπξψλ θιπ. Ο Κάξνινο 

ν Δ΄ ππέθεξε απφ κία ζεκαληηθή δπζκνξθία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πξνγλαζηζκφ. 

Όινη νη δσγξάθνη πνπ ηνλ απαζαλάηηζαλ, ηνπ Σηζηαλνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, 

απέθξππηαλ ζθνπίκσο απηή ηε δπζκνξθία.[24] ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ, λα 

εξκελεπζεί ε ζπλνιηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Καξφινπ Δ΄, ε έξεπλα ζα πζηεξνχζε ζην 

βαζκφ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ελ ιφγσ, νη νπνίεο ζα 

είραλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπο βάζε ζηε δπζκνξθία απηή. Με άιια ιφγηα, είλαη θαλεξφ 

πσο νη ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνξηξαίηα, δελ 

απεηθφληδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά φ,ηη απαηηνχζαλ νη πεξηξξένπζεο ζπκβάζεηο, 

αηζζεηηθέο, θνηλσληθέο θ.ά. Γειαδή, δελ απεηθόληδαλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ελόο 

αηόκνπ, παξά ηνλ εμηδαληθεπκέλν εαπηό ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη 

θσηνγξαθίζεηο, ζπλήζσο ησλ εγεηψλ απνιπηαξρηθψλ θαζεζηψησλ, απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ γηα λα κεγεζχλεηαη ην χςνο ηνπο θαη ζπλαθφινπζα ε επηβιεηηθφηεηά ηνπο. ε 

απηφ ην πιαίζην ε εξκελεία ησλ πνξηξαίησλ απνθηά πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ, κε 

ηελ έλλνηα όηη ζπληζηνύλ έλα πνιύηηκν πιηθό γηα απηόλ πνπ αλαδεηά ηηο 

πξνζδνθίεο, ηα πξόηππα, ηηο αμίεο θιπ, κηαο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο, θαη ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηόπνπ. Έηζη, εγείξνληαη αληηδξάζεηο φηαλ παξνπζηάδεηαη ην 

πνξηξαίην ηεο Καο Thicknesse (Thomas Gainsbourgh, 1727-1788) κε ζηαπξσκέλα ηα 

πφδηα θάησ απφ ην θφξεκά ηεο, ελψ ε ίδηα ζηάζε ζην δηάζεκν πνξηξαίην ηεο 

πξηγθίπηζζαο Νηατάλα (Bryan Organ), ραξαθηεξίδεηαη θπζηνινγηθή.[25] Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή ηεθκεξηψλεηαη αλ δερζεί θαλείο φηη νη εηθφλεο, ή θαιχηεξα ε 

πξφζιεςε ησλ εηθφλσλ, δνκείηαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπ δέθηε, ησλ 

ζπλεηδεηψλ ηνπ ζηάζεσλ, ακθνηέξσλ ζηνλ ρψξν ηνπ άξξεηνπ. Έρνληαο απηφ ππφςε 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην γηαηί νη ρξηζηηαλνί ηνπ 15νπ θαη 16νπ αη. έβιεπαλ αληηθξίδνληαο 

ην άγαικα ηεο θηεξσηήο Νίθεο, έλαλ άγγειν. Μία ρξήζηκε επηζήκαλζε έπ’ απηνχ ζα 

ήηαλ απηή πνπ αθνξά ζηελ πξνθαηάιεςε ηεο εηθφλαο κηα πνπ απφ κφλε ηεο είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηελ επηθάλεηα ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ παξά ζην 

ηδενινγηθφ, ςπρνινγηθφ αθφκα θαη αηζζεηηθφ ππφβαζξν ησλ ζεκάησλ ηεο. 

ήκεξα, ε ηάζε γηα πιήξε εμεηθνληζκφ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πνιηηηζκνχ κνηάδεη λα 

έρεη μεθχγεη απφ θάζε έιεγρν. Σν φηη κε ηνλ εμεηθνληζκφ απηφ πιήηηεηαη, φπσο 

θάλεθε απφ ηα παξαπάλσ, ε λνεηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ δεθηψλ, είλαη δπλαηφλ λα 
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δηακνξθψζεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ν αξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα απμάλεηαη 

αθαηάπαπζηα κε απνηέιεζκα ηελ ελδερφκελε απψιεηα ηεο «ζεκαζίαο», άξα θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. Από ηελ αληίιεςε απηή πεγάδεη ν όξνο «απηναλαθνξηθή εηθόλα». 

Αλαθέξεηαη ζηελ εηθόλα πνπ εθπέκπεηαη θπξίσο από ηα ζύγρξνλα Μ.Μ.Δ. θαη ε 

νπνία ιόγσ ηεο παζεηηθόηεηαο πνπ επηβάιιεη ζηνλ δέθηε, ηεο πξνζπάζεηάο ηεο 

λα εληππσζηάζεη θαη ηνπ, θαηά θύξην ιόγν, εκπνξεπκαηηθνύ ραξαθηήξα ηεο, δελ 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο αιιά παξαπέκπεη ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηό. Ο Braudrilliard 

ζεκείσλε: «Ζ εηθφλα κηαο ζθελήο πνιέκνπ ζηελ ηειεφξαζε δελ παξαπέκπεη ηφζν 

ζηνλ πφιεκν φζν ζηελ εηθφλα ηνπ πνιέκνπ». 

ην ίδην πιαίζην, ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί θαη ε «δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε» ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ θιάδν ηνπ marketing θαη 

εηδηθφηεξα απηφλ ηεο δηαθήκηζεο, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ θαηαθηήζεσλ ηεο 

γλσζηηθήο ςπρνινγίαο (εηδηθφηεξα ηνπ θιάδνπ ηεο αληίιεςεο) θαη ηεο ςπραλάιπζεο. 

Πξάγκαηη, θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα νη δηαθεκηζηέο βαζίζηεθαλ ζηελ θεηκεληθή 

ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο κε ζηφρν λα πξνζεγγίζνπλ ην αζπλείδεην ησλ ππνςήθησλ 

θαηαλαισηψλ ρξεζηκνπνηψληαο απηφ πνπ απνθαιείηαη «ππνζπλείδεηεο» ηερληθέο 

αληίιεςεο (subliminal perception) άξα θαη πεηζνχο, κέζσ ηεο ηαχηηζεο. ηελ 

ππνζπλείδεηε πξφζιεςε ην φρεκα είλαη θαηά θχξην ιφγν ε εηθφλα, ιφγσ ησλ 

πνιιαπιψλ θαη πνηθίισο εξκελεχζηκσλ ζπκπαξαδειψζεψλ ηεο. Έηζη, έκκεζα, 

κπνξεί έλα πξντφλ λα ηαπηίδεηαη κε ηελ επδσία δηα ηεο άκεζεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηε 

ιίκπηλην. Δλ ηέιεη, απηφ πνπ κέλεη είλαη ε άκεζε παξαδνρή απφ ηνλ αθαδεκατθφ θαη 

κε θφζκν, φηη ε εηθφλα κεηαθέξεη κελχκαηα θαη λνήκαηα πνπ δελ είλαη άκεζα 

εξκελεχζηκα, απνθσδηθνπνηήζηκα, ιφγσ ησλ πνιιψλ ζπκπαξαδειψζεψλ ηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ, ελεξγνπνηνχλ θαη ελεξγνπνηνχληαη πέξα απφ ηελ έθηαζε ηνπ ζπλεηδεηνχ, 

πάληα ζε ζρέζε κε ην θάζε θνξά ππνθείκελν. 

Δηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εμεηθνληζκφ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ γλψζεο - 

καζεηή θαη δαζθάινπ - καζεηή, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζνχλ δχν ζεκεία πνπ 

ζίγνληαη αθ’ ελφο απφ ηνλ Γηψξγν Πιεηφ θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηνλ Γηψξγν Μεηαμηψηε. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Ο Γηψξγνο Πιεηφο ζέηεη ην ζέκα ηνπ εμεηθνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

θνηλσληνινγηθφ επίπεδν. Δπηζεκαίλεη πσο ηα ζπκπαξαδεισηηθά ζηνηρεία ελφο 

εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ ζπληζηνχλ έλα ζχζηεκα ζεκεησηηθνχ θψδηθα πνπ 

πξνζεγγίδεηαη κε αηζζεηηθά θξηηήξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εηθφλεο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα κεηαθέξνπλ, πιελ ηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο, αθεξεκέλεο γλψζεο 

θαη αηζζεηηθή πξνηίκεζε, θάηη πνπ απάγεη ηε γλψζε απφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ δηακνξθψλνπλ «κε αληηθεηκεληθή γλψζε». Απηή ε κε αληηθεηκεληθή 
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γλψζε γελλάηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ απνζηαζηνπνηεκέλα 

θαη ελδερνκέλσο κεξηθά. Έηζη δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηαχηηζε κε ην πεξηερφκελφ 

ηεο θαζψο θαη ε εζσηεξίθεπζή ηνπ κε απνηέιεζκα λα αμηνινγείηαη φρη ην λνεκαηηθφ 

ηεο θνξηίν αιιά θπξίσο ην ζπκβνιηθφ. Απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο «επηδεξκηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο». Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο, φπσο νξίζηεθε, 

κεηαηξέπεη ηε γλψζε ζε γλψκε θαη έηζη βαζκεδφλ, αλαγλσξίδεηαη απφ ηα ππνθείκελα 

ηεο εθπαίδεπζεο φηη ν θφζκνο είλαη κία «θνηλσληθή θαηαζθεπή» ηεο νπνίαο «…ε 

ζεζκνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα λέν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

δνγκαηηζκφ…».[26] 

Ο Γηψξγνο Μεηαμηψηεο επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη ελψ νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ 

ζηελ εμσζρνιηθή ηνπο δσή, θαηά θχξην ιφγν νπηηθά, ζηελ εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ε επηθνηλσλία δελ έρεη θαηαζηεί αθφκε δπλαηφλ λα επηηεπρζεί, κε απνηέιεζκα 

λα πξνθχπηεη έλα είδνο «γισζζηθνχ δηραζκνχ», κε ην ζρνιείν λα αδηαθνξεί γηα ηνπο 

εμσζρνιηθνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο θαζίζηαληαη 

«νπηηθά αλαιθάβεηνη» θαη δέρνληαη άθξηηα θαη εχθνια ηα νπηηθά θείκελα πνπ ηνπο 

πξνβάιινληαη θαη ηα νπνία έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο. ηε 

ζπλέρεηα, πξνβιεκαηίδεηαη φρη κε ηελ αχμεζε ηνπ εηθνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο αιιά κε ηελ ρξήζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελίζηαηαη 

δηφηη ηα εηθνληζηηθά θείκελα αμηνπνηνχληαη παξαδεηγκαηηζηηθά ή δηαθνζκεηηθά, ελψ 

ζα έπξεπε λα απνθαηαζηήζνπλ κία ελεξγεηηθφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή 

θεηκέλσλ, καδί κε ηα γξαπηά θείκελα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα εηθνληζηηθά θείκελα 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ λνεηηθά ηνπο καζεηέο κηα πνπ θαη ζηελ απινχζηεξε 

εηθφλα ε αληίιεςε ιεηηνπξγεί ζπγθξηηηθά θαη θάζε ζχγθξηζε εκπεξηέρεη κία 

ζχγθξνπζε, κία δηαθνξά ζέζεο. Πξάγκαηη, απηά πνπ αληηιακβαλφκαζηε δελ είλαη 

αληηθείκελα, αιιά δηαθνξέο θσηηζκνχ, ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θιπ. Σηο δηαθνξέο απηέο 

ηηο θσδηθνπνηνχκε θαη ηηο θαηαηάζζνπκε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο, ηηο ζέζεηο καο, 

ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε, κε άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά καο. 

ηελ αλαγλψξηζε κίαο εηθφλαο αλαθαινχκε πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ έρνπκε 

βηψζεη ζην παξειζφλ θαη έηζη είκαζηε ζε ζέζε λα ηελ λνεκαηνδνηήζνπκε. Ζ 

Φπραλάιπζε ζεσξεί πσο ε ζπλεηξκηθή απηή ιεηηνπξγία πθίζηαηαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

κίαο εζσηεξηθήο «ινγνθξηζίαο» θαη εηδηθφηεξα φηη δεκηνπξγνχκε ζπλεηξκνχο κε φ,ηη 

νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο καο επηηξέπνπλ λα «ζπκεζνχκε». Έρνληαο απηφ ππφςε, 

κπνξεί θαλείο λα νδεγεζεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα πσο ε θεηκεληθή ρξήζε ησλ 
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εηθφλσλ ζπληειεί ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηνλ ηαπηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

καζεηή, ηνλ βνεζά δειαδή λα σξηκάζεη.[27] 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα εμεηαζηνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ εηθνληζηηθψλ θαη 

γξαπηψλ θεηκέλσλ, ελ είδεη επηκέηξνπ. 

 

ρέζεηο κεηαμύ γξαπηώλ θαη εηθνληζηηθώλ θεηκέλσλ 

Πσο ζα κπνξνχζε λα νξίζεη θαλείο ηε ζρέζε κεηαμχ εηθνληζηηθψλ θαη γξαπηψλ 

θεηκέλσλ; Σα γξαπηά θείκελα, καδί κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, έρεη θαζηεξσζεί λα ηα 

εληάζζνπκε ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα, ηε «γιψζζα». πλήζσο, απφ ηνλ θαζεκεξηλφ 

ιφγν, ηα εηθνληζηηθά θείκελα εμαηξνχληαη απφ ην ζχζηεκα απηφ. Οη ζεκεηνιφγνη, 

σζηφζν, πξνβάιινπλ κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε έπ’ απηνχ. Ζ έλζηαζή ηνπο 

εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη κία εηθφλα απνηειεί έλα «ζχζηεκα ζεκείσλ» ην νπνίν 

ζεσξείηαη ππνζχζηεκα ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ. Απηφ ην ζχλνιν ην ραξαθηεξίδνπλ 

«γιψζζα», ζεσξνχκελε σο ην ξεπεξηφξην απφ ην νπνίν θάζε νκηιεηήο ζα θάλεη ηελ 

επηθνηλσληαθή επηινγή ηνπ. Άξα ε εζηίαζή καο ζα έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

δχν γισζζψλ: Σεο εηθφλαο θαη ηνπ ιφγνπ. 

Σν άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηελ εηθφλα θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχεη. ηε δηαδηθαζία απηή ζπκκεηέρεη θαη ε λνεηηθή 

επεμεξγαζία αιιά κε έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζνχληαλ αλ ην θείκελν ήηαλ γισζζηθφ. Απηφ δηφηη ην ιεθηηθφ κήλπκα 

βαζίδεηαη ζε «γισζζηθά ζεκεία» ζηα νπνία ε ζρέζε ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε. Γηα παξάδεηγκα ν ήρνο απφ ηελ εθθνξά ηεο ιέμεο «κήιν» δελ 

έρεη λα θάλεη ηίπνηα, απφ κφλε ηεο, κε ην λφεκα ηεο ιέμεο «κήιν». Κνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο αληηζηνίρεζαλ ηνλ ήρν «κήιν» κε ηελ έλλνηα «κήιν». Δπεηδή, θαη ζην 

βαζκφ πνπ ην άηνκν έρεη θαηαθηήζεη ην γισζζηθφ ηνπ επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, ε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε πξαθηηθή, ηα 

ξεκαηηθά κελχκαηα απνθσδηθνπνηείηαη πνιχ εχθνια, ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ 

επθνιφηεξα απφ ηελ πνιχζεκε εηθφλα. Ζ εηθφλα έρεη αλάγθε ηεο ξεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ην λφεκά ηεο. Ο Rolland Barthes, έπ’ απηνχ 

φξηζε ηελ έλλνηα ηεο «αγθίζηξσζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα ιεθηηθά ζηνηρεία 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ ηηο αλαγλψζεηο ελφο εηθνληζηηθνχ ή παξαζηαηηθνχ 

θεηκέλνπ αιιά θαη αληίζηξνθα, κία εηθφλα λα επεμεγήζεη έλα δηθνξνχκελν ιεθηηθφ 

θείκελν. 

Αλαθεξφκελνη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ γξαπηψλ θαη εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ, δελ ζα 
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πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηελ αλαθνξά ζηελ εηθνλνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ, ηππσκέλνπ 

θεηκέλνπ. Ζ εηθνλνπνίεζε απηή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ηεο δηάηαμεο (layout), ηεο 

επηινγήο γξακκαηνζεηξάο, ηεο κίμεο κεηαμχ πιαγίσλ, θαλνληθψλ θαη έληνλσλ 

γξακκάησλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεπθνχ κέξνπο ηεο ζειίδαο ή ηε δηαπινθή ηνπ κε ηα 

εηθνληζηηθά θείκελα ηεο ίδηαο ζειίδαο. Μάιηζηα, ε αηζζεηηθή – νπηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ηππσκέλνπ θεηκέλνπ είλαη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ζηηο Δθαξκνζκέλεο Καιέο 

Σέρλεο, ηηο εθξνέο, δε, ηνπ θιάδνπ απηνχ, εθκεηαιιεχνληαη θπξίσο νη δηαθεκηζηέο 

θαη νη επηθνηλσληνιφγνη. Ζ εθηφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα 

ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, εζηηάδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ αληηιεπηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ εηθφλσλ. Αλαθεξφκαζηε ζηηο ζπκπαξαδειψζεηο, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο θεξφκελεο, έκκεζεο πιεξνθνξίεο, ηεο εηθφλαο ελφο γξαπηνχ θεηκέλνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, έλα πεξηνδηθφ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηεί κνληέξλν ή λεαληθφ ή 

ηίπνηα απφ ηα δχν εμ αηηίαο ηεο αηζζεηηθήο δηαρείξηζεο ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ ηνπ. 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ αηζζεηηθή δηαρείξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Πνιχ κειάλη έρεη δαπαλεζεί γηα ην αλ ηα νλφκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ 

ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη κε έληνλα γξάκκαηα, ή νη 

ηίηινη ησλ έξγσλ ηνπο κε πιάγηα. 

ηελ κεηακνληέξλα επνρή, φπνπ ηα ηερλνινγηθά θείκελα έρνπλ ζρεδφλ θαηαθιχζεη 

φιεο ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο απαηηείηαη κία πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ γξαπηψλ θαη εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ. ήκεξα ζεσξείηαη ειιεηκκαηηθή, αλ φρη 

αδχλαηε, ε θεηκεληθή επηθνηλσλία πνπ ζηεξείηαη εηθνληζηηθήο ππνζηήξημεο. Ζ βάζε 

σζηφζν παξακέλεη ν ιφγνο, είηε κε ηε κνξθή γξαπηνχ θεηκέλνπ, είηε ερεηηθνχ. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ εχθνια ηε ζπλχπαξμε φισλ απηψλ ησλ αθεγεκαηηθψλ 

κέζσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ αιιαγή ηεο αληηιεπηηθήο δηαδηθαζίαο αλά 

κέζνλ. Αλαιπηηθφηεξα: Σν γξαπηφ θείκελν πιένλ, πξνζεγγίδεηαη απφ πνιιά 

δηαθνξεηηθά ζεκεία. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε ηα hypertexts αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο «αλαδήηεζεο / εχξεζεο». Μπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκν απφ νπνηνδήπνηε ρσξηθφ 

ζεκείν, νπνηαδήπνηε ψξα θαη κε αλεμαξηήησο ηνπ φγθνπ ηνπ. Ζ ςεθηαθή βηβιηνζήθε 

Gutenberg, κπνξεί λα απνζεθεπηεί εμ νινθιήξνπ ζε έλαλ κέηξηαο επίδνζεο νηθηαθφ 

ππνινγηζηή. Ζ πξφζιεςε ησλ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ επίζεο, δηαθνξνπνηείηαη: Οη 

εηθφλεο πιένλ ζηα θείκελα ησλ Ζ/Τ κπνξνχλ λα είλαη θηλνχκελεο, λα ζπζρεηίδνληαη, 

θαηά βνχιεζε, κε πιήζνο άιισλ εηθφλσλ αιιά θαη κε επεμεγεκαηηθά θείκελα, φπσο 

επίζεο λα είλαη εχθνια θαη γξήγνξα πξνζβάζηκεο απφ παληνχ θαη φπνηε ρξεηαζηεί. 

Ηζρχεη θαη εδψ ε δπλαηφηεηα πξφζθηεζεο θαη αλαπαξαγσγήο κε έλαλ κέηξησλ 

επηδφζεσλ εμνπιηζκφ. Με βάζε ηα παξαπάλσ βιέπνπκε λα δηακνξθψλεηαη έλα λέν 

ηνπίν θεηκεληθήο επηθνηλσλίαο. Απηφ ην λέν ηνπίν απαηηεί έλα λέν γξακκαηηζκφ, έλαλ 
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«ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ» πνπ ζα ζπλνδέπζεη ηελ ηξέρνπζα κεηαηξνπή ηεο 

παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο απφ έληππε ζε ειεθηξνληθή. Μάιηζηα, απηφο ν 

γξακκαηηζκφο θξίλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απαξαίηεηνο απφ απηφλ ηεο έληππεο 

επηθνηλσλίαο, δηφηη βαζίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν, αλ φρη εμ νινθιήξνπ, ζηελ εηθφλα 

γηα ηελ νπνία, πην πξηλ δείμακε, φηη ιφγσ ηεο πνιπζεκίαο ηεο, απνηειεί έλα 

ηζρπξφηαην πξνπαγαλδηζηηθφ εξγαιείν. ε θάζε πεξίπησζε, κέλεη πξνο πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ην πψο ηα δηάθνξα ζεκεησηηθά κέζα (ιφγνο, γξαθή, εηθφλεο θαη πξάμεηο) 

ζπκβάιινπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο «ξεηνξηθήο» (ηνπ ηξφπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο).[28] - 
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ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ 

ηεο Ελένης Χοντολίδου 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηνπ Saussure, θαη ηδηαηηέξσο ε ζπκβνιή ηεο έλλνηαο 

ηεο ζπγρξνλίαο πξνθάιεζε βαζηά ηνκή ζπλνιηθά ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ, αλαηξψληαο ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο γξαπηήο γιψζζαο, ε ηνκή απηή δελ 

επεξέαζε νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο. ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, o  γξαπηφο 

ιφγνο εμαθνινπζεί λα έρεη κηα ηδηαίηεξε ηζρχ, παξφιν πνπ θαηά ηελ θαζεκεξηλή καο 

επηθνηλσλία γξάθνπκε πνιχ πην ζπάληα απ' φ,ηη κηινχκε θαη απ' φ,ηη αθνχκε ή 

δηαβάδνπκε, πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ην ιφγν ησλ άιισλ. Αθφκε θαη ζηα 

«αθαδεκατθφηεξα» επαγγέικαηα, φπσο ι.ρ. ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο, ν ρξφλνο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζην λα αθνχλ θαη λα κηινχλ 

είλαη δπζαλάινγα κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ θαηαλαιψλνπλ γξάθνληαο θαη 

δηαβάδνληαο.  

Βεβαίσο, γλσξίδνπκε επίζεο φηη δελ επηθνηλσλνχκε κφλν κε ηε γιψζζα· φηη ε 

επηθνηλσλία ζπληειείηαη κε πνιινχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο [modes], ν θαζέλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο επηηειεί έλαλ εηδηθφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απνηηκήζνπκε ηελ επηθνηλσλία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηέο ηνπ ρσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε, παξάιιεια κε ηα ιεγφκελά ηνπ/ηεο, ηε 
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ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ην ρακφγειφ θαη 

ηελ πνηφηεηά ηνπ, ην ζθίμηκν ησλ ρεηιηψλ ηνπ/ηεο, θ.ν.θ.  

ην ζρνιείν, φκσο, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί κφλν ην γισζζηθφ ζεκεησηηθφ 

ζχζηεκα. Μάιηζηα, ε πεπνίζεζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξαπηήο γιψζζαο έλαληη 

φισλ ησλ άιισλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ αληαλαθιάηαη 

έληνλα θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Απηφ πνπ θπξηαξρεί —

ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θάπνησλ καζεκάησλ— είλαη ν γξαπηφο ιφγνο
.
 

απηφο είλαη ην «πξαγκαηηθφ ζέκα» θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη ζην βηβιίν, ι.ρ. 

θσηνγξαθίεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ν.θ., ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εηθνλνγξαθήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. Ο 

ηξφπνο φκσο πνπ είλαη παξνπζηαζκέλν ην θείκελν δελ είλαη αζήκαληνο. Ση είδνπο 

θσηνγξαθίεο έρνπκε θαη πφζν ρψξν θαηαιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ην θείκελν;  Πφζν 

απιντθέο ή πφζν ζχλζεηεο είλαη νη εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα; Ση είδνπο 

γξακκαηνζεηξέο ρξεζηκνπνηνχληαη; Τπάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

βηβιίσλ ησλ γεληθψλ θαη ησλ ηερληθψλ ζρνιείσλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

κεηαμχ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ); Με δπν 

ιφγηα, ε επηζηήκε ηεο επηθνηλσλίαο ζηηο κέξεο καο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή καο ζηα 

κέζα πνπ φινη/εο ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ε γιψζζα δελ καο αξθεί γη αλα εθθξαζηνχκε, 

ή δελ αξθεί κφλν απηή· δειαδή, ζηνπο θψδηθεο ηεο κε γισζζηθήο επηθνηλσλίαο.  

Eάλ θνηηάμνπκε γχξσ καο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε θπξηαξρία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ακθηζβεηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φρη κφλν ιφγσ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηεο 

ηειεφξαζεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο πιαηηάο ρξήζεο ηεο εηθφλαο ζηε δηαθήκηζε, ζηα 

ζχκβνια θάζε είδνπο, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο. ηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληφο καο γηα ηα άιια ζεκεησηηθά κέζα ζπλέβαιαλ θαη δηάθνξνη 

επηζηεκνληθνί ρψξνη, φπσο νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, νη νπνίεο άιιαμαλ 

ηελ αληίιεςή καο γηα ην θείκελν, ινγνηερληθφ θαη κε. Σα θείκελα ζήκεξα 

γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο είλαη πνιχζεκα θαη δελ απνηεινχλ ηε θπιαθή ελφο θαη 

κφλνλ λνήκαηνο. Ζ πνιπζεκία είλαη, ελ κέξεη, απνηέιεζκα θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

ηνπ θεηκέλνπ . Ωο θείκελν ζήκεξα ε γισζζνινγία, νη ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο 

αιιά θαη ε εθπαηδεπηηθή γισζζνινγία ζεσξνύλ κία ζύλζεηε πνηθηιία 

θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ ή ζπκβάλησλ: γξαπηά θείκελα θαη αθίζεο, video-clips 

θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ζρνιηθά καζήκαηα θαη πνιηηηθνί ιόγνη, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά δξώκελα θ.ά.  

Όηαλ ινηπφλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε έλα θείκελν ζήκεξα, δελ 

εζηηάδνπκε κφλνλ ζηα γισζζηθά ηνπ ζηνηρεία αιιά εμίζνπ θαη ζηα κε-γισζζηθά. 

Δδψ είλαη πνπ ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο είλαη πνιιαπιψο ρξήζηκε. Ο φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλαγλσξίζνπκε φηη ηα κελχκαηα ελφο θεηκέλνπ (ι.ρ. ζε ζρνιηθφ 

βηβιίν ή ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία), ελφο graffiti ή κηαο δηαθήκηζεο, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο θπζηθνχο ηνπ απνδέθηεο , δνκνχληαη κε ηε 

γιψζζα (γξαπηή θαη πξνθνξηθή), ηελ εηθφλα, ηηο θηλαηζζεηηθέο πξάμεηο (ρεηξνλνκίεο, 

θηλήζεηο, πφδεο, ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ) θιπ. Κάζε θείκελν, ινηπόλ, ζύκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο είλαη έλα πνιιαπιό ζύζηεκα  ηξόπσλ. Λ.ρ. ην 

ζεαηξηθφ έξγν ή κία φπεξα είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηα πνιπηξνπηθά θείκελα (αθφκε θαη 

ζηελ έληππε εθδνρή ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν σο δξψκελα). ε θάζε θείκελν έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη ηξφπνη κπνξνχλ λα είλαη νη θπξίαξρνη αιιά αθφκε θαη ζε θείκελα πνπ 

θαη’ αξρήλ θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη έλαο ηξφπνο έλαληη άιισλ, κία πξνζεθηηθφηεξε 

κειέηε ηνπο ζα καο έδεηρλε φηη θαη άιινη ηξφπνη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί . 
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Οη εηζεγεηέο ηνπ φξνπ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (βι. θπξίσο Kress & van Leeuwen 

1996) ζεσξνχλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα φρη έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 

επηζπλαθζεί ζηελ αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά σο νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδε 

παξάκεηξν θάζε θεηκέλνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο νη πην 

εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη εζηηάδνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί λφεκα, πνηέ δελ 

λνεκαηνδνηνχκε κφλν κε ηε γιψζζα. Ο ιφγνο, ζρεδφλ πάληνηε, αλαπηχζζεηαη 

παξάιιεια κε άιια ζεκεησηηθά κέζα, φπσο ι.ρ. ηηο θηλήζεηο, θαη, θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν, ην γξάςηκν πάληνηε παξαηάζζεη νπηηθά γξαθνινγηθά θαη ηππνγξαθηθά 

ζεκεησηηθά κέζα. Oη θαιέο εθδφζεηο ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, γηα παξάδεηγκα, 

απηήλ αθξηβψο ηελ παξάκεηξν ρξεζηκνπνηνχλ: ηνλ ηχπν ησλ γξακκαηνζεηξψλ, ην 

είδνο ηνπ ραξηηνχ, ηνλ γεληθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ (έλα πνίεκα ζε θάζε 

ζειίδα). 

Aληίζηνηρα, εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα εθδψζνπλ ηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο δχν ζίαζνη, ι.ρ. έλαο «εκπνξηθφο» θαη έλαο «πνηνηηθφο», δελ είλαη κφλνλ ηα 

θαζαξά γισζζηθά κέξε (ηα ζεκεηψκαηα ησλ ζθελνζεηψλ/ηξηψλ, θ.ν.θ.) απηά πνπ 

δίλνπλ ηνλ ηφλν θαη ην ζηίγκα ηεο εκπνξηθφηεηαο ή αληίζηνηρα ηνπ πνηνηηθνχ. O 

ηχπνο ησλ θσηνγξαθηψλ (θσηνγξαθίεο ζπλφινπ ηνπ ζηάζνπ ή ησλ 

πξσηαγσληζηψλ/ηξηψλ, έγρξσκεο ή αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο), ν ηχπνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο, ε πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ (νη εκπνξηθνί ζίαζνη πξνηηκνχλ ηα 

πνιπηειή ραξηηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο πνηνηηθνχο πνπ ζηξέθνληαη ζηα νηθνινγηθά 

ραξηηά, θ.ν.θ.), ε χπαξμε θαη ην πξνβάδηζκα ησλ δηαθεκίζεσλ, είλαη κεξηθά απφ ηα 

κε γισζζηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα πνπ λνεκαηνδνηνχλ ην ζεαηξηθφ πξφγξακκα θαη 

θαηαηάζζνπλ έλαλ ζίαζν ζηνπο εκπνξηθνχο ή ηνπο πνηνηηθνχο ζηάζνπο. Απηνί νη 

άιινη ηξφπνη (εκθάληζε, lay out, είδνο ραξηηνχ θ.ά.) δελ είλαη δεπηεξεχνληεο, νχηε 

παξαπιεξσκαηηθνί. πληεινχλ φινη καδί ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ, ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, νδεγεί ζηελ πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ απφιαπζε 

ηνπ/ηεο αλαγλψζηε/ηξηαο. 

Ο ηξφπνο, ή κάιινλ νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο ηα δηάθνξα ζεκεησηηθά κέζα (ιφγνο 

θαη γξαθή, εηθφλεο θαη πξάμεηο) ζπκβάιινπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ξεηνξηθήο (ηνπ 

ηξφπνπ δειαδή κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ν ιφγνο ζε θάζε θεηκεληθφ είδνο) είλαη 

αθφκε πξνο δηεξεχλεζε. Χζηφζν, ελψ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε πνιπηξνπηθφηεηα έρεη 

λφεκα, ε αλάιπζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη αλεπηπγκέλε αθφκε, θαζψο ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη (ηερλνινγηθά κέζα κεηαγξαθήο 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, φπσο κεραλή ιήςεο, video), δελ είλαη δηαζέζηκνη κε ηελ 

ίδηα επθνιία πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηα κε πνιπηξνπηθά θείκελα.  

ε ηη καο είλαη ρξήζηκε ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζην ζρνιείν; Σν δήηεκα 

κπνξεί λα ηδσζεί απφ δχν πιεπξέο: ζην ζρνιείν δηδάζθνληαη πιένλ δηαξθψο, νχησο ή 

άιισο, πνιπηξνπηθά «θείκελα»: πξνζεγγίδνληαη θαη παξάγνληαη ινγνηερληθά θείκελα, 

δηδάζθνληαη θαη παξάγνληαη δσγξαθηθά έξγα, νη καζεηέο/ηξηεο δξακαηνπνηνχλ, νη 

θαζεγεηέο/ηξηεο δηδάζθνπλ. Από ηελ άιιε, ην ζρνιείν ζα όθεηιε λα αλνίμεη ηνπο 

νξίδνληέο ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή πιένλ δηδαζθαιία θαη αλάιπζε ησλ 

πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, πξνεηνηκάδνληαο έηζη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ λα 

ρεηξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηελ πιεζώξα ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ ηνπο 

πεξηβάιιεη (Tύπνο, ηειεόξαζε, teletext, βηληενθιίπ, Internet θ.ιπ). Μία 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο απηψλ ησλ ζρνιηθψλ 

πνιπηξνπηθψλ «θεηκέλσλ» (απφ ζρνιηθά βηβιία θαη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κέρξη 
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ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ) ζα θαζηζηνχζε ηφζν ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο φζν 

θαη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηφηεξνπο/εο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (αιιά 

θαη κε ηνπο άιινπο) θαη ζα ηνπο δηεπθφιπλε ζηελ πξφζιεςε θαη απνθσδηθνπνίεζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα έθαλε ηελ εθπαίδεπζε πην 

νπζηαζηηθή. 
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