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SOCIO-POLITICAL ISSUES

H ανάλυση ενός
γεγονότος μέσα από
τον πολυσημικό λόγο
των εφημερίδων:
Μία μεθοδολογική και
πολιτική προσέγγιση του
Δεκέμβρη του 2008

Μαριάννα Ψύλλα Πάντειο Πανεπιστήμιο mpsilla@hotmail.com
Δημήτριος Σεραφής Πάντειο Πανεπιστήμιο serafisdimitris@gmail.com

Abstract
December of 2008 was an event with multiple meanings both at the socio-political
field and that of the print media discourse. Though its narration, the mediated event
constitutes a “construction” with communication dimensions, since it becomes subject
of a process which obtains historicality and temporality through social production and
identification that incurs. Specifically, we study the discourse of newspapers ‘Eleftherotypia’ and ‘I Kathimerini’ during the period 08-22/12/2008. Through the establishment of a multimodal framework that draws on different approaches we aim to deconstruct the attempts of the two newspapers to construct the reality of the days and
to legitimize their ideological direction within the power relations they are involved.

Keywords
December of 2008 , print multisemiotic media discourse , ideology , power
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Εισαγωγή
Ο Δεκέμβρης του 2008, αποτέλεσε ένα μη αναμενόμενο κοινωνικοπολιτικό γεγονός κι
ένα δημόσιο χώρο, ‘κατασκευασμένο’ από τις τότε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Εστιάζοντας στη μελέτη του πολυσημικού λόγου των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, ισχυριζόμαστε ότι η διαμεσολάβηση ενός γεγονότος από τα ΜΜΕ δημιουργεί μια νέα διάσταση
του, καθώς «δημιουργούν ένα συμβολικό χώρο εντός του οποίου πραγματοποιείται η
μετάφραση του κοινωνικού γεγονότος και η εκ νέου απόδοσή του με πρόσθετες προεκτάσεις και νοηματοδότηση» (Ψύλλα, 2010, σ. 24). Μετάφραση μέσω της οποίας επιχειρείται η κατασκευή των γεγονότων ανάλογα με τις ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις του
ΜΜΕ και τις σχέσεις εξουσίας στις οποίες εμπλέκεται στο δημόσιο χώρο.
Θεωρητικές-Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Η δολοφονία Γρηγορόπουλου και οι δράσεις που ακολουθούν, συγκροτούν ένα συνεχώς
διαμορφούμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, αναδύοντας αντιλήψεις και στάσεις που
τροποποιούν το τότε πλαίσιο «κανονικότητας». Η αγανάκτηση για το θάνατο, αλλά και
η αγωνία της κοινωνικής πλειοψηφίας ξεσπούν μπροστά στο διαφαινόμενο, δυσοίωνο
μέλλον λόγω της τότε εμφανιζόμενης κρίσης. Ο «Δεκέμβρης» καθίσταται ένα γεγονός
πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα λόγω του ιδιαίτερου μωσαϊκού δρώντων
υποκειμένων, μορφών δράσης και έκφρασης καταφέρνοντας να αναδιαμορφώσει τη συζήτηση που διεξάγεται στο δημόσιο χώρο.
Τα ΜΜΕ και ειδικότερα ο έντυπος λόγος, στον οποίο εστιάζεται η ανάλυσή μας, γίνονται αντιληπτά ταυτόχρονα ως φορείς και κοινότητες λόγου1.
Η δράση τους ως φορείς λόγου επιχειρεί να διεμβολίσει τις αντίθετες οπτικές, εμπλέκοντάς τα σε ένα πλέγμα άσκησης εξουσίας, που αποτελεί «έναν τρόπο για τους μεν να
δομήσουν το πεδίο δυνατής δράσης των δε» (Foucault, 1991, σ. 95), ενώ ως κοινότητες
λόγου συντίθενται από σχέσεις εξουσίας, διαπερνώνται από ιδεολογικές οπτικές και εντός
τους διεξάγεται διαπάλη αντιτιθέμενων στρατηγικών-τακτικών που καθορίζουν τον εκφερόμενο λόγο. Ο έντυπος λόγος επιχειρεί να κατασκευάσει λεκτικά ένα νέο ιδεολογικοποιημένο γεγονός αντιπαραθέτοντάς το στα αντιτιθέμενά του και η παραπάνω κατασκευή
και αντιπαράθεση διαμορφώνει το χώρο των ΜΜΕ ως ιδεολογικό, ενώ το «ιδεολογικό
παιγνίδι» εκτυλίσσεται και εντός τoυς, διαμορφώνοντας ένα αντιφατικό corpus που υπηρετεί το σκοπό της κυριαρχίας τους.
Η διεπιστημονική προσέγγισή μας στόχο έχει την ανάλυση του πολυσημικού έντυπου
λόγου οδηγώντας στην διαμόρφωση κριτηρίων για την αποδόμηση των ιδεολογικών
νορμών και των σχέσεων εξουσίας που αναδεικνύονται μέσω αυτού. Η διεπιστημονικότητα2, «προσέγγιση η οποία επιτυγχάνεται όταν η έρευνα πάνω σε ένα επιστημονικό πεδίο
συνθέτει διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και δημιουργεί νέες, ολιστικές» (Wodak
& Weiss, 2003, σ. 18), μας επιτρέπει την χρήση εργαλειών διαφόρων επιστημονικών
πεδίων ενταγμένα στη μελέτη του λόγου.
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Όπως αναφέρει η Wodak (1996, σ. 17-8), «οι κοινωνικές διαδικασίες συγκροτούν
τον λόγο και, αντιστρόφως, ο λόγος τις συγκροτεί με τη σειρά του. Ως συνέπεια, τα
κοινωνικά προβλήματα και οι επακόλουθες συγκρούσεις λόγω των συμφερόντων των
κοινωνικών ομάδων δημιουργούν σχέσεις εξουσίας που κατασκευάζονται λεκτικά».
Ανακύπτει, λοιπόν, ως σημαίνουσα, η ανάγκη να λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους κατά την μελέτη και ανάλυσή ενός γεγονότος, ενώ, ταυτοχρόνως,
η λεκτική κατασκευή του «Δεκέμβρη» δημιουργεί την ανάγκη μεθοδευμένης αποδόμησης της.
Αξιοποιούμε, έτσι, το ρεύμα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ) και την προβληματική σχετικά με την κριτική διεπιστημονική προσέγγιση του λόγου (ενδεικτικά πρβλ.
Fairclough, 2001, 2005; Weiss & Wodak, 2003, van Leeuwen, 2005), εντάσσοντας τον
στο πλαίσιο της κοινωνικής διαδικασίας, η οποία εντέλει αποδίδει υπόσταση στο ίδιο
το περιεχόμενο του. Η υπό αυτό το πρίσμα αξιοποίηση της λειτουργικής γραμματικής
(functional grammar) του Halliday, για τη σύνδεση μεταξύ των γλωσσικών επιλογών
και της αντίστοιχης λειτουργίας τους στο σημασιολογικό επίπεδο, μας επιτρέπει να
προσεγγίσουμε το λόγο και την χρήση του για τις νοηματοδοτήσεις που αποδίδουν τα
ΜΜΕ. Λαμβάνουμε, επιπλέον, υπόψη ότι ο σύγχρονος έντυπος λόγος δεν συγκροτείται
μονοσημικά αλλά πολυσημικά. Η μείξη γλωσσικών και οπτικών επιλογών προκρίνεται,
παράγοντας συνολικότερη νοηματοδότηση, καθώς «το οπτικά και λεκτικά εκφρασμένο
νόημα μπορεί να είναι το ζευγάρι το ένα του άλλου ή μπορεί να συμπληρώνει και να
επεκτείνει το ένα το άλλο ή ακόμη (μπορεί) να συγκρούονται και να αντιτίθενται μεταξύ τους» (Kress & van Leeuwen, 1998, σ. 187). Οι εφημερίδες γίνονται ως εκ τούτου
αντιληπτές σαν ένα πολυτροπικό προϊόν˙ «σαν μια σύνθεση επιμέρους σημειωτικών
τρόπων, οι οποίοι επηρεάζονται και διαπλέκονται μεταξύ τους» (Χατζησαββίδης, 2011,
σ. 104) και η πολυτροπικότητα (multimodality) που χαρακτηρίζει το σύγχρονο μιντιακό
τοπίο (Kress, 2010) εξετάζει τις «αναπαραστάσεις που με πολλούς τρόπους (modes)
ο καθένας διαλέγει, χάριν των επικοινωνιακών αναγκών και δυνατοτήτων» (Kress,
2010, σ. 22). Η προσέγγισή μας, συνολικά, εντάσσεται στις απόπειρες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας σαν ιδιαίτερη έκφανση αυτής.
Η αναλυτική απόπειρα
Με τις παραπάνω προκείμενες μελετάμε στα πρωτοσέλιδα: λέξεις, ονοματικούς-ρηματικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για να παράξουν μη αμφισβητήσιμο αξιολογικό
νόημα, φράσεις στις οποίες οι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι περιγράφουν τις σχέσεις
υποκειμένου και κατηγορήματος, τη διαδικασία της μεταβιβαστικότητας (transitivity)
που διερύνει την παραγωγή νοήματος˙ το «ποιος κάνει τι σε ποιόν;» (Halliday, 2004,
σ. 179) και διαφραστικές ενότητες αυτοτελούς νοήματος. Τα παραπάνω εξετάζονται, σε
σύνδεση με μη γλωσσικά στοιχεία (non verbal) που ενυπάρχουν στο πρωτοσέλιδο.
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Η Ελευθεροτυπία
Στο επίπεδο των λέξεων, η Ελευθεροτυπία διαμορφώνει μια εικόνα γενικευμένης έκρηξης στην οποία η νεολαία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με ποικιλία μορφών δράσης και
με στόχο την αποκατάσταση αδικιών. Οι αξιολογικοί χαρακτηρισμοί «ξέσπασμα», «ξεσηκωμός», «εξέγερση» παρέχουν τη συγκεκριμένη νοηματοδότηση, ενώ το κοινωνικό
υπόβαθρο αναδεικνύεται μέσω των τύπων «15αρηδων», «μαθητικές» που συνήθως
συνοδευούν κάποια ρητά αναφερόμενη δράση (λ.χ.«μαθητικές κινητοποιήσεις») και η
ποικιλία δράσεων, μέσω των ονοματικών τύπων «διαμαρτυρία», «καταλήψεις», συλλαλητήριο», «πορείες», «συγκεντρώσεις» και της μεταφοράς «απεργιακό σφυροκόπημα».
Η εφημερίδα προβαίνει στο θετικό χαρακτηρισμό των δράσεων μέσω της ονοματικής
ενότητας «ελπιδοφόρα οργή». Ωστόσο, στα πρωτοσέλιδά της κάνουν την εμφάνισή τους
ονοματικοί τύποι όπως «Πυρ», «καταστροφές», «επεισόδια Αθήνας», «καταλήψεις» νοηματοδοτώντας αρνητικά τα γεγονότα. Η συγκεκριμένη επιλογή, στόχο έχει να διαμορφώσει μια νοηματική ενότητα που ενσωματώνει τους αναγνώστες που διαφωνούν με
την κυρίαρχη κατασκευή της. Αναφορικά με το κράτος και την κυβέρνηση, η Ελευθεροτυπία κατασκευάζει μια εικόνα διάλυσης, «Ακυβέρνητη Πολιτεία» την οποία επιτείνει με
την επιφωνηματική σχεδόν χρήση των ουσιαστικών «Παραίτηση», «Ανασχηματισμός». Η
αναφορά στον πρωθυπουργό με το επώνυμό του, «Καραμανλής», δηλώνει υποτιμητική
οικειότητα, καθώς συνοδεύεται είτε από το τροπικό επίρρημα «αλλού» είτε από τη φράση
«στον αέρα», που στην προφορική χρήση λειτουργούν προσδιορίζοντας ανθρώπους-καταστάσεις μειωμένης σοβαρότητας. Προβαίνει στην αρνητική κρίση της αστυνομίας ως
μηχανισμού, αλλά και της ενέργειας του ειδικού φρουρού. Η μείξη μεταφορών «Ζητάδων», «πιστολέρο» και κυριολεκτικών χρήσεων των λέξεων «αστυνομικός», «αστυνομία», «ΜΑΤ», «ειδικός φρουρός», αλλά και η μετωνυμική αναφορά «σφαίρα-φυτίλι» συγκροτούν την κατασκευή της αστυνομίας- κατασταλτικού μηχανισμού, και μηχανισμού
βίας «αστυνομική βία». Στην περίπτωση της πράξης της 6/12, η Ελευθεροτυπία προχωρά
σε μια σαφώς αρνητική κατασκευή της. Η χρήση των λέξεων, όπως παρατίθεται, είναι
ενδεικτική: «Έγκλημα, δολοφόνησε, Πυροβολεί, Δολοφονίες, Εξοστρακισμός αλλά…».
Ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη τότε λέξη
«εξοστρακισμός»3, σπεύδει να χρησιμοποιήσει αντιθετικά τον σύνδεσμο «αλλά» μη αφήνοντας περιθώρια παρερμηνιών. Σύμφωνα με αυτήν, η πράξη του ειδικού φρουρού είναι
μια δολοφονική ενέργεια που συνάδει με την αστυνομία-δύναμη καταστολής.
Στο φραστικό επίπεδο, η Ελευθεροτυπία, διευρύνει τη θετική κατασκευή της κοινωνικής έκρηξης. Εκπρόσωποι του εργατικού κινήματος και νεολαία αποτελούν υποκείμενα σε δυναμικές, θεσμικά κατοχυρωμένες διεργασίες που τυγχάνουν της καταστολής
των κρατικών δυνάμεων. Οι φραστικές δομές «Απεργιακό σφυροκόπημα μεθαύριο από
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ», «Μαθητές- φοιτητές στην πρώτη γραμμή», «Οι μαθητές στη ΓΑΔΑ. Πρόσφεραν λουλούδια, εισέπραξαν άγριο ξύλο», «Καταλήψεις σε όλες τις σχολές αποφάσισε
το συντονιστικό», «Συνεχίζουν με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Τα παιδιά της οργής»,
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αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελευθεροτυπία αναδεικνύει σε σημαίνουσα την αναφορά σε πράξεις «αντισυμβατικού» χαρακτήρα. Το σημαντικό εδώ είναι το γεγονός ότι είτε δεν καταγράφεται το υποκείμενο «Ξεσηκωμός σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά, Μυτιλήνη, Γιάννινα και Θράκη», «Στο Πύρ
Αθήνα και Θεσσαλονίκη», «Καταστροφές σε Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα και άλλες πόλεις»,
«Κατάληψη σε ΓΣΕΕ», «“Στόλισαν” με σκουπίδια το δέντρο» ή όταν αυτό αναφέρεται, η
φράση αποδίδεται σε υποκείμενο που έχει συμφέρον να τη χαρακτηρίσει ως παράνομη
«Κυβέρνηση: Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο, αλλά καταστροφική μανία συντονισμένων
ομάδων». Στόχος, στην μεν πρώτη περίπτωση, να μην αποδοθεί σε κάποιον μια πράξη
που ενδέχεται να έχει αρνητική συνδήλωση για τις δράσεις, επιχειρώντας έτσι την εγκόλπωση των αναγνωστών που βλέπουν κριτικά την κατασκευή της Ελευθεροτυπίας. Στην
δεύτερη περίπτωση, η κατασκευή αποδίδεται ευθέως στην κυβέρνηση. Μέσω αυτής δηλώνεται υπόρρητα ότι η θετικά νοηματοδοτημένη δράση επιχειρείται να σπιλωθεί από
την αρνητικά χαρακτηρισμένη κυβέρνηση. Εμφανίζει την αστυνομία σε ρόλο υποκειμένου ρηματικών ενεργειών που αφαιρούν συνειδητά ή δύνανται να αφαιρούν τη ζωή. Οι
δομές «Αστυνομικός -χωρίς λόγο- δολοφόνησε 15χρονο μαθητή», «Πύρ ‘Ζητάδων’ μετά
την κηδεία» είναι ενδεικτικές. Η πράξη του ειδικού φρουρού ενέχει το ρόλο του πυροδότη της έκρηξης, καθώς μέσω της μετωνυμικής χρήσης του υποκειμένου «σφαίρα-φυτίλι» στην φράση «Σφαίρα- φυτίλι στην έκρηξη», υπονοείται ο αστυνομικός-αφορμή του
ξεσπάσματος. Αναφορικά με το κράτος και την κυβέρνηση, η Ελευθεροτυπία κατασκευάζει την εικόνα μιας κυβέρνησης αμήχανης και ανίκανης. Οι προτασιακές και φραστικές
ενότητες στις οποίες κράτος, κυβέρνηση ή ο τότε πρωθυπουργός κατέχουν ρόλο υποκειμένου «Ακυβέρνητη Πολιτεία», «Ο Καραμανλής τρέχει στους πολιτικούς αρχηγούς»
«Η κυβέρνηση σε λήθαργο» «ο Καραμανλής αλλού» «Στον αέρα Καραμανλής – Οικονομία», συνδυάζονται είτε με επιθετικούς προσδιορισμούς σαφώς αρνητικού αξιολογικού
νοήματος, «Ακυβέρνητη», είτε με ρήματα που δηλώνουν κίνηση πανικού «τρέχει στους
πολιτικούς αρχηγούς» είτε με ονοματικούς προσδιορισμούς ή τροπικά επιρρήματα που
δηλώνουν ανικανότητα «σε λήθαργο», «στον αέρα», «αλλού». Η αρνητική κατασκευή της
κυβέρνησης, του κράτους και του πρωθυπουργού εντείνεται μέσω και της αρνητικής
εικόνας που φαίνεται να διαμορφώνει το σύνολο του πολιτικού προσωπικού. Ο πρωθυπουργός κατέχει ρόλο υποκειμένου στην φράση «Ο Καραμανλής στο στόχαστρο Υπουργών και Βουλευτών», όπου δηλώνεται εχθρική στάση της κυβέρνησής του, «Υπουργών»,
«Βουλευτών». Στην δεύτερη περίπτωση, η φραστική ενότητα «…του έδειξαν την κάλπη»
εντείνει την εικόνα ανικανότητας υπονοώντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές4. Τέλος, ακόμη και σε περιπτώσεις
που ο πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση εμφανίζονται να έχουν μια θετική στάση, η Ελευθεροτυπία σπεύδει να την αναιρέσει άμεσα. Τα στελέχη της κυβέρνησης, «Παυλόπουλος»,
«Χηνοφώτης», ενώ μέσω της ρηματικής ενέργειας «παραιτήθηκαν» επιδεικνύουν στάση
αντίστοιχη του κοινού αισθήματος, ανακαλούν και παραμένουν στις θέσεις τους: «αλλά…

164

Changing Worlds & Signs of the Times

μένουν». Η ίδια εικόνα κατασκευάζεται με τη ευθέως ειρωνική χρήση του ερωτηματικού
επιφωνήματος «Ε και;…» αμέσως μετά τον πρωθυπουργικό λόγο ανάληψης της ευθύνης
των κακών χειρισμών «Καραμανλής: Αναλαμβάνω την ευθύνη Ε, και…». Αναφορικά με
τη δολοφονία, η Ελευθεροτυπία συνεχίζει τη ρητή κρίση που παρήγαγε: το «Έγκλημα»
οδηγεί στο θετικά νοηματοδοτημένο «Ξέσπασμα» μέσω του συμπλεκτικού συνδέσμου
«και». Η νεολαία, βρίσκεται αντιμέτωπη με ωμή καταστολή, ως αντικείμενο στη φράση
«στη νεολαία σφαίρες». Επιχειρείται να καταρριφθεί μια συζήτηση σχετικά με το μεμονωμένο του περιστατικού και να ενταχθεί στα συμβάντα κρατικής βίας του παρελθόντος5,
μέσω του «‘Μεμονωμένη’ βία», με το επίθετο εντός εισαγωγικών, δείγμα της ειρωνικής
διάθεσης. Τέλος, η Ελευθεροτυπία σπεύδει να γίνει κομμάτι του κόσμου που αντιδρά.
Αποχαιρετά το μαθητή μέσω της επιφωνηματικής φράσης «Αντίο Αλέξη» κατασκευάζοντας τη συμμετοχής της στο ‘κινηματικό στρατόπεδο’.
Στο επίπεδο του συνολικού πρωτοσέλιδου οι δρώντες, έχουν πάντα εμφανή τα πρόσωπά τους, επιδεικνύοντας συλλογική συμπεριφορά (08,09,11/12), δείγμα αφενός του
νόμιμου-δίκαιου αναβρασμού, της μαζικότητας του αναβρασμού, αλλά και της συλλογικής πρακτικής ως μεθόδου ορθής επιτέλεσης σκοπών. Ο συνδυασμός με λέξεις σαφούς
αξιολογικού περιεχομένου, με διαφραστικές ενότητες που αυτοτελώς παράγουν νόημα
και με προστακτικού χαρακτήρα ρηματικές ενότητες («Δολοφόνοι» 08/12, «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» 09/12, «Να φύγετε» 11/12) δείχνει τους αντιπάλους της συλλογικής
δράσης και διατυπώνει ευθαρσώς τους στόχους και το νόημα της. Οι δρώντες, επίσης,
εμφανίζονται ως θύματα αστυνομικής βίας (08/,16/12) με τις διαφραστικές ενότητες που
τις πλαισιώνουν να είναι πάλι σαφείς νοηματικά υπέρ των διαδηλωτών. Η περίπτωση της
εμφάνισης κινηματικής βίας στο πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας, αν και επαναληπτική
(09,12,19/12), δεν αποδίδεται σε κάποιο ή κάποια άτομα με εμφανή χαρακτηριστικά και
η συμπεριφορά εμφανίζεται ατομική έναντι της θετικά νοηματοδοτημένης συλλογικής.
Τέλος, η ενσωμάτωση συνθημάτων που ακούγονται την συγκεκριμένη περίοδο στους
δρόμους της χώρας, (08,09,10,11,18/12), αποτελεί δείγμα ότι η εφημερίδα στόχο έχει,
όχι μόνο να αποτελέσει έντυπο που θα ενσωματώσει υπό την δική του ιδεολογικοπολιτική οπτική τη δράση που διεξάγεται, αλλά και να αναδειχθεί ως μετέχον αυτής επιχειρώντας να αποτελέσει τμήμα του «εμείς» (Mautner, 2008, σ. 43) που διαμορφώνεται
μέσω της συλλογικής συμπεριφοράς. Η αστυνομία εμφανίζεται οπτικά ως υποκείμενο
διάπραξης βίαιων ενεργειών (08,16,22/12) και πάντα σε συνδυασμό με λεκτικά που παραπέμπουν σε πράξεις βίας που διαπράττονται από εκείνη κατασκευάζοντάς την, έτσι, ως
υποκείμενο βίαιης συμπεριφοράς. Επιπροσθέτως, το κράτος και η κυβέρνηση, κατά την
οπτική κατασκευή τους, εμφανίζονται ανίκανοι να υπηρετήσουν την κοινωνική ομαλότητα χάριν της κοινωνικής πλειοψηφίας καταλήγοντας, έτσι, να αποτελούν είτε την πηγή
και τον υπέυθυνο της μη κανονικής κοινωνικής εξέλιξης (09/12) είτε τον ηθικό αυτουργό
της δολοφονίας (10/12). Ο Πρωθυπουργός, μέσω του οποίου προσωποποιείται ο κρατικός και κυβερνητικός μηχανισμός, τις περισσότερες φορές, εμφανίζεται με αμήχανο
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βλέμμα απέναντι στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις (09,10,13,22/12), ενώ στην μοναδική
περίπτωση που εμφανίζεται σίγουρος και επιβλητικός, συνοδεύεται από την ειρωνικού
περιεχομένου ερώτηση «Ε και;» (17/12), δείγμα της απόπειρας κατασκευής αρνητικού
νοήματος αναφορικά με τις κυβερνητικές επιλογές. Αναφορικά με την δολοφονία και τον
δολοφονημένο μαθητή, η Ελευθεροτυπία, προβαίνει στη συστηματική απεικόνιση του
(08,09,10,11,19/12) σε κεντρικά ή εμφανή σημεία, ενώ, ταυτόχρονα, χαιρετά τον 15χρονο μαθητή με την επιφωνηματικού τύπου φράση «Αντίο Αλέξη» (10/12) σε μια απόπειρα
κατασκευής οικειότητας μεταξύ θύματος και αναγνώστη και στην απόπειρα εμφάνισης
της ως συμμέτοχου στην οργή για τον θάνατό του.
Η Καθημερινή
Στον αντίποδα, η Καθημερινή, κατασκευάζει μια εικόνα άλλογης αναταραχής, χωρίς κοινωνικά αίτια. Η χρήση των ονοματικών τύπων δεν παρεκλίνει κατασκευάζοντας μια ενότητα
γεγονότων με στόχο τη βίαιη κοινωνική αναταραχή «βια», «ταραχές». Μάλιστα, πολιτικοποιεί την εικόνα της βίαιης ταραχής δείχνοντάς την να στρέφεται εναντίον της δημοκρατίας με την χρήση της ονοματικής ενότητας «Αντιδημοκρατική επίθεση», επιχειρώντας
να κατατάξει το «Δεκέμβρη» στο ‘πάζλ’ των αντιδημοκρατικών ενεργειών. Η κατασκευή
της καταρρέουσας κυβέρνησης, συγκροτείται και εδώ μέσω των επιλογών των «κενό»,
«χωρίς σχέδιο». Όμως, δεν είναι εμφανής η απόπειρα επίτασης της εικόνας. Με τη δομή
«Κυβερνητική δέσμη μέτρων» υπόρρητα δηλώνεται η ανάγκη ανάκαμψης της κυβέρνησης
και η ευεργετική πτυχή της κυβερνητικής πολιτικής. Η Καθημερινή δεν αξιολογεί την αστυνομία. Αρκείται μόνο σε μια τυπική αναφορά στο θεσμό. Έτσι, αποκρύπτει την ενέργεια του
ειδικού φρουρού αποφεύγοντας εντέχνως την αρνητική νοηματοδότηση. Κατασκευάζεται
μια εικόνα ασάφειας αναφορικά με το συμβάν της 6/12 μέσω του ουσιαστικού «αίμα», το
οποίο δε διατυπώνει ούτε την πράξη, ούτε το συμβάν, αφήνοντας ανοιχτές (παρ)ερμηνείες.
Στο φραστικό επίπεδο, η Καθημερινή ενισχύει την κατασκευή της άνομης, αντικοινωνικής διεργασίας. Οι αρνητικές νοηματικά λέξεις που χρησιμοποιούνται, αναλαμβάνουν
ρόλο υποκειμένου εναντίον του κοινωνικού συνόλου, του οικονομικού και πολιτικού συστήματος εντός των οποίων συντελλούνται αντιδημοκρατικές ενέργειες διαταράσσοντας
τη δημοκρατική λειτουργία και την οικονομία, διασύροντας τη χώρα στο εξωτερικό λόγω
της αδυναμίας του κράτους να επιβληθεί. Οι φράσεις «Φλόγες σε κενό εξουσίας», «Οι ταραχές εντείνουν την κρίση», «Διεθνής διασυρμός από το κύμα βίας», «Αντιδημοκρατική
επίθεση στη δημόσια τηλεόραση», «Τραγική… ρουτίνα η βία», «Κουκουλοφόροι χτύπησαν
‘επαγγελματικά’ στο κέντρο της Αθήνας» φέρουν σε ρόλο υποκειμένου τις αρνητικά νοηματοδοτημένες λέξεις (φλόγες, ταραχές, βία) και η ομάδα που δρα: «κουκουλοφόροι»,
είναι ποινικοποιημένη. Η αστυνομία επιχειρείται υπόρρητα να παρουσιαστεί ως κομμάτι
της κοινωνίας. Η σύνδεση γίνεται με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο «και», παρέχοντας μια
αίσθηση νοηματικής ένωσης στην φραστική ενότητα «Κοινωνία και Αστυνομία». Επιπλέον,
η ερωτηματική φράση «Πώς ξεκίνησαν όλα», η οποία αναφέρεται στο συμβάν της 6/12,
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αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ποικιλότροπης νοηματοδότησης. Με το υποκείμενο «όλα»
-που περιέχει όλα τα συμβάντα, από την δολοφονία μέχρι τη συλλογική δράση, τον ρόλο
της αστυνομίας- υπόρρητα αναφέρεται ότι δεν γνωρίζουμε «Πως ξεκίνησαν». Κατασκευάζεται έτσι μια εικόνα ασάφειας ακόμη και για την πράξη του ειδικού φρουρού και, ταυτόχρονα, η αστυνομία, που έχει αρνητική νοηματοδότηση τη δεδομένη περίοδο, αποφεύγεται
να χαρακτηριστεί αρνητικά. Η Καθημερινή επίσης, ενώ φαίνεται αρχικά να κατασκευάζει
μια αρνητική αναπαράσταση της κυβέρνησης, η οποία είτε έχει ρόλο υποκειμένου στην
φράση «Χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης η κυβέρνηση» είτε βρίσκεται κατακερματισμένη-ανίκανη να διαχειριστεί την επιστροφή στην κοινωνική ομαλότητα «Διαφωνούν και εντός
της κυβερνήσεως», σπεύδει να διαμορφώσει την αντίστροφη εικόνα όπου κυβέρνηση και
πρωθυπουργός αποτελούν μέρος της λύσης, λόγω των θετικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν για την αποκατάσταση της οικονομικής λειτουργίας. «Κυβερνητική δέσμη οκτώ
μέτρων για άμεση ενίσχυση των πληγεισών επιχειρήσεων», «Αντεπίθεση από Καραμανλή
για αναστροφή του κλίματος. Ανέλαβε ευθύνη για Βατοπέδι κατά την ομιλία του στην Κ.Ο.».
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να αναλαμβάνει την ευθύνη παραλείψεων και
σκανδάλων που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Διαμορφώνεται, λοιπόν, μια εικόνα η
οποία τείνει να εξαλείψει την προηγούμενη αρνητική. Η Καθημερινή δεν κάνει, πάλι, καμία
αναφορά στη δολοφονία. Η απόκρυψη, έστω και των υποψιών για δολοφονική ενέργεια,
φαίνεται να συνδράμει στη με συνειδητό τρόπο κατασκευή μιας πραγματικότητας χωρίς
αφορμή, η οποία σε συνδυασμό με τα αρνητικά νοηματοδοτημένα γεγονότα και την ουδετερότητα αναφορικά με την αστυνομία ενισχύει τη συνολική κατασκευή της.
Τέλος, στο συνολικό πρωτοσέλιδο οι δρώντες εμφανίζονται είτε με καλυμμένα τα πρόσωπά τους (κουκουλοφόροι) στο φόντο φλεγόμενου τοπίου (09,10,19/12) είτε αποτελώντας τμήμα της οπτικής αναπαράστασης των καταστροφών εναντίον της χώρας (10,12/12),
του πολιτισμού, της δημόσιας τηλεόρασης (17,18,19/12), με τις γλωσσικές επιλογές να τους
εμπλέκουν σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, οι φραστικές επιλογές εντείνουν την εικόνα της
κατασκευής μιας άλλογης, χωρίς κοινωνικό υπόβαθρο, αντιδημοκρατικής, μεθοδευμένης
επίθεσης. Στη μοναδική περίπτωση που οι δρώντες ξεφεύγουν από την παραπάνω κατασκευή και έχουν εμφανή τα προσωπά τους είναι υπό την περιφρούρηση της αστυνομίας
(10,11/12). Η αστυνομία, πλέον,νοηματοδοτείται θετικά. Αποτελεί μηχανισμό διατήρησης
της κοινωνικής ομαλότητας και προστασίας του κράτους, όπως κατασκευάζεται οπτικά
(11/12) στην περίπτωση της περιφρούρησης του αγάλματος του Ε. Βενιζέλου, για πολλούς
συντηρητικούς, στυλοβάτη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η κυβέρνηση είναι αφανής
οπτικά, δείγμα της ανικανότητας αποκατάστασης της τάξης. Στην μοναδική περίπτωση οπτικής εμφάνισης του Πρωθυπουργού, στο φόντο της -κατασκευασμένης λεκτικά- αντιδημοκρατικής παρέμβασης δρώντων στη ΝΕΤ (17/12), αυτός εμφανίζεται αυστηρός και ικανός να
αντιστρέψει το εις βάρος του κλίμα, κατασκευή η οποία συνάδει με την αντίστοιχη φραστική
επιλογή που τον εμφανίζει ως υποκείμενο αποκατάστασης των καταστροφών. Τέλος, και
αυτό είναι άξιο αναφοράς, συνεχίζεται η μη αναφορά στη δολοφονία του μαθητή, δείγμα της
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απόπειρας της Καθημερινής να μην τοποθετηθεί σχετικά με την πράξη του αστυνομικού και
μέσω αυτού να προβάλλει την εικόνα ενός ‘αντικειμενικού’ Μέσου, να στηρίξει την αρνητική
κατασκευή των δράσεων, αλλά και τη θετική κατασκευή αστυνομίας και κυβέρνησης.
Συνοπτικά, η Ελευθεροτυπία κατασκευάζει μια έκρηξη κοινωνικών ομάδων όλων των
κατηγοριών και ειδικότερα ομάδων με κοινές εμπειρίες με το δολοφονημένο μαθητή. Οι
ενέργειες τους νοηματοδοτούνται πλειοψηφικά, με θετικό τρόπο. Οι όποιες αναφορές σε
επεισόδια και άνομες ενέργειες των συλλογικών δρώντων καθίστανται μειοψηφικές, υποβαθμίζονται αλλά λειτουργούν υπέρ της ενσωμάτωσης των αναγνωστών που βλέπουν
κριτικά την τοποθέτηση της εφημερίδας και, λόγω αυτού, εμφανίζονται στο πρωτοσέλιδο.
Η κοινωνική δράση αφορμή έχει την δολοφονία ενός μαθητή από αστυνομικό. Μέσω αυτού η εφημερίδα κατασκευάζει εξαρχής τόσο το συμβάν της 6/12 ως δολοφονία η οποία
συντελείται από κρατικό όργανο, όσο και το ρόλο της αστυνομίας σαν δύναμη διαχρονικά κατασταλτική. Το κράτος, μέσω της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, εμφανίζεται
να απουσιάζει από οποιαδήποτε απόπειρα αποκατάστασης της δολοφονίας, αλλά και της
κοινωνικής ομαλότητας. Κατασκευάζεται έτσι η αναπαράσταση ενός κρατικού μηχανισμού
που, επί της ουσίας, επενδύει στον φόβο και την καταστολή, για να ανταπεξέλθει στην αδυναμία του να ενσωματώσει την κοινωνική οργή.
Στον αντίποδα, η Καθημερινή διαμορφώνει την εικόνα ενός άλλογου ή υποκινούμενου συμβάντος χωρίς κοινωνικό υπόβαθρο και αίτια, που στόχο έχει να αποσταθεροποιήσει την κοινωνικοπολιτική ομαλότητα και την οικονομία. Η κυβέρνηση κατασκευάζεται,
αρχικά, ως απούσα και αδύναμη να αποκαταστήσει την ομαλότητα χάριν της απρόσκοπτης οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η αναπαράσταση αυτή έρχεται να συμπληρωθεί από το κοινωνικό προφίλ μιας κυβέρνησης που αποκαθιστά την οικονομική
καταστροφή. Η Καθημερινή, κατασκευάζει αρχικά, μια ουδετερότητα αναφορικά με την
αστυνομία, ενώ συνειδητά, όταν αφήνει την ουδετερότητα της, επιχειρεί να συνδέσει νοηματικά την αστυνομία με τον κοινωνικό ιστό επιδιώκοντας να επενδύσει στην υπόρρητη
κατασκευή μιας θετικής εικόνας της. Τέλος, συνειδητά και κατ’ επανάληψη, δεν αναφέρει
κάτι σχετικά με τον θάνατο Γρηγορόπουλου επιδιώκοντας τη νοηματική σύγχυση αναφορικά με την αφορμή του ξεσπάσματος.
Η προσέγγιση της κριτικής ανάλυσης του πολυσημικού έντυπου λόγου, μας επιτρέπει την κατανόηση του ρόλου των ΜΜΕ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των σύγχρονων
κοινωνικών σχηματισμών, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικοπολιτικό περικείμενο, τις
σχέσεις εξουσίας και την αντιπαράθεση στην οποία εμπλέκονται τα ΜΜΕ, με στόχο να
κυριαρχήσει στο δημόσιο χώρο η ιδεολογικοπολιτική οπτική τους.
Υποσημειώσεις
1.

2.
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Οι συγκεκριμένες έννοιες αναφέρονται από τον N. Fairclough σε έργα του. Εδώ, ισχυριζόμαστε ότι η
διαλεκτική ενότητα των δύο αυτών όψεων περιγράφει συνολικά τη δράση των ΜΜΕ στο δημόσιο χώρο.
Η έννοια της διεπιστημονικότητας αναπτύσσεται από μελετητές με διαφορετικές οπτικές. Οι όροι
που αποδίδουν στην ελληνική τη διεπιστημονικότητα ποικίλουν. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούνται,
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αποδίδοντας διαφορετικές οπτικές, οι όροι transdisciplinarity (Fairclough, 2001, 2005), interdisciplinarity (Wodak & Weiss, 2003). Για μια συνοπτική παρουσίαση, πρβλ. van Leeuwen, 2005.
Η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιούνταν το Δεκέμβρη του 2008 από Μέσα του συντηρητικού χώρου
αλλά και από την υπεράσπιση του ειδικού φρουρού με επίκληση στο «τεκμήριο αθωότητας» του.
Την περίοδο που προηγήθηκε το αίτημα για εκλογές, με κάθε αφορμή, απευθύνονταν από την
τότε αξιωματική αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Το «Δεκέμβρη», το αίτημα αυτό απευθύνεται
έντονα προς τον πρωθυπουργό και από άλλους πολιτικούς χώρους.
Αναφερόμαστε σε σειρά γεγονότων, όπως ο ξυλοδαρμός του Κύπριου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη,
που οι αρχές χαρακτήριζαν ως «μεμονωμένο περιστατικό». Η συζήτηση περί «μεμονωμένων
περιστατικών αστυνομικής βίας» αποτελούσε, κατά την διακυβέρνηση της ΝΔ, υπερασπιστική
γραμμή τόσο των εκπροσώπων της αστυνομίας όσο και των πολιτικών προϊσταμένων τους.
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