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ΠΔΡΗΙΖΦΖ  

   Βίσκα, κεηαθνξά θαη πνιπηξνπηθφηεηα είλαη ηξεηο έλλνηεο πνπ θαηλνκεληθά δε ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο. Ζ επξχηεηα, φκσο, κε ηελ νπνία κπνξεί λα νξηζηνχλ θαη λα νξηνζεηεζνχλ νη δχν ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηηο ηξεηο έλλνηεο (βίσκα θαη κεηαθνξά), δίλεη πξνθαλψο ηε δπλαηφηεηα ζπζρεηηζκνχ ησλ ηξηψλ 

ελλνηψλ. Γη’ απηφ ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα δείμεη πσο ην ηξίην ζθέινο ηεο ηξηάδαο 

απηψλ ησλ ελλνηψλ, δειαδή ε πνιπηξνπηθφηεηα, φπσο εκθαλίδεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο ζχγρξνλεο 

δπηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο, απνηειεί κεηαθνξά βησκάησλ ηεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε νπνία 

θπξηαξρείηαη απφ ηνλ «πνιπηξνπηθφ ιφγν». Χο αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ φινπ ζθεπηηθνχ θαη 

ηεο αληίζηνηρεο πξνβιεκαηηθήο ιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηξηψλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην 

παξειζφλ, είηε ζε ζπλεξγαζία είηε κφλν απφ εκέλα, ζρεηηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηελ 

πξφζιεςή ηεο απφ λήπηα θαη ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη 

εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Κε βάζε απηήλ ηελ αθεηεξία θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο ηδενινγηθφ 

αιιά θαη κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηελ έλλνηα ηνπ «ζρεδίνπ» (design) επηρεηξείηαη λα ππνζηεξηρηεί 

ζηελ εξγαζία φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο απνηειεί κηα κνξθή 

πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο πνπ δηακνξθψλεη κηα κνξθή ιφγνπ, ηνλ απνθαινχκελν «πνιπηξνπηθφ 

ιφγν». Ο ιφγνο απηφο είλαη θπξίαξρνο ζηα έληππα επξείαο ρξήζεο αιιά αθφκε –ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ– θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν. Ο ιφγνο απηφο δηακνξθψλεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

αληίζηνηρα βηψκαηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη σο πνιηηηζκηθά θαη ζεκεησηηθά πξντφληα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή, αλαπαξάγνληαο έηζη θαη επεθηείλνληαο ηελ πνιπηξνπηθφηεηα.  

 

Ιέμεηο-θιεηδηά: Βίσκα, Γξακκαηηζκφο, Γξαπηφο ιφγνο, Θείκελν, Κεηαθνξά, Κνλνηξνπηθφηεηα, 

Πνιπηξνπηθφηεηα, Πνιπηξνπηθφο ιφγνο, Πξνθνξηθφο ιφγνο, «ρέδην», Τπνθεηκεληθφηεηα.  

 

 

                                                 
*
 Σωθρόλες Χαηδεζαββίδες, Ph.D., Καζεγεηής, Αρηζηοηειείοσ Παλεπηζηεκίοσ Θεζζαιολίθες, Τκήκα Επηζηεκώλ Προζτοιηθής Αγωγής 

θαη Εθπαίδεσζες, Παλεπηζηεκηούποιε, 54124 Θεζζαιολίθε. Τει.: 2310-656971 (οηθία), 2310-995031 (εργαζίας), 6944703068 (θηλεηό), 

Τειεοκ.: 2310-995024. Ηιεθηροληθή δηεύζσλζε: sofronis@nured.auth.gr Προζωπηθή ηζηοζειίδα: http://users.auth.gr/sofronis 

mailto:sofronis@nured.auth.gr
http://users.auth.gr/sofronis


1. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα, ε κεηαθνξά, ην βίσκα θαη ν ξφινο ηεο γιψζζαο 

 

Ζ πνιπηξνπηθφηεηα σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζ’ έλα ζεκεησηηθφ πξντφλ, ην νπνίν εκπεξηέρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ (modes), νη νπνίνη απφ κφλνη ηνπο 

δίλνπλ ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ λφεκα, ελψ ζε ζπλδπαζκφ δίλνπλ έλα λφεκα πνπ έρεη ην θαζέλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη θάηη παξαπάλσ. Έλα πνιπηξνπηθφ ζεκεησηηθφ πξντφλ είλαη ζχλζεζε 

επηκέξνπο ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, νη νπνίνη επεξεάδνληαη θαη δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο. Σα ζηνηρεία 

πνπ πεγάδνπλ απ’ απηήλ ηελ επίδξαζε θαη ηε δηαπινθή είλαη απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα (Kress, 2000). Ζ δπλαηφηεηα κίμεο ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο δεκηνπξγεί, φπσο είλαη πξνθαλέο, έλα λέν ζε ζρέζε κε ηα 

κνλνηξνπηθά πνιηηηζκηθά πξντφληα ζεκεηνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξήδεη αλάινγεο πξνζέγγηζεο. Σν 

ζεκεηνινγηθφ απηφ πεξηβάιινλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη γεληθφηεξα 

πνιηηηζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα θνηλσλία. Ζ δηαιεθηηθφηεηα, ηελ νπνία νχησο ή 

άιισο ελέρνπλ ηα ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, επεξεάδεη θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο δνκέο 

ηφζν ζε επίπεδν νκαδηθφ φζν θαη ζε επίπεδν αηνκηθφ, αθνχ απηά ηα ίδηα «απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ηδενινγηθήο ππεξδνκήο κηαο θνηλσλίαο» (Boklund-Ιαγνπνχινπ & Ιαγφπνπινο, 1980: 24). Ζ 

πνιπηξνπηθφηεηα αλαπφθεπθηα απνηειεί κέξνο ηνπ ζεκεηνινγηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν 

δνπλ ηα ππνθείκελα θαη δξνπλ είηε σο θνηλσληθά είηε σο ςπρνινγηθά φληα. Χο επηινγή εληαγκέλε 

ζην πιαίζην κηαο επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία θαη κφλν επηηξέπεη ηε λνεκαηνδφηεζε, είλαη 

κηα ζεκεησηηθή πξάμε, ε νπνία παξάγεη θαη αλαπαξάγεη λνήκαηα. Κε ηελ έλλνηα απηή ε 

πνιπηξνπηθφηεηα ζα πξέπεη φρη κφλν λα παξάγεηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, αιιά θαη λα 

πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη αλάινγεο θνηλσληθν-ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ πνπ παξάγνληαη απ’ απηήλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

παξάγνληαη. Αλ γίλεη απνδεθηή απηή ε δηαπίζησζε, είλαη πνιχ πηζαλφ ε πνιπηξνπηθφηεηα λα 

δηακνξθψλεη θαη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο, αλάινγε ηδενινγία θαη, γεληθά, αλάινγε 

ππνθεηκεληθφηεηα.  

Ζ κεηαθνξά, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη George Lakoff θαη Mark Johnson (2005: 25), δελ είλαη απιά 

«έλαο κεραληζκφο πνηεηηθήο θαληαζίαο θαη ξεηνξηθήο θηνξηηνχξαο» θαη θαθψο ζεσξείηαη 

«ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο γιψζζαο», αιιά είλαη «δηάρπηε ζηελ θαζεκεξηλή δσή, φρη κφλν ζηε 

γιψζζα αιιά ζηε ζθέςε θαη ζηελ πξάμε. Σν θνηλφ αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα, κε βάζε ην νπνίν 

ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε, είλαη νπζηαζηηθά κεηαθνξηθήο θχζεσο». Θαη παξαθάησ νη ίδηνη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη «αλ είλαη ζσζηή ε πξφηαζή καο φηη ην αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη θαηά κεγάιν 

κέξνο κεηαθνξηθφ, ηφηε ν ηξφπνο πνπ ζθεθηφκαζηε, νη εκπεηξίεο καο θαη απηά πνπ θάλνπκε θάζε 

κέξα, θηλνχληαη θαηά πνιχ ζηνλ ρψξν ηεο κεηαθνξάο». Έλαο ηξφπνο –φρη φκσο ν κνλαδηθφο– γηα λα 

δηεξεπλεζεί ην ζχζηεκα απηφ θαη ν βαζκφο ηεο κεηαθνξηθφηεηαο πνπ πεξηέρεη είλαη ε γιψζζα. Θαη 

απφ ηελ άπνςε απηή ε κεηαθνξά ζπλδέεηαη κε ηε γιψζζα, γηαηί απηή ρξεζηκεχεη θπξίσο σο φρεκά 



ηεο. Πνηνο είλαη, φκσο, ν ξφινο ηεο γιψζζαο ζηε δεκηνπξγία ηεο κεηαθνξάο; Ζ απάληεζε ζην 

εξψηεκα απηφ δελ είλαη απιή, γηαηί ε ίδηα ε γιψζζα απνηειεί κηα κεηαθνξά είηε κε ηελ έλλνηα ηεο 

αλαινγίαο κεηαμχ ησλ ζεκαηλνκέλσλ θαη ησλ ζεκαηλφλησλ (πεξίπησζε θπξηνιεμίαο) είηε κε ηελ 

έλλνηα ηεο λνεκαηηθήο επέθηαζεο ησλ ζεκαηλνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα ζεκαίλνληα κε ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη. Έηζη, απφ ηε κηα ε γιψζζα ιεηηνπξγεί σο γέθπξα κεηαμχ ηνπ αλαθεξφκελνπ θαη ηεο 

δήισζεο, ελψ απφ ηελ άιιε ε κεηαθνξά ιεηηνπξγεί σο γέθπξα κεηαμχ ελφο ςεπδναλαθεξφκελνπ, 

πνπ ηπραίλεη ζπλήζσο λα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην αλαθεξφκελν, θαη ηεο δήισζεο. ηε κεηαθνξά, 

δειαδή, έρνπκε ηελ ίδηα δήισζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα αλαθεξφκελα πνπ 

ζρεηίδνληαη ιίγν ή πνιχ κεηαμχ ηνπο. Κε ηελ έλλνηα απηή, ε κεηαθνξά σο γισζζηθή νληφηεηα 

απνηειεί έλα «δπλακηθφ θαηλφκελν» (γνπξνχδε, 2003: 26) πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

γιψζζαο λα ππνλννχλ, λα ππεθθεχγνπλ, λα παξαθάκπηνπλ έλα θάπνην ζεκείν, λα δηαθνζκνχλ ηνλ 

ιφγν ηνπο –θάηη πνπ θάλεη ζπρλά ε ινγνηερλία– λα ζπζρεηίδνπλ, λα νξίδνπλ θαη λα νξηνζεηνχλ 

πξάμεηο, ζπκβάληα θαη γεγνλφηα –θάηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν– θαη 

γεληθά λα δίλνπλ κηα λνεκαηηθή επειημία ζηνλ ιφγν. Ζ κεηαθνξά, ινηπφλ, είλαη εγγελέο θαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο γιψζζαο, γηαηί ε ίδηα ε γιψζζα είλαη κεηαθνξά θαη σο ηέηνηα ζπκβάιιεη 

ζηε «κεηαθνξά» (κε ηελ έλλνηα ηνπ κεηαθέξεηλ) ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ιφγν. 

Σν βίσκα σο έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα σο ε δεκηνπξγία ηεο αληίιεςεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επαθή ελφο λνήκνλνο φληνο κε πξάμεηο, δξάζεηο, γεγνλφηα θηι. Πνηνο, φκσο, 

είλαη ν ξφινο ηεο γιψζζαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ βηψκαηνο; Γηα ην ζέκα απηφ δηαηππψζεθαλ απφ 

παιηά απφςεηο θαη ππνζέζεηο, νη νπνίεο, ρσξίο λα είλαη απφιπηα παξαδεθηέο ζήκεξα απφ ηε 

Γισζζνινγία, έρνπλ επεξεάζεη έληνλα ηνλ ηνκέα ηεο Φπρν-γισζζνινγίαο θαη ζπλαθψλ κ’ απηήλ 

επηζηεκψλ (Φηινζνθία ηεο Γιψζζαο, Αλζξσπν-γισζζνινγία). ηνλ ρψξν απηφ θπξηαξρνχλ νη 

ξήζεηο θαη νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο Wilhelm von Humbolt, Edward Sapir, Benjamin 

Lee Whorf θαη Ludwig Wittgenstein. Ο Humbolt, πνπ πξψηνο έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηε λεφηεξε 

γισζζν-θηινινγηθή ζθέςε, ππνζηήξημε φηη «ε γιψζζα είλαη ην φξγαλν πνπ κνξθνπνηεί ηε ζθέςε 

(Die Sprache ist das lidende Organ des Gedanken), εθθξάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ηελ εζληθή ςπρή» 

(Κounin, 1974: 194). Οη Ακεξηθαλνί αλζξσπνγισζζνιφγνη Sapir θαη Whorf, αθνινπζψληαο ελ κέξεη 

ηηο απφςεηο ηνπ Humbolt, δηαηχπσζαλ έλα αμίσκα, πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο σο 

«ππφζεζε Sapir-Whorf», κε ην νπνίν επηρεηξείηαη λα εμεγεζεί ην πψο δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο ε εκπεηξία καο γηα ηνλ θφζκν θαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ν θφζκνο καο (Whorf, 1940). 

Θαη, φπσο ππνζηεξίδεη ν Sapir (1958: 69), «νη θφζκνη κέζα ζηνπο νπνίνπο δνπλ δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο είλαη δηαθνξεηηθνί θφζκνη θαη φρη ν ίδηνο θφζκνο κε δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο». Σέινο, ν 

γεξκαλφο θηιφζνθνο Ludwig Wittgenstein, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο, ππνζηεξίδεη φηη «Σα φξηα ηεο γιψζζαο κνπ ζεκαίλνπλ ηα φξηα ηνπ θφζκνπ κνπ» 

(Wittgenstein, 1978: 110). Θαη παξαθάησ, πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηα φξηα ηεο ινγηθήο ζε ζρέζε 

κε ηε γιψζζα, ιέεη φηη «απηφ πνπ δελ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε, απηφ δελ κπνξνχκε λα ην 



ζθεθηνχκε· θαη δελ κπνξνχκε λα πνχκε απηφ πνπ δελ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε» (Wittgenstein, 

1978: 111). 

Ο Lyons (2002: 527), ζπδεηψληαο άκεζα ηελ ππόζεζε Sapir-Whorf θαη έκκεζα ηηο απφςεηο ηνπ 

Wittgenstein, ππνζηεξίδεη φηη, «αθφκα θη αλ απνδερηνχκε φηη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο δνπλ ζε 

“δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο” […], ζα κπνξνχζακε παξ’ φι’ απηά λα ππνζηεξίμνπκε φηη θάζε γιψζζα 

επηβάιιεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πάλσ ζηελ νπζία ηνπ “θφζκνπ” φπνπ νκηιείηαη». Απφ φια απηά 

θαη ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνπο ρξσκαηηθνχο φξνπο ζε δηάθνξεο γιψζζεο αιιά θαη 

ηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ φξσλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, αιιά αθφκε θαη απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάθηεζε ιεμηινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο 

γιψζζαο, ζεσξψ –απνδερφκελνο κηα κεηξηνπαζή εξκελεία ηεο ππφζεζεο Sapir-Whorf– φηη ην 

βίσκα, φπσο ηνπιάρηζηνλ νξίζηεθε εδψ, αλαπαξίζηαηαη απφ ηε γιψζζα, θαη είλαη δηαθνξεηηθή απηή 

ε αλαπαξάζηαζε ζε θάζε γισζζηθή –άξα θαη πνιηηηζκηθή– νκάδα. Άξα ν ξφινο ηεο γιψζζαο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ βηψκαηνο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη πνιχ ζεκαληηθφο.  

 

 

2. Σξεηο έξεπλεο γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα 

 

Κεηά απφ απηά ηα πξνθαηαξθηηθά, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη ν ζπιινγηζκφο ζην θείκελν απηφ, αθνινπζεί ε ππφζεζε εξγαζίαο, ε νπνία ζα 

επηρεηξεζεί λ’ απνδεηρηεί φρη κφλν κε επηρεηξήκαηα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηε ινγηθή αιιά θαη απφ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ έξεπλεο –θπξίσο κειέηεο πεξίπησζεο– πνπ έγηλαλ 

έρνληαο σο ππνθείκελα ελεξγά άηνκα (νη δχν) θαη απιά θείκελα (ε ηξίηε), ησλ νπνίσλ απνδέθηεο 

ήηαλ αλαγλψζηεο ησλ εθεκεξίδσλ. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο, ινηπφλ, είλαη ε εμήο: ε πνιπηξνπηθφηεηα 

ζηηο ζχγρξνλεο εγγξάκκαηεο θνηλσλίεο σο έλλνηα θαη σο πξαθηηθή απνηειεί κεηαθνξά (ή 

αλαπαξάζηαζε) ηνπ αληηιεπηηθνχ βηψκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο1. Απφξξνηα 

απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη φηη ζήκεξα βξηζθφκαζηε σο θνηλσλίεο πξνο ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο 

κνξθήο ιφγνπ, πνπ βξίζθεηαη πέξαλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Απηή ε λέα κνξθή 

ιφγνπ νλνκάδεηαη «πνιπηξνπηθφο ιφγνο». 

Ζ πξψηε έξεπλα έρεη ηίηιν Πνιπηξνπηθόο θαη Κνλνηξνπηθόο/ Δηθνληζηηθόο Ιόγνο: Από ηελ 

Πξόζιεςε ζηελ Θαηαζθεπή ηνπ Παηδηθνύ Τπνθεηκέλνπ (Υαηδεζαββίδεο & Γαδάλε, 2005), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Άλνημε ηνπ 2002 θαη είρε σο ππνθείκελα 18 παηδηά ειηθίαο 7 εηψλ, φια 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ «λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζπκβνιήο ησλ πνιπηξνπηθψλ θαη ησλ 

κνλνηξνπηθψλ/ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ ζηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ παηδηθψλ 

                                                 
1
 Δελ πρέπεη λ’ αγλοεζεί όηη ο βαζκός κεηαθοράς (ή αλαπαράζηαζες) είλαη ζσλάρηεζε ηωλ ποιηηηθώλ, ποιηηηζκηθώλ, οηθολοκηθώλ αθόκε 

θαη παηδαγωγηθώλ ζσλζεθώλ θαη παραγόληωλ ποσ επηθραηούλ κέζα ζε κηα θοηλωλία, αιιά αθόκε θαη ηωλ αηοκηθώλ αληηιεπηηθώλ 

δσλαηοηήηωλ ηοσ θάζε αηόκοσ. 



ππνθεηκέλσλ», ελψ παξάιιεια επηδηψρηεθε «λα δηεξεπλεζεί αλ πθίζηαηαη δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ηεο ζπκβνιήο απηήο αλάκεζα ζηνπο δχν ηχπνπο θεηκέλσλ» (Υαηδεζαββίδεο & Γαδάλε, 2005: 27). 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 Γεληθά πθίζηαηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη κνξθψλ θείκελα, 

αιιά απηή ε δηαθνξά κάιινλ δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε κνλνηξνπηθφηεηα θαη ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα αιιά κε ην είδνο ηνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο (θείκελν, εηθφλα, 

θσηνγξαθία θηι.), ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θεηκέλνπ, θαη κε ηηο 

πξνζεγγηζηηθέο θαη εξκελεπηηθέο ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα παηδηά απφ ηνλ θφζκν 

ησλ κεγάισλ θαη, γεληθφηεξα, απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο.  

 πλαθφινπζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο είλαη θαη ε εθηίκεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςπρν-

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηα παηδηθά ππνθείκελα απφ ηελ επαθή θαη 

λνεηηθή επεμεξγαζία απηψλ ησλ εηδψλ θεηκέλνπ.  

 Ζ εηθφλα θαίλεηαη λα είλαη θπξίαξρε γηα ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ παηδηψλ-ππνθεηκέλσλ θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο ησλ εηδψλ ιφγνπ. 

 Σν θείκελν θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη ελ κέξεη ηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο θαη ηε θαληαζία ησλ 

ππνθεηκέλσλ. 

 Οη δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε ησλ δχν κνξθψλ θεηκέλσλ απφ ηα παηδηά δε θαίλεηαη λα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο. εκαληηθέο ζα πξέπεη λα είλαη νη δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε αλάινγα κε ηελ 

ηερλνηξνπία ηεο εηθφλαο (ζπγθεθξηκέλε-αθεξεκέλε) θαη ηελ ηδενινγν-ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε πνπ ππνβάιιεη απηή. 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνθεηκέλσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ εηθφλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιαηθφξκα πξνζέγγηζεο πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ δεχηεξε έξεπλα έρεη ηίηιν Ζ «Αλάγλσζε» θαη ε «Παξαγσγή» Πνιπηξνπηθόηεηαο ζε Καζεζηαθό 

Πεξηβάιινλ: Πξώηεο Γηαπηζηώζεηο από κηα Γηδαθηηθή Δθαξκνγή (ηάκνπ, Σξαλφο & Υαηδεζαββίδεο, 

2004), πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Άλνημε ηνπ 2003 θαη είρε σο ππνθείκελα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ηξηψλ Σκεκάησλ ελφο ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ζην νπνίν θνηηνχλ ελήιηθα άηνκα 

(πεξίπνπ 30 άηνκα).  

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε ζρέζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ δεκφζηαο 

επηθνηλσλίαο κε ην ππνθείκελν ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεθε λα 

δηεξεπλεζεί ε εηνηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ απφ ελήιηθα άηνκα ζε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε εηνηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο 

παξαγσγήο παξφκνηνπ είδνπο θεηκέλσλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 Έγηλε πνιχ εχθνια ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ εηθνληζηηθνχ κέξνπο πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη 

ζην γξακκαηηζκηθφ επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη εθπαηδεπφκελνη/ εο, νη πεξηζζφηεξνη/ εο 



απφ ηνπο/ ηηο νπνίνπο/ εο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη/ εο θνηλσληθά. Κάιηζηα παξαηεξήζεθε 

φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη φζνη/ εο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη/ εο θνηλσληθά πιεζίαζαλ 

πην εχθνια ην κήλπκα ηεο αθίζαο, πξηλ απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ ιεθηηθνχ κέξνπο. 

 Χο πξνο ηελ παξαγσγή ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαηαζθεχαζαλ κηα πνιπηξνπηθή αθίζα, ζηελ νπνία ζπλδπαδφηαλ ν ιφγνο κε 

ηελ εηθφλα. Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ θπξηαξρνχζε ζ’ φιεο ηηο ζπλζέζεηο ήηαλ ε θεληξηθφηεηα 

ηφζν ζε επίπεδν νπηηθήο δηαξξχζκηζεο φζν θαη σο πξνο ην ιεθηηθφ κήλπκα. Θεσξήζεθε φηη ζ’ 

απηφ έπαημε ξφιν φρη κφλν ε αθίζα κε ηελ νπνία αζρνιήζεθαλ αιιά θαη ε γεληθφηεξε νπηηθή 

παηδεία πνπ έρνπλ ηα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο. Γεληθά, δε θάλεθε λ’ αληηκεησπίδνπλ θακία 

δπζθνιία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πνιπηξνπηθήο ζχλζεζεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ ιεθηηθνχ κε ην εηθνληζηηθφ απνηειεί πεδίν έθθξαζεο ηεο πνιπηξνπηθήο 

ζθέςεο.  

 Όιεο απηέο νη δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν γξακκαηηζκφο πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα θαηαθηηέηαη αβίαζηα απφ ηα άηνκα πνπ δνπλ ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνπ 

βνκβαξδίδεηαη απφ πνιπηξνπηθά θείκελα.  

Ζ ηξίηε έξεπλα έρεη ηίηιν Ιόγνο θαη Δηθόλα ζηνλ Ζκεξήζην Διιεληθό Σύπν: Γηεξεύλεζε ηνπ 

Βαζκνύ θαη ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηεο Πνιπηξνπηθόηεηαο (Υαηδεζαββίδεο, 2005) θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 ζε δείγκα 58 εθεκεξίδσλ 

παλειιήληαο θπθινθνξίαο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ θάπνηεο παξάκεηξνη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα 

πξσηνζέιηδα ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, φπσο κε πνηα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεηαη απηή θαη 

πνηνο είλαη ν βαζκφο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ δηεξεχλεζε απηή είρε ζθνπφ λα 

ζπκβάιεη, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζηελ έξεπλα (Υαηδεζαββίδεο, 2005: 2), ζην «θαηά πφζν νη 

θαηαλαισηέο θαη νη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα Κ.Κ.Δ. είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηε ρξήζε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ην θαηά πφζν γίλεηαη θαηαλνεηή ε λνεκαηνδφηεζε 

ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα κνλνηξνπηθά». 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 Έλαο πνιχ κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη ζην παξειζφλ αξηζκφο εθεκεξίδσλ εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί σο έλα αθφκε κέζν γηα λα επηηειέζεη ν 

δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.   

 Ζ πνιπηξνπηθφηεηα δελ παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζ’ φιεο ηηο εθεκεξίδεο θαη δε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ζηελ ίδηα έθηαζε απφ φιεο ηηο εθεκεξίδεο, αιιά 

ζρεηίδεηαη, εθηφο απφ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ ζέκαηνο, κε ην είδνο ζην 

νπνίν αλήθεη ε εθεκεξίδα θαη κε ηε θπζηνγλσκία πνπ ζέιεη λα δηακνξθψζεη απέλαληη ζην 

αλαγλσζηηθφ ηεο θνηλφ. 



 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ν βαζκφο θαη ε έθηαζή ηεο, θαζψο θαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ πθίζηαληαη ζηα πνιπηξνπηθά 

πξσηνζέιηδα θείκελα ησλ εθεκεξίδσλ είλαη ζηνηρεία πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε γεληθφηεξε 

ηδενινγία ηεο θάζε εθεκεξίδαο. 

 Δθηηκάηαη φηη, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ε πνιπηξνπηθφηεηα 

απνηειεί ζηνηρείν λεσηεξηζηηθφ, θαη σο ηέηνην θαίλεηαη λ’ αξκφδεη ζε έληππα κε πεξηερφκελν 

πνπ αθνξά θπξίσο ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ δξαζηεξηφηεηεο, δελ απνηειεί ζηνηρείν 

θνξηηζκέλν ηδενινγηθά θαη ε ρξήζε ηεο δε θαίλεηαη αθφκε λα είλαη απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο 

επηινγήο αιιά πεξηζζφηεξν ζηνηρείν εληππσζηαζκνχ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 

 

3. Απφ ην βίσκα ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα: ε έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ ηξηψλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ κε θχξην ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο σο πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο θαη σο πξνζιακβαλφκελνπ απφ ηα ππνθείκελα 

πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο δηαπηζηψλεηαη φηη: Ζ πνιπηξνπηθφηεηα θάλεη ηελ παξνπζία ηεο έληνλε 

ηνπιάρηζηνλ ζ’ έλα επξέσο δηαδεδνκέλν κέζν δεκφζηνπ ιφγνπ, πνπ είλαη ηα πξσηνζέιηδα ησλ 

εθεκεξίδσλ. Σφζν απφ εκπεηξηθά φζν θαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα (βι. Papadopoulou, 2001∙ 

Παπαδνπνχινπ, 2005) πξνθχπηεη φηη φρη κφλν ζηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ αιιά θαη ζ’ άιια 

είδε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ιφγνπ (έληππεο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, πηλαθίδεο νδηθήο 

θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο θαηαζηεκάησλ, δηάθνξα έληππα) ε πνιπηξνπηθφηεηα ζήκεξα θάλεη έληνλε 

ηελ παξνπζία ηεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα απηή, ην θίλεηξν ηεο ρξήζεο ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη ν εληππσζηαζκφο, ελψ δελ αληρλεχηεθε θάπνην ζηνηρείν ζπγθεθξηκέλεο 

ηδενινγηθήο ηάζεο. Δθείλν, φκσο, πνπ αληρλεχηεθε θαη κπνξεί λ’ αθνξά ηελ ηδενινγία πνπ κπνξεί λα 

ελέρεη ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη φηη απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ έληππα πνπ δηέπνληαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθν-ηδενινγηθή ή θαη ζεκαηηθή ηάζε, έληππα ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 

λεσηεξηθφ ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη 

απηά πνπ ζεκαηηθά θηλνχληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ρψξν ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. Πξνο 

επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκψλ έξρεηαη ε δηαπίζησζε φηη νη παξαδνζηαθέο εθεκεξίδεο, πνπ 

θαηά θαλφλα είλαη νη παιηέο πνιηηηθέο εθεκεξίδεο (Θαζεκεξηλή, Καθεδνλία, Ρηδνζπάζηεο θ.ά.), 

παξνπζηάδνπλ ειάρηζην βαζκφ πνιπηξνπηθφηεηαο. Όια δείρλνπλ φηη βξηζθφκαζηε ζε κηα θάζε 

νινέλα απμαλφκελεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα Κέζα φπνπ ζηεγάδεηαη δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ιφγνο, 

ε νπνία πξνθαλψο ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ηελ απμαλφκελε θπξηαξρία ηεο εηθφλαο αιιά θαη ηνπ 

ήρνπ, πνπ είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηειέζκαηα ηεο νινέλα απμαλφκελεο δπλαηφηεηαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Ζ/ Τ, ηειεφξαζε, ερεηηθά ζπζηήκαηα θ.ά.) λα παξάγνπλ ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο έθθξαζεο εθηφο ηνπ ιεθηηθνχ. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα, ινηπφλ, έξρεηαη λα εδξαησζεί σο 

πνιηηηζκηθή έθθξαζε θαη σο πνιηηηζκηθή ηάζε παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ θαη 

ζπκβαίλνπλ εδψ θαη κηα εηθνζαεηία πεξίπνπ ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν ηεο δχζεο, νη νπνίεο είραλ σο 



απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

δηακφξθσζαλ θαη λένπο γξακκαηηζκνχο (πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο, νπηηθφο γξακκαηηζκφο, 

ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο θ.ά.). Κέζα ζ’ απηφ ην λέν πεδίν εληάζζεηαη θαη ε πνιπηξνπηθφηεηα, 

δέθηεο ηεο νπνίαο είλαη θαη ηα ππνθείκελα πνπ βηψλνπλ απηφ ην πεξηβάιινλ θαη εζσηεξηθεχνπλ κέζσ 

ηεο εκπεηξίαο αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ελέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηή ε άπνςε θαίλεηαη λα δηαπηζηψλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν έξεπλεο πνπ είραλ σο ππνθείκελα αλζξψπηλα φληα. Θαη ζηηο δχν έξεπλεο 

απνδείρηεθε φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα απνηειεί θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ππνθεηκέλσλ (αλήιηθα θαη 

ελήιηθα άηνκα) αλαγλψζηκε ηδηφηεηα ησλ θεηκέλσλ, πεξηζζφηεξν βέβαηα αλαγλψζηκε απφ ηα ελήιηθα 

άηνκα θαη ιηγφηεξν απφ ηα αλήιηθα. Πξέπεη, βέβαηα, λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θαη κνλνηξνπηθψλ/ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ, ζηα νπνία ππνβιήζεθε ε νκάδα ησλ 

αλειίθσλ, δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ βαζκφ αλαγλσζηκφηεηαο. Θαη απηφ 

πξνθαλψο νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηνλ ραξαθηήξα ησλ κνλνηξνπηθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ εηθφλα, κε ηελ νπνία είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα ηα αλήιηθα άηνκα ιφγσ ηεο 

ζπρλήο ελαζρφιεζήο ηνπο κ’ απηήλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια κ’ απηφ, δηαπηζηψζεθε φηη 

ε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ δηακνξθψλεη ην αλήιηθν ηνπιάρηζηνλ άηνκν εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηελ 

εηθφλα. Θάηη ηέηνην δε θάλεθε ζηελ έξεπλα πνπ είρε σο ππνθείκελα ελήιηθα άηνκα, αιιά αληίζεηα 

θάλεθε, κέζσ ηεο πξφζιεςεο/ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο, φηη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ αηφκσλ 

απηψλ θαη ηα αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη εθπνξεχνληαη ηφζν απφ ηνλ 

εηθνληζηηθφ φζν θαη απφ ηνλ ιεθηηθφ ηξφπν. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε πξφζιεςεο πνπ 

έρνπλ νη δχν νκάδεο. Ζ νκάδα ησλ αλειίθσλ δελ παξνπζηάδεη, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα, 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ δχν κνξθψλ θεηκέλσλ (κνλνηξνπηθφ/ 

εηθνληζηηθφ - πνιπηξνπηθφ), ζεκείν πνπ δείρλεη θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ αλειίθσλ, ελψ ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ελειίθνπο δείρλεη φηη απηνί δηαπλένληαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ 

ζπλάδεη κε ηε ζχιιεςε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Απηή ε δηαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ 

αλήιηθσλ θαη ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ δίλεη ην δηθαίσκα λα ζεσξήζνπκε φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα σο 

αληηιεπηηθφ ζχζηεκα αθνινπζεί κηα πνξεία θαηάθηεζεο απφ ην ππνθείκελν αλάινγα –ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε– κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ αθνινπζείηαη απφ ην ππνθείκελν γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ γισζζηθνχ αληηιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν φρη κφλν δνκήο αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο. Όπσο, ινηπφλ, ζπκβαίλεη κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θχξην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρεη ην άηνκν. Οη 

πξνζιακβάλνπζεο απηέο, φπσο θάλεθε θαη ζηα πξνεγνχκελα, ζηηο ζχγρξνλεο εγγξάκκαηεο 

θνηλσλίεο ηείλνπλ λ’ απμάλνληαη ζπλερψο. Οη πξνζιακβάλνπζεο απηέο δεκηνπξγνχλ «βηψκαηα», θαη 

ηα βηψκαηα απηά κεηαθέξνληαη, κε ζρεηηθή επεμεξγαζία ζηελ νπνία ζπκβάιινπλ θαη άιια 

αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρεη εζσηεξηθεχζεη ην άηνκν αιιά θαη εθφζνλ ην 



επηηξέπνπλ νη επηθνηλσληαθέο ή/ θαη άιιεο θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο, ζε έθθξαζε, 

ζηελ νπνία, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, θπξηαξρεί ή ελππάξρεη ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ αλαπηχρζεθε πξνεγνπκέλσο είλαη θαη ζεσξεηηθά εμεγήζηκε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζεσξεηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ «ζρεδίνπ» (design) (Kalantzis & Cope, 1999∙ The New London Group, 

2000: 19-20∙ Kress & van Leeuwen, 2001). Σν ζρέδην γηα ηνπο Gunther Kress θαη Theo van 

Leeuwen απνηειεί ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο ζηε κέζε κεηαμχ πεξηερνκέλνπ θαη έθθξαζεο. 

Δίλαη, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε, «ε λνεζηαθή (conceptual) πιεπξά ηεο έθθξαζεο θαη ε εθθξαζηηθή 

πιεπξά ηνπ λνήκαηνο. Σα ζρέδηα είλαη ζεκεησηηθνί πφξνη (αιιά θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ), ζ’ φινπο 

ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο (modes) θαη ζ’ φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ» 

(Kress & van Leeuwen, 2001: 5). Γηα ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο, ην ζρέδην απνηειεί ζηνηρείν εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ (αλαγθαίν θαη ζπλαθφινπζν) γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

απνηειεί πξντφλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξε ζπλζεηηθή-νιηζηηθή θαη ιηγφηεξν αλαιπηηθή-επηκεξηζηηθή. Οη Mary Kalantzis θαη 

Bill Cope, θαζψο θαη ε Οκάδα ηνπ Λένπ Ινλδίλνπ, αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ γηα λα 

εμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο λνήκαηνο απφ ηα πνιηηηζκηθά πξντφληα, κέζα ζηα νπνία, 

πξνθαλψο, εληάζζνληαη θαη ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, θαη πξνηείλνπλ ηξεηο φςεηο ηνπ λνήκαηνο σο 

ζρεδίνπ (Kalantzis & Cope, 1999: 687∙ The New London Group 2000: 19-23), θάηη πνπ νη Kress θαη 

van Leeuwen ην αλαθέξνπλ ππαηληθηηθά: ην ζρεδηαζκέλν (The Designed), πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πεγέο λνήκαηνο πνπ έρεη ην άηνκν-ζρεδηαζηήο ζηε δηάζεζή ηνπ, ν ζρεδηαζκόο (Designing), πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ λνήκαηνο ζε ζρέζε κε ην πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ, θαη 

ην αλαζρεδηαζκέλν (The Redesigned), πνπ αλαθέξεηαη ζην πξντφλ, ζην απνηέιεζκα, δειαδή, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. ε ηειεπηαία αλάιπζε ε έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ, έηζη φπσο αλαιχεηαη απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο, πεξηγξάθεη έλα πιαίζην δεκηνπξγίαο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξντφλησλ, ζηα νπνία 

ζπλδπάδνληαη θαη ζπλελψλνληαη ηα πνιηηηζκηθά «βηψκαηα» ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ε ηθαλφηεηα 

«κεηαθνξάο» απηψλ ησλ βησκάησλ ζε έθθξαζε, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ν πνιηηηζκφο θαη ε αηνκηθή 

δξάζε λα είλαη δχν αμερψξηζηα ζηνηρεία, θαη ν πνιηηηζκφο λα είλαη ζπλερήο έθθξαζε ηεο αηνκηθήο 

δξάζεο (Cope & Kalantzis, 2000: 203). 

Κε βάζε, ινηπφλ, ηελ έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ εμεγείηαη θαη απηφ πνπ ππνζηεξίρηεθε παξαπάλσ, φηη, 

δειαδή, ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο είλαη έθθξαζε ησλ πνιπηξνπηθψλ βησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνχ, 

έθθξαζε πνπ πξνθχπηεη χζηεξα απφ επεμεξγαζία.  

 

 

4. Πξνο κηα λέα κνξθή ιφγνπ: ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο 

 

Κε βάζε φια απηά πνπ ππνζηεξίρηεθαλ παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζήκεξα 

ζηε δηακφξθσζε κηαο κνξθήο ιφγνπ, πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν, 

ηνπ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλνο, έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη 



δηακνξθψλεη ζπλεηδήζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζχκθσλα κε κηα πξφρεηξε 

θαηεγνξηνπνίεζε, είλαη ηα εμήο: ζπλζεκαηηθόο, ππαηληθηηθόο, πνηθηιόκνξθνο, ζπλδπαζηηθόο, 

ζπκκεηνρηθόο, θνηλσληνθεληξηθόο. 

 πλζεκαηηθόο. Ο πνιπηξνπηθφο ιφγνο δηέπεηαη απφ ην βάξνο ηεο ζαθήλεηαο αιιά θαη ηνπ 

εληππσζηαζκνχ, απφ ηελ έγλνηα γηα ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηελ πξφζιεςε ησλ λνεκάησλ 

πνπ δίλεηαη θαη άκεζα (ιέμεηο πξνθνξηθνχ ή/ θαη γξαπηνχ ιφγνπ) θαη έκκεζα (κνπζηθή, 

εηθφλα, ρξψκα, ρεηξνλνκίεο θηι.). Γη’ απηφ είλαη πεξηζζφηεξν ζπλζεκαηηθφο θαη πεξηεθηηθφο 

παξά αλαιπηηθφο. Ζ επαλάιεςε, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαη ν 

επεμεγεκαηηθφο αλαιπηηθφο ζπιινγηζκφο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, 

απνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα απφ ηνλ πνιπηξνπηθφ ιφγν. Θπξηαξρνχλ ζ’ απηφλ νη πςεινί ηφλνη 

κεηαθνξάο λνεκάησλ κε δηάθνξνπο θαη δηαθνξεηηθνχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο, νη νπνίνη 

έξρνληαη λα ζπλδπαζηνχλ. 

 Τπαηληθηηθόο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλζεκαηηθφηεηαο είλαη απηφ πνπ ζπρλά θάλεη ηνλ 

πνιπηξνπηθφ ιφγν θαη ππαηληθηηθφ, αθνχ ε θπξηνιεμία επηρεηξείηαη λα εμαρζεί θαηά θαλφλα 

απφ ηε ζπλεπηθνπξία ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ έλα πνιπηξνπηθφ 

θείκελν. Άιισζηε, επεηδή πνιινί απφ ηνπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ δπλάκεη ζπκκεηέρνπλ 

ζ’ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν (ρξψκα, εηθφλα, ζθίηζν, κνπζηθή θ.ά.) ελέρνπλ θαη κηα αηζζεηηθή 

πιεπξά, πνπ νχησο ή άιισο άπηεηαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε, ε 

θπξηνιεμία δελ κπνξεί εθ ησλ πξαγκάησλ λ’ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ. 

 Πνηθηιόκνξθνο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ έλα 

πνιπηξνπηθφ θείκελν δηακνξθψλεη κηα πνηθηιία, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε λνεκάησλ 

πνπ ζέιεη λα δψζεη ν πνκπφο. Ο ιεθηηθφο ηξφπνο ή ν εηθνληζηηθφο ή θαη νπνηνζδήπνηε άιινο, 

απφ κφλνο ηνπ ν θαζέλαο είλαη κνλνηξνπηθφο θαη κνλνδηάζηαηνο θαη νκνηφκνξθνο ιφγνο. 

Απηνί νη ιφγνη απφ κφλνη ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή λνήκαηνο πνπ δίλεη ν 

πνιπηξνπηθφο ιφγνο, ν νπνίνο, φκσο, παξάγεη λφεκα κέζα απφ ηελ πνηθηιία ησλ ζεκεησηηθψλ 

ηξφπσλ, λφεκα ην νπνίν δελ είλαη ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ αιιά θάηη 

παξαπάλσ απ’ απηήλ. 

 πλδπαζηηθόο. ηνλ πνιπηξνπηθφ ιφγν ζπλππάξρνπλ δηάθνξνη ζεκεησηηθνί ηξφπνη κε ηέηνηα 

νξγάλσζε, ψζηε φινη καδί κεηαμχ ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη 

παξαπιεξσκαηηθά. Σν ρξψκα, γηα παξάδεηγκα, ζπκπιεξψλεη (ή πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη) ην 

ιεθηηθφ θείκελν ή ηελ εηθφλα ή ην ζθίηζν, ε εηθφλα ην ρξψκα ή ην ιεθηηθφ θείκελν θ.ν.θ. Θαη 

φηαλ θάπνηεο θνξέο ιεηηνπξγνχλ νη δηάθνξνη ππαξθηνί ζεκεησηηθνί ηξφπνη ζ’ έλα 

πνιπηξνπηθφ θείκελν παξαπιεξσκαηηθά, γίλεηαη γηα λα ηνληζηεί θάπνην ζηνηρείν ή θάπνηα 

πηπρή πνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ θεηκέλνπ απηνχ ζέιεη λα ηνλίζεη γηα ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή 

λνήκαηνο. Ο πνιπηξνπηθφο, ινηπφλ, ιφγνο εκπεξηέρεη ηε ζπλδπαζηηθφηεηα ησλ ζεκεησηηθψλ 



ηξφπσλ σο ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν δίλεη βέβαηα ηα δηθά ηνπ λνήκαηα. Κ’ απηήλ ηελ έλλνηα 

ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο είλαη απαηηεηηθφο, αθνχ απαηηείηαη ηθαλφηεηα ζπλδπαζκνχ απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ, θάηη πνπ δελ απαηηείηαη απφ ηνλ δεκηνπξγφ κνλνηξνπηθνχ ιφγνπ. 

 πκκεηνρηθόο. Ο πνιπηξνπηθφο ιφγνο απαηηεί ζπκκεηνρή ησλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζ’ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα κε πξνδίδεηαη ν έλαο 

ζεκεησηηθφο ηξφπνο πξνο φθεινο άιινπ ή άιισλ, ζηνηρείν πνπ πξνθαλψο αδπλαηίδεη έλα 

θείκελν θαη ην θάλεη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ. 

 Θνηλσληνθεληξηθόο. «Ο ιφγνο είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» 

(Kress & van Leeuwen, 2001: 4). O πνιπηξνπηθφο ιφγνο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ κνλνηξνπηθφ/ 

ιεθηηθφ είλαη δεκηνχξγεκα ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, πξνυπνζέζεσλ, αηζζεηηθψλ ηάζεσλ 

θαη, ελδερνκέλσο, πνιηηηθν-ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πεγάδεη, δειαδή, απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο θαη θαηαζθεπάδεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Πνιπηξνπηθφο ιφγνο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθηφο θνηλσληθψλ 

ζπκθξαδνκέλσλ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπγθξνηνχλ έλα ζχλνιν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ πνιπηξνπηθφ ιφγν, ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπ, ηφζν απφ ηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν, ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε, φπσο κηιάκε γηα πξνθνξηθνχο θαη γηα εγγξάκκαηνπο πνιηηηζκνχο, λα κπνξνχκε λα κηιάκε θαη 

γηα «πνιπηξνπηθνχο» πνιηηηζκνχο. Θαη αλ απηφ απνδεηρηεί αιεζέο, ηφηε νη θνηλσλίεο πνπ βηψλνπλ 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη δνπλ κέζα ζ’ απηήλ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηακνξθψζεη κηα δηαθνξεηηθή 

ππνθεηκεληθφηεηα απ’ απηήλ πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη πξνθνξηθέο θαη νη εγγξάκκαηεο θνηλσλίεο. 

Παξαθάησ ζα επηρεηξεζεί λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζηνηρεία απηήο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζεη ν Walter Ong κηιψληαο γηα ηελ ςπρνδπλακηθή 

ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο εγγξακκαηνζχλεο (Ong, 1997). Αλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ong (1997: 109), 

«ε γξαθή έρεη κεηαζρεκαηίζεη ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

επηλφεζε», ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο ηείλεη λα κεηαζρεκαηίζεη 

ηελ αλζξψπηλε ππνθεηκεληθφηεηα, γηα κηα αθφκε θνξά, πξνο κηα θαηεχζπλζε πην ινγνηππηθή, πην 

ζπλζεκαηηθή, πην πνηθηιφκνξθε θαη πην νιηζηηθή. Θαη αλ, φπσο πάιη επηζεκαίλεη ν Ong (1997: 114), 

«ε γξαθή (θαη κάιηζηα ε αιθαβεηηθή) είλαη ηερλνινγία πνπ απαηηεί εξγαιεία θαη άιιν εμνπιηζκφ…», 

ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηερλνινγία, γηαηί απαηηεί φρη κφλν εξγαιεία αιιά 

θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν φηη ν πνιπηξνπηθφο ιφγνο είλαη 

θπξίσο δεκηνχξγεκα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ε νπνία έδσζε θαη δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Kress θαη van Leeuwen (2001: 47), ε 

ςεθηαθή ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζ’ έλα άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη (manage) φινπο ηνπο 

ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ηε ζηηγκή πνπ 

παιαηφηεξα απαηηνχληαλ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, πνπ ην θαζέλα δηαρεηξηδφηαλ απφ έλαλ ζεκεησηηθφ 

ηξφπν. Όιεο απηέο νη αιιαγέο ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέηνπλ, βέβαηα, απφ ηε κηα αιιαγέο ζηηο 



εξγαζηαθέο, πνιηηηθέο θαη γεληθφηεξα θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά απφ ηελ άιιε απαηηνχλ άηνκα-

δεκηνπξγνχο θαη θαηαλαισηέο απηψλ ησλ πξντφλησλ κε αλάινγεο (πνιπ)γξακκαηηζκηθέο δεμηφηεηεο, 

ηθαλά λα ρεηξίδνληαη ηε ζπλδπαζηηθφηεηα, ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε κηα νπηηθή –θαη ζθέςε– νιηζηηθή. Απηή ε νιηζηηθή νπηηθή απνηειεί, θαηά 

ηε γλψκε κνπ, ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηακνξθνχκελεο ζήκεξα ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ δεη ζηε ζχγρξνλε δπηηθνχ ηχπνπ εγγξάκκαηε θνηλσλία, φπνπ ε πνιπηξνπηθφηεηα 

θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, φπνπ ν ιεθηηθφο ηξφπνο έρεη παξαρσξήζεη νξηζκέλα δηθαηψκαηά 

ηνπ θαη έλα κέξνο ηεο «εμνπζίαο» ηνπ θαη ζ’ άιινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο. Θη απηφ ζε θακηά 

πεξίπησζε δε ζεκαίλεη φηη ην πνιπηξνπηθφ θείκελν σο ζχλνιν είλαη θαηψηεξν απφ έλα θείκελν ζε 

ιεθηηθή κνξθή. Αθφκε, ε θπξηαξρία ησλ άιισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ παξάιιεια κε ηνλ ιεθηηθφ 

ηξφπν δε ζεκαίλεη θάπνηνπ είδνπο απψιεηα γηα ηε γιψζζα, αιιά δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θφζκνπ, φπνπ θαη φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην (Kress & van Leeuwen, 1996: 31) θαη –ζα πξφζζεηα– 

δηαθνξεηηθή δνκή ηεο ζθέςεο θαη ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο.  
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Multimodality in the contemporary literate society as a transferring product of life experience: 

towards a new form of discourse 

 

Sofronis Chatzisavvidis*  

 

ABSTRACT The main aim of this paper is to show how multimodality, as it appears and functions in 

modern societies, is connected with the concepts of life experience and metaphor. As a starting 

point for the development of the proposed approach are the conclusions of three research projects 

which were carried out in the past and examined multimodality and its reception by children and 

adults alike. On the basis of this starting point and using as an ideological and methodological tool 

the concept of “design”, I attempt to show how multimodality in contemporary western societies 

shape a form of dominant discourse, the “multimodal discourse”. 

 

Key words: Design, Literacy, Lived experience, Metaphor, Monomodality, Multimodal discourse, 

Multimodality, Spoken language, Subjectivity, Text, Written language.  
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