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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΒΙΛΙΟΤ 
 

Σν ζπιινγηθφ απηφ βηβιίν απνηειείηαη απφ νθηψ κέξε (ζεκαηηθέο ελφηεηεο) θαη 

πεξηιακβάλεη 46 θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 (θεθάιαηα 9, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 

37, 38, 39 & 44) δελ εκθαλίδνληαη ζην βηβιίν πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο 

Νεζίδεο θαη είλαη αλαξηεκέλα ζε ςεθηαθή κφλν κνξθή ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Νεζίδεο ζηε δηεχζπλζε 

http://www.nissides.gr/greek/digital.html. Σα θεθάιαηα απηά απνηεινχλ κηα 

εηζαγσγή ζηε ζχγρξνλε ζεσξία θαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ηνπ βηψκαηνο, 

ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (ε κίμε ή ε νξγαληθή ζχλζεζε πνιιψλ 

ηξφπσλ, φπσο ησλ ιέμεσλ κε ηνλ ήρν θαη ηε κνπζηθή, κε ηελ αθίλεηε θαη ηελ 

θηλνχκελε εηθφλα θ.ά.). Σαπηφρξνλα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πιαηζηνζέηεζεο απηψλ 

ησλ ελλνηψλ ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. πδεηψληαο 

θξηηηθά ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξαδνζηαθψλ πιένλ κνλνηξνπηθψλ θεηκέλσλ (πνπ 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ γξαπηφ ιφγν), ην βηβιίν απνζθνπεί λ‟ αλαπηχμεη έλα 

βαζηθφ πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ θαη δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηα φξηα, 

ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη 

γλψζεο. Σν βηβιίν ελεκεξψλεη ηνλ αλαγλψζηε θαη ζρεηηθά κε ην εχξνο ηεο έξεπλαο 

πνπ γίλεηαη ζήκεξα γηα ηνπο «λένπο γξακκαηηζκνχο» ή «πνιπγξακκαηηζκνχο» θαη 

γηα ηε λέα ζηξνθή ή παξάδεηγκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζ‟ απηφ ην πεδίν. 

Δπαηζζεηνπνηεζεί, επίζεο, ηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηε ζεκαζία 

ή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη έλλνηεο ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, ηελ Φπρνινγία, ηελ επηζηεκνινγία, 

ηελ κεζνδνινγία, ηελ ηέρλε (ινγνηερλία, δσγξαθηθή, κνπζηθή, ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθν, αξρηηεθηνληθή θ.ά.), ηε δηαθήκηζε, ηηο ελαιιαθηηθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.  

Σν βηβιίν κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη λένπο εξεπλεηέο.   
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(Μαξία Γηαλλνπδάθε)…………………………………………………………………………. 
1. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν………………………………………………………………………… 

1.1. Σππνινγία ππνλνεκάησλ………………………………………………………………. 

1.2. Σα ππνλνήκαηα ησλ ηίηισλ ησλ εθεκεξίδσλ…………………………………………. 

2. Πνιπηξνπηθά ππνλνήκαηα…………………………………………………………………… 

3. Θεσξία vs πνιπηξνπηθά ππνλνήκαηα………………………………………………………... 

4. πκπεξάζκαηα – επίινγνο…………………………………………………………………… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 26 – Ζ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΧΝ (Λίλα Π. Βαιζακίδνπ, Αξγύξεο Κπξίδεο & Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ) 
1. Δηζαγσγηθά…………………………………………………………………………………. 

2. Ζ Έξεπλα……………………………………………………………………………………. 

2.1. θνπφο………………………………………………………………………………… 

2.2. Γείγκα………………………………………………………………………………….  

2.3. Μέζνδνο……………………………………………………………………………….. 

3. Απνηειέζκαηα……………………………………………………………………………….. 

3.1. Αλάιπζε……………………………………………………………………………….. 

4. Παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα…………..…………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ VII 

ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΜΑΘΖΖ 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 27 – ΠΟΛΤΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΤΟ 

ΘΔΧΡΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΝΟΖΜΑΣΟ. ΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΒΟΛΔ 

ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (Διέλε Καηζαξνύ) 
1. Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………… 

2. Οη πνιπγξακκαηηζκνί θαη ε πνιπηξνπηθφηεηα σο δχν ζεσξίεο παξαγσγήο λνήκαηνο…… 

3. Δπηζηεκνινγηθέο θαηαβνιέο ησλ ζεσξηψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο  

Πνιπηξνπηθφηεηαο…………………………………………………………………………… 

3.1. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θνηλσλην-γισζζνιφγνπ M. A. K. Halliday………………………. 

3.2. Δπηδξάζεηο απφ ηνλ ρψξν ησλ λέσλ ζπνπδψλ Γξακκαηηζκνχ (New Literacy Studies). 
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3.3. Ζ ζπκβνιή ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο ηνπ L. Vygotsky…………………... 

3.4. Δπηξξνέο απφ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ John Dewey…………………………….. 

3.5. Ζ πξφθιεζε ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο……………………………………………... 

4. Οη ζπλεπαγσγέο ησλ ζεσξηψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο γηα ηε  

 δηδαζθαιία……………………………………………………………………………………. 

5. Πξννπηηθέο…………………………………………………………………………………… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 28 – ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ 

ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ (Νηθόιανο 

Γξαίθνο)………………………………………………………………………………………. 
1. Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………… 

2. Θεσξεηηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα……………………………….  

2.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή……………………………………………………………………. 

2.2. χγρξνλε ζεψξεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο…………………………………………… 

2.3. Πνιπηξνπηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε……………………………………………………. 

3. Παξαγσγή θαη επεμεξγαζία καζεηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ………………………………  

3.1. Πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή δηαδηθαζία………………………………………………….  

3.2. Γηδαθηηθά παξαδείγκαηα……………………………………………………………… 

4. Αμηνιφγεζε – πκπεξάζκαηα………………………………………………………………..  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 29 – ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ: Ζ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΥΑΡΣΧΝ (νθία Γθόξηα & Μαξία Παπαδνπνύινπ)…………. 
1. Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………… 

2. Οη ράξηεο σο πνιπηξνπηθά θείκελα…………………………………………………………... 

3. Αλαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ραξηψλ……………………………………………………………. 

4. Ζ έξεπλα……………………………………………………………………………………… 

4.1. Μεζνδνινγία …………………………………………………………………………... 

4.2. Γηδαθηηθή παξέκβαζε………………………………………………………………… 

5. πκπεξάζκαηα……………………………………………………………………………….. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 30 – ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

(Καηεξίλα Γεκεηξηάδνπ & Αζελά Γειαδάξε)……………………………………………… 
1. Απφ ηνλ ιφγν ζηελ εηθφλα: ζπλέπεηεο ηεο κεηαηφπηζεο……………………………………. 

2. Ζ δπλακηθή ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή.. 

3. Δθαξκνγή κηαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο……………………………………………………….  

3.1. Θεσξεηηθφ πιαίζην…………………………………………………………………….. 

3.2. Μεζνδνινγία………………………………………………………………………….. 

4. Απνηειέζκαηα……………………………………………………………………………….. 

5. πκπεξάζκαηα-ζπδήηεζε……………………………………………………………………. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 31 – ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ 

ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α΄ ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (Αλαζηαζία Φαθίδνπ) 
1. Δηζαγσγή……………………………………………………………………………………. 

2. Θεσξεηηθφ πιαίζην…………………………………………………………………………. 

       2.1. Α΄ ηνκέαο: πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ ………………………………………………… 
      2.2. Β΄ ηνκέαο: πξνζέγγηζε ησλ ιεθηηθψλ θεηκέλσλ……………………………………… 

      2.3. Γ΄ ηνκέαο: πξνζέγγηζε ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ…………………………… 

       2.4. Γ΄ ηνκέαο: αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο………………………………………………. 

3. Ζ πξφηαζε…………………………………………………………………………………..  

      3.1. Παξνπζίαζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίαο…………………………………………. 
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     3.2. Μηα δεηγκαηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο……………………………………………….. 

4.Δπίινγνο……………………………………………………………………………............... 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 32 – «ΑΝΑΓΝΧΔΗ» ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ 

ΔΗΚΟΝΑ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΧΝ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ (Αηθαηεξίλε Μηραινπνύινπ)…………………. 
1.  Ζ αθήγεζε: ζεσξεηηθφ ππφβαζξν………………………………………………………….. 

2.  Γξακκαηηζκφο θαη έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ………………………………………… 

3.  Ζ παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ……………………………………………………. 

4.  Ζ έξεπλα……………………………………………………………………………………… 

4.1.  Γείγκα…………………………………………………………………………………. 

4.2.  Μέζνδνο……………………………………………………………………………….. 

5.  Απνηειέζκαηα……………………………………………………………………………….. 

6.  πκπεξάζκαηα……………………………………………………………………………….. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 33 – ΜΗΑ ΜΟΤΔΗΟΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΟΛΗΘΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ: 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ) (Δπαλζία 

ακζαξέινπ & Βαζηιηθή Βέκε)……………………………………………………………… 
1. Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………… 

2. Ο λενιηζηθφο πνιηηηζκφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε…………………………………. 

2.1. Μαζεζηαθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο λενιηζηθήο επνρήο………………………. 

2.2. Μνπζεηνζθεπή: έλα πνιπηξνπηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ……………………………….  

3. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηεο κνπζεηνζθεπήο «Πέηξεο, Υψκα, Αλζξψπηλεο Ηζηνξίεο κε 

Υξψκα»……………………………………………………………………………………. 

3.1. θνπφο θαη ζηφρνη…………………………………………………………………….. 

3.2. Οη παηδαγσγηθέο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ……………………….. 

3.3. Σν πεξηερφκελν ηεο κνπζεηνζθεπήο θαη ε νξγάλσζή ηνπ ζε ελφηεηεο……………….. 

4. πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο θαη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηεο κνπζεηνζθεπήο…………  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 34 – Ο ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΟΜΟ ΣΧΝ ΑΡΥΑΗΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΧΝ 

ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ (Κνζκάο 

Σνπινύκεο)…………………………………………………………………………………….. 
1.  Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………….. 

2.  Αξραία αληηθείκελα, πνιπηξνπηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε……………………………………. 

3.  Αξραία αληηθείκελα θαη πνιπηξνπηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο……….. 

4.  Παξαδείγκαηα ζελαξίσλ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ κε αθεηεξία ηα αξραία 

αληηθείκελα…………………………………………………………………………………… 

5.  πκπεξάζκαηα..……………………………………………………………………………… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 35 – ΠΣΤΥΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ζιίαο Καξαζαββίδεο & Μαξία 

Θενδσξαθάθνπ)……………………………………………………………………………… 
1.  Φεθηαθή πνιπηξνπηθφηεηα θαη εθπαίδεπζε..………………………………………………...  

1.1.  Φεθηαθά Μέζα..………………………………………………………………………. 

1.2. Σν ςεθηαθφ βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε ………………………………………………… 

2. Σν πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο …………………………………………………………. 

2.1. Γεληθφ πιαίζην…………………………………………………………………………. 

2.1.1. Ο πξσηαγσληζηήο…………………………………………………………….. 

2.1.2. ρεδηαζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ……………………………………………… 

2.1.3. Σν ζέκα………………………………………………………………………… 
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2.2. Δηδηθφ πιαίζην κειέηεο…………………………………………………………………  

2.2.1. θνπφο/ζηφρνη………………………………………………………………….. 

2.2.2. πκκεηέρνληεο…………………………………………………………………. 

2.2.3. Μέζα-πιηθά……………………………………………………………………. 

2.2.4. Γεδνκέλα………………………………………………………………………. 

2.2.5. Φεθηαθφ θείκελν………………………………………………………………. 

2.2.5.1. Πξνπαξαγσγή (pre-production)……………………………………...  

2.2.5.2. ελάξην……………………………………………………………… 

2.2.5.3. θελνζεζία………………………………………………………….. 

2.2.5.4. θελνγξαθία………………………………………………………… 

2.2.5.5. Φσηνγξαθία…………………………………………………………. 

2.2.5.6. Ζρνιεςία……………………………………………………………. 

2.2.5.7. Μεηα-παξαγσγή (post-production)………………………………….. 

2.2.5.8. Πεξηερφκελα ςεθηαθνχ θεηκέλνπ…………………………………… 

2.2.6. Οη ηξφπνη λνήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ………………………………...... 

2.2.6.1. Πξνθνξηθφο ιφγνο…………………………………………………... 

2.2.6.1.1. Μνλφινγνο……………………………………………….. 

2.2.6.1.2. Γηάινγνο…………………………………………………... 

2.2.6.2. Γξαπηφο ιφγνο……………………………………………………….. 

2.2.6.3. Δηθφλα………………………………………………………………..  

2.2.6.3.1.  Κηλνχκελε εηθφλα………………………………………… 

2.2.6.3.2. ηαηηθή εηθφλα……………………………………………. 

2.2.6.4. Ήρνο………………………………………………………………….  

2.2.6.4.1. Φπζηθφο/πεξηβάιισλ ήρνο………………………………... 

2.2.6.4.2. Μνπζηθή…………………………………………………... 

2.2.6.5. Άιινη ηξφπνη………………………………………………………… 

3. Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ……………………………………….. 

3.1. Αμηνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ ζηνηρείσλ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ…………………………..  

3.2. Αμηνπνίεζε ησλ δηαινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ςεθηαθνχ θεηκέλνπ…………………… 

4. πδήηεζε……………………………………………………………………………………... 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 36 – ΒΗΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (Σ.Π.Δ) 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ –  

ΜΗΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ (Γήκεηξα Αδακίδνπ)……………………………………… 
1.Δηζαγσγή – ζεσξεηηθά εξείζκαηα…………………................................................................. 

2.Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε: κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο θαη ρξνλνδηάγξακκα………………………  

3.θνπνζεζία……………………………………………………………………………………. 

4.Πξνηεηλφκελε πνξεία δηδαζθαιίαο……………………………………………………………  

     4.1. Παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ ζε αδξέο γξακκέο…………………………………………..             

     4.2. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζελαξίνπ……………………………………………………… 

     4.3. Γπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο-πξνέθηαζεο ζελαξίνπ…………………………………….. 

5. πδήηεζε…………………………………………………………………………………… 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 37 – ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΣΗ 

ΠΟΛΤΜΔΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΧΝ ΣΠΔ: ΜΗΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΣΗΚΖ ΠΟΗΖΖ – ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ (Γηώξγνο Γηαλληθόπνπινο, Πνιπμέλε Μπίζηα, Μαξία Νέδε &  

Νόηα εθεξιή)…………………………………………………………………………………. 
1. Δηζαγσγή……………………………………………………………………………………... 

2. Θεσξεηηθέο παξαδνρέο……………………………………………………………………… 
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δηεχζπλζε: ikaras@uth.gr 

 

Margaret Karczmarzyk, Ph.D., University of Gdansk, Department of Early 

Education. Address: Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk. Tel.: 00480-58-523-24-00, 

fax: 00480-58-552-03-11. E-mail: wnsmk@univ.gda.pl 

 

Διέλε Καηζαξνύ, Ph.D., Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Φηινζνθηθή 

ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε 

Γάιινπ, 74 100 Ρέζπκλν, Κξήηε. Σει.: 28310-77229 (γξαθείνπ). Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: Katsarou@fks.uoc.gr 

 

Μαξία Κεξακπδά, Τπνςήθηα δηδάθησξ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Γηεύζπλζε: Γεκ. Λακπξάθε 16, 53100, 

Φιώξηλα. Σει.: 23850-28457 (νηθίαο), 6944673102 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: mkeramyda@yahoo.gr 

 

πύξνο Κηνζζέο, Ph.D., Γηδάζθσλ ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Σει.: 24210-

74822. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: spkiosses@uth.gr 

 

Μαξηάλλα Κνλδύιε, Ph.D., Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, 

Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία. 

Γηεύζπλζε: Σνκέαο Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Αλάιπζεο, ΣΔΔΑΠΖ, Παλ/κην 

mailto:maria.theodorakakou@gmail.com
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Παηξώλ, Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρίνπ, 26500 Πάηξα. Σει. θαη fax: 2610-997796. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: kondyli@upatras.gr  

 

Αξεζηνύια Κνπθνπξίθνπ, Γαζθάια, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: 

6945210373 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: arkoukou@gmail.com   

  
Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο, Ph.D., Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Γισζζνινγίαο, 54124 

Θεζζαινλίθε. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο Πύιεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα 

(www.greek-language.gr). Σει.: 2310-247524 (νηθίαο), 2310-997263 (εξγαζίαο), 

2310-997419 (ηειενκ.). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: dkoutsog@lit.auth.gr 

 

Βαζηιηθή Κνπηζνπζίκνπ-Σζίλνγινπ, Μέινο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (ΔΔΓΗΠ Η) 

ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, 

Θεζζαινλίθε. Σει.: 2130-201584, 6938682002 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: vkt@frl.auth.gr 

 

Αξγύξεο Κπξίδεο, Ph.D., Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Παηδαγσγηθή ρνιή Φιώξηλαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ, Φιώξηλα 

53100. Σει.: 210-6108976, Fax: 210-6108976. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

akiridis@uowm.gr 

 

Ιωάλλεο Μαξκαξηλόο, Ph.D., Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο. Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: Νάμνπ 5Α, Αζήλα. Σει.: 210-8659797. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: ioannismarmar@hotmale.com 

 

Δπαγγειία Μαπξηθάθε, Ph.D., Λέθηνξαο, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ναπαξίλνπ 13Α, Αζήλα. 

Σει.: 210-3688033. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: emavrikaki@primedu.uoa.gr 

 

Αηθαηεξίλε Μηραινπνύινπ, Ph.D., Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξγνλαπηώλ-

Φηιειιήλσλ, 38221 Βόινο. Σει./Fax: 24210-74814. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

kmihal@uth.gr 

 

Eιέλε Μόηζηνπ, Ph.D., Γηδάζθνπζα βάζεη ηνπ ΠΓ 407/80, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηεύζπλζε: Δκκαλνπήι Παππά 53, 

Θεζζαινλίθε-Αζβεζηνρώξη, Σ.Κ.57010. Σει.: 6938266881 (θηλεηό), 2310-991141, 

2310-359671. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: tulitsa@yahoo.com 

 

Γεκήηξηνο Μπέζζαο, Ph.D., Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Tκήκα 

Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ. Γηεύζπλζε: 3ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ 

Φιώξηλαο-Νίθεο, 53100, Φιώξηλα. Σει.: 23850-55250. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

dmpessas@uowm.gr 
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Πνιπμέλε Κ. Μπίζηα, Ph.D., Καζεγήηξηα Φηινινγίαο, Γηεπζύληξηα Λπθείνπ. Σει.: 

210-6528468, 6944688245 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

bistapolyxeni@in.gr  
 

Αιέμεο Μπξάηιαο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Σκήκα 

Φπρνινγίαο, Φπρνιόγνο, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζην 2ν Γεληθό Λύθεην 

Πεηξνύπνιεο, Αζήλα. Σει.: 210-5781006 (νηθίαο), 210-5018700 (εξγαζίαο), 

6973048847 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: abrailas@yahoo.com  

 

 Μαξία Νέδε,  Ph.D., Καζεγήηξηα Φηινινγίαο ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθό 

Γπκλάζην. Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Νεόθξνλνο 2, Αζήλα 16121. Σει.: 210-7291202, 

6978894073 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: marianezi@yahoo.com 

 

Κωλζηαληίλνο Γ. Νηίλαο, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Σει.: 23850-55091. Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: kdinas@uowm.gr 

 

Λίδα Παΐδε, Ph.D., Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φηινινγίαο, Σνκέαο 

Γισζζνινγίαο, Γηεύζπλζε: Κακπάλη Αθξσηεξίνπ. 73100 Υαληά. Σει.: 

6978003479 (θηλεηό), fax: 2821-71956. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

elissavet010500@sch.gr 

 

Μαξία Παπαδνπνύινπ, Ph.D., Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξγνλαπηώλ & 

Φηιειιήλσλ, 38221, Βόινο. Σει.: 2310-218450 (νηθίαο), 24210-74750 

(εξγαζίαο). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: mariapap@uth.gr 
 

Γηώξγνο Παπαθωλζηαληίλνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πεδίνλ Άξεσο, Βόινο 38334. Σει.: 

2421074207, 6972052532 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: gpapakon@uth.gr 

 

Μαξίηα Παπαξνύζε, Ph.D., Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: 24210-74993. Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: mpaparou@uth.gr www.mpaparou.uth.gr 

 

Άλλα Παξαζθεπαϊδε, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Φηιόινγνο, 

Καζεγήηξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σει.: 6938007615 (θηλεηό). 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: annaparask@hotmail.com 

 

Υξήζηνο Παξζέλεο, Ph.D., Γηδάζθσλ ΠΓ/407, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Γηεύζπλζε 

θαηνηθίαο: Αγξηλίνπ 6, 162 33 Καξέαο. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 210-7277823, 

6942294687 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: anastpapad@yahoo.gr 

 

πύξνο Πεηξίηεο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ, Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ. Γηεύζπλζε: Γεκνθξαηίαο 77, 17563 Παιαηό 

Φάιεξν, Αζήλα. Σει.: 210-9842630, 6944156234 (θηλεηό), Fax: 210-9842630. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: spetrit@yahoo.gr ή spetrit@gmail.com 
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Γεκήηξεο Πξνύζαιεο, Γάζθαινο, Αθεγεηήο παξακπζηώλ, 56ν Γ.. Αζελώλ. 

Γηεύζπλζε: Γ΄ επηεκβξίνπ 135, Σ.Κ. 11251 Αζήλα. Σει.: 210-8220716 (νηθίαο), 

6945906008 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: dimprousal@sch.gr 

 

Μάξηνο A. Πνπξθόο, Ph.D., Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκώλ 

ηεο Αγσγήο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληήο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγηθώλ Δξεπλώλ θαη ηεο Μνλάδαο Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο 

θαη Βησκαηηθήο, Δπξεηηθήο θαη Γηαινγηθήο-Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο, 

Παλεπηζηεκηνύπνιε Γάιινπ, 74100 Ρέζπκλν, Κξήηε. Σει.: 28310-53961 (νηθίαο), 

77666 (γξαθείνπ), 6936550791 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

pourkos@psy.soc.uoc.gr 

 

Δύε ακζαξέινπ, Νεπηαγσγόο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξγνλαπηώλ & Φηιειιήλσλ, 38221 Βόινο. Σει.: 24210-

32468, 6972746654 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: evisams@gmail.com 

 

Νόηα εθεξιή, Καζεγήηξηα Φηινινγίαο. Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Πεξηθιένπο 17, 

Υνιαξγόο/Αηηηθή, 155 61. Σει.: 210-6544055, 697411035 (θηλεηό), Fax: 210-

6544055. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: panseferli@sch.gr 

 

Brett M. Smith, Ph.D., Lecturer, Exeter University, School of Health & Sport 

Sciences, UK. E-mail: B.M.Smith@exeter.ac.uk Web site: 

http://www.sshs.ex.ac.uk/qru_files/qru_staff.htm#sparkes 

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/19398441.asp 

 

Andrew C. Sparkes, Ph.D., Professor, Director of the Qualitative Research Unit, 

Exeter University, School of Health & Sport Sciences, Department of Exercise & 

Sport Sciences, St Luke’s Campus, Heavitree Road, Exeter, Devon, England. EX1 

2LU, UK. E-mail: A.C.Sparkes@exeter.ac.uk 

 

Γέζπνηλα ηακαηνπνύινπ, Ph.D., Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, 

Παλεπηζηεκηνύπνιε Γάιινπ, 74100 Ρέζπκλν, Κξήηε. Σει.: 28310-77232 

(εξγαζίαο). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: stamatop@phl.uoc.gr 

 

Αλαζηαζία Γ. ηάκνπ, Ph.D., Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Γηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Νεπηαγσγώλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 53100, Φιώξηλα. Σει.: 23850-

55100, Fax: 23850-55099. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: astamou@uth.gr 

 

Διέλε ωηεξνπνύινπ, Δθπαηδεπηηθόο, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σκήκα Νεπηαγσγώλ, Φιώξηλα. Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

elensoti@otenet.gr 

 

Kazuyuki Takata, Ph.D., Lecturer, Community College of City University, Division 

of Language Studies, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong, China. Telephone: 

852-21942395, Fax: 852-27889725. Email: lstakata@cityu.edu.hk 

 

mailto:dimprousal@sch.gr
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Κνζκάο Σνπινύκεο, Ph.D., Φηιόινγνο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ζηε Θεζζαινλίθε. Γηεύζπλζε: Αγίνπ Γεκεηξίνπ 150, 546 35 

Θεζζαινλίθε, Διιάδα. Σει.: 6972835074 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

ktoul@otenet.gr 

 

Μαξία Σξoύιινπ, Δθπαηδεπηηθόο/Δξεπλήηξηα, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Γηεύζπλζε:  Μαγλεζίαο 

1, Φιώξηλα, 53100. Σει.: 23850-55103, 6947975396 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: ms0075@nured.uowm.gr 

 

Σαζνύια Σζηιηκέλε, Ph.D., Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: 24210-74671. 

Ζιεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: tsilimeni@uth.gr www.tsilimeni.uth.gr, 

www.keimena.ece.uth.gr  

 

Αλαζηαζία Φαθίδνπ, Δθπαηδεπηηθόο, M.Ed., Τπνςήθηα Γηδάθησξ Π.Σ.Π.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, Γηεύζπλζε: Φαξκαθίδνπ 6, Σ.Κ. 38222, Βόινο. 

Σειέθσλα: 24210-21278, 6942666620 (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

afakidou@pre.uth.gr 

 

Άλλα Φηεξληάηε, Ph.D., Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: 6977375228 (θηλεηό), 2610-969723, 2610-621270. 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: afterniati@upatras.gr 

 

Νίθνο Φωηόπνπινο, Ph.D., Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο (Κνηλσληνινγία), Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Σει.: 6937129774 (θηλεηό). 

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: nikfot@otenet.gr 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο δηαθφξσλ θιάδσλ θαη γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 

Γισζζνινγία, Αλζξσπνινγία, Φπρνινγία, Κνηλσληνινγία, Παηδαγσγηθή, 

Μνπζηθνινγία, εκεηνινγία, Ηζηνξία ηεο ηέρλεο, Πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο θ.ά.)
1
 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαη κε ην πψο νη έλλνηεο απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

θπξίσο κε ηηο επηθνηλσληαθέο, ζεκεησηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, καζεζηαθέο θαη 

γλσζηηθέο (γλσζηαθέο) δηαδηθαζίεο θαη γεληθφηεξα, κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο 

ηνπ λνήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλα νηθνινγηθά, θνηλσληθν-ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα.    

Ο φξνο βίσκα αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε δηαδηθαζία εθείλε φπνπ ην άηνκν 

έξρεηαη ηαπηφρξνλα ζε κηα ελεξγεηηθή γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ην 

αληηθείκελν ζην νπνίν επηθεληξψλεηαη, γηα ην νπνίν κηιάεη θαη κε ην νπνίν έρεη κηα 

ζπλεηδεηή ή κε ζπλεηδεηή ζρέζε. Με ηελ έλλνηα «αληηθείκελν» νξίδεηαη νηηδήπνηε 

γίλεηαη θέληξν πξνζνρήο θαη επηθέληξσζεο ηνπ αηφκνπ. ε κηα απφ ηηο πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο ηνπ βηψκαηνο ππνζηεξίδεηαη φηη ην βίσκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο 

ηελ επελέξγεηα θαη αιιειεπίδξαζε ή ηελ ελεξγεηηθή αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο θαη 

ησλ αληηιεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ελφο αηφκνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη, δειαδή, φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ βηψκαηνο, ηνπ βησκέλνπ θφζκνπ, 

ηεο εζσηεξηθήο ή ππνθεηκεληθήο ςπρήο ή ςπρηζκνχ ελφο αηφκνπ είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επελέξγεηάο ηνπ πάλσ ζηνλ θφζκν, είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ, ηδησηηθψλ ρξήζεσλ ή λνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θφζκνπ θαη ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κ‟ απηφλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ βηψκαηνο 

βαζίδεηαη, κ‟ άιια ιφγηα, ζηηο δηαδηθαζίεο επελέξγεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ πάλσ ζηνλ 

θφζκν, δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζψκα, ηα αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα (νπηηθφ, 

αθνπζηηθφ, απηηθφ, γεπζηηθφ, νζθξεηηθφ θαη θηλαηζζεηηθφ) θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

νηθεηνπνίεζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ δνκψλ 

(ζεζκψλ) καδί κε ηα ζρεηηδφκελα κ‟ απηέο ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα. Σν βίσκα θαη ε 

ζπλδεφκελε κ‟ απηφ επελέξγεηα, θαηά ζπλέπεηα, ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλα 

πάληα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ζεζκψλ, δνκψλ θαη 

πξαθηηθψλ, θαη πνηέ έμσ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαη θνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

Ο άλζξσπνο θαηαλνεί, πξνζιακβάλεη, θαηαζθεπάδεη θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ ζηε βάζε ηεο βησκαηηθήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά, είλαη γλσζηφ φηη ε θχζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

κεηαθνξάο απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξεπλεηψλ απηψλ αληηιακβάλεηαη ηε κεηαθνξά σο έλα κεραληζκφ ηεο πνηεηηθήο 

                                                 
1

 Γηα ηε κειέηε ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ θαη δηαζηάζεσλ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζπλαληά θαλείο ζήκεξα κηα 

πνηθηιία γλσζηηθψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζεσξεηηθψλ πξννπηηθψλ. ηελ Φπρνινγία γίλνληαη, 

γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο γηα ην πψο δηαθνξεηηθά δηακνξθψλεηαη ή ιεηηνπξγεί ε αληίιεςε ελφο πξάγκαηνο 
απφ ηα δηάθνξα αληηιεπηηθά ζπζηήκαηα (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, απηηθφ, θηλαηζζεηηθφ, νζθξεηηθφ, γεπζηηθφ) 

θαη ην πψο νη ηξφπνη απηνί ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αιιά θαη επεξεάδνπλ ηηο άιιεο ςπρνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε κλήκε, ε κάζεζε, ε θαληαζία θ.ά.. Απφ ηελ πιεπξά ηεο 
Κνηλσληνινγίαο θαη Αλζξσπνινγίαο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζην πψο νη θνηλφηεηεο θαη 

θνπιηνχξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα πνιπηξνπηθά κέζα αλαπηχζζνληαο ζπκβάζεηο θαη ζεζκνχο γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Ο φξνο πνιπηξνπηθφηεηα ζπλδέεηαη, φπσο ζα δνχκε ζηα 
επηκέξνπο θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο πξννπηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλαπαξάζηαζε θαη ηελ επηθνηλσλία, ηελ αλάιπζε ιφγνπ θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή αλάιπζε.  
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θαληαζίαο θαη ξεηνξηθήο θηνξηηνχξαο, ζέκα κάιινλ ηδηαίηεξεο παξά θαζεκεξηλήο 

γιψζζαο. Δπηπιένλ, ε κεηαθνξά ζεσξείηαη ζπλήζσο σο ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο 

γιψζζαο, ζέκα ιέμεσλ κάιινλ παξά ζθέςεο θαη πξάμεσλ. Καηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, φκσο, κεξηθνί εξεπλεηέο, ςάρλνληαο βαζχηεξα ην ζέκα, νδεγνχληαη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαθνξά δελ είλαη απιψο έλα ζρήκα ιφγνπ, έλα δηαθνζκεηηθφ 

γισζζηθφ ζηνηρείν, αιιά θάηη πνιχ πην ζεκειηψδεο γηα ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία 

θαη γλψζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε κεηαθνξά είλαη δηάρπηε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, 

φρη κφλν ζηε γιψζζα αιιά ζηελ θάζε καο ζθέςε θαη πξάμε. Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο, 

φηη ην θνηλφ αληηιεπηηθφ καο ζχζηεκα, κε βάζε ην νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε, 

είλαη νπζηαζηηθά κεηαθνξηθήο θχζεσο.  

Ζ έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο (multimodality), ηέινο, άξρηζε λα θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ θαηά ηα ηειεπηαία 15-20 

ρξφληα. Ζ πνιπηξνπηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη ηε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ (π.ρ. 

γισζζηθψλ, εηθνληθψλ, ερεηηθψλ θ.ά.) γηα ηελ έθθξαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ 

βηψκαηνο ή εκπεηξίαο. Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο 

πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 

έλαο ζεκεησηηθνί ηξφπνη (modes). Απφ ηηο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ είλαη πιένλ 

δεδνκέλν φηη ε θαζεκεξηλή καο εκπεηξία είλαη πνιπηξνπηθή, κε ηελ έλλνηα φηη 

βηψλεηαη κέζσ πνιιαπιψλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ελψ δηαθνξεηηθνί 

ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θαη επηθνηλσλίαο (π.ρ. πξνθνξηθφο ή γξαπηφο ιφγνο, ζρέδην, 

ηρλνγξάθεκα, αθίλεηε θαη θηλνχκελε εηθφλα, θσηνγξαθία, ζρεδηάγξακκα, ρξψκα, 

γξακκαηνζεηξά, κνπζηθή, ήρνο, ξπζκφο, ρεηξνλνκίεο θ.ά.) έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο (affordances). Ζ κεηαθνξά ηνπ λνήκαηνο πνπ 

εθθξάδεηαη απφ ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ζεκεησηηθφ ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο (resources) πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη ζε θάζε ζεκεησηηθφ ηξφπν, ή ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

δπλαηφηεηεο ησλ ηξφπσλ απηψλ. Ζ δπλαηφηεηα κίμεο ησλ δηαθφξσλ ζεκεησηηθψλ 

ηξφπσλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο δεκηνπξγεί έλα λέν ζε ζρέζε 

κε ηα κνλνηξνπηθά πνιηηηζκηθά πξντφληα ζεκεηνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ αμίδεη λα 

κειεηεζεί επηζηακέλσο ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο, 

νηθνινγηθέο, δηαινγηθέο, δηππνθεηκεληθέο, ςπρνινγηθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

θνπφο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ απηνχ ζπιινγηθνχ βηβιίνπ
2
 είλαη ε παξνπζίαζε 

ελφο κέξνπο ηεο ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθήο (ζέζεηο, θξηηηθέο, δηακάρεο, δηιήκκαηα, 

παξαλνήζεηο, θαηαρξήζεηο) θαη ησλ πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκάησλ ζρεηηθά: 

                                                 
2

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπιινγηθνχ απηνχ βηβιίνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζρεηίδνληαη κε έλα δηεζλέο 

δηεπηζηεκνληθφ ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε ζηηο 10, 11 θαη 12 Οθησβξίνπ 2008 ζην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο (ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα Οηθνινγηθήο Φπρνινγίαο θαη Βησκαηηθήο, 

Δπξεηηθήο θαη Γηαινγηθήο/Δπηθνηλσληαθήο Φπρνπαηδαγσγηθήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγηθήο Έξεπλαο 
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σνκέα Θεσξίαο θαη 

Μεζνδνινγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) ζην Ρέζπκλν απφ ηνπο επηκειεηέο ηνπ έρνληαο ηνλ ίδην ηίηιν κε απηφλ ηνπ 
βηβιίνπ ηψξα. ην ζπλέδξην απηφ ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 100 επηζηήκνλεο απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ κε 124 ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο ζε κηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο πην 

θάησ ζπλεδξίεο: (1) Βίσκα, κεηαθνξά θαη πνιπηξνπηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, (2) Βίσκα, 
κεηαθνξά, επηθνηλσλία θαη θνπιηνχξα, (3) Θεσξεηηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, (4) Πνιπηξνπηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε, (5) Βίσκα, κεηαθνξά θαη πνιπηξνπηθφηεηα ζην ζέαηξν θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, (6) Βίσκα, 
κεηαθνξά θαη εηθνληθή αλαπαξάζηαζε, (7) Βίσκα, κεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα θαη αλαπαξαζηάζεηο θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, (8) ψκα, κεηαθνξά θαη αθήγεζε, (9) Βίσκα, κεηαθνξά, 
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1. κε ηε θχζε ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, 

2. ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, 

3. ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ησλ κεηαθνξηθψλ, αθεγεκαηηθψλ θαη 

πνιπηξνπηθψλ κέζσλ θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην βίσκα θαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, 

4. ηηο επηζηεκνινγηθέο, κεζνδνινγηθέο, ινγνηερληθέο, ςπρνινγηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθν-ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνινγηθέο θαη 

δηαινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο,  

5. ηε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ ην βίσκα, ε κεηαθνξά θαη ε 

πνιπηξνπηθφηεηα ζηηο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο (αληηιεπηηθέο, γλσζηηθέο ή 

γλσζηαθέο, καζεζηαθέο, αλαπηπμηαθέο, επηθνηλσληαθέο, δηαπξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθν-εζηθέο δηαδηθαζίεο), θαη  

                                                                                                                   
πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηέρλε, (10) Βίσκα, κεηαθνξά θαη πνιπηξνπηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηεο 

γιψζζαο, (11) Βίσκα, κεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα θαη επηθνηλσλία, (12) Βίσκα, επηθνηλσλία κέζα ζηελ 

ηάμε θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, (13) Βίσκα, κεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα, αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, (14) Βίσκα, κεηαθνξά, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο, (15) Βίσκα, 

κεηαθνξά θαη ζεκεησηηθή, (16) Βίσκα, κεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα θαη ινγνηερληθή θαη αξρηηεθηνληθή 

αλαπαξάζηαζε, (17) Αθεγεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ, (18) Θεσξίεο ηεο 
δηδαθηηθήο κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο ζεσξίαο ηεο κεηαθνξάο, 

(19) Μεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα θαη επηθνηλσλία θαη βησκαηηθή κάζεζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, 
(20) Πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, (21) Βίσκα, κεηαθνξά, πνιπηξνπηθφηεηα θαη 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, (22) Φπρνινγηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ βηψκαηνο θαη ηεο 

κεηαθνξάο, θαη (23) Βίσκα, κεηαθνξά θαη πνιπηξνπηθφηεηα ζηα εγρεηξίδηα.      
Οξηζκέλνη απφ ηνπο μέλνπο βαζηθνχο πξνζθεθιεκέλνπο καο νκηιεηέο ήηαλ νη David Barton, Charles 

J. Forceville, Mary Hamilton, Gunther Kress, Brett M. Smith θαη Andrew C. Sparkes. Ο Barton κίιεζε 

γηα ηνπο πιαηζηνζεηεκέλνπο γξακκαηηζκνχο ππφ ην πξίζκα ηνπ βηψκαηνο ζηελ επνρή ησλ ηερλνινγηθψλ 
αιιαγψλ (Situated Literacies in the Light of Lived Experience in Times of Technological Change), ν 

Forceville γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πνιπηξνπηθήο κεηαθνξάο ζηηο θηλνχκελεο εηθφλεο (Researching 

Multimodal Metaphor in Moving Images), ε Hamilton γηα ηηο αθεγεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 
ελειίθσλ καζεηψλ (Narrative Representations of Adult Literacy Learners), ν Kress γηα ηηο ζεσξίεο ηεο 

δηδαθηηθήο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο ζεσξίαο ηεο 

κεηαθνξάο (Theories of Teaching, Learning and Assessment in the Context of a Social Semiotic Theory of 
Metaphor), θαη νη Andrew Sparkes θαη Brett Smith γηα ηε κεηαθνξά θαη ηηο ζπλδέζεηο ηεο κε ηελ 

αθεγεκαηηθή αλαδφκεζε ηνπ ζσκαηηθνχ εαπηνχ κεηά απφ γεγνλφηα απνδηνξγάλσζεο θαη αιιαγήο ζηε 

δσή (Metaphor and Its Connections in the Narrative Reconstruction of Body-Selves Following Disruptive 
Life-Changing Events).  

Απφ έλα δηεπηζηεκνληθφ ζπλέδξην πνπ αθνξά ην βίσκα, ηε κεηαθνξά θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα δελ 

ζα έπξεπε βέβαηα, λ‟ απνπζηάδνπλ νη θαιιηηέρλεο, νη θαη‟ εμνρήλ βησκαηηθνί γλψζηεο ηεο κεηαθνξάο θαη 
ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ζε πξαθηηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν. Έηζη, ζην ζπλέδξην απηφ είρακε θαη πέληε 

θαιιηηερληθέο παξνπζηάζεηο: (α) έλα ζεαηξηθφ δξψκελν-εξγαζηήξην πνπ αθνξνχζε ην καχξν ζέαηξν σο 

πνιπηξνπηθφ κέζν επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο απφ ηνλ Μαλφιε 
Φηιηππάθε θαη κηα νκάδα κεηεθπαηδεπφκελσλ λεπηαγσγψλ, (β) κηα εηθαζηηθή έθζεζε πνπ αθνξνχζε ηηο 

πνιπηξνπηθέο ππνζέζεηο ησλ βεκαηηζκψλ καο θαη ηε ζρεηηδφκελε κ‟ απηνχο ζεκεησηηθή ησλ παπνπηζηψλ 

απφ ηε δσγξάθν-πνηήηξηα Υξπζνχια θεπεηδή, (γ) έλα εξγαζηεξηαθφ δξψκελν απφ ηνπο Παλαγηψηε 
Καλειιφπνπιν θαη Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ, πνπ αθνξνχζε ηνπο θαζεκεξηλνχο ήρνπο ηεο πφιεο καο 

θαη ηηο πνιπηξνπηθέο δπλαηφηεηεο γηα κνπζηθή ζχλζεζε θαη επηθνηλσλία, (δ) έλα κνπζηθν-ρνξεπηηθφ 

δξψκελν απφ ηε Ναηαιί Σζνπξά θαη ηελ νκάδα ηεο, πνπ αθνξνχζε ηνλ νξηεληάι ξπζκφ θαη ρνξφ θαη, 
ηέινο, (ε) κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ηίηιν: «Μπξερη θαη Υίηιεξ» ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ: Πνιπηίκεο Παπαδνπνχινπ, Φσηεηλήο Γηαλλαθνπδάθε, ηέιιαο Κπξηαθή θαη Παχινπ Σνκδά. 
Σέινο, αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα θαιιηηερληθά απηά δξψκελα, πέξα απφ ηελ ςπραγσγηθή ηνπο δηάζηαζε, 

καο άλνημαλ λένπο νξίδνληεο ζηνλ επηζηεκνληθφ καο πξνβιεκαηηζκφ φζνλ αθνξά ηε ζεσξία θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, 
εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη γλψζεο.     
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6. ηηο εθαξκνγέο ηεο κεηαθνξάο, ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ βησκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηε κάζεζε, ηελ Φπρνινγία, ηελ 

επηζηεκνινγία, ηελ κεζνδνινγία, ηελ ηέρλε (κνπζηθή, ζέαηξν, 

θηλεκαηνγξάθνο, αξρηηεθηνληθή, θ.ά.), ηε δηαθήκηζε, ηηο ελαιιαθηηθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.  

Γεληθφηεξα, ζην βηβιίν γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηε ζχγρξνλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη, επίζεο, κηα 

πξνζπάζεηα λα πιαηζηνζεηεζνχλ απηά ζ‟ έλα επξχηεξν πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ 

δνχκε. Απφ ην βηβιίν ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα επαηζζεηνπνηεζεί γηαηί ηα δεηήκαηα 

ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο είλαη ηφζν ζεκαληηθά ζηνλ 

21ν αηψλα πνπ κφιηο αξρίζακε λα δηαλχνπκε. Μπνξεί, επίζεο, λα επαηζζεηνπνηεζεί 

γηα ην εχξνο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνπο «λένπο 

γξακκαηηζκνχο» ή «πνιπγξακκαηηζκνχο» (βι. New London Group, 1996). Ίζσο λα 

κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα κηα λέα ζηξνθή ή παξάδεηγκα ζηελ πξνβιεκαηηθή 

ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. 

 

Σν ζπιινγηθφ απηφ βηβιίν απνηειείηαη απφ νθηψ κέξε (ζεκαηηθέο ελφηεηεο) θαη 

πεξηιακβάλεη 46 θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 (θεθάιαηα 9, 17, 21, 22, 23, 31, 36, 

37, 38, 39 & 44) δελ εκθαλίδνληαη ζην βηβιίν πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο 

Νεζίδεο θαη είλαη αλαξηεκέλα ζε ςεθηαθή κφλν κνξθή ζην δηαδίθηπν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Νεζίδεο ζηε δηεχζπλζε 

http://www.nissides.gr/greek/digital.html. ηε ζχληνκε παξνπζίαζε πνπ θάλνπκε 

πην θάησ νη ηίηινη ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ απηψλ θεθαιαίσλ είλαη κε θίηξηλν ρξψκα 

γηα λα δηαθξίλνληαη. Οη βαζηθνί ιφγνη πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα θεθάιαηα απηά 

ζηνλ δεκνζηεπκέλν έληππν ηφκν είλαη πξψηνλ, νηθνλνκηθνί ιφγνη, δεχηεξνλ, ιφγνη 

πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ηνπ ήδε βαξπθνξησκέλνπ βηβιίνπ, θαη, ηξίηνλ, ιφγνη πνπ 

νθείινληαη ζε αηέιεηεο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ζεσξεηηθήο θαη 

κεζνδνινγηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο. Σα θεθάιαηα ηνπ έληππνπ ηφκνπ, αληίζεηα, είλαη 

–θαηά ηε γλψκε καο– πην θαιά επεμεξγαζκέλα θαη άξηηα απφ ζεσξεηηθήο θαη 

κεζνδνινγηθήο ζθνπηάο ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

πξαγκαηεπφκαζηε: ην βίσκα, ηε κεηαθνξά θαη ηελ πνιπηξνπηθφηεηα.         

ην πξψην κέξνο ηνπ ζπιινγηθνχ βηβιίνπ κε ηίηιν Βίσκα, Μεηαθνξά θαη 

Πνιπηξνπηθόηεηα ζηε ύγρξνλε Κνηλσλία ππάξρνπλ ηξεηο εξγαζίεο. ην κέξνο απηφ 

εμεηάδνληαη (1) νη έλλνηεο ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

φπσο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχγρξνλε ζεσξία θαη έξεπλα, (2) νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην πνιπηξνπηθφ παξάδεηγκα, (3) νη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο θαη ζηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο, (4) δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηα φξηα ηνπ δεπηεξνγελνχο βηψκαηνο, γηα ηνπο ηξφπνπο ηεο έκκεζεο γλψζεο, (5) νη 

βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αλαπαξάζηαζεο (κνλνηξνπηθήο ή πνιπηξνπηθήο, 

θπξηνιεθηηθήο ή κεηαθνξηθήο) θαη ηνπ πξσηνγελνχο βηψκαηνο θαη ν ξφινο πνπ απηά 

δηαδξακαηίδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αγσγήο/εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ, (6) νη δηαθνξέο ησλ δηακεζνιαβεκέλσλ, δεπηεξνγελψλ, δπλεηηθψλ 

βησκάησλ (βησκάησλ απφ δεχηεξν ρέξη δηακεζνιαβεκέλσλ απφ εηθφλεο, απφ 

πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θ.ά.) απφ ηα πξσηνγελή βηψκαηα, ηα βηψκαηα 
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απφ πξψην ρέξη (άκεζα βηψκαηα, βηψκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο), (7) ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

νη ζχγρξνλεο δπλεηηθέο κνξθέο βησκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ 

(δεπηεξνγελή θνηλσληθφηεηα) ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, (8) ε ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη ρξεζηκφηεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ κηθηήο ή 

πβξηδηθήο κάζεζεο (φπνπ ππάξρεη κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαπινθή ηνπ θπζηθνχ κε 

ην δπλεηηθφ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

θαη (9) νη ζπλεπαγσγέο θαη επηπηψζεηο ησλ ζχγρξνλσλ δπλεηηθψλ κνξθψλ 

βησκάησλ ζηελ αλζξψπηλε ππνθεηκεληθφηεηα θαη ην πψο απηά ιεηηνπξγνχλ 

ζπγρξφλσο σο έλα ζχγρξνλν ηζρπξφ κέζν ή θνξέαο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ θνηλσληθν-εζηθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηνλ θφζκν. 

ην δεχηεξν κέξνο, κε ηίηιν Βίσκα, Μεηαθνξά θαη Γλσζηηθέο Γηαδηθαζίεο: 

Θεσξεηηθέο, Δπηζηεκνινγηθέο θαη Μεζνδνινγηθέο Γηαζηάζεηο, ππάξρνπλ πέληε 

εξγαζίεο. ην κέξνο απηφ εμεηάδνληαη: (1) νη βαζηθέο ζέζεηο πνπ ηζηνξηθά 

ππνζηεξίρηεθαλ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ξφιν ηεο κεηαθνξάο ζηηο γλσζηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, (2) ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη 

δηαπηζηψζεηο ηεο γλσζηηθήο Γισζζνινγίαο φπνπ ε κεηαθνξά ιεηηνπξγεί σο κηα 

βαζηθή πεγή γλψζεο, (3) ηα βαζηθά είδε κεηαθνξψλ πνπ έρνπλ δηαθξηζεί, (4) νη 

ελζψκαηεο θαη θνηλσληθν-ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο βάζεηο θαη πεγέο ηεο 

κεηαθνξάο, (5) νη φξνη παξαγσγήο ηεο γλψζεο γη‟ απηήλ, (6) νη δπλαηφηεηεο θαη ηα 

φξηα ηεο κεηαθνξηθήο δεκηνπξγίαο, (7) ε θξηηηθή επηιεγκέλσλ ζεσξηψλ γηα ηε 

κεηαθνξηθή δηαδηθαζία, (8) νη επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ ζηελ ηζηνξία ηεο Φπρνινγίαο, (9) ην πψο ε κεηαθνξά θαη ε αθήγεζε 

ζπλδένληαη δπλακηθά κεηαμχ ηνπο θαη (10) ν ξφινο ησλ κεηαθνξψλ θαη αθεγήζεσλ 

ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ζπκβαίλνπλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζ‟ απηήλ.  

ην ηξίην κέξνο, κε ηίηιν Βίσκα θαη Γισζζηθέο-Δπηθνηλσληαθέο Ηθαλόηεηεο ππό 

ην Πξίζκα ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο, ππάξρνπλ δχν εξγαζίεο εθ 

ησλ νπνίσλ ε δεχηεξε είλαη ζηα αγγιηθά. ην κέξνο απηφ εμεηάδνληαη: (1) νη βαζηθέο 

ζέζεηο ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο, (2) ην πψο δηαθνξνπνηεκέλα 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο επεξεάδνπλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληνγισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο λ‟ αμηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο γισζζηθνχο πφξνπο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ιφγνπ, ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο ηεο αλζξψπηλεο 

εκπεηξίαο, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο κεηαθνξάο θαη 

θπξίσο ησλ νλνκαηνπνηήζεσλ, (3) ην πψο ε θνηλσληνγισζζηθή απηή δηαθνξνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο, θαη (4) ην πψο 

νη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ νκηιεηψλ επεξεάδνληαη απφ ηνλ ρξφλν έθζεζήο 

ηνπο ζε κηα γιψζζα πνπ δελ είλαη ε κεηξηθή ηνπο. 

ην ηέηαξην κέξνο, κε ηίηιν Βίσκα, Μεηαθνξά θαη Πνιπηξνπηθόηεηα ζηελ Σέρλε, 

ππάξρνπλ έμη εξγαζίεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν. ην 

κέξνο απηφ εμεηάδνληαη: (1) ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο 

ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν κε βάζε ηε γλσζηηθή πνηεηηθή (cognitive poetics) ή γλσζηηθή 

ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο (cognitive theory of literature), (2) ην πψο ην πεδίν ηεο 

γλσζηηθήο πνηεηηθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη 

εξκελείαο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, (3) ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην βίσκα ζηελ 

ηέρλε θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ζεάηξνπ ηνπ δξφκνπ, ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ 

θαη ηεο ζπλαπιίαο-ζεάκαηνο, (4) ην βίσκα ηεο ηξέιαο φπσο απηφ αλαιχεηαη 
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θνηλσληνγισζζνινγηθά ζην κπζηζηφξεκα ηεο Ησάλλαο Καξπζηηάλε Ο Άγηνο ηεο 

Μνλαμηάο, (5) ην ζχγρξνλν ζέαηξν ηνπ δξφκνπ ππφ ην πξίζκα ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο, πνπ ηείλεη πξνο απηφ πνπ νη αγγινζάμνλεο νλνκάδνπλ 

performance θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζέαηξν, αθήγεζε, κνπζηθή, ρνξφ, θίλεζε, 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, ςεθηαθέο κνξθέο ηέρλεο ή αθφκε θαη ηαρπδαθηπινπξγηθέο 

επηδείμεηο, (6) ην ιατθφ παξακχζη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχγρξνλνπ αθεγεηή-

παξακπζά (storyteller) πνπ θαιείηαη λα ην αθεγεζεί ζηελ νκήγπξή ηνπ θαη ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηθνηλσλίαο καδί ηεο κε βάζε ηε δεκηνπξγηθή ηνπ 

ζπλνκηιία κε ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο (πψο κέζα απφ ηε δηαινγηθφηεηα ηεο 

ζπλεηδεηήο ζρέζεο επηινγήο θαη ηελ πνιπθσληθή ζπλνκηιία κε ην ζψκα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ πεξλάεη ζε κηα πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ), θαη (7) ν ξφινο ηεο πνιπηξνπηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρνληαο σο 

ππφδεηγκα έλα κνπζηθφ-νπηηθφ δξψκελν βαζηζκέλν ζε ζξαχζκαηα πνιπηξνπηθψλ 

βησκάησλ ηεο πφιεο.  

ην πέκπην κέξνο, κε ηίηιν Σν Πνιπηξνπηθό Κείκελν (Φσηνγξαθία, Ηρλνγξάθεκα, 

Κηλεκαηνγξάθνο) σο Μέζνδνο Γηεξεύλεζεο ησλ Αλαπαξαζηάζεσλ, ππάξρνπλ πέληε 

εξγαζίεο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν. ην κέξνο απηφ 

εμεηάδνληαη: (1) ε θσηνγξαθία θαη ην ηρλνγξάθεκα σο ηδηαίηεξν πνιπηξνπηθφ 

ζεκεησηηθφ θείκελν θαη πνηνηηθή κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, (2) νη 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ, (3) ε θσηνγξαθία σο εξγαιείν γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ θαη ηεο 

επηζηήκεο, (4) ην ηρλνγξάθεκα σο κέζνδνο δηεξεχλεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο 

κειιφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα άηνκα κε 

ηδηαηηεξφηεηεο, θαη (5) ην ηρλνγξάθεκα, επίζεο, σο πεδίν πεγαίαο «θαιιηηερληθήο» 

έθθξαζεο θαη εγγξαθήο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ βησκάησλ. 

ην έθην κέξνο, κε ηίηιν Βίσκα, Μεηαθνξά, Πνιπηξνπηθόηεηα θαη Δπηθνηλσλία 

Αλάκεζα ζε Έλα Έληππν Τιηθό θαη ηνπο Αλαγλώζηεο, ππάξρνπλ ηξεηο εξγαζίεο. ην 

κέξνο απηφ εμεηάδνληαη: (1) ε έλλνηα ησλ πνιπηξνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ παιηκςήζησλ 

θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο θαη ηελ επηθνηλσλία, θαη 

θαη‟ επέθηαζε γηα ηε δηδαθηηθή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ, (2) νη 

ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ησλ πνιπηξνπηθψλ παιηκςήζησλ ππφ ην 

πξίζκα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, (3) νη ηξφπνη (modes) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ηίηινπο ησλ εθεκεξίδσλ σο πνιπηξνπηθά θείκελα, πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζνπλ έλα 

κήλπκα ή θαιχηεξα είδεζε θαη ηα πνιπηξνπηθά ππνλνήκαηα πνπ θέξνπλ, (4) νη 

βαζηθνί παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζ‟ έλα έληππν κέζν θαη ηνπο αλαγλψζηεο θαη (5) ε πνιπηξνπηθφηεηα, σο 

πξνο ηε ζπλάξηεζε ιφγνπ θαη εηθφλαο, ζηνπο ηίηινπο ησλ ζρνιηθψλ εθεκεξίδσλ, 

εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζην είδνο ηεο θαη ζηε ζρέζε απηψλ κε ηελ 

ειηθία ησλ παηδηψλ-δεκνζηνγξάθσλ (καζεηψλ θαη καζεηξηψλ).  

ην έβδνκν κέξνο, κε ηίηιν Πνιπγξακκαηηζκνί θαη Πνιπηξνπηθόηεηα ζηελ 

Δθπαίδεπζε: πλέπεηεο γηα ηε Γηδαζθαιία θαη ηε Μάζεζε, ππάξρνπλ νθηψ εξγαζίεο. 

ην κέξνο απηφ (1) ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο κε ηελ παηδαγσγηθή 

(ζεσξία θαη πξάμε) ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, (2) πξνζεγγίδνληαη νη ζεσξίεο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο σο δχν ζεσξίεο παξαγσγήο λνήκαηνο, 

πνπ κειεηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεηαη ην λφεκα ζηηο 

ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο, πνηθηιφκνξθεο θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο 

θνηλσλίεο, (3) αλαδεηθλχεηαη ε δηαρξνληθή θχζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ, 

(4) δηεξεπλψληαη ηξφπνη πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο πνηθίισλ πνιπηξνπηθψλ 
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θεηκέλσλ, (5) παξνπζηάδνληαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο –ζην πιαίζην ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο– πνπ πξνζβιέπνπλ ζην λ‟ 

αλαπηχμνπλ νη καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο πνιπγξακκαηηζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ 

καζεηψλ, (6) ζπδεηηνχληαη νη ζπλεπαγσγέο ηέηνησλ πξνηάζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία 

θαη ηε κάζεζε.  

Σέινο, ζην φγδνν κέξνο, κε ηίηιν Ζ Πνιπηξνπηθόηεηα ζηα ρνιηθά Δγρεηξίδηα, 

ππάξρνπλ έμη εξγαζίεο. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαη εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θπξίσο, αιιά θαη ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο. ην κέξνο απηφ (1) εμεηάδνληαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλαπιαηζίσζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, (2) 

δηεξεπλψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αμηνπνηείηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηα 

εγρεηξίδηα θαη (3) εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζηα εγρεηξίδηα.  

 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Μάξηνπ Α. Πνπξθνχ Βίσκα, 

Μεηαθνξά θαη Πνιπηξνπηθόηεηα: Μηα Δηζαγσγή ζηηο Βαζηθέο Έλλνηεο, 

Πξνβιεκαηηζκνύο θαη Πξνζεγγίζεηο. Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηα 

επηζηεκνληθά δεηήκαηα ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, 

θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ επηθνηλσλία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε κάζεζε θαη ηε 

γλψζε. ηελ αξρή, γίλεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θνπιηνχξαο θαη ζηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ 

ιαλζάλνπλ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Πεξηγξάθνληαη, επίζεο, νη 

βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πνιπηξνπηθνχ παξαδείγκαηνο: ηξφπνο, ζεκεησηηθφο πφξνο, 

πξνζθεξφκελε δπλαηφηεηα, κεηαιεηηνπξγία θαη δηαζεκεησηηθέο ζρέζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πην έθδεια ζπλδένληαη 

κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

πνιπηξνπηθήο έξεπλαο θαηαλννχληαη δηαθνξεηηθά: (α) ε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο πνιπηξνπηθήο αλάιπζεο, (β) ε πξνζέγγηζε ηεο ζπζηεκηθήο 

ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο (πνιπηξνπηθή αλάιπζε ιφγνπ) θαη (γ) ε πξνζέγγηζε ηεο 

πνιπηξνπηθήο αιιειεπηδξαζηηθήο αλάιπζεο. ην ηέινο, ε πξνζνρή εζηηάδεηαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ βηψκαηνο φπνπ γίλεηαη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ πξσηνγελνχο θαη ηνπ 

δεπηεξνγελνχο βηψκαηνο. Σίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηα φξηα ηνπ δεπηεξνγελνχο βηψκαηνο, γηα ηνπο ηξφπνπο ηεο έκκεζεο γλψζεο, ηηο 

βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αλαπαξάζηαζεο (κνλνηξνπηθήο ή πνιπηξνπηθήο, 

θπξηνιεθηηθήο ή κεηαθνξηθήο) θαη ηνπ πξσηνγελνχο βηψκαηνο θαη ηνλ ξφιν πνπ 

απηά δηαδξακαηίδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αγσγήο/εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ παηδηψλ. ην θεθάιαην ηίζεληαη, επίζεο, βαζηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηε κεηαθνξά θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηηο δπλαηφηεηεο επηζηεκνινγηθήο εκβάζπλζεο θαη ζεσξεηηθήο ζχλζεζεο κέζα απφ 

ην πξίζκα θαη ηελ αιιεινδηαπινθή βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ καο 

πξνζθέξνληαη ζήκεξα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ σθξφλε Υαηδεζαββίδε Ζ 

Πνιπηξνπηθόηεηα ζηε ύγρξνλε Δγγξάκκαηε Κνηλσλία σο Πξντόλ Μεηαθνξάο ηνπ 

Βηώκαηνο: Πξνο κηα Νέα Μνξθή Λόγνπ. ην θεθάιαην απηφ ν Υαηδεζαββίδεο 
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επηρεηξεί λα δείμεη πψο 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». ηελ αξρή 

ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπ 

βηψκαηνο εμεηάδνληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε γιψζζα ζ‟ απηέο. 

Απνδερφκελνο κηα κεηξηνπαζή εξκελεία ηεο ππφζεζεο Sapir-Whorf, ππνζηεξίδεη φηη 

ν ξφινο ηεο γιψζζαο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ βηψκαηνο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη 

πνιχ ζεκαληηθφο, γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηνπο ρξσκαηηθνχο φξνπο ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη 

πνιηηηζκνχο. Βαζηζκέλνο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηξηψλ δηθψλ ηνπ εξεπλψλ, πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην παξειζφλ ζρεηηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα θαη ηελ πξφζιεςή ηεο 

απφ ηα λήπηα θαη ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ππνζηεξίδεη φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηηο 

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

αλαπαξάζηαζε) ηνπ αληηιεπηηθνχ βηψκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο, 

κηα κνξθή πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο θαη πξντφληνο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ 

«πνιπηξνπηθφ» ιεγφκελν ιφγν. Ο ιφγνο απηφο ζήκεξα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

θπξηαξρία ηνπ κνλνηξνπηθνχ ιφγνπ ζε παιαηφηεξεο επνρέο, είλαη θπξίαξρνο ζηα 

έληππα επξείαο ρξήζεο (εθεκεξίδεο, έληππεο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, πηλαθίδεο 

εηδηθήο θπθινθνξίαο, πηλαθίδεο θαηαζηεκάησλ θ.ά.), αιιά θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ απμαλφκελε ζήκεξα θπξηαξρία ηεο 

εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο νινέλα απμαλφκελεο δπλαηφηεηαο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (Ζ/Τ, ηειεφξαζε, ερεηηθά ζπζηήκαηα θ.ά.) λα 

παξάγνπλ ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο εθηφο ηνπ ιεθηηθνχ. Οξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιπηξνπηθνχ απηνχ ιφγνπ είλαη: ζπλζεκαηηθφο, ππαηληθηηθφο, 

πνηθηιφκνξθνο, ζπλδπαζηηθφο, ζπκκεηνρηθφο θαη θνηλσληνθεληξηθφο. Ζ πνιηηηζκηθή 

απηή ηάζε πνιπηξνπηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζρέζεσλ δηακνξθψλνληαο 

ζπγρξφλσο λένπο γξακκαηηζκνχο (πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο, νπηηθφο 

γξακκαηηζκφο, ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο θ.ά.), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηα βηψκαηα, ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ηε ζθέςε θαη 

γεληθφηεξα ηε ζπλείδεζε ησλ ππνθεηκέλσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Αιέμε Μπξάηια Γπλεηηθά 

Βηώκαηα ζηηο Γπλεηηθέο Κνηλόηεηεο: Βηώκαηα ζην Facebook vs. Βηώκαηα ζηνλ 

Φπζηθό Κόζκν. ηελ εξγαζία απηή ν Μπξάηιαο εμεηάδεη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπλεηηθψλ βησκάησλ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο δπλεηηθέο 

ιεγφκελεο θνηλφηεηεο (virtual communities) θαη ηα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social networking), φπσο είλαη ην myspace, ην facebook θαη ην youtube, 

θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηα βηψκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεηο (επηθνηλσλία) ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε 

ηνπ ππνινγηζηή. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ δπλεηηθψλ θνηλνηήησλ είλαη 

ε απμεκέλε ηερλνινγηθή δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, εληείλνληαο ζηνλ χςηζην βαζκφ ην θαηλφκελν πνπ ν Kenneth 

Gergen νλφκαζε απνύζα παξνπζία (absent presence) (είλαη ε εκπεηξία ηεο 

παξνπζίαο ελφο αηφκνπ ζην λνεηηθφ πεδίν ηνπ ππνθεηκέλνπ ρσξίο λα ππάξρεη 

θπζηθή παξνπζία). Σα λέα πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ κέζα 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο ζπλερνχο θπζηθήο 

παξνπζίαο θαη πξνζσπηθήο επαθήο. Ζ εηζαγσγή ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ κεηαβάιιεη ηηο δηεξγαζίεο 
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θνηλσληθνπνίεζεο κέζα ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ε νπνία ηψξα πξνεθηείλεηαη ζε κηα 

επξχηεξε δπλεηηθή θνηλφηεηα, ζ‟ έλα, φπσο αλαθέξεη ν McLuhan, παγθφζκην 

ειεθηξνληθφ ρσξηφ. 

ηα δηθηπαθά απηά πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε ηερλνινγηθή 

δηακεζνιάβεζε, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, νδεγεί ζε κηα νινθιεξσηηθά λέα θαη 

πνηνηηθά δηαθνξεηηθή εκπεηξία θνηλσληθήο δσήο, ζ‟ έλα θαηλνχξγην ζχλνιν δπλαηψλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. ηα δπλεηηθά απηά πεξηβάιινληα γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα πξνζνκνίσζεο ηνπ βηψκαηνο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ δπλεηηθή θνηλφηεηα ηνπ facebook, γηα 

παξάδεηγκα, παξακέλεη πάληα ζηελά αιιειέλδεηε κε ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αθνχ ζπρλά ζηεξίδεηαη ζε ππάξρνπζεο γλσξηκίεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη βηψλεηαη 

απφ ην αλζξψπηλν πιηθφ ζψκα. Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πνηνηηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζην θπζηθφ θαη ζην δπλεηηθφ βίσκα (virtual lived experience). Με βάζε ηε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δπλεηηθνχ βηψκαηνο ζηελ αλζξψπηλε Φπρνινγία θαη 

ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ν ζπγγξαθέαο πξνηείλεη έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

γηα ηελ έλλνηα ηεο Γεπηεξνγελνύο Κνηλσληθόηεηαο, πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ 

ζχγρξνλε θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ραξαθηεξίδεηαη σο πβξηδηθή 

θνηλσλία θαη ε αλζξψπηλε θνηλσληθή εκπεηξία βηψλεηαη ζε δχν παξάιιεια θαη 

ζπλερψο δηαπιεθφκελα επίπεδα, ην θπζηθφ θαη ην δπλεηηθφ/εηθνληθφ, πνπ καδί 

δηακνξθψλνπλ γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν κηα εληαία θαη κνλαδηθή βησκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. πσο γξάθεη ν Μπξάηιαο:  

 
Σν δπλεηηθφ βίσκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλεμάξηεηα απφ ην πιηθφ ζψκα πνπ δεη θαη 

αλαπηχζζεηαη ζ‟ έλα θπζηθφ, πιηθφ πεξηβάιινλ. Οη έθεβνη θαη νη λένη ελήιηθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα απηά εξγαιεία επηθνηλσλίαο ησλ ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο θπζηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. πρλά, ην 

online θνηλσληθφ δίθηπν αιιειν-επηθαιχπηεηαη κε ην offline θνηλσληθφ δίθηπν. Σα άηνκα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηηο δπλεηηθέο θνηλφηεηεο γηα λ‟ αληιήζνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζε ππαξθηά ηνπο πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, φπσο είλαη ε θαηάζιηςε (Morgan & 

Cotten, 2003). Σν βίσκα ηνπ αλζξψπνπ ηεο ζχγρξνλεο πβξηδηθήο θνηλσλίαο είλαη εληαίν, 

απνηεινχκελν απφ κηα θπζηθή θαη κηα δπλεηηθή ζπληζηψζα. Χζηφζν, ην βίσκα ηεο 

πβξηδηθήο θνηλσλίαο είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ απφ θάζε πξνεγνχκελν βίσκα ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ (βι. θεθ. 3: 130-

131).  

 
ην ηέινο, ν Μπξάηιαο αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη ρξεζηκφηεηα 

πνπ έρνπλ νη ηερλνινγίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηα πεξηβάιινληα κηθηήο ή 

πβξηδηθήο κάζεζεο (φπνπ ππάξρεη κηα πξνγξακκαηηζκέλε δηαπινθή ηνπ θπζηθνχ κε 

ην δπλεηηθφ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, 

ιεηηνπξγψληαο ζπγρξφλσο σο έλα ζχγρξνλν ηζρπξφ κέζν ή θνξέαο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ησλ θνηλσληθν-εζηθψλ ηνπ 

ζρέζεσλ κε ηνλ θφζκν.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Μάξηνπ Πνπξθνχ Ο Ρόινο 

ηεο Μεηαθνξάο ζηε Γλώζε θαη ηε Μάζεζε: Πξνο κηα Βησκαηηθή, Δπξεηηθή θαη 

Γηαινγηθή-Δπηθνηλσληαθή Φπρνπαηδαγσγηθή. ην θεθάιαην απηφ, ν ζπγγξαθέαο 

θάλεη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ πνπ ππνζηεξίρηεθαλ 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ξφιν ηεο κεηαθνξάο ζηηο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ πξνζνρή ηνπ εζηηάδεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ 
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δεδνκέλσλ θαη δηαπηζηψζεσλ ηεο γλσζηηθήο Γισζζνινγίαο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 

εμεηάδεη ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο σο πεγήο γλψζεο θαη ηα βαζηθά είδε κεηαθνξψλ 

πνπ έρνπλ δηαθξηζεί (ηε ζπγθξνηεηηθή, ηελ αλαινγηθή θαη ηε γελεζηνπξγφ 

κεηαθνξά). Παξνπζηάδεη ην πψο ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ ζήκεξα θαηαλνεί ηε 

κεηαθνξά φρη σο κηα ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο, σο έλα ζρήκα ιφγνπ, έλα 

δηαθνζκεηηθφ, ξεηνξηθφ γισζζηθφ ζηνηρείν, αιιά σο θάηη πνιχ ζεκειηψδεο γηα ηελ 

αλζξψπηλε αληίιεςε θαη γλψζε. Βαζηθή ζέζε ησλ γλσζηηθψλ γισζζνιφγσλ είλαη 

φηη ε κεηαθνξά είλαη κέζα ζην κεδνχιη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, φρη κφλν ζηε 

γιψζζα αιιά θαη ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε καο – φηη ην θαζεκεξηλφ καο 

ελλνηνινγηθφ ζχζηεκα, κε βάζε ην νπνίν ζθεθηφκαζηε θαη δξνχκε, είλαη απφ ηε 

βάζε ηνπ κεηαθνξηθφ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην ελλνηνινγηθφ καο ζχζηεκα δελ είλαη 

απιά ζέκα ηεο ινγηθήο καο ζθέςεο θαη φηη είλαη εθ βαζέσλ κεηαθνξηθφ, 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκειηψδε ξφιν ζηνλ νξηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ καο 

πξαγκαηηθνηήησλ: ην ηη θαη πψο αληηιακβαλφκαζηε, ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε, ην 

ηη βηψλνπκε, ην πψο ζρεηηδφκαζηε κε ηνλ θφζκν, ην πψο επηθνηλσλνχκε θαη 

αιιειεπηδξνχκε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη, γεληθφηεξα, ζε φ,ηη θάλνπκε 

θαζεκεξηλά ζηε δσή καο εκπιέθεηαη αλαπφθεπθηα ε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία, θάηη 

γηα ην νπνίν θαλνληθά δελ έρνπκε επίγλσζε. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηαθνξά έρεη 

ζεκαληηθέο γλσζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηφζν ζε ζρέζε κε ην επηζηεκνινγηθφ 

ππφβαζξν κηαο ζεσξίαο φζν θαη κε ηηο ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ έλαο επηζηήκνλαο 

πηνζεηεί. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα παξνπζηάζεηο ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

κεηαθνξηθήο ζθέςεο ζηηο δηαδηθαζίεο απφθηεζεο θαηλνχξγησλ επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο. Τπνζηεξίδεη φηη νη έξεπλεο 

ζ‟ απηφ ην πεδίν κπνξνχλ λ‟ απνβνχλ πνιχ ρξήζηκεο ηφζν απφ ζεσξεηηθήο φζν θαη 

απφ πξαθηηθήο ζθνπηάο ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. Απφ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάδεη δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

κεηαθνξά δηαδξακαηίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, ηφζν σο αλαιπηηθφ εξγαιείν φζν θαη σο κέζν γηα ηε κεηάδνζε ηνπ 

λνήκαηνο (θαζψο ε θαηάιιειε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο βνεζάεη ψζηε νη λέεο θαη 

πνιχπινθεο ηδέεο ή έλλνηεο λα παξνπζηαζηνχλ ή εθθξαζηνχλ κε πην νηθείεο κνξθέο). 

ηε βάζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ν ζπγγξαθέαο πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε πνπ νλνκάδεη Βησκαηηθή, Δπξεηηθή θαη Γηαινγηθή-

Δπηθνηλσληαθή Φπρνπαηδαγσγηθή.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Γέζπνηλαο ηακαηνπνχινπ 

Οπηηθή Καιιηέξγεηα θαη Μεηαθνξά: Ο Ρόινο ησλ Πξσηαξρηθώλ Με-ελλνηνινγηθώλ 

Μεηαθνξώλ ζηελ Αλάπηπμε ηεο Μεηαθνξηθήο Καηαλόεζεο. ηελ εξγαζία απηή ε 

ηακαηνπνχινπ εμεηάδεη ηνλ ξφιν ηεο αλζξψπηλεο ελζψκαηεο εκπεηξίαο ζηε ρξήζε 

θαη θαηαλφεζε ηεο κε-ιεθηηθήο νπηηθήο κεηαθνξάο θαη κάιηζηα απηήο πνπ εζηηάδεη 

ζην νπηηθφ λφεκα θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο. ε αληίζεζε 

κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε πνπ ζεσξεί φηη ε κεηαθνξά ππεξβαίλεη ηελ αλζξψπηλε 

εκπεηξία αληαλαθιψληαο αθεξεκέλεο έλλνηεο (π.ρ. ελλνηνινγηθά κνληέια 

κεηαθνξηθήο ζθέςεο) θαη κεηαθπζηθέο αιήζεηεο, αλαπηχζζεη έλα ζεσξεηηθφ 

ζπιινγηζκφ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ πξσηαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ 

«κεηαθνξηθνπνίεζεο» ηεο ζθέςεο θαη ηεο απφδνζεο λνήκαηνο ζηηο νπηηθέο κνξθέο. 

Τπνδεηθλχεη φηη ε νπηηθή κεηαθνξά είλαη ζηε βάζε ηεο ζεκειησκέλε ζηελ 

ελζψκαηε εκπεηξία θαη φρη θαη‟ αλάγθε ππνθείκελε ζην θξηηήξην ηεο επηθαλεηαθήο 

αληηιεπηηθήο νκνηφηεηαο (δελ βαζίδεηαη, δειαδή, απνθιεηζηηθά ζηηο ζηαηηθέο 

νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνξθψλ-αληηθεηκέλσλ). Τπνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή κεηαθνξά 
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είλαη ζεκειησκέλε ζε βησκαηηθά θηλαηζζεηηθά νξγαλσκέλα ζρήκαηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ πξσηνγελψο, έρνληαο ακθίδξνκε ζπζρεηηζηηθή δνκή. Καηά ζπλέπεηα, ε 

αλάπηπμε ηεο νπηηθήο κεηαθνξάο είλαη νπζηαζηηθά ζεκειησκέλε ζηελ ελζψκαηε 

εκπεηξία θαη φρη θαη‟ αλάγθε ππνθείκελε ζην θξηηήξην ηεο επηθαλεηαθήο 

αληηιεπηηθήο νκνηφηεηαο – δελ βαζίδεηαη, δειαδή, απνθιεηζηηθά ζην ζρήκα ή ζηηο 

ζηαηηθέο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνξθψλ-αληηθεηκέλσλ αιιά ζηελ πθή θαη ζηε ρσξν-

ρξνληθή ξπζκηθφηεηα θαη νξγάλσζε ηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο ηεο ζρέζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ε ηθαλφηεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο κέζα απφ ην νπηηθφ ζχζηεκα ελέρεη ηε 

δεκηνπξγία θαη θαηαλφεζε ηεο εηθφλαο κέζα απφ δηαδηθαζίεο κεηαθνξηθνπνίεζεο 

ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο φπσο απηή ζπγθξνηείηαη σο ρσξν-ρξνληθφ αληηιεπηηθφ 

γεγνλφο-εκπεηξία, ε νπνία θέξεη: (α) ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηιεπηηθνχ 

ζπκβάληνο (πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ θαη φρη κφλν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ), (β) έλα ζπγθηλεζηαθφ ηφλν θαη (γ) κηα «σο εάλ» 

παξάκεηξν ζεκαζηνδφηεζεο, πνπ ελέρεηαη ζηελ αμηνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο. Ζ δπλαηφηεηα απηή θαίλεηαη λα ελέρεηαη ζηελ ίδηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο, ηεο νπνίαο βαζηθή 

(πξσηαξρηθή) δηάζηαζε είλαη ε ακεζφηεηα ζχλδεζεο ησλ βησκαηηθψλ-

θηλαηζζεηηθψλ πνηνηήησλ ηνπ αληηιεπηηθνχ γεγνλφηνο κε ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο-πνηφηεηεο, κέζσ θηλαηζζεηηθήο πξνζνκνίσζεο, ε νπνία νξγαλψλεηαη κε 

θέληξν ην ζψκα καο. Τπ‟ απηφ ην πξίζκα, ν κεραληζκφο απηφο κπνξεί λ‟ απνηειέζεη 

θαη ηε βάζε αλάπηπμεο ηεο κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο 

κεηαθνξάο. Απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζπκπεξαίλεη φηη 

αθφκα θαη ηα κηθξά παηδηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ αλαινγηθέο ζρέζεηο πέξα απφ 

ην θξηηήξην ηεο αληηιεπηηθήο νκνηφηεηαο, ζπζρεηίδνληαο βάζεη θάπνηαο βαζχηεξεο 

ζρέζεο ζπλεθδνρήο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, φηαλ αλαγλσξίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηε 

ζρέζε κεηαμχ ελφο ρξψκαηνο ή κηαο δπλακηθήο γξακκηθήο κε-αλαπαξαζηαηηθήο 

ζχλζεζεο κε κηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε πξνζψπνπ, παξαβηάδνληαο ηηο 

ζπκβαηηθέο θαηεγνξίεο. ρεηηθά κε ηηο ζπζρεηίζεηο ρξσκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηελ αλαπηπμηαθά νξγαλσκέλε 

πνιηηηζκηθή βάζε ησλ ζπζρεηίζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε κειέηε ηεο κε-

ιεθηηθήο, π.ρ., εηθνληθήο κεηαθνξάο, παξέρεη πηζαλφλ έλα εξγαιείν αλάιπζεο θαη 

παξαγσγήο ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ θαη παξάγνπλ εηθφλεο, 

ππνδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα εθδνρέο ηνπ πψο νπζηαζηηθά θαηαθηάηαη ε δπλαηφηεηα 

ηνπ «νπηηθνύ ζθέπηεζζαη».  

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Βαζίιε Αιεμίνπ θαη ηεο 

Παλαγηψηαο Καξαγηάλλε Σα Όξηα ηεο Μεηαθνξάο θαη νη Μεηαθνξέο ησλ Οξίσλ. 

ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηε θχζε ηεο κεηαθνξάο, ηνπο φξνπο 

παξαγσγήο ηεο γλψζεο γη‟ απηήλ, ηνλ ηαξαρνπνηφ ηεο ξφιν, θαζψο θαη ην είδνο, ην 

εχξνο, ηνπο φξνπο θαη ηα φξηα ηεο ελ γέλεη κεηαθνξηθήο δεκηνπξγίαο. Δμεηάδνληαο 

ηνλ δπλακηθφ ηξφπν χπαξμεο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο γιψζζαο θαη αλαδεηψληαο ην 

πνζνζηφ ειεπζεξίαο θαη αλάγθεο πνπ ελππάξρεη ζ‟ απηέο, ηηο πξνζεγγίδνπλ σο 

ζεκαίλνπζεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθν-ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Απψηεξφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε 

αλαδήηεζε κηαο βαζχηεξεο δηαιεθηηθήο πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξηθήο 

δεκηνπξγίαο. Βιέπνληαο θξηηηθά ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ αθεξεκέλνπ αληηθεηκεληζκνχ 

θαη αηνκηζηηθνχ ππνθεηκεληζκνχ γηα ηε γιψζζα θαη, θαηά ζπλέπεηα, θαη γηα ηε 

κεηαθνξά, ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα έρνπκε κηα έγθπξε θαη πιεξέζηεξε κειέηε θαη 
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θαηαλφεζε ηεο κεηαθνξάο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα είλαη απηή πιαηζηνζεηεκέλε 

θνηλσληθν-ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηφζν ηελ ηζηνξία ηεο 

γιψζζαο φζν θαη ηε γιψζζα ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα ππφινηπα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα ηεο θνηλσληθήο δσήο. πσο γξάθνπλ, ε δχλακε ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο κεηαθνξάο «δελ πξνθχπηεη κνλνζήκαληα απφ ηε δχλακε ησλ ζεκαηλφλησλ, 

αιιά ζπλδέεηαη κε, θαη απνξξέεη απφ, έλα επξχηεξν ζχκπαλ ιφγνπ θαη ηηο πνηθίιεο 

δπλάκεηο, εμνπζίεο, ζπκθέξνληα/ελδηαθέξνληα πνπ δξνπλ ζ‟ απηφ, φπνπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαθνξά, ην θαηλνχξγην, εκθαλίδνληαη σο ζπλέπεηα κηθξψλ ή 

κεγάισλ αιιαγψλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο φξνπο παξαγσγήο, θπθινθνξίαο θαη 

πξφζιεςεο ηεο ζεκαζίαο. Ηδσκέλε, βέβαηα, απφ έλα ζηαηηθφ θαη ηππηθφ ζεκείν 

ζεψξεζεο, απηή ε δχλακε θαη απηή ε δπλακηθή θαίλνληαη ελ δπλάκεη ζαλ λα κε 

γλσξίδνπλ φξηα. ηνλ πξαγκαηηθφ, φκσο, θφζκν ηεο γιψζζαο (είηε «πνηεηηθήο» είηε 

«ζπκβαηηθήο») ηα φξηα απηά ππάξρνπλ θαη δελ είλαη άιια απφ ηα φξηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

θαη πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο απηφο αλαπαξίζηαηαη, αλαπαξάγεηαη, εθηίζεηαη, 

ακθηζβεηείηαη, επηδνμάδεηαη θαη (σο ζπλέπεηα ηεο δξάζεο ησλ παξαπάλσ θαη άιισλ 

ξεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ αθξηβψο πξάμε) κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε γιψζζα» 

(βι. θεθ. 6: 177). 

ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Μαλφιε Γαθέξκνπ 

Μεηαθνξέο ζηελ Ηζηνξία ηεο Φπρνινγίαο: Δπηζηεκνινγηθέο θαη Μεζνδνινγηθέο 

Γηαζηάζεηο. ηελ εξγαζία απηή ν ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη νξηζκέλα απφ ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα θαη δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πνηθηιία κεηαθνξψλ ζηελ Φπρνινγία 

θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηζηνξηθή ηεο αλάπηπμε. Βαζηζκέλνο ζηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα ηεο Γλσζηηθήο Γισζζνινγίαο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θεθάιαην 4 απφ 

ηνλ Μάξην Πνπξθφ, ππνζηεξίδεη φηη ε κεηαθνξά δελ είλαη απιψο θαη κφλν έλα είδνο 

ιφγνπ πνπ έρεη ξεηνξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πνπ θαηέρεη θνκβηθφ ξφιν κφλν ζηελ 

Πνίεζε θαη ζηε Λνγνηερλία, αιιά δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε γλσζηαθή 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ςπρνιφγσλ. Μέζσ ησλ κεηαθνξψλ νη ςπρνιφγνη κπνξνχλ λα 

ζεσξεηηθνπνηνχλ ζχλζεηα ςπρνινγηθά θαηλφκελα θαη δεδνκέλα θαη λα ηα 

πξνζιακβάλνπλ θαη θαηαλννχλ κε λένπο ηξφπνπο. Ο ζπγγξαθέαο, ζηηο αλαιχζεηο 

θαη ζηνραζκνχο ηνπ, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο ζέζεηο ηνπ S. Kvale ζρεηηθά κε 

ηηο ηξεηο βαζηθέο κεηαθνξέο πνπ ζεκάδεςαλ ηε δηακφξθσζε ηεο Φπρνινγίαο θαη 

αθνξνχλ ηελ εθθιεζία, ηε κεραλή (ξνιφγηα, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, ππνινγηζηέο 

θ.ά.) θαη ηελ αγνξά. Παξνπζηάδεη ην πψο νη κεηαθνξέο απηέο άζθεζαλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζεκαληηθψλ ξεπκάησλ 

ηεο ζχγρξνλεο Φπρνινγίαο. Απφ ηελ αλάιπζε αλαδεηθλχεηαη ν θνηλσληθά 

δηακεζνιαβεκέλνο ραξαθηήξαο ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο θαη ε επηξξνή ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο ηεο 

ζπγθξφηεζεο.        

ην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ε εξγαζία ησλ 

Andrew C. Sparkes θαη Brett Smith Ζ Μεηαθνξά θαη νη πλδέζεηο ηεο κε ηελ 

Αθεγεκαηηθή Αλαδόκεζε ηνπ σκαηηθνύ Δαπηνύ κεηά από Γεγνλόηα Απνδηνξγάλσζεο 

θαη Αιιαγήο ζηε Εσή. ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηηο κεηαθνξέο 

πνπ αλαδχνληαη απφ ηηο αθεγήζεηο (ηζηνξίεο δσήο) κηαο κηθξήο νκάδαο αληξψλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ ξάγθκπη πνπ έκεηλαλ αλάπεξνη ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ζηε 

ζπνλδπιηθή ηνπο ζηήιε. ηηο αλαιχζεηο ησλ ηζηνξηψλ δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλάο ηνπο δηαθξίλνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο αθεγεκαηηθέο 

κεηαθνξέο, πνπ είλαη απηέο ηεο απνθαηάζηαζεο (restitution), ηεο αλαδήηεζεο 

(quest), θαη ηνπ ράνπο. Πεξηγξάθνπλ πψο νη αθεγεκαηηθέο απηέο κεηαθνξέο 
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επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ εαπηφ θαη ην ζψκα ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο. Γηαπηζηψλνπλ φηη νη κεηαθνξέο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκειηψδε ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη ηνπ εαπηνχ, επηηειψληαο αιιειεπηδξαζηηθά ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ θαη 

θνηλσληθφ αθεγεκαηηθφ έξγν. Δίλαη θξίζηκεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

παγηψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηηο ηδέεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη ηε 

γλψζε ηνπο γηα ηνλ θφζκν. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη κεηαθνξέο έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή δσή ησλ αλζξψπσλ, επεξεάδνληαο ηε 

κνξθή ησλ ηζηνξηψλ πνπ αθεγνχληαη θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εαπηνχ ηδηαίηεξα φηαλ απηνί ππνζηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο, 

φπσο κηα αλαπεξία ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ. Οη κεηαθνξέο ζ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ιεηηνπξγνχλ ηφζν σο πφξνο (resource) ζηε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ εαπηνχ 

φζν θαη σο πνιηηηζκηθφο πφξνο πνπ δίλεη κνξθή ζηηο ηζηνξίεο δσήο. Οη ζπγγξαθείο 

δηαπηζηψλνπλ, επίζεο, φηη νη επηκέξνπο κεηαθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο επξχηεξεο αθεγεκαηηθέο δνκέο. ην δεχηεξν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο πεξηγξάθνπλ πψο ηδηαίηεξεο κεηαθνξέο ζπλδένληαη θαη 

θαηαζθεπάδνπλ ελαιιαθηηθέο έλλνηεο ηνπ ρξφλνπ, ηεο ειπίδαο θαη ηνπ ιφγνπ ζηηο 

ηζηνξίεο δσήο ησλ αληξψλ θαη δείρλνπλ πσο ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο ζηε ζπνλδπιηθή 

ζηήιε δηακνξθψλεη κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ηα ζπκβάληα απηά πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή ξνή ηεο 

δσήο δεκηνπξγνχλ έλα ππξήλαο (matrix) λνήκαηνο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί 

θαλείο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ ελζψκαηε θχζε ηεο αθεγεκαηηθήο θαη 

βησκαηηθήο κάζεζεο. Αλαθέξνληαη, επίζεο, ζηηο επξχηεξεο παηδαγσγηθέο 

ζπλεπαγσγέο απηνχ ηνπ λνεκαηηθνχ ππξήλα ζε ζπλάξηεζε κε: (α) ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο ζθέςεο γηα ηηο ηζηνξίεο (thinking about stories) θαη ηεο ζθέςεο κε ηηο 

ηζηνξίεο (thinking with stories) σο έλαο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηεο δσήο ησλ άιισλ, (β) 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ είλαη ζχκθπηνη ζηηο εηδηθέο 

αθεγεκαηηθέο κνξθέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηζκηθψλ ξεπεξηνξίσλ, (γ) ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεσλ 

ζψκαηνο-εαπηνχ κέζσ κηαο δηεχξπλζεο ησλ αθεγεκαηηθψλ πφξσλ (resources), θαη 

(δ) ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ επαγγεικαηία πγείαο ζ‟ απηή ηε δπλακηθή 

δηαδηθαζία κέζα ζηνλ ρξφλν.  

ην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Γξεγφξε Ακπαηδφγινπ θαη ηεο 

Διέλεο Μφηζηνπ Μεηαθνξά θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. ην θεθάιαην απηφ, νη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε 

ην ρψξν πνπ ν Winnicott νλνκάδεη σο ελδηάκεζν ή κεηαβαηηθφ ρψξν. Πξφθεηηαη γηα 

ην ρψξν ν νπνίνο δελ είλαη νχηε εζσηεξηθφο νχηε εμσηεξηθφο, νχηε ππνθεηκεληθφο 

νχηε αληηθεηκεληθφο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη κηα «νπδέηεξε δψλε» ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο κήηξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο ραξάο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαη 

φπνπ βαζηιεχνπλ ηα κεηαβαηηθά αληηθείκελα θαη θαηλφκελα θαη ε αλαθάιπςε ηνπ 

«εγψ». ηε θάζε απηή εκθαλίδεηαη κηα έμαξζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ φπνπ ε γιψζζα θαη νη κεηαθνξηθέο ηεο δηαζηάζεηο 

ζπλαληνχληαη, εμαζθνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλψηεξεο 

ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ παηδηνχ θαη θπξίσο κε ηε ζθέςε ηνπ. Οη ζπγγξαθείο, κε 

βάζε ηα θιηληθά θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαβαηηθή-κεηαθνξηθή απηή πεξίνδνο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν 

ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο παηδηνχ. Θεσξνχλ φηη ην ελ ιφγσ «ζηαπξνδξφκη» 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νκαιή ςπρν-θνηλσληθή αλάπηπμε ηφζν ησλ 

«θπζηνινγηθψλ» παηδηψλ φζν θαη απηψλ κε καζεζηαθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο. 
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Δηδηθφηεξα, εμεηάδνπλ ηε πηζαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ κε 

ηε δπζθνιία αλάπηπμεο κεηαθνξηθήο γιψζζαο, ζθέςεο θαη πξάμεο. Σηο 

ελδηαθέξνπζεο απηέο ππνζέζεηο, ηηο φπνηεο δπζηπρψο δελ ηηο ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο 

ζηε βάζε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηηο ζπλδένπλ άκεζα θαη κε ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην ίδην ην ςπρνπαηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (νηθνγέλεηα, 

ζρνιείν) θαη γεληθφηεξα νη δηαδηθαζίεο αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγψγεζήο ηνπ.   

ην δέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Λίδα Παΐδε θαη ηεο 

Μαξηάλλαο Κνλδχιε H Ολνκαηνπνίεζε ζε Μαζεηηθά Γξαπηά: Γξακκαηηθή 

Μεηαθνξά θαη εκαζηνινγηθή Πνηθηιόηεηα. ην θεθάιαην απηφ νη ζπγγξαθείο 

παξνπζηάδνπλ θαη εξκελεχνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα εξεπλεηηθά ηνπο επξήκαηα 

γχξσ απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν (εθζέζεηο) ελφο δείγκαηνο θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλσλ 

καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο Α΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ απφ έληεθα ζρνιεία αζηηθψλ, 

εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Κξήηεο. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ θνηλσληνγισζζηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ (ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο λ‟ αμηνπνηνχλ ηνπο δηαζέζηκνπο γισζζηθνχο πφξνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ιφγνπ, 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, πνπ 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ρξήζε ηεο γξακκαηηθήο κεηαθνξάο θαη θπξίσο ησλ 

νλνκαηνπνηήζεσλ) ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληνζεκεησηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ζηα θνηλσληθά δηαθνξνπνηεκέλα πεξηβάιινληα 

πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. To γισζζηθφ θφξπνπο 

ηεο έξεπλαο (181.095 ιέμεηο) πξνέξρεηαη απφ γξαπηέο εξγαζίεο-εθζέζεηο πνπ 

έγξαςαλ 456 καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ ζηo πιαίζηo ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο. Σα εξγαιεία αλάιπζεο ηνπ γισζζηθνχ θφξπνπο ζηεξίδνληαη 

ζηελ πξννπηηθή ηεο ζεκαζηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο (semantic variation), φπσο 

αλαπηχρζεθε ζηνπο θφιπνπο ηεο ζπζηεκηθήο ιεηηνπξγηθήο Γισζζνινγίαο (ΛΓ). 

Βαζηθή ππφζεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη φηη, αθφκα θαη ζε πςειά ζρνιηθά 

επίπεδα (Λχθεην), νξηζκέλεο ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο –θαη θαηά ζπλέπεηα, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην λφεκα– πνπ θάλνπλ νκάδεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθή 

θνηλσληθή ζέζε ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξσηνγελή 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Bernstein). Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε γξακκαηηθή κεηαθνξά 

ηεο νλνκαηνπνίεζεο, πνπ ζπληζηά ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ γξαπηνχ ηξφπνπ (written 

mode), σο θνηλσληνγισζζηθνχ δείθηε ζπλαξηεκέλνπ κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ 

καζεηψλ θαη ζπδεηνχληαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επξεκάησλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηά, ε νλνκαηνπνίεζε ιεηηνπξγεί σο 

ηζρπξφο δείθηεο θνηλσληνγισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο ησλ δχν θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, θαη ζηηο δχν ζρνιηθέο ηάμεηο. Σφζν 

απφ ηελ πνζνηηθή επεμεξγαζία θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, φζν θαη απφ ηελ 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ θάλεθε φηη νη καζεηέο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ δελ αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην 

ζρνιηθφ αίηεκα γηα παξαγσγή ππθλνχ νλνκαηηθνχ ιφγνπ. Σα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ δνκψλ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

δελ αθνξά ηζφηηκα ηα παηδηά δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. Ζ απφθιηζε ζηα 

πνζνζηά ρξήζεο ησλ νλνκαηνπνηήζεσλ είλαη ηφζν ηζρπξή, ψζηε ε νλνκαηνπνίεζε 

ιεηηνπξγεί σο δείθηεο θνηλσληνγισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Οη ζπγγξαθείο, κε ηα 

εξεπλεηηθά ηνπο επξήκαηα, ππνζηεξίδνπλ, επίζεο, ηε γεληθφηεξε ζέζε φηη ηα παηδηά 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, φηαλ έξρνληαη ζην ζρνιείν, θαηέρνπλ ήδε 

έλα «ζηηι κάζεζεο», ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο «καζεηείαο» ηνπο ζηνπο 

ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο θαη ηηο ζεκεησηηθέο πξαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ηε 
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γισζζηθή ηνπο θνηλφηεηα. Καζψο νη ζεκαζηνινγηθέο πξαθηηθέο γισζζηθήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πεξηβάιινληα ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

«Δπαγγεικάησλ Τςειφηεξεο Απηνλνκίαο» είλαη ζπγγελέζηεξεο πξνο απηέο πνπ 

πξνυπνζέηεη θαη αμηνινγεί ην ζρνιείν, ηα παηδηά απηά βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ «ρακειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ» 

(Δπαγγεικάησλ Υακειφηεξεο Απηνλνκίαο).  

ην εληέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Kazuyuki Takata 

Γξακκαηηθή Ηθαλόηεηα ησλ κε Φπζηθώλ Οκηιεηώλ ζε πλεληεύμεηο Δξγαζηαθήο 

Απαζρόιεζεο. ηελ εξγαζία απηή ε ζπγγξαθέαο δηεξεπλά ην πψο νη κε θπζηθνί 

νκηιεηέο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (θαη ζπγθεθξηκέλα Ηάπσλεο) αληηκεησπίδνπλ 

θξίζηκεο δηαινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο απηέο ζε κηα ζπλέληεπμε εξγαζηαθήο 

απαζρφιεζεο. Βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα εμεηάζεη ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

ησλ νκηιεηψλ απηψλ ζην ιεμηθν-γξακκαηηθφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ε έξεπλα ζρεδηάζηεθε γηα λα εμεηάζεη ηηο επηθνηλσληαθέο (δηαπξαγκαηεπηηθέο) 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο κε θπζηθψλ νκηιεηψλ (Ηαπψλσλ) πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ 

Απζηξαιία θαη πνπ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν έθζεζήο ηνπο ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα (ζηε κία νκάδα ν ρξφλνο έθζεζήο ηνπο ζηα αγγιηθά ήηαλ 

κηθξφηεξνο απφ ηξία ρξφληα ζε ρψξεο πνπ νκηιείηαη ε γιψζζα απηή θαη ζηελ άιιε 

νκάδα ν ρξφλνο απηφο ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηξία ρξφληα). Ζ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ησλ νκηιεηψλ αλαιχζεθε ζην κηθξν-δνκηθφ επίπεδν ηνπ ιφγνπ θαη ε 

γξακκαηηθή ηθαλφηεηα δηεξεπλήζεθε κέζσ ηνπ εχξνπο ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

(range of mood and modality) ζηε βάζε ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο 

Γισζζνινγίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ μεθάζαξα ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο αλάκεζα ζηα ππνθείκελα. Ζ αλάιπζε δείρλεη 

ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε γξακκαηηθή ηθαλφηεηα 

κε φξνπο ηεο ρξήζεο ηεο δηάζεζεο (mood) θαη ηνπ ηξφπνπ (modality). Απνθαιχπηεη, 

επίζεο, δηαθνξεηηθά επίπεδα φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζην 

δηθφ ηνπο πιαίζην. Σα άηνκα ηεο νκάδαο ζπλεληεπμηαδφκελσλ πνπ είραλ κεγαιχηεξν 

ρξφλν έθζεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα παξνπζίαδαλ πςειή γξακκαηηθή ηθαλφηεηα 

αλαιακβάλνληαο πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθνχο ξφινπο, ελψ ηα άηνκα ηεο νκάδαο πνπ 

είραλ κηθξφηεξν ρξφλν έθζεζεο εθδήισλαλ παζεηηθνχο πεξηζζφηεξν ξφινπο. 

ην δσδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Μαξίηα Παπαξνχζε, ηεο 

Σαζνχιαο Σζηιηκέλε θαη ηνπ πχξνπ Κηνζζέ Γλσζηηθή Πνηεηηθή θαη Λνγνηερλία: 

Αμηνπνηώληαο ηελ Δλλνηνινγηθή Μεηαθνξά ζηελ Δξκελεπηηθή Πξνζέγγηζε ηεο 

Πνίεζεο (Κ. Γεκνπιά, «Μνληάδ»). ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν, έρνληαο σο βάζε ηε 

ιεγφκελε γλσζηηθή πνηεηηθή ή γλσζηηθή ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο αμηνπνηνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηε γλσζηηθή ζεσξία ηεο κεηαθνξάο ζηελ 

εξκελεία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ζ γλσζηηθή πνηεηηθή, φπσο έρεη αλαπηπρζεί 

κε βάζε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο γισζζνινγίαο θαη 

γεληθφηεξα ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο, πνπ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

αλζξψπηλνο λνπο ζπιιακβάλεη, αλαπαξηζηά θαη επεμεξγάδεηαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εκπεηξία, ηνλίδεη φηη ε εκπεηξία ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ απνηειεί πξσηαξρηθά 

εκπεηξία ηεο γιψζζαο ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή, θαζεκεξηλή 

εκπεηξία θαη ζηελ «ελζψκαηε» αληίιεςε πνπ έρεη ν άλζξσπνο γηα ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Οη γισζζηθέο επηινγέο, πνπ ζπληζηνχλ θάπνην ινγνηερληθφ έξγν, ελεξγνπνηνχλ 

ζηνλ αλαγλψζηε ζπγθεθξηκέλα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο βαζηθέο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

λνπ. Μία απφ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο αθνξά ηε κεηαθνξηθή ζθέςε, ζηνλ βαζηθφ 



 50� 

κεραληζκφ ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ε πνηεηηθή κεηαθνξά. Οη ζπγγξαθείο, βαζηζκέλνη 

ζηελ παξαδνρή φηη ε πνηεηηθή κεηαθνξά απνηειεί ζεκειηψδε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, 

εμεηάδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγία απηή πξαγκαηψλεηαη ζηνλ 

πνηεηηθφ ιφγν, κε ηε γλσζηή πχθλσζε θαη ιεθηηθή ηδηαηηεξφηεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη, 

έρνληαο σο ελδεηθηηθφ εκπεηξηθφ παξάδεηγκα ην πνίεκα ηεο Κηθήο Γεκνπιά 

«Μνληάδ». ηελ αλαιπηηθή αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο απηνχ, νη ζπγγξαθείο 

αμηνπνηνχλ ηδηαίηεξα ηε ζεσξία ηεο ελλνηνινγηθήο ζπγρψλεπζεο ησλ Fauconnier θαη 

Turner, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηά ηε κεηαθνξηθή ζθέςε δελ δηελεξγείηαη απιψο ε 

απεηθφληζε ζηνηρείσλ απφ κηα πεξηνρή-πεγή ζε κηα πεξηνρή-ζηφρν, αιιά απφ δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο λνεηηθνχο ρψξνπο πξνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ έλαλ 

λέν, μερσξηζηφ λνεηηθφ ρψξν, ν νπνίνο επεξεάδεη ζηε ζπλέρεηα ηελ εξκελεία ησλ 

πξνεγνχκελσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγλσζε ηνπ πνηήκαηνο αλαδεηθλχεη ηελ 

ελλνηνινγηθή κεηαθνξά σο ινγνηερληθφ κέζν ην νπνίν πξνβάιιεη θαη ηαπηφρξνλα 

ακθηζβεηεί ηελ αιήζεηα θάπνησλ πιεπξψλ ηεο ίδηαο ηεο κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο σο 

κεραληζκνχ θνζκναληίιεςεο. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαθνξάο 

ζηελ πνίεζε, νη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα θαηαδείμνπλ πσο ην πεδίν ηεο γλσζηηθήο 

πνηεηηθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ησλ 

ινγνηερληθψλ έξγσλ. 

ην δέθαην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Παξαζθεπήο Γειεθάξε 

Σν Βίσκα ηεο Σξέιαο ζην Μπζηζηόξεκα ηεο Ησάλλαο Καξπζηηάλε «Ο Άγηνο ηεο 

Μνλαμηάο»: Κνηλσληνινγηθή Πξνζέγγηζε. ηελ εξγαζία απηή ε ζπγγξαθέαο επηρεηξεί 

λα θάλεη κηα θνηλσληνγισζζνινγηθή αλάγλσζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Ησάλλαο 

Καξπζηηάλε κε ηίηιν Ο Άγηνο ηεο Μνλαμηάο. Θέινληαο λα θάλεη κηα 

κηθξνθνηλσληνινγηθή αλάιπζε ελφο πξνζσπηθνχ βηψκαηνο απφ θνηλνχ κε κηα 

ινγνηερληθή εθδνρή ηνπ βηψκαηνο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο απφ ηξία επηζηεκνληθά πεδία: ηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

αζζέλεηαο, ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ θαη ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο. Μεζνδνινγηθά θαη 

ζεσξεηηθά αληιεί αθ‟ ελφο απφ ηε ζεσξία ηνπ ιφγνπ (discourse theory), φπσο απηή 

έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνπο Ernesto Laclau, Chantal Mouffe θαη Γηάλλε ηαπξαθάθε, 

θαη απφ ην έξγν ηνπ Michel Foucault απφ ηνλ νπνίν αμηνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο 

εηεξνηνπίαο, κε ηελ νπνία εθείλνο επηρεηξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζην νηθείν θαη ην έηεξν. Απφ ηελ αλάιπζή ηεο δηαπηζηψλεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα ηεο Καξπζηηάλε είλαη γεκάην απφ εηεξνηνπίεο, ζηηο 

νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη νη εηεξφθπιεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ βηψκαηνο ηεο «ηξέιαο». 

Πξφθεηηαη γηα κηα «εηεξφθηιε» ινγνηερληθή δηαρείξηζε βησκάησλ εηεξόηεηαο, γηα 

ινγνηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αληινχλ απφ δπν δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο 

(discourses): έλα ιφγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βίσκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έλα ιφγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βίσκα ηξέιαο. Έηζη, ε 

κπζηζηνξεκαηηθή αθήγεζε, ελ φζσ ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ ηξέια βησκέλε σο 

εηεξόηεηα θαη ζηελ εηεξόηεηα βησκέλε σο ηξέια, ηηο θαζηζηά ηελ ίδηα ζηηγκή νηθείεο. 

Φνξείο, δειαδή, απηήο ηεο νηθείσζεο είλαη ινγνηερληθέο κνξθέο πνπ ε 

κπζηζηνξεκαηηθή ηνπο δξάζε παξαπέκπεη «πξαγκαηνινγηθά» ζε βηψκαηα 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο. Ζ Καξπζηηάλε, 

επηλνψληαο έλα είδνο πξνλνκηαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ηξεινχ ήξσα θαη ησλ 

κπζηζηνξεκαηηθψλ κεηαλαζηψλ, θαηαζθεπάδεη ζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

βηψκαηνο ηεο ηξέιαο. Σν βίσκα ηεο ηξέιαο, ζπγθξνηεκέλν σο εηεξνηνπία, ε 

Καξπζηηάλε ην αλαπαξηζηά ζην κπζηζηνξεκαηηθφ πξφζσπν ηνπ ίκνπ εκεξηδίδε, 

σο επηζηέγαζκα άιισλ «παξάδνμσλ» βησκάησλ φπσο: ε παξάδνμε θνηλσληθή 

θαηαγσγή, νη δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο κε ηε κεηέξα, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο από ην 
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ζάλαην ηνπ αδειθνύ θαη ηνπ παηέξα, αιιά θαη νη αγαπεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

Αιβαλνύο κεηαλάζηεο ηεο πεξηνρήο.  

ην δέθαην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ πχξνπ Πεηξίηε Σν 

Θέαηξν Γξόκνπ ππό ην Πξίζκα ηνπ Βηώκαηνο θαη ηεο Πνιπηξνπηθόηεηαο. ηελ 

εξγαζία απηή ν ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ην ζέαηξν ηνπ δξφκνπ ηζηνξηθά θαη επηρεηξεί 

λα πξνζεγγίζεη ηηο ζχγρξνλεο εθδνρέο ηνπ ππφ ην πξίζκα ηνπ βηψκαηνο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο. ηελ αξρή θάλεη κηα ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε θαη ηζηνξηθή 

αλαζθφπεζε ηνπ ζεάηξνπ ηνπ δξφκνπ ή, αιιηψο, ζεάηξνπ ηεο ππαίζξνπ. Γηαπηζηψλεη 

φηη ην ζέαηξν ηνπ δξφκνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ηνπ ζεάηξνπ, ε νπνία 

απνθαιχπηεηαη ζηελ εηπκνινγία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ιέμεσλ «δξάκα» θαη 

«ζέαηξνλ». Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηε δσληαλή έθθξαζε ή πξάμε κηαο καθξαίσλεο 

παξάδνζεο, ε νπνία δηαηξέρεη φιε ηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ, πνπ πξννξίδεηαη λα 

νξαζεί. Πξφθεηηαη γηα έλαλ παξάμελν ζίαζν, πεξηθεξφκελν απφ ηφπν ζε ηφπν, έλαλ 

ζίαζν απνηεινχκελν απφ κίκνπο, δνγθιέξ, θάζε είδνπο δηαζθεδαζηέο. Γηαπηζηψλεη, 

επίζεο, φηη ην ζχγρξνλν ζέαηξν ηνπ δξφκνπ πξνζιακβάλεη ζήκεξα λέεο δηαζηάζεηο. 

Οη ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ δξφκνπ θξαηνχλ ή θαη εληζρχνπλ ηνλ 

ενξηαζηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα απηήο ηεο κνξθήο ζεάηξνπ, σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πξσηνπνξηαθψλ θαη πεηξακαηηθψλ ηάζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζεάηξνπ απφ ηνλ 20φ αηψλα θαη εμήο, φηαλ νη Δπξσπαίνη άλζξσπνη ηνπ ζεάηξνπ 

ήξζαλ ζε επαθή κε πνιηηηζκνχο εθηφο Δπξψπεο θη έηζη αηζζάλζεθαλ έληνλε 

λνζηαιγία γηα ηηο ηειεηνπξγηθέο θαηαβνιέο ηεο ηέρλεο ηνπο, επηδεηψληαο ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ζεαηξηθνχ γεγνλφηνο σο βηψκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, αίξνληαο ηνλ 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ, ν νπνίνο έσο ηνλ 19ν αηψλα είρε 

θαζηεξσζεί ιφγσ θαη ησλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν. Ζ ρξήζε, ινηπφλ, ησλ 

ππαηζξίσλ ρψξσλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο δελ ππαγνξεχεηαη ηφζν απφ ηελ 

έιιεηςε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, φζν απφ ηελ πεξί ζεάηξνπ άπνςή ηνπο, ελψ 

παξάιιεια ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο άιινηε επλννχζε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζεάηξνπ δξφκνπ κε ηελ αλππαξμία ή έζησ ηελ απιφηεηά ηνπ, ζήκεξα 

επηβάιιεη, ελίνηε, ηε ρξήζε ηεο ππαίζξνπ κε ηνλ φγθν θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ. 

Οη πξνζεγγίζεηο θαη ηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαιιηηέρλεο ηνπ 

ζεάηξνπ δξφκνπ πνηθίιινπλ, αλ θαη ην ζέαηξν δξφκνπ φπσο ην βιέπνπκε ζήκεξα 

μερσξίδεη γεληθψο απφ ηελ ηέρλε ησλ πιαλφδησλ θαιιηηερλψλ ηνπ παξειζφληνο, 

ηείλνληαο πξνο κηα κνξθή έθθξαζεο πεξηζζφηεξν πεηξακαηηθή παξά παξαδνζηαθή. 

ην πιαίζην, ινηπφλ, ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο, ππνζηεξίδεη ν ζπγγξαθέαο, νη 

ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ δξφκνπ, γηα ιφγνπο θαζαξά θαιιηηερληθνχο θαη 

γεληθφηεξα αηζζεηηθνχο, αλαδεηνχλ κηα έθθξαζε αθ‟ ελφο βησκαηηθή θαη αθ‟ εηέξνπ 

πνιπηξνπηθή. Οη ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο, επηιέγνληαο ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, 

επηρεηξνχλ λ‟ αγθαιηαζηνχλ καδί κε ηνπο ζεαηέο σο κηα αμερψξηζηε νκάδα, 

επηδεηψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη «ζπλνκηιία» καδί ηνπο, θαηά ην πξφηππν ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζεάηξνπ δξφκνπ, αιιά θαη επηρεηξψληαο ηελ επαλαθνξά ηεο 

ηειεηνπξγίαο θαηά ην πξφηππν ηνπ ζεάηξνπ ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ Αξηψ θαη ηνπ 

θησρνχ ζεάηξνπ ηνπ Γθξνηφθζθη ή κεηαηξέπνληαο ηνλ δξφκν ζε πεδίν πνιηηηθήο 

έθθξαζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη, ζπκβάιινπλ 

ζηε δεκηνπξγία ελφο βησκαηηθνχ θαη πνιπηξνπηθνχ ζεάκαηνο, πνπ δελ είλαη 

ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, παξά ηείλεη πξνο απηφ πνπ νη 

Αγγινζάμνλεο ήδε νλνκάδνπλ performance θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζέαηξν, 

αθήγεζε, κνπζηθή, ρνξφ, θίλεζε, εηθαζηηθέο ηέρλεο, ςεθηαθέο κνξθέο ηέρλεο ή 

αθφκε θαη ηαρπδαθηπινπξγηθέο επηδείμεηο.  
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ην δέθαην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Γεκήηξε Πξνχζαιε 

Δπηθνηλσληαθέο Γηαζηάζεηο ηνπ Λατθνύ Παξακπζηνύ: Μηα Γηαινγηθή θαη Πνιπηξνπηθή 

Πξνζέγγηζε ηνπ Λατθνύ Παξακπζηνύ από ηελ Πιεπξά ηνπ ύγρξνλνπ Αθεγεηή-

Παξακπζά. ηελ εξγαζία απηή ν ζπγγξαθέαο πξνζεγγίδεη ην ιατθφ παξακχζη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ζχγρξνλνπ αθεγεηή-παξακπζά (storyteller) πνπ θαιείηαη λα ην 

αθεγεζεί ζηελ νκήγπξή ηνπ θαη εμεηάδεη πψο κέζα απφ ηε δηαινγηθφηεηα ηεο 

ζπλεηδεηήο ζρέζεο επηινγήο θαη ηελ πνιπθσληθή ζπλνκηιία κε ην ζψκα ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ πεξλάεη ζε κηα πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ. Πεξηγξάθεη πψο ήηαλ παιηά ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αθήγεζε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ, φπνπ ν ιατθφο αθεγεηήο-παξακπζάο, δψληαο ζε 

πιαίζηα θνηλνηηθήο ζπκβίσζεο, είρε άκεζε ζρέζε βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο κε ην 

πιηθφ πνπ θνηλσλνχζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη ζε κεξηθά 

δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη φζνλ αθνξά ηε ζχγρξνλε αλαβίσζε ηεο αθήγεζεο ησλ 

ιατθψλ παξακπζηψλ σο παξαζηαηηθήο ηέρλεο (performance) απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

λεναθεγεηψλ θαηά ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα φπσο είλαη: ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

αθεγεηή-ηζηνξίαο, ε απζεληηθφηεηα ηεο πξνζεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παξακπζηψλ, ν 

ξφινο θαη ν ραξαθηήξαο ηεο αθήγεζεο, ην πξφβιεκα ησλ πεγψλ, ην πεξηερφκελν θαη 

νη δηαδηθαζίεο ηεο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ε αλαδήηεζε δπλαηνηήησλ γηα 

ζπλνκηιία κε ην θείκελν ησλ ηζηνξηψλ ζην πιαίζην ηεο δηαινγηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιπθσλίαο θαη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

κηθξνπεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη ιέγεηαη ην παξακχζη. ην 

ηέινο, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ λεναθεγεηή-

ηζηνξεηή ηνπ ζήκεξα κε ην ιατθφ παξακχζη. Ο ηζηνξεηήο απηφο εθ ησλ πξαγκάησλ 

δεη ζην πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ, πνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ παξαδνζηαθή 

πξνθνξηθή παξάδνζε, θαη πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ ηνπ κέζσ κηαο δεκηνπξγηθήο ζπλνκηιίαο κε ην θείκελν ηεο 

ηζηνξίαο. Αλαθέξεηαη ζε κεξηθνχο απ‟ απηνχο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ θνηλφηεηα κε ηελ νπνία ζπλδηαιέγεηαη φζν θαη κε ηηο 

αθεγεκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, εκβαζχλζεηο, θαηαλφεζε θαη βησκαηηθή 

ζρέζε κε ην παξακπζηαθφ πιηθφ πνπ αθεγείηαη. ην πιαίζην απηφ, παξνπζηάδνληαο 

έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα πξνζσπηθήο ηνπ αθήγεζεο παξακπζηνχ κε ζέκα ηνλ 

έξσηα ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο κεηακεζνλχθηησλ αθεγήζεσλ, ν Πξνχζαιεο 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα πνιπηξνπηθή θαη δηαινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξακπζηαθνχ 

θεηκέλνπ. Αλαθέξεηαη ζην πψο ν λεναθεγεηήο, κε νδεγφ ηελ αλάπηπμε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο ηνπ, ελεξγνπνηεί δηαθνξεηηθά αληηιεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ζηεξίδεηαη ζε βησκαηηθέο θαη κεηαθνξηθέο δηαδηθαζίεο 

νηθεηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο.  

ην δέθαην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Παλαγηψηε Α. 

Καλειιφπνπινπ θαη ηνπ Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ κε ηίηιν Θξαύζκαηα 

Πνιπηξνπηθώλ Βησκάησλ ηεο Πόιεο: Γεκηνπξγηθόηεηα, Μεηαζρεκαηηζκόο θαη 

Αλαπιαηζίσζε – θέςεηο επάλσ ζε έλα Μνπζηθν-νπηηθό Γξώκελν. Σν θεθάιαην απηφ 

εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ηεο πνιπηξνπηθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απνηειεί κία απφπεηξα αλαζηνραζκνχ επάλσ ζηα Ίρλε, έλα κνπζηθφ-

νπηηθφ δξψκελν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε πην πάλσ θαη απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηνλ παξφληα ηφκν. Με βάζε 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεδία ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ δχν ζπγγξαθέσλ (κνπζηθή εθπαίδεπζε – αξρηηεθηνληθή 

εθπαίδεπζε) έγηλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ ζπζρέηηζεο ηεο εηθφλαο 
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θαη ηνπ ήρνπ κέζα απφ ηελ ζπιινγηθή δεκηνπξγία κηαο πνιπ-κεζηθήο πεξθφξκαλο ε 

νπνία λ‟ αλαπιαηζηψλεη ήρνπο θαη εηθφλεο ηεο πφιεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ζθέςε ππάξρεη κηα κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο απφ ηε ζηαηηθή αλάιπζε 

ζε κηα δπλακηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ 

γεληθφηεξα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπινθή ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ρψξνπ θαη ζηε ζπλνιηθή ζχιιεςε ηεο πφιεο. Δπίζεο, 

ηφζν ε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγηθφηεηαο φζν θαη ε εκπεηξία ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο θαη ηέρλεο 

νδήγεζαλ ζε κηα πην πεξηεθηηθή (inclusive) ζεψξεζε ηνπ ήρνπ σο πεξηβάιινληνο κε 

ην νπνίν θάζε άλζξσπνο αλαπηχζζεη δηαθνξεηηθνχ είδνπο ζρέζεηο, αλάινγα κε ην 

πιαίζην δξάζεο ηνπ νπνίνπ είλαη θάζε θνξά κέινο. Σν θεθάιαην πεξηγξάθεη πψο 

κέζα απφ ηελ πεξηδηάβαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηεο πφιεο, θαη ηε 

κεηέπεηηα δεκηνπξγηθή δνπιεηά ζην εξγαζηήξην (κε ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο, 

κνπζηθά φξγαλα, αληηθείκελα, θαη εηθφλεο), δεκηνπξγήζεθε έλαο δηάινγνο αλάκεζα 

ζε δχν επίπεδα πξσηνγελνχο βηψκαηνο: ηε βίσζε ησλ ηφπσλ θαη ησλ ήρσλ ηεο 

πφιεο, θαη ηε «κεηαθνξά» (κε ηε δηπιή ζεκαζία ηεο ιέμεο) απηνχ ηνπ βηψκαηνο ζε 

έλα πνιπ-κεζηθφ θνκκάηη πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη κεηαζρεκαηίδεη ήρνπο θαη εηθφλεο. 

Σξφπνη εξγαζίαο ζαλ θη απηφλ πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γη‟ απηφ ην θεθάιαην 

πξνζπαζνχλ λα επαλαηνπνζεηήζνπλ ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο απηφ πνπ θάπνηε 

ήηαλ απηνλφεην – φηη ην αλζξψπηλν βίσκα πνπ παξάγεη κάζεζε είλαη ζεκειησδψο 

πνιπηξνπηθφ.  

ην δέθαην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Αληψλε Υαζάπε, ηεο 

Ηθηγέλεηαο Βακβαθίδνπ θαη ηνπ Νίθνπ Φσηφπνπινπ Βίσκα, Μεηαθνξά, 

Πνιπηξνπηθόηεηα & Spectacle Vivant: Ζ πλαπιία ηεο Madonna “The Confessions 

Tour”. ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ησλ 

Πνιηηηζκηθψλ πνπδψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο επηρεηξνχλ κηα ζεκεησηηθή 

αλάγλσζε ηεο ζπλαπιίαο-performance ηεο Madonna πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Λνλδίλν ην 2006 κε ηίηιν The Confessions Tour. Σν εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, 

ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο, θηλείηαη γχξσ απφ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πξφζιεςεο ησλ εηθφλσλ, ηε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ ζεάκαηνο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ην βίσκα θαη 

ηηο κεηαθνξέο. Βαζηθφο ηνπο εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη ε απνδφκεζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξνβάιινληαη ζην πνιπηξνπηθφ πιηθφ θαη ε αλάδεημε ησλ 

ζηεξενηππηθψλ ηδενινγεκάησλ θαη ξφισλ. ηελ έξεπλά ηνπο απηή βαζίδνληαη ζηε 

ζεσξία ηεο αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ δξάκαηνο θαη ζηε ζεσξία ηεο δξάζεο ζηελ 

πξννπηηθή ησλ Rescher, von Wright, Danto θαη van Dijk, επηρεηξψληαο ηελ αλάδεημε 

ηνπ βηψκαηνο ηνπ θεληξηθνχ δξψληνο πξνζψπνπ (ηεο Madonna), θαζψο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πξντφλ (ζπλαπιία-

ζέακα). Απφ ηελ αλάιπζή ηνπο πξνθχπηεη φηη ην κνπζηθφ ζέακα κε δέθηεο έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ θνηλφ φζνλ αθνξά ζηα ζεκαηλφκελά ηνπ ζπληζηά έλα κεηαθνξηθφ, 

ελζψκαην θαη πνιπηξνπηθφ πιηθφ επηθνηλσλίαο ζην πεδίν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

ηεο εηεξφηεηαο. Καηά ηελ επηηέιεζε ηεο κνπζηθήο παξάζηαζεο/performance 

ζθφπηκα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζεκαίλνληα κε πνιινχο θψδηθεο 

ζηνλ θάζεην, ππνδεηγκαηηθφ, θαη ζηνλ νξηδφληην, ζπληαγκαηηθφ άμνλα. Κάζε 

ζχκβνιν κεηαθέξεη κηα ηζηνξία αλαπαξάζηαζεο θαη ζρέζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ 

γίγλεζζαη. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέακα, θαηά θχξην ιφγν απηνβηνγξαθηθφ, ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεη πξνζσπηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο κεηαηξέπνληαο ηελ αηνκηθή 

κλήκε ζε ζπιινγηθή. Ζ πξνζσπηθή δσή ηνπ θαιιηηέρλε εθηίζεηαη θαη πξνπαγαλδίδεη 

ζην πεδίν κηαο καδηθήο θνπιηνχξαο. Έηζη θαηά ηελ επηηέιεζε κηαο performance ζηε 
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ζπλαπιία ηεο Μαληφλα, νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ην αηνκηθφ βίσκα 

θαζίζηαηαη ζπιινγηθφ κέζα απφ ηε δπλακηθή ηνπ θνηλσληθν-ηζηνξηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ status ησλ ζεαηψλ, ε αηνκηθή κλήκε κεηαηξέπεηαη ζε ζπιινγηθή κέζα 

απφ ηελ αθεγεκαηηθφηεηα θαη ηε δξάζε. 

ην δέθαην φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Μαξίαο Σξνχιινπ θαη 

ηνπ Γεκήηξηνπ Μπέζζα Αλαπαξαζηάζεηο Φύινπ θαη Δπηζηήκεο ζηε Φσηνγξαθία. 

ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο 

επηζηήκεο (ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηζηήκνλα ζε ζρέζε κε ηελ πιηθή, ρσξηθή θαη 

εξεπλεηηθή θνπιηνχξα ηεο επηζηήκεο ηεο επνρήο ηνπο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζεκεησηηθή αλάιπζε πνπ εθάξκνζαλ ζ‟ έλα δείγκα 150 θσηνγξαθηψλ πνπ 

επηηειέζηεθαλ ζηε ρξνληθή πεξίνδν 1900-1980 θαη αλαπαξηζηνχζαλ ηελ 

θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ επηζηεκφλσλ ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο, έξεπλαο θαη κειέηεο. Οη ζπγγξαθείο, δειαδή, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

θσηνγξαθία σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηνπο, σο θείκελν αλάγλσζεο ησλ έκθπισλ ξφισλ ζηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο, ηφζν 

ζηνλ θπξηνιεθηηθφ ρψξν, ηνπ εμνπιηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο 

αθαδεκατθήο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, φζν θαη ζηνλ κεηαθνξηθφ ρψξν, ηηο θνηλσληθν-

πνιηηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ επηζηήκε. Ζ αλάιπζή ηνπο 

βαζίζηεθε ζηελ παξαδνρή φηη ε απεηθφληζε ηνπ θπξηνιεθηηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ 

ρψξνπ φπνπ ζεξαπεχεηαη ε επηζηήκε αληηθαηνπηξίδεη θαη πξνζθέξεη δεδνκέλα γηα ην 

είδνο ηεο επηζηήκεο πνπ ζεξαπεχεηαη, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο απφ ηα άηνκα πνπ 

ηελ ππεξεηνχλ, ηε δνκή ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα 

ην ηη είλαη επηζηήκε θαη πνηα ε ηαπηφηεηα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο επηζηήκνλα, 

ηηο έκθπιεο πνιηηηθέο θαη ζηεξεφηππα, ηα ηδενινγηθά θαηαζθεπάζκαηα θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ ζην δηάζηεκα ησλ 80 ρξφλσλ πνπ θαιχπηεη ην δείγκα 

ηνπο. Πην αλαιπηηθά, νη ζπγγξαθείο, βαζηζκέλνη ζηε κέζνδν ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο αλάιπζεο, εξεχλεζαλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο θαη/ή 

ηεο κεησλπκίαο ζηα θσηνγξαθηθά πνξηξαίηα θαη ηα ζηηγκηφηππα ησλ επηζηεκφλσλ, 

έρνληαο σο βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ηνλ ρψξν ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, ν 

νπνίνο, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη κέζα ζηνλ ρξφλν, αληηθαηνπηξίδεη θαη 

ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηζηήκνλα αιιά θαη ζηνπο ξφινπο ησλ 

δχν θχισλ. Αλαδεηψληαο ηηο ζπκπαξαδεισηηθέο ζεκαζίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε 

ηε ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ θαη/ή κεησλπκηψλ απηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθν-

ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ θσηνγξαθηψλ, νξγάλσζαλ ηελ αλάιπζή ηνπο κε βάζε ηνλ 

ζπληαγκαηηθφ θαη ζπληαθηηθφ άμνλα, εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

έκθπινπο ξφινπο πνπ ππνθξχπηνπλ νη θσηνγξαθίεο απηέο ζηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νπηηθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αλάιπζή ηνπο 

είλαη ν ηξφπνο πνπ είλαη ζθελνζεηεκέλεο νη θσηνγξαθίεο, ε ζέζε ηνπ επηζηήκνλα 

κέζα ζηνλ ρψξν, ε νπηηθή γσλία ηνπ ζέκαηνο, ε θαηεχζπλζε ηνπ βιέκκαηφο ηνπ, ε 

παξνπζία θαη ε δηάηαμε άιισλ ζην θάδξν, ν ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο, ε πφδα, ν 

θσηηζκφο θαη ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη. Σα δεδνκέλα απηά εμεηάζηεθαλ 

κέζα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ ιφγνπ θάζε επνρήο 

θαη ζε ζρέζε κε ην επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα θαη ηελ εξεπλεηηθή θνπιηνχξα ηεο 

πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θάζε θσηνγξαθία.  

Οη ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ φηη ε έλλνηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, δηαηεξψληαο 

δηαρξνληθά ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ελφο ηφπνπ πεηξακαηηζκνχ, αλ θαη 

κεηαβάιιεηαη ζηνλ ρξφλν θαη αλά επηζηεκνληθφ θιάδν, παξακέλεη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ηεξαξρίαο πνπ 

αλαπαξάγνληαη ζην πεδίν ηεο γλψζεο. πγθεθξηκέλα, ν ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 
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αλαδεηθλχεηαη ζε ρψξν ζπγθξφηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη ησλ αληηζέζεσλ, 

ησλ αληηθάζεσλ θαη ησλ αληζνηήησλ, ηηο νπνίεο ζπλεπάγεηαη απηφ ην γεγνλφο. 

ην δέθαην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Αλαζηαζίαο Γ. ηάκνπ, 

ηεο Αλαζηαζίαο Αιεπξηάδνπ θαη ηεο Πηπίλεο Διεπζεξίνπ «Εσγξάθηζε ηα Άηνκα κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο»: Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Αλαπεξίαο κέζα από ηα Ηρλνγξαθήκαηα 

Παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ. ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο, βαζηζκέλεο ζηελ 

πξννπηηθή ησλ θξηηηθψλ-κεηαλεσηεξηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηεο (κεηνλεμίεο, 

αλαπεξίεο, disabilities) ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ, εξεπλνχλ ηα 

ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ 

ηρλνγξαθεκάησλ. Γείγκα ηεο έξεπλάο ηνπο είλαη ηα ηρλνγξαθήκαηα 16 καζεηψλ θαη 

15 καζεηξηψλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ δήηεζαλ λα παξαγάγνπλ έρνληαο σο 

ζέκα ηελ αλαπεξία (ε νδεγία ήηαλ «Εσγξάθηζε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο»). Γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πιηθνχ βαζίδνληαη ζην –εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο πζηεκηθήο Λεηηνπξγηθήο Γξακκαηηθήο ηνπ Halliday γηα ηε 

γιψζζα–  κνληέιν ηεο Γξακκαηηθήο ηνπ Οπηηθνχ ρεδίνπ ησλ Kress θαη van 

Leeuwen πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο ζχλδεζεο γιψζζαο θαη 

εηθφλαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. Χο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αθφινπζεο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εηθνληζηηθνχ 

θεηκέλνπ:  

1. Σελ ηδενπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο. Αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

«ζπκκεηερφλησλ» (δειαδή, ησλ απεηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ ζηελ 

εηθφλα) θαη ησλ ηεζζάξσλ αθφινπζσλ εηδψλ «δηαδηθαζηψλ» ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη νη ζπκκεηέρνληεο (δειαδή, ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο κεηαμχ ηνπο): «αθεγεκαηηθέο» (πψο νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπλδένληαη κέζσ ησλ πξάμεσλ πνπ επηηεινχλ), «αλαιπηηθέο» (πψο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαπαξίζηαληαη βάζεη ηεο δνκήο ηνπο θαη ζπλδένληαη κέζσ 

ησλ ζρέζεσλ κέξνπο-νιφηεηαο), «ηαμηλνκηθέο» (πψο νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαπαξίζηαληαη σο λα αλήθνπλ ζε κηα νκάδα ή θαηεγνξία) θαη 

«ζπκβνιηθέο δηαδηθαζίεο (πψο νη ζπκκεηέρνληεο αλαπαξίζηαληαη ζε ζρέζε 

κε ην λφεκα πνπ ππνδειψλνπλ).  

2. Σε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ηαπηνηήησλ ε νπνία αλαθέξεηαη αθ‟ ελφο ζηε 

δηεπίδξαζε κεηαμχ παξαγσγνχ ηεο εηθφλαο/ απεηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ζεαηή, θαη αθ‟ εηέξνπ ζηε ζηάζε ηνπ παξαγσγνχ ηεο εηθφλαο πξνο ηα 

απεηθνληδφκελα αληηθείκελα. ζνλ αθνξά ηα δηαδξαζηηθά ζηνηρεία ηεο 

εηθφλαο, δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο: ην «βιέκκα» 

(gaze) ησλ απεηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ πξνο ηνλ ζεαηή, ην κέγεζνο ηνπ 

θάδξνπ θαη ε «θνηλσληθή απφζηαζε» (social distance) κεηαμχ ησλ 

απεηθνληδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ ζεαηή, θαη ε ζρέζε «εμνπζίαο» 

(power) κεηαμχ ησλ απεηθνληδνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ ζεαηή.  

3. Σελ θεηκεληθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο. Αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ επηκέξνπο απεηθνληδφκελσλ 

αληηθεηκέλσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ εηθνληζηηθνχ κ‟ έλαλ άιινπ ηχπνπ 

ζεκεησηηθφ θψδηθα. Ζ θεηκεληθή ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο («πιαηζίσζε»: framing, «πξνεμνρή»: 

salience, «ζχλζεζε»: composition). Οη ζπγγξαθείο, ζηελ αλάιπζή ηνπο 
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βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ «πιεξνθνξηαθή αμία», ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο αθφινπζεο ηξεηο «δψλεο» ηεο εηθφλαο: ηε 

δψλε «αξηζηεξά-δεμηά», ηε δψλε «πάλσ-θάησ» θαη ηε δψλε «θέληξν-

πεξηζψξην».  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ απηψλ (σο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη 

σο πεδίνπ πεγαίαο «θαιιηηερληθήο» έθθξαζεο θαη εγγξαθήο ησλ αληηιήςεσλ θαη 

ησλ βησκάησλ) νη ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ πσο απηφ πνπ θαηαγξάθνπλ ηα παηδηά 

ζηα θείκελά ηνπο είλαη θπξίσο ε ίδηα ε θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

αληιψληαο απφ ηνλ ιφγν ηεο αλαπεξίαο σο ειιείκκαηνο. Οξίδνληαο ηελ αλαπεξία σο 

πεξηνξηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηα παηδηά εζηηάδνπλ ζπρλά ζηε κέξηκλα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξνπλ ηα αξηηκειή άηνκα. Ζ κέξηκλα, σζηφζν, απηή, 

πιαηζησκέλε κέζα ζ‟ έλαλ ιφγν θεδεκνλίαο, ν νπνίνο απνθεχγεη λα θαηαλνκάζεη 

ηνπο δξάζηεο απηήο ηεο θξνληίδαο, ππνλνεί ηελ αηνκηθή επζχλε «φισλ καο» πξνο ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Δλ θαηαθιείδη, ηα παηδηά –ιακβάλνληαο αλάινγα κελχκαηα απφ 

ην άκεζν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ–  θαίλεηαη πσο αλαπαξάγνπλ ηα θπξίαξρα 

λνήκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνπλ κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία θαη 

ηα άηνκα κε αλαπεξία.  

Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κειέηε αληηιήςεσλ γηα ηελ αλαπεξία είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε φηαλ εκπιέθνληαη παηδηά, κηα θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπο γηα ηνλ 

θφζκν δελ είλαη αθφκε παγησκέλεο. Ζ ζπνπδαηφηεηα, επνκέλσο, ηέηνησλ εξεπλψλ 

είλαη κεγάιε, θαζ‟ φηη ζπκβάιινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο κε 

ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηελ αλαπεξία, αιιά θαη γηα ηε 

δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. ζρνιεία, βνεζεηηθέο 

ξάκπεο ζηνπο δξφκνπο θαη ηα δεκφζηα θηήξηα θηι.). πκβάιινπλ, δειαδή, ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γνληκφηεηα ηεο έξεπλαο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζπκκεηνρηθήο δξάζεο θαη 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ 

δηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηεο γλψζεο κε ηνλ ζρεδηαζκφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειψλ κηαο 

θνηλφηεηαο θαη ζηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. ην πιαίζην ηεο 

θξηηηθήο θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθήο απηήο πξννπηηθήο, νη ζπγγξαθείο ζπδεηνχλ, 

επίζεο, ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαηφπηζεο απφ ηελ «αηνκηθή», 

«ηαηξηθή» ή «παξαδνζηαθή» αληίιεςε ζε κηα «θνηλσληθή», «πεξηβαιινληηθή», 

«νηθνινγηθή», «πξννδεπηηθή» θαη ελζψκαηε πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ κε 

ηδηαηηεξφηεηεο. Αζθψληαο θξηηηθή ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ 

αλαπεξία σο πξφβιεκα («βιάβε») ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζέηεη ην ίδην ην ζψκα ηνπο (ιφγνο ειιείκκαηνο), κεηαηνπίδνπλ ην πξφβιεκα 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηα εκπφδηα πνπ απηή νξζψλεη, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα απηά. Σνλίδνπλ, επίζεο, ηε 

ζπκαηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα απηά θαη αζθνχλ θξηηηθή ζηνλ «ιφγν 

θεδεκνλίαο», φπνπ ηα άηνκα εμαξηψληαη απφ ηε βνήζεηα θαη ηε θξνληίδα ησλ 

αξηηκειψλ. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο είλαη κηα θνηλσληθή 

θαηαζθεπή, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

ηδηαηηεξφηεηεο.  

ην εηθνζηφ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Μαξίλαο Γεδνχιε θαη ηνπ 

Ησάλλε Μαξκαξηλνχ ηνηρεία ηεο Πξνζσπηθήο Θεσξίαο Μειιόλησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

– όπσο αλαδύνληαη από Πνιπηξνπηθά Κείκελα (Πξνβνιηθά ρέδηα θαη Λόγν). ηελ 

εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ζεσξία 34 θνηηεηψλ θαη 



 57� 

θνηηεηξηψλ (ηνπ ηνκέα Παηδαγσγηθήο ζην Σκήκα Φ.Π.Φ. ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα θαη ηελ 

πξαθηηθή ηνπο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο. ηελ πηινηηθή απηή έξεπλα 

νη ζπγγξαθείο αμηνπνηνχλ κηα παξαιιαγή ηνπ πξνβνιηθνχ ηεζη ηεο Machover 

«Εσγξάθηζε έλα πξφζσπν» ζην «Εσγξάθηζε έλαλ ή κηα εθπαηδεπηηθφ», δεηψληαο, 

επίζεο, απφ ηα ππνθείκελα λ‟ απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ απηνχ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Levy, φπνπ 

κεηαμχ άιισλ ιακβάλνληαη ππ‟ φςε ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε ζρεδηαζηηθή 

θηγνχξα, ε παξνπζία ή κε άιισλ πξνζψπσλ, ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ηα πεξηγξαθηθά ζρφιηα ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηα ζρέδηά ηνπο. 

Διήθζεζαλ, επίζεο, ππ‟ φςε ην κέγεζνο ηνπ ζρεδίνπ, ε ζέζε ηνπ ζηε ζειίδα, ν 

ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη, ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ρξσκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Απφ ηελ πνηνηηθή απηή αλάιπζε νη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα 

εμαγάγνπλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

κειινληηθφ ηνπο επάγγεικα, ζηνηρεία, δειαδή, πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ λνεκαηνδνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξαθηηθή, πνπ ζπλδέεηαη κε αληηιήςεηο, απηναληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο, γλψζεηο, 

εκπεηξίεο, αξρέο, αμίεο, ζηάζεηο, εηθφλεο θαη κεηαθνξέο. Απφ ηελ αλάιπζε απηή νη 

ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ, επίζεο, ην πσο ηέηνηα πνιπηξνπηθά θείκελα ζα 

κπνξνχζαλ λ‟ αμηνπνηεζνχλ, ζην πιαίζην βησκαηηθψλ θξηηηθψλ-αλαζηνραζηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, θαη σο κέζα αλαζηνραζκνχ θαη αχμεζεο ηεο ζπλεηδεηφηεηαο ησλ 

θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζεσξία. 

ην εηθνζηφ πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Margaret 

Karczmarzyk Νόεκα θαη Δπηθνηλσλία ζηα Ηρλνγξαθήκαηα ησλ Παηδηώλ: 

Αλαδεηώληαο ην Νόεκα ησλ Ηρλνγξαθεκάησλ. ηελ εξγαζία απηή ε ζπγγξαθέαο 

επηρεηξεί λα εθαξκφζεη ηε ζεκεησηηθή ζεσξία ηνπ C. S. Pierce ζην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα. ηελ εηζαγσγή ηεο ζέηεη ηα πην θάησ εξσηήκαηα: Γηαηί έλα παηδί 

δσγξαθίδεη; Ση ζέιεη κε ην ηρλνγξάθεκά ηνπ λα καο πεη, ηη είδνπο κελχκαηα ζέιεη λα 

κεηαθέξεη; Γηαηί ηα πξψηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηψλ είλαη ηφζν ζεκαληηθά; Πσο 

ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ επηθνηλσλία ζηα ηρλνγξαθήκαηα; Ση είδνπο λνήκαηα 

ζηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηψλ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο ελήιηθεο; Βαζηζκέλε 

ζηελ ζεσξεηηθή πξννπηηθή ηνπ Pierce ππνζηεξίδεη φηη ε δσγξαθηθή είλαη έλα είδνο 

γιψζζαο πνπ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηθνηλσλεί δεηήκαηα πνπ ην αθνξνχλ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο ζπγγξαθέαο είλαη λα αιιάμεη ηελ επηθνηλσληαθή 

θαηάζηαζε θαη ηνλ ζηεξενηππηθφ ηξφπν ζθέςεο ησλ ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ παηδηθψλ ηρλνγξαθεκάησλ.  

ην εηθνζηφ δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Δπαγγειίαο 

Ηαθσβίδνπ θαη ηεο Δπαγγειίαο Μαπξηθάθε Σα Νήπηα Εσγξαθίδνπλ ηε Γηαηξνθή ηνπο. 

ηελ έξεπλα απηή νη ζπγγξαθείο, κέζα απφ ηε ρξήζε ηρλνγξαθεκάησλ (κε ηελ 

νδεγία «δσγξάθηζέ κνπ ην αγαπεκέλν ζνπ θαγεηφ») εμεηάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο θαη ηα βηψκαηα 276 πξνλεπίσλ θαη λεπίσλ θαη ησλ δχν θχισλ (135 

αγφξηα θαη 141 θνξίηζηα) απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηνπο πιηθνχ, πνπ ην πξνζεγγίδνπλ σο πνιπηξνπηθφ θείκελν 

(ζπλδπαζκφο νπηηθνχ θαη γισζζηθνχ πιηθνχ), βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληνζεκεησηηθή 

κέζνδν ησλ Kress θαη van Leeuwen. Σν δείγκα ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιχζεθε κε 

βάζε ηηο ηξνθέο πνπ δσγξάθηζαλ ηα παηδηά θαη κε βάζε ηνπο θψδηθεο θαη ηηο 

κεηαθνξέο πνπ απηά επηιέγνπλ γηα λα πξνβάιινπλ ην θαγεηφ πνπ πξνηηκνχλ. Πέξα 

απφ ηα βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (θχιν, πεξηνρή, ηχπνο 
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λεπηαγσγείνπ θηι.) ζηελ αλάιπζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ ιήθζεθαλ ππφςε νη πην 

θάησ θαηεγνξίεο: ζηνηρεία ππνγξαθήο ζην ηρλνγξάθεκα, ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ 

(πξνζαλαηνιηζκφο, ζέζε ηξνθήο, ζεκαίλνληα ηξνθήο θ.ά.), ρξψκαηα θαη ζρήκαηα 

ηρλνγξαθήκαηνο, ζελάξην/ζχλζεζε, γισζζηθφ πιηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ δηαπηζηψλεηαη ην πψο ζηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηψλ 

αληηθαηνπηξίδνληαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη βηψκαηα (π.ρ. ηα λήπηα 

ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο δσγξάθηζαλ θπξίσο ςάξηα, ζαιαζζηλά θαη απγά ελψ ηα 

παηδηά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο γαιαθηνθνκηθά, φζπξηα θαη θξνχηα).  

ην εηθνζηφ ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Ηθηγέλεηαο 

Βακβαθίδνπ θαη ηεο Διέλεο σηεξνπνχινπ εκεησηηθή Αλάγλσζε Ηζηνξηθνύ 

Νηνθηκαληέξ: Γεκνθξαηηθόο ηξαηόο 1946-1949, Βίσκα θαη Μεηαθνξέο. ηελ 

εξγαζία απηή, νη ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ ηελ αλάγλσζε ησλ «πξνπαγαλδηζηηθψλ» 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο ζε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη ζπιινγηθήο 

ζπλείδεζεο ζηε βάζε ελφο ηζηνξηθνχ «ζηξαηεπκέλνπ» ληνθηκαληέξ κε ζέκα 

«Γεκνθξαηηθφο ηξαηφο Διιάδαο, 1946-1949» (ην ληνθηκαληέξ απηφ αθεγείηαη ην 

ζπιινγηθφ βίσκα θαη ηνπο αγψλεο ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηείραλ ζην Γεκνθξαηηθφ 

ηξαηφ ηεο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν 1946-1949, αιιά θαη απηψλ πνπ ηνλ πνιέκεζαλ). 

ηφρνο ηεο κειέηεο ηνπο είλαη ε αλάιπζε/αλάγλσζε ηνπ ληνθηκαληέξ απφ ηελ 

πξννπηηθή ηεο θνηλσληθν-ζεκεησηηθήο πξνζέγγηζεο. Θεσξεηηθνί άμνλεο ηεο 

δηεξεχλεζήο ηνπο είλαη ε ζεσξία ηνπ βιέκκαηνο, ε ζεκεησηηθή νπηηθνχ πιηθνχ, ε 

ρξήζε ηεο εηθφλαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο ηζηνξηθήο καξηπξίαο, ε βηνγξαθηθή-

αθεγεκαηηθή θαη θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε θ.ά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζπγγξαθείο επηρεηξνχλ λα αλαδείμνπλ ηελ εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ βηψκαηνο, 

κεηαθνξάο θαη πνιπηξνπηθφηεηαο ζην ελ ιφγσ ηζηνξηθφ ληνθηκαληέξ κέζσ ηεο 

ζεκεησηηθήο αλάιπζεο/απνδφκεζεο ησλ πνιιαπιψλ γισζζηθψλ, νπηηθψλ θαη 

ερεηηθψλ-κνπζηθψλ αθεγήζεσλ πνπ ην δνκνχλ. Απψηεξφο ηνπο ζηφρνο είλαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο γηα ην ίδην ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη κε ηελ 

θαιιηέξγεηα κηαο κεγαιχηεξεο επαηζζεζίαο θαη επηζηεκνληθήο δεθηηθφηεηαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπγθξφηεζεο, αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπιινγηθνχ βηψκαηνο 

θαη ηξαχκαηνο (κε ηελ αλάδεημε ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο νξηαθήο εκπεηξίαο).   

ην εηθνζηφ ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Βαζηιηθήο 

Κνπηζνπζίκνπ-Σζίλνγινπ θαη ηεο Μαξίαο Παπαδνπνχινπ Πνιπηξνπηθά Πνιηηηζκηθά 

Παιίκςεζηα θαη ηξαηεγηθέο Πξόζιεςεο Λόγνπ. ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο 

πεξηγξάθνπλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θεηκέλσλ πνπ νλνκάδνληαη πνιπηξνπηθά 

πνιηηηζκηθά παιίκςεζηα, ηνλίδνληαο ζπγρξφλσο ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηε δηδαθηηθή 

ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ. ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξηθή 

πξνέιεπζε θαη ζην λφεκα ηεο έλλνηαο ηνπ πνιπηξνπηθνχ πνιηηηζκηθνχ παιίκςεζηνπ 

θαη ζηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο πνπ ηα ιεθηηθά πνιηηηζκηθά παιίκςεζηα ηξάβεμαλ 

ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ: (α) ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα 

ιεθηηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, φπσο ζηα Μ.Μ.Δ., 

ζηα παξακχζηα, ζηε δηαθήκηζε, ζην ζέαηξν, ζε ηίηινπο βηβιίσλ, (β) ζέηνπλ πνηθίια 

πξνβιήκαηα ελδνγισζζηθήο ή εμσγισζζηθήο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, θαζψο 

είλαη αδηαθαλή ή εμαηξεηηθά δχζθνια ζηελ θαηαλφεζε γηα απνδέθηεο πνπ δελ 

κνηξάδνληαη ην ίδην θνηλφ πνιηηηζκηθφ θνξηίν, (γ) δίλνπλ ελδηαθέξνπζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ζε 

ελδνγισζζηθφ ή εμσγισζζηθφ επίπεδν, ζε παγησκέλεο εθθξάζεηο απφ παξνηκίεο, 

ξεηά, ζπλζήκαηα, ηίηινπο, ηειενπηηθέο αηάθεο θηι., θαη (δ) απνηεινχλ πξφθιεζε ή 
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βξαρλά γηα δηεξκελείο θαη κεηαθξαζηέο. ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνιπηξνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ παιηκςήζησλ κε ηελ 

παξνπζίαζε αξθεηψλ παξαδεηγκάησλ, ηα πξνζεγγίδνπλ απφ ηε ζθνπηά ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηνί νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο έλα θείκελν παξαπέκπεη ζε άιια ή εκπεξηέρεη άιια. Οη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θείκελα απηά κνηάδνπλ, ελ κέξεη, κε ηα ιεθηηθά παιίκςεζηα, 

δηφηη θαη απηψλ ε πξφζιεςε νδεγεί ζε αλάθιεζε άξξεησλ παγησκέλσλ ζηνηρείσλ, 

αιιά δηαθνξνπνηνχληαη ζαθψο θαη γίλνληαη πνιχ πην ελδηαθέξνληα γηαηί παίδνπλ 

δεκηνπξγηθά φρη κφλν κε πνηθίινπο ιεθηηθνχο θαη κε ιεθηηθνχο θψδηθεο ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο αιιά θαη κε πνηθίιεο ζπκβάζεηο ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

ην ηέινο, νη ζπγγξαθείο εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ησλ πνιπηξνπηθψλ παιηκςήζησλ. Γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ, απαιείθνληαη θάπνηνη δείθηεο, απφ ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ ή κε-

ιεθηηθψλ δεηθηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ζχκβαζε ελφο θεηκεληθνχ είδνπο, θαη ζηε 

ζέζε ηνπο εγγξάθνληαη δείθηεο απφ άιιε ζχκβαζε ή άιιν θεηκεληθφ είδνο. Με ηελ 

εζθεκκέλε απηή ηξνπνπνίεζε, ν απνδέθηεο καδί κε ην ηειηθφ λέν θείκελν 

πξνζιακβάλεη θαη ηηο ππνκλήζεηο άιισλ, ηαμηδεχνληαο ζε άιινπο ξφινπο, θφζκνπο 

ή πνιηηηζκνχο. Σα πνιπηξνπηθά παιίκςεζηα, δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε έθπιεμεο 

θαη κνηξαζκέλεο νηθεηφηεηαο, ζπκίδνληαο ηνπο πνιηηηζκηθνχο πφξνπο πνπ κνηξάδεηαη 

κηα θνηλφηεηα ζην επίπεδν ησλ ζπκβάζεσλ ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ. Οη ηξφπνη 

αλαηξνπήο θαη νξηνζέηεζεο θάζε είδνπο θαη επηινγήο ηνπ θπξίαξρνπ είδνπο ζην 

πνιπηξνπηθφ παιίκςεζην, πξνυπνζέηνπλ γλψζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δεηθηψλ 

πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε λνεκαηνδφηεζε θαη ηελ επηθνηλσλία, θαη θαη‟ επέθηαζε 

θαη γηα ηε δηδαθηηθή ηεο επηθνηλσλίαο. Γεληθφηεξα, φζνη εθθξάδνληαη κε 

πνιπηξνπηθά παιίκςεζηα απνδέρνληαη σο αμία ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο ηεο, ζην επίπεδν ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο, 

εθκεηαιιεπφκελνη πνιιέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαη κεγάιν εχξνο ηνπ 

πνιππνιηηηζκηθνχ ηνπο ξεπεξηνξίνπ. Ζ παξαγσγή επθάληαζησλ πνιπηξνπηθψλ 

παιηκςήζησλ απνηειεί πξφθιεζε γηα πνιιέο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηεο 

επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη: δηαθεκηζηέο, δεκνζηνγξάθνη, γεινηνγξάθνη, ζπληάθηεο, 

δεκηνπξγνί ινγνηερληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, παξακπζάδεο 

θηι. αιιά θαη γηα ηδηψηεο κε ηηο παξαπάλσ αμίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά.  

ην εηθνζηφ πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Μαξίαο 

Γηαλλνπδάθε Σίηινη Δθεκεξίδσλ: Πνιπηξνπηθά Τπνλνήκαηα. ηελ εξγαζία απηή ε 

ζπγγξαθέαο πξαγκαηεχεηαη ηνπο ηξφπνπο (modes) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

ηίηινπο ησλ εθεκεξίδσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαδψζνπλ έλα κήλπκα, θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηα είδεζε. Οη ηξφπνη απηνί θαζηζηνχλ ηελ εθεκεξίδα έλα 

πνιπηξνπηθφ θείκελν, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί, αλάκεζα ζε άιινπο θαη απφ ηνπο 

Kress θαη van Leeuwen: Πνιπηξνπηθφ θείκελν είλαη εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξνπο ηξφπνπο (φπσο, γηα παξάδεηγκα, εηθφλα θαη ιφγν) γηα λα κεηαδψζεη έλα 

κήλπκα. Ζ ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη, επηπιένλ, φηη αθφκα θαη ε ίδηα ε γιψζζα ησλ 

ηίηισλ ελίνηε ιεηηνπξγεί πνιπηξνπηθά, θαηαξγψληαο θάπνηεο ζπκβάζεηο ηεο ζεσξίαο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξαγκαηνινγίαο. Σα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαπηήο 

γιψζζαο επηηξέπνπλ ηελ απφθιηζε απφ ηελ ππάξρνπζα θαη πξνηεηλφκελε ζεσξία, 

γελλψληαο απηά πνπ ε ζπγγξαθέαο νλνκάδεη πνιπηξνπηθά ππνλνήκαηα (multimodal 

implicatures). Οη ιέμεηο, αθφκα θαη ηα γξάκκαηα πνπ ηηο ζρεκαηίδνπλ, έρνπλ ζπρλά 

κηα έληνλα εηθνληζηηθή ιεηηνπξγία, ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

αληηζηνίρηζε ελφο ζεκαίλνληνο κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκαηλφκελα. ια απηά 
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είλαη απνηέιεζκα ηεο πξφζεζεο, ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηελ πξφζεζε ηεο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, απεπζχλεηαη ζ‟ έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν αηφκσλ –ηνπο αλαγλψζηεο– 

κε ζπλήζσο επηηπρείο αλαγλψζεηο. ηελ αξρή, ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ε ζεσξία ησλ ππνλνεκάησλ 

(implicatures) ησλ Levinson θαη Horn, ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε ζεσξία 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη πξαγκαηνινγίαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ηελ έξεπλά ηεο 

φπνπ αλαιχεη έλα δείγκα ηίηισλ ηεο αζελατθήο εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία» πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζην δηάζηεκα 2006 κέρξη 2008. ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έδσζε 

έκθαζε ζηνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ θαη κηα επηπιένλ εηθνληζηηθή δηάζηαζε, πέξαλ ηεο 

θαζαξά ιεθηηθήο, θαη ππνζηεξίδνληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. ηελ παξνπζίαζή 

ηεο απηή ζεκαζία έρεη κφλν ε κνξθή ηεο γιψζζαο ησλ θεληξηθψλ ηίηισλ θαη φρη ε 

γιψζζα ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηίηισλ ή κηθξν-παξαγξάθσλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ.  

ηελ εξγαζία ηεο ε ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ηα ππνλνήκαηα ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο έρνπλ σο αθεηεξία ηελ ίδηα ηε γιψζζα, ηνλ θψδηθα, πνπ ζεσξείηαη ην 

ζεκειηψδεο θνηλφ ζηνηρείν πνπ κνηξάδνληαη νη αλαγλψζηεο θαη ε εθεκεξίδα. Ζ 

βάζε, δειαδή, ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζ‟ έλα έληππν κέζν θαη ηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπ είλαη ν θψδηθαο. Αλ δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο θψδηθαο, δελ κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

επηθνηλσλία. Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ηνλίδνληαη απφ ηε ζπγγξαθέα είλαη 

νη γλσζηαθέο ηθαλόηεηεο (cognitive abilities) ησλ αλαγλσζηψλ γηα λα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπιινγίδνληαη (inference), λα θαηαιαβαίλνπλ θαη λα ζπκπεξαίλνπλ, δηάθνξνη 

ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε ή θαη γλψζε ηεο 

επηθαηξφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γλσζηαθό πεξηβάιινλ/ πιαίζην (cognitive 

environment) θαη, επίζεο, ηδηνζπγθξαζηαθά/βησκαηηθά ζηνηρεία.  

ην εηθνζηφ έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Λίλαο Π. Βαιζακίδνπ, 

ηνπ Αξγχξε Κπξίδε
 
θαη ηεο Ηθηγέλεηαο Βακβαθίδνπ Ζ Πνιπηξνπηθόηεηα ζηνπο 

Σίηινπο ησλ ρνιηθώλ Δθεκεξίδσλ. ηελ εξγαζία απηή νη ζπγγξαθείο εμεηάδνπλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα, σο πξνο ηε ζπλάξηεζε ιφγνπ θαη εηθφλαο ζηνπο ηίηινπο ησλ 

ζρνιηθψλ εθεκεξίδσλ, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζην είδνο ηεο θαη ζηε 

ζρέζε απηψλ κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ-δεκνζηνγξάθσλ (καζεηψλ θαη καζεηξηψλ). 

Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλήζνπλ ηε κνξθνινγηθή πνηθηιία ηνπ ζρνιηθνχ 

γξαπηνχ δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο ηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην ζρνιηθφ δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν θαη ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο ζε φ,ηη 

αθνξά ζέκαηα ζχδεπμεο ιεθηηθνχ θαη εηθνληζηηθνχ θεηκέλνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλάο 

ηνπο απνηεινχλ 30 ηίηινη εθεκεξίδσλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα, πνπ εθδφζεθαλ ηα έηε 

2004-2006. Οη ηίηινη θαη νη εηθφλεο (θσηνγξαθίεο, δσγξαθηέο, ζρέδηα) αλαιχνληαη 

γηα ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο, ηηο ηδενινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε βάζε ηε 

ζεκεησηηθή ηνπ εηθνλνθεηκέλνπ. ηελ εηζαγσγή ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ηνλίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο σο 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ηνπο ζθέςεο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ 

ηνπο ηθαλνηήησλ ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξνη θαη ελεξγνί πνιίηεο. Ζ ζρνιηθή 

εθεκεξίδα, ππνζηεξίδνπλ, απνηειεί έλα πνιπηξνπηθφ πξντφλ επηθνηλσλίαο ησλ 

παηδηψλ, ζην νπνίν δξνπλ ηαπηφρξνλα σο ζπληάθηεο/πνκπνί θαη σο 

αλαγλψζηεο/δέθηεο. Σα παηδηά, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθεκεξίδαο, γίλνληαη ξεπφξηεξ, 

παξαηεξεηέο ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά έλαλ επηθνηλσληαθφ ιφγν, πνπ ζηφρν έρεη λα πείζεη, λα ζπγθηλήζεη, 

λα ηέξςεη ή θαη φια απηά καδί, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

ηηο αλαιχζεηο ηνπο δηεξεπλνχλ θαηά πφζν νη ζρνιηθέο εθεκεξίδεο έρνπλ ή φρη 

έλα θνηλφ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ιφγσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ ζην νπνίν 
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απεπζχλνληαη, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ, ηη είδνπο ρσξνζέηεζε παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ 

ζεκαίλνλ ηνπ ηίηινπ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην ρξψκα, ζχκθσλα κε ηε Γξακκαηηθή 

ηνπ Οπηηθνχ ρεδίνπ ησλ Kress θαη van Leeuwen, ηη είδνο πνιπηξνπηθφηεηαο 

ππάξρεη ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζρέζε εηθφλαο θαη ηίηινπ ηεο εθεκεξίδαο θαη ηη 

ζπκπεξάζκαηα κπνξεί θαλείο λα εμαγάγεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ίδησλ ησλ ηίηισλ 

ησλ ζρνιηθψλ εθεκεξίδσλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πιηθνχ, νη ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ φηη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ εηθνληζηηθνχ θαη ιεθηηθνχ θεηκέλνπ ζηνπο ηίηινπο ησλ ζρνιηθψλ ηνπο 

εθεκεξίδσλ: ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο επηιέγνπλ ηνλ ιόγν θαη ην αζπξόκαπξν ζρέδην 

θαη σο πξνο ην είδνο ηελ αλνηρηή θαη αιιειεπηδξαζηηθή πνιπηξνπηθόηεηα, φπνπ ε 

εηθφλα πξνζδίδεη λέα/επηπιένλ λνήκαηα ζηνλ ηίηιν. Ζ αλάιπζε θαηέδεημε, επίζεο, 

ηελ πηνζέηεζε κόλν ηνπ ιόγνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εηθφλα θαη ην γισζζηθφ θείκελν, 

απφ ηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπνπ πξνηηκάηαη ν γισζζηθφο 

ηξφπνο. Χο πξνο ην είδνο, ε αλνηρηή ή αιιειεπηδξαζηηθή πνιπηξνπηθόηεηα επηιέγεηαη 

θπξίσο απφ ηηο κεγάιεο ηάμεηο, είηε είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ζπλνιηθή ζρνιηθή 

εθεκεξίδα, είηε ζρεδηάδνπλ κφλν ηελ εθεκεξίδα ηεο ηάμεο ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ηνλ ηίηιν. ζνλ αθνξά ηνπο ηίηινπο θαη ηηο εηθφλεο πνπ επηιέγνληαη, ηα γισζζηθά 

θαη νπηηθά ζεκαηλφκελα πξνέξρνληαη απφ ην παξαδνζηαθφ ζηεξεφηππν εηθνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ εθεκεξίδσλ ησλ ελειίθσλ φζνλ 

αθνξά ηελ επηινγή γξαθήο/γξακκαηνζεηξάο/ρξσκάησλ/ζρεδηαζκνχ. Γελ 

εληνπίδνληαη, δειαδή, λέα ζρεδηαζηηθά θαη ηερλνινγηθά ζεκαίλνληα, φπσο απφ ηνλ 

θφζκν ησλ θφκηθο θαη ησλ ππνινγηζηψλ, κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα 

παίμνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα απφ καζήκαηα εηθαζηηθψλ θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

ην εηθνζηφ έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Διέλεο Καηζαξνχ 

κε ηίηιν Πνιπγξακκαηηζκνί θαη Πνιπηξνπηθόηεηα: Γύν Θεσξίεο Παξαγσγήο 

Ννήκαηνο. Οη Δπηζηεκνινγηθέο Καηαβνιέο ηνπο θαη νη πλεπαγσγέο ηνπο γηα ηε 

Γηδαζθαιία. ηελ εξγαζία απηή ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηε ζεσξία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή 

ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επηζηεκνινγηθή πξνέιεπζή 

ηνπο.  

Αξρηθά, ε Καηζαξνχ παξνπζηάδεη ηηο ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο σο δχν ζεσξίεο παξαγσγήο λνήκαηνο, πνπ κειεηνχλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλεηαη ην λφεκα ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο, 

πνηθηιφκνξθεο θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Δπίζεο, εζηηάδεη ζηηο 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηνπλ νη δχν απηέο ζεσξίεο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο 

λ‟ αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα 

παξάγνπλ θείκελα (επνκέλσο θαη λνήκαηα) ηέηνησλ θνηλσληψλ. Σέηνηεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο δηακνξθψλνπλ κηα παηδαγσγηθή πινπξαιηζκνχ πνπ αμηνπνηεί θαη δελ 

πξνζπαζεί λα εμαιείςεη ηηο δηαθνξεηηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη 

επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα εμνηθείσζή ηνπο κε ηνπο θπξίαξρνπο θνηλσληθά ιφγνπο 

(ν φξνο «ιφγνο» ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ discourse). Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ: 

ζηελ πιαηζηνζεηεκέλε πξαθηηθή (θάζε δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο πνιπζρηδείο 

θαη δηαθνξνπνηεκέλεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ), ζηελ αλνηρηή δηδαζθαιία (κέζσ ηεο 

νπνίαο νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο κηα ζαθή κεηαγιψζζα), ζηελ 
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θξηηηθή πιαηζίσζε (πνπ ζπλδέεη ηα λνήκαηα κε ηα θνηλσληθά πιαίζηα πνπ ηα 

παξήγαγαλ) θαη ζηε κεηαζρεκαηηζκέλε πξαθηηθή (θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

κεηαθέξνπλ ζρέδηα λνήκαηνο απφ ην έλα πιαίζην ζην άιιν αλαδηακνξθψλνληάο ηα).  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο ε Καηζαξνχ αλαδεηά ηηο επηζηεκνινγηθέο 

θαηαβνιέο ησλ ζεσξηψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. 

Δζηηάδεη ηελ αλαδήηεζή ηεο αξρηθά ζηελ θνηλσληνγισζζνινγία θαη ηε 

γισζζνδηδαθηηθή δηεξεπλψληαο ηηο ζεσξίεο ηνπ M.A.K. Halliday θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ Νέσλ πνπδψλ Γξακκαηηζκνχ (New Literacy Studies). Ζ 

θνηλσληθή ζεψξεζε ηεο γιψζζαο θαη ε αληίιεςε ηνπ γξακκαηηζκνχ σο ζχλζεηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο ζεσξίεο απηέο, 

παξαπέκπνπλ ηε ζπγγξαθέα ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία ηνπ L. Vygotsky 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Δμεηάδνληαη απφ ηε ζεσξία απηή, πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αληίιεςε γηα ηε γιψζζα, ε έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο θάζε λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη γίλνληαη νη ζπζρεηηζκνί κε ηηο ζεσξίεο 

ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηνχληαη νη 

επηξξνέο απφ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ John Dewey θαη εληνπίδνληαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε θαιιηέξγεηα θαη έθθξαζε ηεο 

αηνκηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Σέινο, ε αλαδήηεζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαηαβνιψλ 

ησλ ζεσξηψλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο νινθιεξψλεηαη κε 

ηε ζπδήηεζε ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηελ Κξηηηθή 

Παηδαγσγηθή (παηδαγσγηθή θίλεζε κε έληνλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο 

πνπ εθδειψζεθε κε επίθεληξν ηελ Ακεξηθή θαηά ηηο δεθαεηίεο θπξίσο 1980-1990).  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο ε Καηζαξνχ αλαθέξεηαη 

ζηηο ζπλεπαγσγέο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εμεηάδεη (απηνχ πνπ δηακνξθψλεηαη 

απφ ηηο ζεσξίεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο) γηα ηε 

δηδαζθαιία. Δπηζεκαίλεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε ελεξγεηηθψλ, δπλακηθψλ 

θαη δεκηνπξγηθψλ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο 

λνήκαηνο. Γηεξεπλά ηηο ζρέζεηο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο, φπσο 

θαη πνιπγξακκαηηζκψλ, πνιπηξνπηθφηεηαο θαη δηαθεηκεληθφηεηαο. ηελ πξνζπάζεηά 

ηεο, φκσο, λα ζπδεηήζεη θξηηηθά ηηο ζπλέπεηεο πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, δελ παξαιείπεη λα ζηξαθεί θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ειινρεχνπλ εγγελψο απφ κηα ηέηνηα επηινγή. Ζ ππεξεθηίκεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία, ν πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο, ε 

λνκηκνπνίεζε απφ ην ζρνιείν ηνπ ιφγνπ δηακεζνιαβεκέλσλ απφ ηα Μ.Μ.Δ. 

θεηκέλσλ, ν εγθισβηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο 

ησλ καζεηψλ είλαη κφλν κεξηθνί απ‟ απηνχο. Ζ ζπγγξαθέαο νινθιεξψλεη ηελ 

εξγαζία ηεο δηαηππψλνληαο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ίδην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ εμεηάδεη θαη απνδεηθλχεη φηη κπνξνχλ λ‟ απνζνβήζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ. 

 ην εηθνζηφ φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Νηθφιανπ Γξαίθνπ 

κε ηίηιν Πξνηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Παξαγόκελνπ Μαζεηηθνύ Πνιπηξνπηθνύ Λόγνπ ζην 

Γεκνηηθό ρνιείν. ηελ εξγαζία απηή ν ζπγγξαθέαο, εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ ηνπ 

ζηφρν, λα πξνηείλεη ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε ησλ καζεηηθψλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ, επηηπγράλεη λα παξνπζηάζεη –κε ηξφπν ζαθή θαη δηαθσηηζηηθφ– ηε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ 15-

20 ρξφλσλ θαη παιηφηεξσλ αληηιήςεσλ θαη ζεσξήζεσλ ηεο ζρέζεο ιεθηηθψλ θαη 

εηθνληζηηθψλ (ή άιισλ) ηξφπσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γξαίθνο μεθηλά απφ ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο εζηηάδνληαο ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έλλνηαο. ηαδηαθά, 
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θηάλεη ζην δήηεκα ηεο αλάγθεο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Σελ αλάγθε απηή, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, 

ήξζε λα θαιχςεη ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, ε νπνία παξνπζηάδεηαη 

πνιχ ζχληνκα. Παξάιιεια, ν Γξαίθνο αλαθέξεηαη ζε κηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε 

δηδαζθαιίαο ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, κε ζεσξεηηθέο βάζεηο 

παξφκνηεο κ‟ απηέο ηεο παηδαγσγηθήο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

ην δεχηεξν θαη θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν Γξαίθνο –ζηεξηγκέλνο ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

Γιψζζαο– πξνηείλεη ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ζηελ ηάμε ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

πνπ παξήρζεζαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία μεθηλά 

απφ ηελ αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο 

ησλ παηδηψλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ. πλερίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ ζηφρν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε «δηπιή» επεμεξγαζία ηνπο, θαηά ηελ 

νπνία εμεηάδεηαη ζπγρξφλσο ε γξακκαηνζπληαθηηθή θαη ε νξγαλσηηθή ηνπο ζπλνρή 

θαη ε πνιπηξνπηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη 

ζπδήηεζε πνιιψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε δνθηκαζηεί απφ ηνλ ίδην ζε 

δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ν ζπγγξαθέαο θάλεη πην απηέο ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ν Γξαίθνο. 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο 

πνιπηξνπηθψλ καζεηηθψλ θεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ζπλερέο 

πνιπηξνπηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη κεηαγλσζηηθή πξαθηηθή απηνδηφξζσζεο ιαζψλ. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γη‟ απηφ απνηεινχλ: ε παξαγσγή ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ λα πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο, λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηαηζζεηηθήο γλψζεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

επίγλσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ θεηκέλσλ απηψλ 

θαη, ηέινο, λα ελεξγνπνηεί ηηο θξηηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Απφ ζεσξεηηθή άπνςε, 

θαζίζηαηαη φιν θαη πην αλαγθαία ζήκεξα ε κεζνδηθή έξεπλα ησλ φξσλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζεκεξηλή ειιεληθή επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.     

ην εηθνζηφ έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο νθίαο Γθφξηα θαη ηεο 

Μαξίαο Παπαδνπνχινπ κε ηίηιν Πνιπηξνπηθά Κείκελα ζην Νεπηαγσγείν: Ζ 

Πεξίπησζε ησλ Υαξηώλ. Ζ εξγαζία απηή δηεξεπλά αλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λ‟ απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ πιεξνθνξία 

πνπ αλαπαξηζηά ν ράξηεο θαη απνδεηθλχεη αληίζηνηρα φηη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ εθζέηνπλ ηα λήπηα ζε πνηθίιν θαη απζεληηθφ πιηθφ θαη πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθέο 

κ‟ απηφ δξαζηεξηφηεηεο, νξγαλσκέλεο ζ‟ έλα δηαζεκαηηθφ άμνλα, βειηηψλνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα απηή.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίδεηαη ν ράξηεο σο ηδηαίηεξν είδνο 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ. Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, νη ζπγγξαθείο ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο αλαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ 

ραξηψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί. Σν ζέκα εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ κέζσ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (φπσο είλαη νη ράξηεο). ην πιαίζην απηφ, νξίδεηαη ν 

ραξηνγξαθηθφο γξακκαηηζκφο, φπσο θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηελ έξεπλα 

πνπ δηελήξγεζαλ κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ αλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 
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ηθαλνί ρξήζηεο ησλ πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αμηνπνηνχλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ζπγθεθξηκέλα νη ράξηεο, 

κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία. ρεδίαζαλ κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία 

λεπηαγσγεία ηεο νξεηλήο Μαγλεζίαο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 24 παηδηά ειηθίαο 

5-6 εηψλ. Χο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επέιεμαλ ηελ εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ παξαγσγή ζρεδίνπ. Σα δεδνκέλα 

ηεο ζπλέληεπμεο θαηαγξάθεθαλ ζε ειεθηξνληθά αξρεία. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε ιφγνπ ζηα δεδνκέλα ηεο 

ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο θαη ε κειέηε ησλ ζρεδίσλ ησλ λεπίσλ. Σα δεδνκέλα 

ππνβιήζεθαλ ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη 

αλαπαξαζηάζεθαλ γξαθηθά. Δηδηθφηεξα, επηρεηξήζεθε «θαηεγνξηθή ηαμηλφκεζε»: 

ηα δεδνκέλα νξγαλψζεθαλ ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Απνκνλψζεθαλ νη θχξηεο 

έλλνηεο πνπ ηα ζπλζέηνπλ θαη ζρεκαηίζηεθαλ θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, 

εληνπίζηεθαλ νη έλλνηεο απηέο ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη αθνινχζεζε ε 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπο. Δπφκελν βήκα ήηαλ ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ 

ησλ καζεηψλ κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο. Με βάζε ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ζρεδηάζηεθε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε δηάξθεηαο ελφο 

ηεηξακήλνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ ραξηψλ. Δθαξκφζηεθε ε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ θχιισλ 

παξαηήξεζεο.   

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε Γθφξηα θαη ε Παπαδνπνχινπ πεξηγξάθνπλ 

ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ. Πξφθεηηαη –φπσο εμεγνχλ 

θαη ηεθκεξηψλνπλ νη ζπγγξαθείο– γηα παξέκβαζε κε δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη 

απέβιεπε ζηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, κε ηξφπν ελεξγφ θαη βησκαηηθφ, ζε δξάζεηο 

νκαδνζπλεξγαηηθέο, επνηθνδνκεηηθνχ ηχπνπ, κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο, θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο άπνςεο. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζπλάγνληαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Ζ έθζεζε θαη επαθή ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (κε 

κεξηθή πξνεγνχκελε έθζεζε ζε ράξηεο) κε πνηθίιν θαη απζεληηθφ πιηθφ θαη ε 

άζθεζή ηνπο κε ράξηεο ζπλέηεηλε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ραξηνγξαθηθήο γλψζεο. Σα 

λήπηα θαηέθηεζαλ ηνπο θαλφλεο θαη ηε δνκή ηεο ραξηνγξαθηθήο ζχληαμεο ηελ νπνία 

πηνζέηεζαλ ζηηο κεηέπεηηα παξαγσγέο ραξηψλ θαη θαηφξζσζαλ επηηπρψο λ‟ 

απνθσδηθνπνηήζνπλ ηελ εηθνληθή πιεξνθνξία ζ‟ απηνχο. Δπίζεο, επηβεβαηψζεθε ε 

ππφζεζε πσο ε ρξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ σο κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο –φπσο είλαη νη ράξηεο– δελ είλαη απαγνξεπηηθή γηα ην λεπηαγσγείν. 

Οη ράξηεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην 

λεπηαγσγείν σο είδνο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ θαη πεγή παξαγσγήο λνήκαηνο κε 

ελαιιαθηηθνχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ζεκείσζεο, ζπλνδεπφκελνη, βέβαηα, πάληα 

απφ θαηάιιειε θαη πξφζθνξε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ δηαλχνπκε, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δηεπξχλνπλ ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηελ 

πιεξνθνξία ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο. 

ην ηξηαθνζηφ θεθάιαην ηνπ ηφκνπ παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Καηεξίλαο 

Γεκεηξηάδνπ θαη ηεο Αζελάο Γειαδάξε κε ηίηιν ηξαηεγηθέο Πξνώζεζεο ηνπ 

Οπηηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζην Γεκνηηθό ρνιείν: Μηα Μειέηε Πεξίπησζεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζέηεη ην –πξσηφηππν γηα ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία– δήηεκα 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν, παξνπζηάδνληαο θαη 

ζπδεηψληαο κηα ζρεηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε. 
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Οη ζπγγξαθείο, μεθηλψληαο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

ζεκεησηηθήο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο, ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο 

εηθφλαο θαη, επνκέλσο, ηε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην 

ζρνιείν. ηεξηγκέλεο ζην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην, δηακφξθσζαλ κηα δηδαθηηθή 

πξφηαζε ηελ νπνία απνθάζηζαλ λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε, ζ‟ έλα ηκήκα Σ΄ ηάμεο 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Απνθάζηζαλ κάιηζηα λα ζέζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηή ζην πιαίζην κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, θαζψο ε κία ζπγγξαθέαο ζα 

δξνχζε σο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο θαη ηαπηφρξνλα εξεπλήηξηα ηεο δξάζεο ηεο, θαη 

ε άιιε σο εμσηεξηθή εξεπλήηξηα ζε ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ. Οη ζπγγξαθείο έζεζαλ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο θαηά πφζν νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα σο ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο θαη επηθνηλσλίαο, πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα ηελ αληηιεπηηθή 

πξφζιεςε ησλ θεηκέλσλ απηψλ θαη ηη δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζε λ‟ αλαπηχμεη ε 

εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ αληηιεπηηθψλ, ζεκαζηνδνηηθψλ 

θαη εξκελεπηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο.  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ είρε δηάξθεηα 10 δηδαθηηθψλ σξψλ δηαξζξψζεθε ζε 

ηξία ζηάδηα. Καηά ην 1o ζηάδην δφζεθε ζηνπο καζεηέο κία εηθφλα θαη δεηήζεθε λα 

ηελ πεξηγξάςνπλ θαη λα ηελ εξκελεχζνπλ ψζηε λα δηαγλσζηνχλ νη αξρηθέο 

ηθαλφηεηεο «αλάγλσζεο» ηεο εηθφλαο. ην 2o ζηάδην έγηλαλ αζθήζεηο κε 

πνιπηξνπηθά θείκελα, λνεκαηηθή επεμεξγαζία θαη ζρνιηαζκφο εηθφλσλ. Ζ νξγάλσζε 

ελφο καζεηνθεληξηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο βαζηζκέλνπ ζηε «γξακκαηηθή 

ηνπ νπηηθνχ ζρεδίνπ» θαη πινχζηνπ ζε ζεκαζηνδνηήζεηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ έδσζε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λ‟ αζθεζνχλ ζε πξαθηηθέο 

αλάγλσζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηεο εηθφλαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηε 

δηαηχπσζε δηθαηνινγεκέλσλ –θαη φρη απζαίξεησλ– πεξηγξαθηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ 

αλαθνξψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο αληηιεπηηθήο ηνπο εκπεηξίαο. ην 3o ζηάδην έγηλε 

γξαθή δνθηκίσλ απφ ηνπο καζεηέο. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε ίδηα 

εηθφλα (φπσο ζην 1ν ζηάδην) θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηελ πεξηγξάςνπλ θαη λα ηελ 

εξκελεχζνπλ (δηάγλσζε ησλ πξνσζεκέλσλ ηθαλνηήησλ «αλάγλσζεο»). Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα δνθίκηα ησλ καζεηψλ θαη ην εκεξνιφγην ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο αλαιχζεθαλ κε πνηνηηθή 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis) θαη αλάιπζε ιφγνπ (discourse analysis).  

Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, νη 

ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν. Μεηά ηελ άζθεζε ζηελ 

«αλάγλσζε ηεο εηθφλαο», θαίλεηαη πσο ην πνιπηξνπηθφ θείκελν σο πεγή κάζεζεο, 

πιεξνθφξεζεο, δεκηνπξγίαο αληηιήςεσλ θαη ηδενινγίαο, επαηζζεηνπνηεί ηνπο 

καζεηέο ζε επίπεδν επηθνηλσληαθήο ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα λα θηάλνπλ νη 

καζεηέο ζε λνεκαηνδνηήζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο ζεκαζηψλ πνπ πξηλ ηελ άζθεζε 

δελ κπνξνχζαλ λα ζπιιάβνπλ. Έλα επξχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, θαη 

αθνξά φρη κφλν ηε ζέζε ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην ζρνιείν αιιά θαη ηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζ‟ απηφ, είλαη ην εμήο: ε αλαγλσζηηθή πξνζέγγηζε πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ δεκφζηαο επηθνηλσλίαο κέζα ζην ζχγρξνλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ πξνσζεί ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ. ηαλ, κάιηζηα, ε 

πξνζέγγηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζ‟ έλα πιαίζην αλαζηνραζκνχ απφ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έρεη θαη ρεηξαθεηεηηθφ ραξαθηήξα γηα ηνλ ίδην σο επαγγεικαηία, 

θαζψο ζπζρεηίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε ηηο πξννπηηθέο ηεο θξηηηθήο 

θνηλσληθήο επηζηήκεο. 
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ην ηξηαθνζηφ πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Αλαζηαζίαο 

Φαθίδνπ κε ηίηιν Γηαβάδνληαο θαη Γξάθνληαο Πνιπηξνπηθά Κείκελα ζηελ Α΄ Σάμε 

ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Μηα Πξόηαζε γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Οπηηθνύ Γξακκαηηζκνύ. 

ην θείκελφ ηεο απηφ ε Φαθίδνπ εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νπηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ηηο νπνίεο ζεσξεί απαξαίηεην λα θαιιηεξγήζνπλ καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πξνθεηκέλνπ απηνί λα είλαη ζε ζέζε δηαβάδνπλ θαη λα 

γξάθνπλ πνιπηξνπηθά έληππα θείκελα. Κπξίσο ηε ζπγγξαθέα απαζρνιεί ε 

αλάγλσζε  εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ε 

ζπγγξαθή γξαθηθψλ νξγαλσηψλ. ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο ην λφεκα 

ζπληίζεηαη απφ εηθφλεο θαη ιέμεηο. Οη γξαθηθνί νξγαλσηέο απνηεινχλ νπηηθά 

θείκελα πνπ ζπληίζεληαη απφ ζρήκαηα, εηθφλεο, γξακκέο, βέιε θαη ιέμεηο. ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ ζχκθσλα κε ηε εκεησηηθή θαη ηηο Οπηηθέο 

ηξαηεγηθέο ηεο Housen, ε Κεηκελνγισζζνινγηθή Θεσξία θαη ε Θεσξία ηεο 

Αηζζεηηθήο ηεο Πξφζιεςεο θαη ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ θαηά ην κνληέιν 

ηεο Kiefer. Μειεηάηαη παξάιιεια ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο 

ζπγγξαθήο γξαθηθψλ νξγαλσηψλ. Χο εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο πνπ θαηαηίζεηαη 

παξνπζηάδεηαη ε εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία ηνπ Υ. Μπνπιψηε «Ο Καιχηεξφο κνπ 

Φίινο», κε εηθνλνγξάθεζε Β. Παπαγεσξγίνπ, θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη 

παξαδεηγκαηηθήο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ ηάμε. 

ην ηξηαθνζηφ δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Αηθαηεξίλεο 

Μηραινπνχινπ κε ηίηιν «Αλαγλώζεηο» Έξγσλ Σέρλεο: Ο Ρόινο ηεο Δηθόλαο – 

Παξαδείγκαηα από ηε Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Έξγσλ Εσγξαθηθήο ζην Νεπηαγσγείν. 

Πξφθεηηαη γηα κειέηε πνπ νπζηαζηηθά αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν. ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη έξεπλα πνπ 

δηελήξγεζε ε ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ην θείκελν πνπ δεκηνπξγνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπλδηαιέγεηαη κε ηα 

έξγα ηέρλεο πνπ απηά εξκελεχνπλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα λήπηα θιήζεθαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηζηνξίεο, δηθέο ηνπο αθεγήζεηο κε βάζε πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ.  

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε ε ζπγγξαθέαο απνηειεί ν 

ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αθήγεζεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε πνπ 

ζεσξεί ηελ αθήγεζε σο ηθαλφηεηα πνπ νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο ελήιηθεο. Καζψο ε εκπεηξία ηνπ παηδηνχ ζηελ αλάγλσζε ηζηνξηψλ 

απμάλεηαη, ην παηδί απνθηά ζηγά-ζηγά ηελ ηθαλφηεηα λ‟ αθεγείηαη θαη, επνκέλσο, λα 

παίξλεη ηε ζέζε ηνπ αθεγεηή. Οηθεηνπνηείηαη ζηαδηαθά ηελ ηζηνξία, βαζηδφκελν ζηηο 

πξνθνξηθέο εθθξάζεηο ηνπ ελήιηθα θαη ζην θείκελν, θαη κπνξεί λα παξαγάγεη κηα 

απηφλνκε αθήγεζε. Ζ αθήγεζή ηνπ γίλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νινέλα πην 

δνκεκέλε θαη εμειίζζεηαη ζε ζπλερφκελν ιφγν ρσξίο ν ελήιηθαο λα έρεη ηελ αλάγθε 

λα ζπκκεηέρεη, ρσξίο λα ππάξρεη κηα άκεζε ελαιιαγή ζην δηάινγν κεηαμχ ηνπ 

ελήιηθα θαη ηνπ παηδηνχ. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο παηδαγσγηθήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, φπνπ εληάζζεηαη θαη ε έλλνηα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο.  

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο, ε Μηραινπνχινπ παξνπζηάδεη ηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ δνθηκάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Σα λήπηα 

αξρηθά επεμεξγάζηεθαλ έξγα δσγξαθηθήο θαη πιεξνθνξήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

δσγξάθν θαη γηα ηνλ ηίηιν πνπ έδσζε ζηνλ πίλαθά ηνπ. Έπεηηα, θάζε παηδί 

μερσξηζηά θιήζεθε λ‟ αθεγεζεί ηελ ηζηνξία πνπ πηζηεχεη φηη απεηθνλίδεη ν πίλαθαο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ πξνθνξηθψλ αθεγήζεσλ πνπ παξήγαγαλ ηα παηδηά έγηλε 
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ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Denhiere θαη έδεημε φηη ηα ζέκαηα πνπ επηιέγνπλ ηα 

παηδηά ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ζπλδένληαη κε ην ζέκα ηνπ έξγνπ δσγξαθηθήο ζ‟ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Αθφκα, θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάιπζε φηη ε ρξήζε ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο ηζηνξίεο κε αθεηεξία έξγα 

δσγξαθηθήο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζρέζεηο ρψξνπ. Σέινο, θαίλεηαη φηη ζην επίπεδν 

ηνπ πξνζσπηθνχ χθνπο, παξά ηηο ζπγθιίζεηο, θάζε αθήγεζε θξαηά ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηεο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηεο ε Μηραινπνχινπ ζπλάγεη επξχηεξα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαηά ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.  

ην ηξηαθνζηφ ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Δπαλζίαο 

ακζαξέινπ θαη ηεο Βαζηιηθήο Βέκε κε ηίηιν Μηα Μνπζεηνζθεπή γηα ηνλ Νενιηζηθό 

Πνιηηηζκό: Πνιπηξνπηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(Πξνζρνιηθή θαη Πξώηε ρνιηθή Ζιηθία). ηελ εξγαζία απηή νπζηαζηηθά 

παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηηνχληαη νη παηδαγσγηθέο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο αξρέο, 

θαζψο θαη νη άμνλεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ παξαγσγή 

κηαο κνπζεηνζθεπήο κε ηίηιν «Πέηξεο, Υψκα, Αλζξψπηλεο Ηζηνξίεο κε Υξψκα». Ζ 

κνπζεηνζθεπή απηή νπζηαζηηθά απνηειεί έλα πνιπηξνπηθφ «θείκελν» γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Νενιηζηθνχ Πνιηηηζκνχ θαη απεπζχλεηαη ζε λήπηα θαη καζεηέο ησλ 

πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Οη ζπγγξαθείο μεθηλνχλ ηελ εξγαζία ηνπο παξνπζηάδνληαο ζχληνκα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νενιηζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεθκεξηψλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηνπ αμία. πλερίδνληαο, αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αξκφδεη ζε ζέκαηα αξραηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηα νπνία ζπλάγνληαη απφ ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο 

ηεο Αξραηνινγίαο, ηηο παηδαγσγηθέο θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαη έξεπλεο, 

θαη ηελ εκπεηξία απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε. Οινθιεξψλνληαο ην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, επεμεγνχλ ηνλ φξν «κνπζεηνζθεπή», παξαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κνπζεηνζθεπήο σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αλαιχνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

κάζεζε κέζσ αληηθεηκέλσλ.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κνπζεηνζθεπήο ηνπο «Πέηξεο, Υψκα, Αλζξψπηλεο 

Ηζηνξίεο κε Υξψκα». θνπφο ηεο ήηαλ λ‟ αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

λενιηζηθνχ αλζξψπνπ φζν θαη ηα αληηθείκελα πνπ θαηαζθεχαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε 

απνθηνχλ λφεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνπζεηνζθεπή, φπσο εμεγνχλ νη ζπγγξαθείο, 

αλαπηχρζεθε σο έλα πνιπηξνπηθφ «θείκελν» ζην νπνίν ζπλδπάδνληαη πνιιαπιά 

ζεκεησηηθά κέζα, θπξίσο αληηθείκελα, νπηηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ θαη, γεληθά, ηφζν 

ιεθηηθά φζν θαη κε ιεθηηθά εξεζίζκαηα, πνπ δηαπιέθνληαη, ζπκπιεξψλνληαη θαη 

αιιειεπηδξνχλ, γηα λα παξαρζεί λφεκα. Ζ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

Μνπζεηνζθεπήο βαζίζηεθε ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπ γηα ηνλ Νενιηζηθφ 

Πνιηηηζκφ θαη ζηελ πνιπαηζζεηεξηαθή αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, θαη 

πεξηέρεη αληηθείκελα θαη πξψηεο χιεο, αλζνιφγην θεηκέλσλ, νπηηθφ δίζθν (CD) κε 

ήρνπο, κνπζηθή θαη ερντζηνξίεο, θσηνγξαθηθφ ιεχθσκα, εθπαηδεπηηθά επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα θαη, ηέινο, νδεγφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Οη ζπγγξαθείο νινθιεξψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ζπκπεξαζκαηηθέο 

παξαηεξήζεηο. Παξαηεξνχλ φηη ε Μνπζεηνζθεπή «Πέηξεο, Υψκα, Αλζξψπηλεο 

Ηζηνξίεο κε Υξψκα» ζπλαληά ηνλ Νενιηζηθφ Πνιηηηζκφ κέζα απφ πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ ηα παηδηά λα ηα πεξηεξγαζηνχλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μέζα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη ηελ επνπηεία ησλ εηθφλσλ 
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ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη θηλεηνπνηεί λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Πξνζθέξεη, επίζεο, ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη εηδηθά ηε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη είλαη έλα καζεζηαθφ πιηθφ πνιπαηζζεηεξηαθφ θαη 

επέιηθην, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα θηλαηζζεηηθέο εκπεηξίεο κέζα ζε κηα 

νκάδα, ην θαζηζηά ηδαληθφ γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη απφιπηα ζπκβαηφ 

κε ηηο επηηαγέο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην Νεπηαγσγείν θαη ηηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Ζ Μνπζεηνζθεπή, ιφγσ ηεο πνιπηξνπηθήο θχζεο 

ηεο, δηεπθνιχλεη δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πνιιέο 

«ζσζηέο» απαληήζεηο θαη πξνζθέξνπλ ηε γλψζε σο αλνηθηφ πξφβιεκα πξνο 

δηεξεχλεζε. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

θαη επηζηεκνληθήο ζθέςεο, ηε ρξήζε ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

ελζπλαίζζεζεο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην πιηθφ σο ελεξγά 

ππνθείκελα πνπ ην «αλαδνκνχλ» θαη, κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλνληαη «ζπλδεκηνπξγνί» 

ηνπ.  

ην ηξηαθνζηφ ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Κνζκά Σνπινχκε 

κε ηίηιν Ο Πνιπηξνπηθόο Κόζκνο ησλ Αξραίσλ Πξαγκάησλ θαη ε Υξήζε ηνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε ηεο Φεθηαθήο Δπνρήο. ηελ εξγαζία απηή ν ζπγγξαθέαο αλαδεηθλχεη ην 

δήηεκα ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ ησλ αξραίσλ πξαγκάησλ θαη θαηαζέηεη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο αμηνπνίεζήο ηεο ζην ζρνιείν.  

Ζ εξγαζία αξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζία ηνπ, ν 

Σνπινχκεο ηεθκεξηψλεη πεηζηηθά φηη ηα αληηθείκελα ηεο αξραηφηεηαο 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ θφζκν κέζσ δηαθνξεηηθψλ «ηξφπσλ», αλάινγα κε ην πψο 

αληηκεησπίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ έξεπλα είηε σο απνιηζψκαηα ηνπ παξειζφληνο, 

είηε σο ηέρλε θαη ζεζαπξνί, είηε σο ζηνηρεία κηαο εηθνλνγξαθεκέλεο αθήγεζεο, 

είηε, ηέινο, σο δεδνκέλα γηα νπνηαδήπνηε αλαπαξάζηαζε ηνπ παξειζφληνο. Απφ ηε 

ζηηγκή, ζπλεπψο, πνπ ε πνιπηξνπηθή ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο αθνξά ηε ρξήζε θαη 

ηε κίμε πνιιψλ ηξφπσλ θαηά ηελ επηθνηλσλία, είλαη αλαπφθεπθηε ε έληαμε ζ‟ απηήλ 

θαη ηνπ θφζκνπ ησλ αληηθεηκέλσλ, σο θαη‟ εμνρήλ λνεκαηνδνηεκέλσλ, αιιά θαη 

λνεκαηνδνηηθψλ νληνηήησλ. Παξάιιεια, απνδεηθλχεη φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα δελ 

είλαη απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηεο ζεκεξηλήο ςεθηαθήο επνρήο θαη ηεο θπξηαξρίαο ζ‟ 

απηήλ ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), αιιά ζηνηρεία 

«πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο» είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ζηνπο αξραίνπο, ήδε, 

πνιηηηζκνχο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν ζπγγξαθέαο ζπδεηά απφ ηε κηα ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο αμηνπνηνχλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ θαη απφ ηελ άιιε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηελ εθπαίδεπζε ε ρξήζε απζεληηθψλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ. 

Γελ παξαιείπεη, βεβαίσο, λα επηζεκάλεη φηη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα θαηά ηελ 

αλαπιαηζίσζή ηνπο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (θπξίσο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ηεο ηζηνξίαο), ηα νπνία θηινμελνχλ θσηνγξαθίεο ηνπο, ράλνπλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηά ηνπο. Απνηεινχλ απιψο ηηο πιηθέο εθείλεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ 

λνεκαηνδνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ηδέεο θαη απνθαιχπηνπλ αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη 

αμίεο ηνπ παξφληνο γηα ην παξειζφλ. Σα κλεκεία εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

κνλνηξνπηθά ζηα ζχγρξνλα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα: λνεκαηνδνηνχλ εμφρσο 

ηνλ πνιηηηζκηθφ ρψξν θαη ηνπ πξνζδίδνπλ εθείλα αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηνλ θαζηζηνχλ αλαγλσξίζηκν θαη ζεκαληηθφ θαη ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε «πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην» ηεο ρψξαο. 
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ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ν Σνπινχκεο δηαηππψλεη κηα πνιχ ζαθή θαη 

ζπγθξνηεκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη απνβιέπεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αξραίσλ πξαγκάησλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ ςεθηαθψλ ππνθαηάζηαηψλ 

ηνπο) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπγθξφηεζεο ηνπ καζεηή σο θξηηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Με 

κηα ζηνρνζεζία πνπ ζα ηείλεη λ‟ αλαδείμεη ηε ζεκαζία ησλ αξραίσλ αληηθεηκέλσλ σο 

κέζσλ γηα αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο 

νπνίεο ηα πιηθά αληηθείκελα πνπ «καξηπξνχλ» ην παξειζφλ ζα εληάζζνληαη ζ‟ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν θνηλσληθφ πιαίζην (context) ρξήζεο, 

ιεηηνπξγίαο ή ζπκβνιηθνχ λνήκαηνο κπνξνχλ λα απνβνχλ εμαηξεηηθά σθέιηκεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα. Σέηνηεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λ‟ 

αληηκεησπίζνπλ ηα αξραία πξάγκαηα σο αθνξκήζεηο πνπ κπνξεί λα παξαπέκπνπλ ζε 

ζχγρξνλα βηψκαηα ησλ καζεηψλ, σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζπγθξφηεζεο 

πξνβιεκάησλ πξνο επίιπζε ή / θαη σο κέζα γηα ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ, 

αληηιήςεσλ θαη αμηψλ γηα ηε ζχγρξνλε πνιηηηζκηθή δηαρείξηζε ηνπ παξειζφληνο. Ο 

πνιπηξνπηθφο θφζκνο ησλ αξραίσλ πξαγκάησλ –ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ζπγγξαθέα– 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα, πάλσ απ‟ φια, γηα κηα κάζεζε ζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

πξαθηηθή, γηα ζπλεηδεηνπνίεζε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ πψο θαη γηαηί 

πηζηεχνπλ απηά πνπ πηζηεχνπλ ή ηνπ πψο θαηαιήγνπλ, ηειηθά, λα πηζηεχνπλ απηά 

πνπ πηζηεχνπλ. Σε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ θαηαζέηεη ν ζπγγξαθέαο πιαηζηψλνπλ 

δχν ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο, δχν ζελάξηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ κε αθεηεξία ηα αξραία αληηθείκελα.  

ην ηξηαθνζηφ πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Ζιία 

Καξαζαββίδε θαη ηεο Μαξίαο Θενδσξαθάθνπ κε ηίηιν Πηπρέο ρεδηαζκνύ, 

Γεκηνπξγίαο θαη Αμηνπνίεζεο ελόο Πνιπηξνπηθνύ Φεθηαθνύ Κεηκέλνπ ζην Πιαίζην 

ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα εξγαζία πνπ εζηηάδεη ζε κηα 

πνιπηξνπηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε. θνπφο ηεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εξγαζία απηή είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ελφο ςεθηαθνχ 

θεηκέλνπ, ζπγθεθξηκέλα ελφο βίληεν, ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδεηαη 

ε ζπιινγηζηηθή θαηαζθεπήο ηνπ βίληεν δίλνληαο έκθαζε ζε πηπρέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζηε δηδαθηηθή-καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

Οη ζπγγξαθείο μεθηλνχλ ηελ εξγαζία ηνπο πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα «ςεθηαθή 

επαλάζηαζε». Αλαθέξνληαη ζηα ςεθηαθά κέζα, φπσο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

Φηάλνπλ, έηζη, θαη ζην ςεθηαθφ βίληεν θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρξήζεηο ηνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, θαη πξηλ εζηηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηε κειέηε ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ νξγαλψζεθε ζηε βάζε ελφο ςεθηαθνχ θεηκέλνπ, ελφο 

βίληεν, πνπ δηακφξθσζε ε Θενδσξαθάθνπ, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη πνιχ 

δηεμνδηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ςεθηαθνχ απηνχ βίληεν. Αηηηνινγνχλ πνιιέο 

επηινγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηνπ κε βάζε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φκσο, παξνπζηάδεη ε εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ θεηκέλνπ, ηνπ βίληεν, δειαδή, πνπ δεκηνπξγήζεθε. Απηή πεξηιάκβαλε: 

(α) ηελ ηκεκαηηθή πξνβνιή ηνπ βίληεν, (β) ηελ θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ην βίληεν ζηελ ηάμε θαη (γ) ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηα λήπηα κε 

αθνξκή αιιά θαη κε βάζε ην βίληεν. Ζ κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ θαηαδεηθλχεη 

φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ κέζνπ (εδψ, ηνπ βίληεν) επέηξεςαλ ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

ηξφπσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ «δηαιφγνπ» ζηελ ηάμε. Σν βίληεν βνήζεζε ζηε 
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δεκηνπξγία κηαο πνιπηξνπηθήο παξνπζίαζεο, ζπλδπάδνληαο πξνθνξηθφ ιφγν 

(αθήγεζε θαη δηαιφγνπο), θηλνχκελε εηθφλα, θπζηθνχο ήρνπο, ρεηξνλνκίεο θηι. θαη 

(β) ζηελ ελζσκάησζε κηαο δηαινγηθήο δηάζηαζεο ζηελ παξνπζίαζε απηή. Ζ 

πνιπηξνπηθή δηαινγηθή απηή παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα σο 

πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηε δηεμαγσγή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο π.ρ. ζρεδίσλ 

εξγαζίαο. 

ην ηξηαθνζηφ έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Γήκεηξαο Αδακίδνπ 

κε ηίηιν Βησκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο, Πνιπηξνπηθόηεηα θαη Υξήζε ησλ Σερλνινγηώλ 

Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ) ζηε Γηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο 

ζην Γπκλάζην – Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε. ηελ εξγαζία απηή ε Αδακίδνπ θαηαζέηεη 

κηα ελδηαθέξνπζα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

πξφηαζήο ηεο ε ζπγγξαθέαο αμηνπνηεί βησκαηηθέο, πνιπηξνπηθέο θαη δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, φπσο θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ηεο 

ππνβνεζνχκελεο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο δψλεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή. Ζ πξνηεηλφκελε πνξεία δηδαζθαιίαο 

παξνπζηάδεηαη πνιχ αλαιπηηθά, φπσο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ νη νκάδεο ησλ καζεηψλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ην ζελάξην. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ ζηε δηδαζθαιία 

ηέηνηεο πξνηάζεηο, αιιά θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπλαληνχλ ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.   

ην ηξηαθνζηφ έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Γηψξγνπ 

Γηαλληθφπνπινπ, ηεο Πνιπμέλεο Μπίζηα, ηεο Μαξίαο Νέδε θαη ηεο Νφηαο εθεξιή 

κε ηίηιν Από ηε Μεηαθνξά ηνπ Πνηεηηθνύ Λόγνπ ζηηο Πνιπκεζηθέο Μεηαθνξέο ησλ 

ΣΠΔ: Μηα Πνιπηξνπηθή Αλαπαξάζηαζε ηεο Τπεξξεαιηζηηθήο Πνίεζεο – Γηδαθηηθό 

Παξάδεηγκα. Οη ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο 

νπνίεο νη ζεκαζηνινγηθέο δνκέο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ πνηεηηθνχ θεηκέλνπ 

(γισζζηθέο επηινγέο θαη απνθιίζεηο ζην ζπληαγκαηηθφ θαη παξαδεηγκαηηθφ άμνλα, 

βησκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, πξνζεηηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ) πξνζιακβάλνληαη 

απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη κεηαπιάζνληαη, κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ 

θσδίθσλ πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ, ζε πνιπηξνπηθφ θείκελν. Γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ 

απηφ, νη ζπγγξαθείο αξρηθά ζπλδένπλ ζεσξεηηθά ηηο ινγνηερληθέο ζεσξίεο ηεο 

αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο κε ηε ζεσξία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, σο 

εθαξκνγή παξνπζηάδνπλ έλα δηδαθηηθφ ζελάξην, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη  καζεηέο 

θαινχληαη λα κεηαγξάςνπλ ην ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα πνπ δηδάζθνληαη ζε 

ειεθηξνληθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εξκελεπηηθέο 

ηνπο εθδνρέο γη‟ απηφ. Ζ πνιπκεζηθή λνεκαηνδφηεζε-αλαπαξάζηαζε ηνπ πνηήκαηνο 

πνπ εηζεγνχληαη νη ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο απηήο ζπγθξνηεί κηα νιηζηηθή 

δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλαγλσζηηθή αληαπφθξηζε 

κε ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο λα κεηαηξέπεη ην έληππν, θιεηζηφ θαη κε επηδερφκελν αιιαγψλ 

ινγνηερληθφ θείκελν ζε ςεθηαθφ, ξεπζηφ θαη, άξα, αλνηθηφ ζε λέεο κνξθέο 

νξγάλσζεο θαη αλαπαξάζηαζεο κε ππεξθεηκεληθά θαη πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαηαζέηνπλ κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα δηδαθηηθή πξφηαζε.  

ην ηξηαθνζηφ φγδνν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Κπξηαθήο 

Αζθηαλάθε κε ηίηιν Βίσκα, Πνιπηξνπηθόηεηα θαη Νέεο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο. ηελ εξγαζία ηεο απηή ε 

ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ησλ πην πξφζθαησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Λνγνηερλίαο γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην 
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κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ κε πξφζθνξν ηξφπν κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. Γηα λα ηεθκεξηψζεη ηε ζέζε ηεο απηή αληιεί 

ζηνηρεία απφ ηα ηζρχνληα Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. θαη ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, ε Αζθηαλάθε παξνπζηάδεη 

σο δηδαθηηθή πξφηαζε έλα ελδηαθέξνλ ζελάξην πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

πνηήκαηνο ηνπ Κ. Καβάθε Ηζάθε ζηελ Α΄ Λπθείνπ. Σν ζελάξην παξνπζηάδεηαη 

ιεπηνκεξψο, φπσο θαη ε πξνηεηλφκελε πνξεία δηδαζθαιίαο θαη αξθεηέο ελδεηθηηθέο 

πνιπηξνπηθέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, αηηηνινγνχληαη φιεο νη επηινγέο 

πνπ έγηλαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζελαξίνπ κε ηελ πξνβνιή ησλ αξρψλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ ην ζηεξίδνπλ.     
ην ηξηαθνζηφ έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηoπ Υξήζηνπ Παξζέλε 

κε ηίηιν Ζ Πνιπηξνπηθόηεηα ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Σάμε. ηελ εξγαζία απηή ν 

ζπγγξαθέαο δηαηππψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη πνιπηξνπηθφηεηα θαη 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε είλαη έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Ζ ζεσξία θαη ε 

πξάμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα. Πνηθίια κέζα θαη ηξφπνη φπσο ε εηθφλα, ν ήρνο (ε κνπζηθή θαη ην 

ηξαγνχδη) αλνίγνπλ λέεο πξννπηηθέο θαηαλφεζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο. Γηα 

λα ηεθκεξηψζεη ηε ζέζε ηνπ ν Παξζέλεο αξρηθά πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εληνπίδεη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο πνπ 

είλαη ζπκβαηέο κε απηή. Σέινο, πξνζπαζεί λα δείμεη πψο ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πνιπηξνπηθά κέζα αιιάδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο 

ξφινπο εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.     

ην ηεζζαξαθνζηφ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Γεκήηξε 

Κνπηζνγηάλλε κε ηίηιν Λόγνη, Μαθξνθείκελα θαη ηξαηεγηθέο θαηά ηελ 

Αλαπιαηζίσζε ηεο Πνιπηξνπηθόηεηαο ζηα Γηδαθηηθά Δγρεηξίδηα λ.ε. Γιώζζαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ. θνπφ ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε δχν εμαηξεηηθά 

πξσηφηππσλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Σν πξψην είλαη ην εμήο: ζε πνην βαζκφ νη ιόγνη (discourses) πνπ δηαπεξλνχλ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο πξνο ην ηη είλαη γιψζζα θαη πψο δηδάζθεηαη (ζηελ πεξίπησζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο) επεξεάδεη ην είδνο αιιά θαη ηελ έθηαζε ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ; Σν δεχηεξν, αθνξά ηνλ ξφιν ησλ 

ζπγγξαθηθψλ νκάδσλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ηελ έθηαζε ησλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ αλαπηχζζνπλ: ηη εηζπξάηηνπλ, ζε πνην βαζκφ θαηλνηνκνχλ ή δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηα επίζεκα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη γηαηί; Γηα ηελ απάληεζε ζηα δχν απηά 

εξσηήκαηα ν ζπγγξαθέαο επηρεηξεί αλάιπζε ζε ηξία ηεχρε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ γηα 

ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, απφ ηε ζεηξά ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηνπ 1985, απφ ηε ζεηξά ηνπ 2001 θαη απφ ηελ πην πξφζθαηε, ηνπ 2006.  

Ο Κνπηζνγηάλλεο μεθηλά ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζεσξεηηθψλ εξγαιείσλ κε βάζε ηα νπνία επηρείξεζε ηελ αλάιπζε ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Γηεπθξηλίδεηαη ν φξνο ιόγνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνλ ρξεζηκνπνηεί 

ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Ο ζπγγξαθέαο αηηηνινγεί γηαηί ην ζρνιηθφ θεθάιαην ησλ 

βηβιίσλ ηεο γιψζζαο απνηειεί θεηκεληθό είδνο θαη αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ησλ 

ζπγγξαθηθψλ νκάδσλ σο ελεξγψλ ζρεδηαζηψλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ, αθνχ ιάβνπλ ππ‟ 

φςε ηνπο φιεο ηηο παξακέηξνπο: αθξναηήξην, δηαζέζηκα ζρέδηα ζην θνηλσληθφ θαη 

επηζηεκνληθφ πεδίν θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ν ζπγγξαθέαο πεξλά ζηελ παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο 

ησλ εγρεηξηδίσλ. Αξρηθά, πξνζεγγίδεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 

1985. Μεηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεχρνπο, ν Κνπηζνγηάλλεο δηαπηζηψλεη 

φηη ε πνιπηξνπηθφηεηα ππνηάζζεηαη ζηε, θαη εμππεξεηεί ηε, βαζχηεξε ηδενινγία πνπ 
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δηαπεξλά ηα πξψηα απηά εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο. 

Παξάιιεια, ελζσκαηψλεη ζηνηρεία απφ ηε ζηξνθή ησλ πξψησλ κεηαδηδαθηνξηθψλ 

ρξφλσλ πξνο πην παηδνθεληξηθέο αληηιήςεηο, θπξίσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

ρξψκαηνο, ηεο επηινγήο ζθίηζσλ θαη γεινηνγξαθηψλ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ 

εγρεηξηδίσλ ηνπ 2001, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη νη ζπγγξαθηθέο νκάδεο εθείλεο 

ηεο ζεηξάο αλέιαβαλ ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο λ‟ αλαλεψζνπλ ηα δηδαθηηθά βηβιία 

ηεο γιψζζαο. Οη ζπγγξαθείο ηνπ γισζζηθνχ κέξνπο ιεηηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξν σο 

ζπληάθηεο (authors), ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ην πιαίζην ηνπ Π.. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη φηη απηά πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο 

ήηαλ ηα ζρέδηα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο απφ ην ίδην ην πεδίν ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Έηζη, πξνζπάζεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ λέα δεδνκέλα πνπ είραλ 

ζρέζε κε ηνλ λέν ιόγν, ηνλ επηθνηλσληαθφ, πνπ απέθηεζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή. Γελ έδσζαλ, φκσο, θακία βαξχηεηα ζηελ ηάζε ηεο επνρήο ηνπο γηα 

απμαλφκελε κίμε ησλ ηξφπσλ, γηα ηνλ ιφγν φηη δελ εθθξάζηεθε θάηη ηέηνην ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ζην νπνίν θηλνχληαλ. Απηφ ην εηζέπξαμε πεξηζζφηεξν ε 

ζρεδηαζηηθή νκάδα, ε νπνία αλέπηπμε κε ηηο επηινγέο ηεο κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή, επηρεηξψληαο λα εθιάβεη ηε ζεκαηηθή ηνπ θάζε θεθαιαίνπ σο αθεηεξία 

γηα δεκηνπξγηθή εκπινθή, γηα δηάινγν, γηα ελζσκάησζε ηνπ θφζκνπ ηεο ηέρλεο, ηνπ 

παηδηνχ θαη ησλ ΣΠΔ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ θηλνχλ ην εγρεηξίδην πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε άιισλ δηδαθηηθψλ παξαδφζεσλ. Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξρε ζην Π.. 

θάπνηνο πεξηνξηζκφο ή θάπνηα θαηεχζπλζε γηα ην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

επέηξεςε ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα λα θηλεζεί κε κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη 

επρέξεηα. Αιιά θαη ε αλεμαξηεζία απηή κπνξεί κφλν λα γίλεη θαηαλνεηή εληφο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο θαη ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ηεο αλαπαξάζηαζεο 

θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σέινο, ε αλάιπζε ηνπ ηεχρνπο ηεο ηξίηεο 

ζεηξάο (ηνπ 2006) νδεγεί ηνλ Κνπηζνγηάλλε ζηε δηαπίζησζε φηη νη ζπληάθηεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα κέξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο, παξ‟ φηη ζηα Π.. δελ αλαθέξεηαη θαλ ν 

φξνο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία πνπ θαηαλνείηαη απνιχησο ζην πιαίζην ησλ 

ιφγσλ πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην νηθείν ειιεληθφ επηζηεκνληθφ πεδίν θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ησλ ζπγγξαθέσλ, κε 

φξνπο ηνπ Fairclough, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο 

ηνπο θαη λα ζηξέςνπλ ηα πξάγκαηα πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.  

Ο ζπγγξαθέαο νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ κε ζπκπεξάζκαηα πνπ, ελψ 

αλαθεθαιαηψλνπλ ην θείκελφ ηνπ, ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ θη έλαλ επξχηεξν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ζεκαληηθέο εμσθεηκεληθέο-ζπγθεηκεληθέο παξακέηξνπο θαηά ηε 

κειέηε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Χο βαζηθέο ηέηνηεο 

παξάκεηξνη πξνηάζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν: ν ξφινο ησλ επηζηεκνληθψλ 

παξαδφζεσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιφγνπο· νη εμειίμεηο 

ζην επηζηεκνληθφ πεδίν θαη, ηέινο, νη πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί λα επηδείμνπλ νη 

θνηλσληθνί πξσηαγσληζηέο (ζπγγξαθείο εγρεηξηδίσλ), κε δεδνκέλεο ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο παξακέηξνπο. 

ην ηεζζαξαθνζηφ πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ Διεπζέξηνπ 

Βεθξή κε ηίηιν Ζ Αμηνπνίεζε ηεο Δηθόλαο ζηα Γηδαθηηθά Βηβιία ηεο Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο ζην Γπκλάζην, ζην Πιαίζην ηεο Δπηθνηλσληαθήο Πξνζέγγηζεο ηεο Γιώζζαο. 

Ο ζπγγξαθέαο επηδηψθεη λα εμεηάζεη θξηηηθά ηελ αμηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ζε επίπεδν 

παηδαγσγηθήο ξεηνξηθήο, φπσο απνθξπζηαιιψλεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη ηα βηβιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ζε επίπεδν δηδαθηηθήο 

πξάμεο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη απφ ηε δνκή ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, απφ ηε θχζε 
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ησλ εηθνληζηηθψλ θεηκέλσλ, ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κ‟ απηά ηα 

θείκελα θαη ηηο νδεγίεο γηα θάζε ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ηελ πξνζέγγηζή ηνπ αμηνπνηεί παξαδείγκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

βηβιία πνπ εμέδσζε ν Ο.Δ.Γ.Β., γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζην 

Γπκλάζην, ην 1984, 1986, 2001 θαη ην 2006. 

Ο Βεθξήο μεθηλά ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ πεξηγξάθνληαο ηε ζέζε ηεο 

εηθφλαο ζηα πξψηα γισζζηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ (εθδφζεηο 1984 θαη 1986). 

Γηαπηζηψλεη φηη ήδε απφ ηφηε νη ζπληάθηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαίλεηαη φηη 

είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εηθφλαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο 

ηνπ καζεηή θαη ζε πνιιέο ελφηεηεο αμηνπνηνχλ αζθήζεηο επί ηε βάζεη εηθφλσλ. 

Τπάξρεη, κάιηζηα, ε ηάζε λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε εηθφλα σο αθνξκή γηα 

ηελ παξαγσγή ιφγνπ.  

Πξνρσξψληαο ηε κειέηε ηνπ ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 2001, επηζεκαίλεη φηη ην λέν 

ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε είλαη ε έλλνηα ηνπ «νπηηθνχ αθεγήκαηνο». Σα νπηηθά 

αθεγήκαηα, φκσο, πνπ κε ζπλέπεηα αξζξψλεη ν επηκειεηήο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο, δελ αμηνπνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

εηθφλεο, δειαδή, εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ζηα 

πξνεγνχκελα δηδαθηηθά βηβιία: αμηνπνηνχληαη πάιη σο αθνξκή γηα ηε γξαθή 

έθζεζεο ή ελφο ηίηινπ ή κηαο ιεδάληαο.  

ηε ζπλέρεηα, ν ζπγγξαθέαο πξνζεγγίδεη θξηηηθά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ 

ησλ ηεζζάξσλ ζπγγελψλ ξφισλ ηνπ αλαγλψζηε, θαηά ηνπο A. Luke θαη P. Freebody, 

ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ (2006) θαη θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε 

φηη, παξά ην γεγνλφο πσο ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζπλνκηιεί κε ελδηαθέξνπζεο 

επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ ρψξν ηεο 

θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο θαη ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ζέηεη έλα δηαθνξεηηθφ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο πνπ κπνξεί λα γνληκνπνηήζεη 

ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε θαη λα δψζεη ζην άκεζν κέιινλ λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζην πξαθηηθφ επίπεδν, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα, δελ ηνπνζεηνχλ ηνλ καζεηή σο έλαλ πνιπδχλακν αλαγλψζηε.  

Ο Βεθξήο νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηαιήγνληαο ζε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε επίπεδν ξεηνξηθήο ησλ 

εηθφλσλ-πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη νη 

ηξεηο ζεηξέο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ είλαη ε «κε απζεληηθή» ρξήζε ησλ θεηκέλσλ. Σα 

θείκελα ρξεζηκεχνπλ είηε σο «δεμακελή άληιεζεο δεδνκέλσλ» γηα ηελ έθζεζε είηε 

σο δεμακελή άληιεζεο γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζ‟ αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. Γελ 

απνηεινχλ, φκσο, θαηά θαλφλα, αληηθείκελα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο θαζ‟ εαπηά, 

νχηε ηζφηηκνπο ζπλνκηιεηέο, αθνχ παξαηίζεληαη απνζπαζκαηηθά θαη 

δηαζθεπαζκέλα. Σα θείκελα, αζπλερή θαη πνηθίια, νδεγνχλ ηνλ καζεηή ζηνπο 

γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, πνπ απνηππψλνληαη ζην παξαδνζηαθφ 

ηξίπηπρν: Έθζεζε, Γξακκαηηθή, πληαθηηθφ. Απηά ηα θείκελα δχζθνια 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάγλσζε ησλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ ηνπο, ηελ 

ίδηα, δειαδή, ηελ πθή ηνπ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κ‟ απηφ θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε ζπλνιηθή θνηλσληθή δξάζε. 

Σέινο, ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηηο αληηθάζεηο πνπ επηζήκαλε 

κεηαμχ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο θαη ξπζκίζεσλ ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο. Θεσξεί φηη ε ξεηνξεία ησλ ζηφρσλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γη‟ απηφ, σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

εηθνληζηηθψλ-πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ, παξαηεξείηαη κηα κεγάιε εμέιημε θαη 

κεηαηφπηζε κε ελδηαθέξνπζεο ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο, αιιά πνιχ κηθξφηεξε θαη φρη 
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ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζε επίπεδν ξπζκίζεσλ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, δηαπίζησζε 

πνπ καο παξαπέκπεη επηηαθηηθά ζην θαίξην δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

ην ηεζζαξνθνζηφ δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Άλλαο 

Παξαζθεπαΐδε, κε ηίηιν Ζ Πξνζέγγηζε ησλ Πνιπηξνπηθώλ Κεηκέλσλ ζηα ρνιηθά 

Δγρεηξίδηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γπκλαζίνπ: Κξηηηθή Θεώξεζε. Πξφθεηηαη 

γηα κειέηε πνπ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο απφ ηα γισζζηθά 

εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ. Ζ ζπγγξαθέαο μεθηλά απφ ηε δηαπίζησζε φηη ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα έρνπλ πιένλ εληαρζεί ζηα λέα γισζζηθά εγρεηξίδηα (2006 θ.ε.) 

θαη αμηνπνηνχληαη δηδαθηηθά κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηα πιαίζηα δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο 

είλαη λα πξνζεγγίζεη ην εξψηεκα ζε πνην βαζκφ εμεηάδνληαη ηα πνιπηξνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεηκέλσλ απηψλ ή, αληίζεηα, παξαβιέπεηαη ε πνιπηξνπηθφηεηα 

σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο θαη αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία απνθιεηζηηθά ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γιψζζαο θαη ηνπ γισζζηθνχ λνήκαηνο.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο ε ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν εδξάδεη ηε κειέηε ηεο. Δίλαη απηφ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη 

ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ παξνπζηάδεη είλαη θνηλσληνγισζζνινγηθή 

θαη γισζζνδηδαθηηθή. ην δεχηεξν θαη θχξην κέξνο κειεηά νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν 

αλαπιαηζίσζεο ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζηα γισζζηθά εγρεηξίδηα ηνπ 

Γπκλαζίνπ κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγηψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

αληίζηνηρα βηβιία ηνπ θαζεγεηή. πγθεθξηκέλα, ε ζπγγξαθέαο επηρεηξεί, κέζα απφ 

θξηηηθή αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζθηαγξάθεζε ζην 

πξνεγνχκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο, κειεηψληαο δχν δηδαθηηθά παξαδείγκαηα απφ 

ην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, λα ζπδεηήζεη ζε πνην βαζκφ ππάξρεη ε ινγηθή ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ εγρεηξηδίνπ, πνπ ππνβάιινπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ. 

Μεηά ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξεί, ε ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη ζε θάπνηα 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Σα πνιπηξνπηθά θείκελα αμηνπνηνχληαη δηδαθηηθά κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηα γισζζηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θάζε ππνελφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη αιιά θαη ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ 

καζήκαηνο. Έηζη, φηαλ ηα θείκελα απηά ζπλαληψληαη ζε ππνελφηεηεο φπνπ 

εμεηάδνληαη γισζζηθά θαηλφκελα, ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

ηνπο κέξνπο, ρσξίο, φκσο, λ‟ απνθιείεηαη θαη ε ζπλεμέηαζε ηνπ εηθνληζηηθνχ κέξνπο 

ηνπο, φηαλ απηφ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ εμέηαζε γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ. 

ηαλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα αμηνπνηνχληαη σο αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη 

πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε θάπνην ζέκα, ηφηε ζπλνδεχνληαη απφ 

εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πνιπηξνπηθή πξνζέγγηζή ηνπο θαη δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ ηνπο κφλν κέξνπο. Γεληθφηεξα, ζηα ππφ 

εμέηαζε εγρεηξίδηα θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη κηα πην δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ην 

θείκελν θαη ηελ επηθνηλσλία, ρσξίο, φκσο, λα έρεη αιιάμεη ν γισζζνθεληξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ καζήκαηνο ή λα εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ζπκβάζεηο ησλ κε γισζζηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ίδηα ζπζηεκαηηθφηεηα κε 

ηελ νπνία εμεηάδνληαη ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο γιψζζαο. 

ην ηεζζαξαθνζηφ ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Άλλαο 

Φηεξληάηε κε ηίηιν Σα Πνιπηξνπηθά Κείκελα θαη ε Δπεμεξγαζία ηνπο ζην Γισζζηθό 

Μάζεκα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ζε 

πνην βαζκφ ε πνιπηξνπηθφηεηα γίλεηαη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Δηδηθφηεξα, ε 



 75� 

Φηεξληάηε πξνζπαζεί λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν ε επηινγή θεηκέλσλ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο-επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα εληάζζνληαη ζηελ πνιπηξνπηθή 

ινγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Ζ ζπγγξαθέαο μεθηλά ζέηνληαο έλαλ ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ αθνξά ηε 

δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζην ζχγρξνλν πνιπηξνπηθφ επηθνηλσληαθφ 

ηνπίν. Αθνχ νξίζεη ηηο έλλνηεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ 

αθνινπζψληαο ην θείκελν-καληθέζην ηεο Οκάδαο ηνπ Νένπ Λνλδίλνπ, ζπδεηά ην 

δήηεκα ηεο ζέζεο ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο ζην ζρνιείν.  

ην δεχηεξν θαη θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο ε Φηεξληάηε παξνπζηάδεη ηελ 

έξεπλα πνπ δηελήξγεζε γηα λα κειεηήζεη πψο εκθαλίδεηαη θαη πψο πξνζεγγίδεηαη ε 

πνιπηξνπηθφηεηα ζηα ηζρχνληα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο γιψζζαο ησλ έμη ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, ηελ απαζρφιεζαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

φπσο: ζε ηη πνζνζηφ εκθαλίδνληαη πνιπηξνπηθά θείκελα γηα θαηαλφεζε-

επεμεξγαζία, γηα ηη είδνπο πνιπηξνπηθά θείκελα πξφθεηηαη, ζε πνην βαζκφ γίλεηαη 

εμέηαζε ησλ θεηκέλσλ απφ πνιπηξνπηθή άπνςε (αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο, ζηα κέζα 

ησλ ηξφπσλ, ζηνπο πφξνπο ησλ ηξφπσλ), πνηεο εηθνληζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

πξνζεγγίδνληαη, ζε ηη πνζνζηφ εκθαλίδνληαη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 

πνιπηξνπηθψλ θείκελσλ, αλ παξέρεηαη ε αλάινγε ζηήξημε/θαζνδήγεζε (φζνλ αθνξά 

ηα κέζα ή ηνπο πφξνπο ησλ ηξφπσλ) γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Γηα ηελ απάληεζε ζηα 

εξσηήκαηα απηά, ε Φηεξληάηε επηρεηξεί ηε δηακφξθσζε θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο 

θαη αλάιπζεο γηα ηα θείκελα πξνο θαηαλφεζε-επεμεξγαζία θαη ηηο αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ππφ εμέηαζε εγρεηξίδηα. ην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη ε κεγαιχηεξε 

ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο: ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηεγνξηψλ αλάιπζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο σο αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ ζπγγξαθέαο νπζηαζηηθά δηακνξθψλεη έλα εξγαιείν αλάιπζεο, 

ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία νπηηθνχ θαη γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ απφ ηελ μέλε 

βηβιηνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηππψλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε 

πνζνζηά θαη γξαθήκαηα.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα πνπ εμεηάζηεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξέρνπλ ελδείμεηο φηη 

έρεη θαηαβιεζεί απφ ηηο ζπγγξαθηθέο νκάδεο αμηφινγε πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ απφ άπνςε πνζνζηνχ θαη απφ άπνςε παξνπζίαζεο 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ κέζσ ηεο πνηθίιεο δηαρείξηζεο ηνπ κέζνπ. 

Γίλεηαη, φκσο, πεξηνξηζκέλε ρξήζε πνηθηιίαο ηξφπσλ θαη κέζσλ, εμέηαζεο πφξσλ 

θαη κέζσλ, επεμεξγαζίαο κέζσ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη εηθνληζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

άξα, ζπλνιηθά, γίλεηαη πεξηνξηζκέλε εμέηαζε ησλ ηξφπσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα θείκελα. ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ έρεη 

θαηαβιεζεί, επίζεο, ζεκαληηθή πξνζπάζεηα φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηνπο θαη ηε 

ζηήξημε γηα ηε ρξήζε κέζσλ, πφξσλ θαη ηξφπσλ είηε κε άκεζε (εθθψλεζε) είηε κε 

έκκεζε (πξνεγνχκελε δηδαζθαιία, κεηαζρεκαηηζκφο ηξφπσλ) θαζνδήγεζε. 

Χζηφζν, νη απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη κέηξηεο, φζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ θαη ηε ρξήζε πνηθηιίαο ηξφπσλ 

θαη κέζσλ.  

Ζ ζπγγξαθέαο θιείλεη ηελ εξγαζία ηεο επηζεκαίλνληαο φινπο εθείλνπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ πηεζηηθά θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ εγρεηξηδίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε πνιπηξνπηθφηεηα ζ‟ απηά: ε απνπζία ζηφρνπ πνπ λ‟ 
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αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην έληππν δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Γιψζζαο γηα ην Γεκνηηθφ, ε 

πξνζκνλή θάιπςεο ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ απφ ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ είρε πξνθεξπρζεί παξάιιεια κε ην έληππν πιηθφ, ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθά ζέκαηα, φπσο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ δηελεξγεζεί δηεζλψο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 

ην ηεζζαξαθνζηφ ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Νηίλα θαη ηεο Αξεζηνχιαο Κνπθνπξίθνπ κε ηίηιν Ζ Παξαγσγή 

Πνιπηξνπηθώλ Κεηκέλσλ ζηα Νέα ρνιηθά Δγρεηξίδηα ηεο Γιώζζαο ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ. Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα εξγαζία δηεξεχλεζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη ηα εγρεηξίδηα γηα ην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κειεηψληαη νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζε απηά 

γηα παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

Οη ζπγγξαθείο, Νηίλαο θαη Κνπθνπξίθνπ, ζηελ εξγαζία ηνπο απηή παξνπζηάδνπλ 

ηελ έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ γηα λα ειέγμνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ηζρχνληα 

εγρεηξίδηα δίλνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην 

πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηέγξαςαλ θαη ηαμηλφκεζαλ 

φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία 

ηνπ Μαζεηή θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηψλ ηεο Γιψζζαο, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, θαη αθνξνχλ εηδηθά θαη κφλν ζηε δφκεζε γξαπηνχ θεηκέλνπ 

απφ ηνπο καζεηέο κέζα ζε επξχηεξεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, 

θαηεγνξηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ηάμεο κε βάζε ην είδνο 

θεηκέλνπ (genre) πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ. Σέινο, πξνρψξεζαλ ζε 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ηάμεσλ γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα λέα 

εγρεηξίδηα αμηνπνηνχλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ψζηε λα δνζεί επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ πεγψλ 

λνήκαηνο. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, νη ζπγγξαθείο ζπλάγνπλ 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα: ζηα βηβιία γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ππάξρεη κία 

επξεία πνηθηιία παξαγσγήο θεηκεληθψλ εηδψλ θαη γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

ψζηε νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, παξφιν πνπ θάηη ηέηνην δελ 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. Ζ ρξήζε 

άιισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ, πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ, γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε 

ηνπ λνήκαηνο φκσο είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπίζεο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

απαηηνχληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία. 

Σν 88,9% ησλ θεηκέλσλ παξάγεηαη κε ην ζπλδπαζκφ γξαπηνχ ιφγνπ θαη εηθφλαο, 

ελψ ην 96,6% απηψλ παξάγνληαη ζην ραξηί κε ην ρέξη. Οη ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ 

ηελ θπξηαξρία ηεο γιψζζαο ζην ζεκεησηηθφ ηνπίν πνπ δηακνξθψλνπλ ηα γισζζηθά 

εγρεηξίδηα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ δε ιακβάλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ππφςε νη 

πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ησλ παηδηψλ, νη ζρεηηθέο κε ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ.  
ην ηεζζαξαθνζηφ πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Θενδψξαο 

Κάββνπξα-ηζζνχξα κε ηίηιν Πνιπηξνπηθόηεηα θαη Ηζηνξηθή θέςε. Βαζηθφ ζθνπφ 

ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί ε αλάδεημε πηπρψλ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο 

θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο. Σν ζέκα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο απνπζηάδνπλ 

απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία απφπεηξεο ηέηνησλ ζπλδέζεσλ. Ζ ζπγγξαθέαο 

ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ν δηαθνζκεηηθφο ξφινο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε, εθηφο 
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θάπνησλ εμαηξέζεσλ, ζεκεησηηθψλ πφξσλ άιισλ πέξα απφ ηε κνλνηξνπηθή ηζηνξηθή 

«αθήγεζε» γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, ζηεξνχλ απφ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία επθαηξίεο ηζηνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ θαη πνιπγξακκαηηζκνχ θαη 

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο ζπγθξνηεκέλσλ λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηζηνξηθήο 

ζθέςεο ελαξκνληζκέλεο κε ηελ επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο. 

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ηεο ε ζπγγξαθέαο, αθνχ νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ηζηνξηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, πξνρσξεί ζ‟ απηήλ ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

Οινθιεξψλνληαο ην πξψην απηφ ζεσξεηηθφ κέξνο, ηεθκεξηψλεη ηελ αμία ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο ζην πεδίν ηεο ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο. Δλψ, φκσο, ζηε ζεσξία 

θαίλεηαη εχινγε ε αμία απηή, ε πξάμε έρεη λα επηδείμεη, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

ζπγγξαθέαο, απνθιεηζκφ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηα 

ζέκαηα ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Παξάιιεια, νη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο θαη κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη επίζεο 

απνζαξξπληηθέο. Ζ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαίλεηαη φηη πξνσζεί ηελ απνκλεκφλεπζε 

κνλνκεξψλ εξκελεηψλ θαη ζπρλά ζηεξενηππηθψλ «αθεγήζεσλ» θαη ζηεξεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο λνήκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπγθξνηεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε πνιχκνξθνπ ηζηνξηθνχ θαη άιινπ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ. κσο κέζα ζ‟ απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, ε Κάββνπξα επηζεκαίλεη θαη 

παξνπζηάδεη δχν πεξηπηψζεηο δηδαθηηθψλ πιηθψλ (ελφο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη 

ελφο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο) πνπ απνηεινχλ εμαηξέζεηο, αθνχ 

θαηαθέξλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, δίλνληαο λέεο πξννπηηθέο 

ζηε δηδαζθαιία.  

ην ηεζζαξαθνζηφ έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εξγαζία ηεο Μαξίαο 

Κεξακπδά θαη ηνπ Αξγχξε Κπξίδε κε ηίηιν Σα Μ.Μ.Δ. σο Αληηθείκελν Γηδαζθαιίαο 

ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ: Δθπαηδεπηηθό Τιηθό θαη Πνιπηξνπηθόηεηα. 

Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα εξγαζία δηεξεχλεζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα. Απηή ηε θνξά εμεηάδνληαη ηα εγρεηξίδηα γηα ην κάζεκα Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, σο πνιπηξνπηθέο θαηαζθεπέο.  

Οη ζπγγξαθείο μεθηλνχλ ηελ εξγαζία ηνπο πξνζεγγίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Μειέηεο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ έξεπλά ηνπο ζηε ζπλάθεηα πνπ παξνπζηάδεη ην 

ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα ΜΜΔ. Ζ Κεξακπδά θαη ν Κπξίδεο επέιεμαλ, ινηπφλ, έλα δείγκα 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην «Δπηθνηλσλία 

- Δλεκέξσζε – Μ.Μ.Δ.» απφ ην βηβιίν καζεηή ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ηεο Α΄ 

Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη ην αληίζηνηρν θεθάιαην απφ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Σν 

πεξηερφκελν πνπ επηιέρζεθε κειεηήζεθε πνζνηηθά (πφζνη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

εκθαλίδνληαη θαη κε ηη ζπρλφηεηα) αιιά θαη πνηνηηθά (ζρέζε ηνπ ιεθηηθνχ κε ηνλ 

εηθνληζηηθφ ηξφπν, βαζκφο πνιπηξνπηθφηεηαο θ.ά.). 

Χο κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο νη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ γισζζηθψλ θεηκέλσλ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λόγνπ 

(Critical Discourse Analysis), έηζη φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαη νξηνζεηεζεί απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δμεγνχλ φηη ε Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ αλαιχεη ηε γισζζηθή 

επηθνηλσλία κε ζηφρν λ‟ αλαθαιχςεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ νηθνδνκνχληαη ζ‟ απηήλ, δειαδή εμεηάδεη πψο ν ιφγνο (σο 

δηαιεθηηθή ζρέζε γιψζζαο-θνηλσλίαο) ζπκβάιιεη ζηε δηαηψληζε ή/ θαη ηελ αιιαγή 

ηεο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, γηα αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ, νη ζπγγξαθείο 

θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε ηεο ζεκεησηηθήο κεζφδνπ, ε νπνία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα 

ηελ αλάιπζε νπηηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ζεκεησηηθή κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νηηδήπνηε 
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κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζεκαίλεη θάηη. Αθφκε θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ καδηθψλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο ζε νπνηνδήπνηε «θείκελν», πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ, θηικ, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, άξζξσλ 

ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, αθηζψλ θαη δηαθεκίζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηηο αλαιχζεηο πνπ έθαλαλ ζην πιαίζην 

ηεο έξεπλάο ηνπο. Κη εδψ θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο: παξνπζηάδεη θαηεγνξίεο αλάιπζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο 

ζ‟ έλα ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ελψ ηαπηφρξνλα αμηνπνηεί ηξφπνπο αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ 

πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην εγρεηξίδην γηα ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη (εδψ, ηα 

Μ.Μ.Δ.). 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ. ζνλ αθνξά ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ ππφ 

εμέηαζε εγρεηξηδίνπ, δηαπηζηψλνπλ φηη απηή πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ζπλδπαζκφ 

ιφγνπ θαη παξαδνζηαθνχ/παηδφκνξθνπ ζθίηζνπ. Παξ‟ φιν πνπ ην αληηθείκελν ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη ηα Μ.Μ.Δ., ην βηβιίν δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα κέζα απηά, αιιά νχηε θαη πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ηε ρξήζε 

ηέηνησλ ηξφπσλ κέζα ζηελ ηάμε. Οη ζηφρνη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο δελ 

θαίλεηαη λα επηηπγράλνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά πιηθά. εκαληηθέο 

απνπζίεο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ ιφγν ηνπ εγρεηξηδίνπ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ επνρή 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νη ιέμεηο απηέο απνπζηάδνπλ 

απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο νδεγεί ζην γεληθφηεξν 

ζπκπέξαζκα φηη, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ αγσγή ζηα Μ.Μ.Δ., ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη εμαθνινπζνχλ λ‟ αληηκεησπίδνπλ ηα 

Μ.Μ.Δ., θαη θπξίσο ηελ ηειεφξαζε, σο έλα κέζν ην νπνίν πξέπεη λα κάζνπκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ψζηε λ‟ απνθχγνπκε ηηο αξλεηηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. ε κηα 

θνηλσλία πνπ ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα πιήζνο πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ, ην ζρνιείν δελ κπνξεί λ‟ αξθείηαη ζηα ζηαηηθά ζθίηζα ελφο εγρεηξηδίνπ 

νχηε ζ‟ έλα ζηείξν δηδαθηηζκφ. Αληίζεηα, νθείιεη λα εκπινπηίζεη ηε δηδαζθαιία κε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θξηηηθή αλάιπζε πνηθίισλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ. 
 

Πξηλ θιείζνπκε ηελ εηζαγσγή απηή, ζα ζέιακε λα θάλακε κηα βαζηθή 

επηζήκαλζε. ‟ φιν ην βηβιίν έρεη ζπκβαηηθά ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ην αξζεληθφ 

γέλνο νπζηαζηηθψλ ησλ νπνίσλ ζα ζέιακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηαπηφρξνλα θαη ην 

αληίζηνηρν ζειπθφ ηνπο. Γξάθνπκε, δειαδή, κφλν, γηα παξάδεηγκα, καζεηήο, ελψ ζα 

ζέιακε λα γξάςνπκε καζεηήο/καζήηξηα. Ζ επηινγή απηή ππαγνξεχηεθε απφ ιφγνπο 

νηθνλνκίαο ηνπ βηβιίνπ, γηα λα κε κεγαιψζεη θη άιιν ν φγθνο ηνπ.  

Θα ζέιακε, επίζεο, λα επραξηζηήζνπκε ηνπο εθιεθηνχο ζπλαδέιθνπο, Αγγειηθή 

Πνιχδνπ γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο Γηεπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ Βίσκα, Μεηαθνξά θαη Πνιπηξνπηθόηεηα: Δθαξκνγέο ζηελ Δπηθνηλσλία, 

ηελ Δθπαίδεπζε, ηε Μάζεζε θαη ηε Γλώζε θαη Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν γηα ηε 

γισζζηθή επηκέιεηα ησλ αγγιηθψλ πεξηιήςεσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ. 

Δπραξηζηνχκε επίζεο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο καο θνηηεηέο γηα ηε 

βνήζεηά ηνπο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ. 

Σέινο, ζα επρφκαζηαλ κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ν αλαγλψζηεο λα 

έρεη, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, δηεπξχλεη ηνλ γλσζηηθφ θαη ζπγθηλεζηαθφ-

παξσζεηηθφ ηνπ νξίδνληα ζηα δεηήκαηα ηνπ βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πνιπηξνπηθφηεηαο. Θα επρφκαζηαλ, επίζεο, ε ξηδνζπαζηηθή ζέζε φηη ε πνιπηξνπηθή 

δεκηνπξγία θαη ζχλζεζε δελ είλαη απιά κηα δηαθνζκεηηθή ηέρλε φπνπ νη εηθφλεο, νη 

ιέμεηο, ε κνπζηθή θ.ά. ζπλδπάδνληαη απιά κεηαμχ ηνπο, αιιά είλαη θάηη πνπ 
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εκπινπηίδεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ηνπ λνήκαηνο, λα 

πξνβιεκαηίζεη ηνλ αλαγλψζηε λα ηε δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ, ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

θαη πνιχπιεπξα. Σν ιέκε απηφ γηαηί θαη εκείο, καδί κε πνιινχο άιινπο 

ζπλαδέιθνπο, ππνζηεξίδνπκε φηη κηα θαιή πνιπηξνπηθή δεκηνπξγία, κέζσ ηεο 

κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο «πιεμίκαηνο» (“braiding”) ή 

«ελνξρήζηξσζεο» (“orchestration”), παξάγεη έλα δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ 

ζχζηεκα λνήκαηνο, έλα νιηζηηθφ ζπιινγηθφ θείκελν κε λνήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηα λνήκαηα ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο ησλ επηκέξνπο ηνπ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ή 

ηξφπσλ. Μ‟ άιια ιφγηα, ε πνιπηξνπηθφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη, φρη απιά έλαλ 

θαηλνχξγην ηξφπν δεκηνπξγίαο λνήκαηνο, αιιά έλα δηαθνξεηηθφ είδνο λνήκαηνο πνπ 

ρξεηάδεηαη ηα αλάινγα εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξφζιεςή ηνπ. Έηζη, ζην 

βηβιίν απηφ, ζπδεηψληαο θξηηηθά ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο 

δπλαηφηεηεο ησλ πξσηνγελψλ κέζσλ θαη δεπηεξνγελψλ (δηακεζνιαβεκέλσλ) 

αλαπαξαζηάζεσλ, ζηνρεχνπκε λ‟ αλαπηχμνπκε έλα βαζηθφ πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηα φξηα, ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

βηψκαηνο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο, 

εθπαίδεπζεο, κάζεζεο θαη γλψζεο. 
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