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Preface

The volume Changing Worlds & Signs of the Times: Selected Proceedings, originating 
from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society, which was 
organized in Volos in 4-6 October, 2013 by the Hellenic Semiotics Society together with 
the University of Thessaly (School of Humanities and Department of Architecture). 

The conference welcomed five keynote speakers who presented their contributions 
in the plenaries, a seminar on semiotics open to the city public, 127 participants from 
different parts of the world, who delivered their work in twenty eight sessions, three pan-
els, and on nine posters. The contributions covered a wide variety of approaches, and a 
broad interdisciplinary and theoretical spectrum, such as different semiotic paradigms, 
post-structural and postmodern approaches, social semiotics, theories of culture and 
communication, semiotics being in all cases the main analytic focus. All the submis-
sions were blind reviewed by two scholars, and the selected papers for the proceedings 
were reviewed again in terms of their amenability to the issues and the perspectives set 
out at the conference. We appreciate the eagerness of the reviewers to spend valuable 
time on this task, as well as of all those who got involved in its organization, amongst 
which a good number of undergraduate and graduate students of the relevant schools 
and departments of the University of Thessaly.  

The organizing committee of the conference also owes many thanks to those who 
contributed financially to its realization: The University of Thessaly Research Committee, 
the Municipality of Volos, St. Zarkadas & Co Limited Partnership, Lafarge S.A., EPSA 
S.A., Lysis Office Supplies, “Pena” bookstore, Demeli Printing Shop, the restaurant “Ta 
Skalakia tis Haras”, Tirnavos winery, and Plaisio Commercial and Industrial S.A. 

During the conference, a number of events provided artistic entertainment to the 
participants: a music concert by students and professors of the Music High School of 
the city of Volos and a screen presentation of photo stories titled “Signs of times” by the 
“OramaPhotos” members, Yannis Geropoulos, Natassa Karakatsani, Kostas Papaioan-
nou and Yannis Stratoudakis. We are deeply grateful for their contribution, which offered 
to the conference participants beautiful aesthetic and emotional experiences.

The editors
Eleftheria Deltsou and Maria Papadopoulou
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Introduction 

These proceedings contain most of the reviewed papers that were presented at the 10th 
International Conference on Semiotics, co-organized by the Hellenic Semiotics Society 
and the University of Thessaly in Volos in 2013. Since, in order to encourage both an 
international and a national dialogue on perspectives and applications of contempo-
rary semiotics, conference languages were English and Greek, the proceedings keep 
the same position, publishing the papers in the language of their initial presentation 
- language editing being the authors’ task. The content of the volume is largely based 
on the program of the conference and reflects its main theme Changing Worlds & Signs 
of the Times in its various approaches that indicate current perspectives on semiotic 
theory and analysis. 

The four plenary speeches are arranged in the volume in alphabetical order. The ple-
nary speakers set issues that concern theories of semiotics with regards to sociocultural 
and semiotic change. Jean-Marie Klinkenberg (Professor Emeritus, Unité de Sémiotique 
et Rhétorique, Université de Liege) focuses on novelty as a process in which interpreta-
tive and rhetorical modules are put to work. Alexandros-Phaidon Lagopoulos (Professor 
Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki and Correspondent Member of the Academy 
of Athens) analyzes the domain of semiotic theories from a meta-theoretical and histor-
ical perspective. Farouk Y. Seif (Professor Emeritus, Center for Creative Change, Antioch 
University Seattle) argues about transparency and integration as the hallmarks of the age 
of “transmodernity” that transcend the visual reality of modernity and the virtual reality 
of postmodernity into visceral experiences. Göran Sonesson (Professor of Semiotics, Di-
rector of Centre for Cognitive Semiotics, Lund University) argues about the beginning of 
deep history in the relationship between Homeworld and Alienworld, respectively seen 
as Ego-culture and Alius-culture, Alter-culture being included within the second. He ar-
gues that the Enlightenment at the aftermath of the second wave of globalization favored 
Alter-culture, whereas in present day globalization Alius-culture seems to predominate.

Karin Boklund-Lagopoulou (Professor, Department of English Literature, Aristotle 
University of Thessaloniki) was asked to contribute with an account of the field of semi-
otics in Greek. She presents semiotics to the wider public as an interdisciplinary scientific 
field, and elucidates its contemporary relevance and effectiveness in the analysis of the 
ideological underpinnings of all cultural phenomena. 

The volume covers a broad interdisciplinary and theoretical spectrum, with as differ-
ent semiotic paradigms, post-structural and postmodern approaches, social semiotics, 
theories of culture and communication. The sixty eight papers are organized in chapters 
according to the following broad thematic topics: socio-political issues, art, advertisement, 
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language, textualities, bodies and minds, literature, and space in/and society. Within each 
chapter an attempt has been made to arrange the order of the papers in terms of content 
relevance and cohesion. The goal in all cases has been to provide a coherent picture of the 
developments in the semiotic landscape with regards to areas, topics, and themes, even 
disciplines, as the theme of the conference and the volume Changing Worlds and Signs of 
the Times goes towards two directions. 

The first direction involves semiotic analyses of social and cultural dimensions of 
contemporary globality, which is mainly perceived as a novel condition of wide-ranging 
changes in all aspects of individual and collective lives and actions. How do present rup-
tures, crises and transformations relate to prior ones? How is the contemporary condition 
redefined in terms of life choices and strategies, commitments and loyalties? Papers in 
this direction present multidimensional and interdisciplinary analyses and interpretations 
of this condition by focusing on experiences and representations of its fluidity, on the di-
verse phenomena of sign-breaking and sign-making, de- and re-codifications that discern 
it.  They also present the construction of worlds in conflict that are characterized by con-
tinuities and discontinuities, ruptures and resistances, all co-present in the construction 
of identities, collectivities and subjectivities, as well as in various materialities, discours-
es, forms of behavior, emotions and practices. Similarly, analyses of world images and 
worldviews identify rhetoric, tropes, iconographies and conceptualizations that character-
ize contemporary forms of change. 

The second direction concerns theoretical and methodological developments in vari-
ous disciplines that get informed by recent perspectives within the wider field of semiotics. 
Papers in this direction follow and at the same time contribute to the emergence of schol-
arly worlds that focus on signs of the times such as new representations and representa-
tional conventions, textualities, and multimodalities. An important number of papers in 
this direction also analyze new technologies and narratives, languages and translations, 
epistemologies and ontologies, forms of knowledge, art and image-making, chronotopes 
and cognitive mappings. 

Finally, we would like to thank all the authors for their contribution, as well as Yorgos 
Rimenidis, whose skills in computer graphics made this publication possible. We hope 
that these proceedings will facilitate the distribution of knowledge of contemporary semi-
otics and a better understanding of the signs of the times.

The editors
Eleftheria Deltsou and Maria Papadopoulou
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Abstract
How can radically new phenomena be identified? How can we detect and measure 
objects which have never been described before? Semiotic theories that have devel-
oped in the structural stream find it difficult to describe novelty, as they have to fit 
the description of the evolution of semiotic systems into a diachronic framework. The 
study of novelty requires an embodied perspective. The production of novelty, as well 
as the decision to identify a pattern as new, are indeed pragmatic processes in which 
interpretative and rhetorical modules are working. This lecture will show an active 
principle present in both modules: mediation. This term (as used by Lévi-Strauss) 
designates the new conjunctions that can develop between the opposite terms of a 
structure. By questioning the oppositions which structure meaning and which there-
fore constitute the basis of encyclopaedias, all mediations in fact end up reorganising 
those encyclopaedias. This concept thus allows semiotics to be endowed with a dy-
namic and evolutionary aspect.
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A Fact: The Change

A congress gathering semioticians having chosen “Changing worlds and signs of the 
times” as a theme, has to take into account a methodological reflection about change 
and novelty. The question I would like to ask to open this congress is: how can our dis-
cipline think that change?  

Answering that question is quite important. Indeed, on the one hand, metamor-
phosis is an obvious and inescapable data/datum of semiotic systems: right before our 
eyes, systems of thinking transform and innovate, scientific systems adjust or replace 
one another, cultural systems run into each other and fertilize one another, social sys-
tems collapse or take shape again… On the other hand, however, quite surprisingly, our 
discipline has not given itself the means to report these innovations. 

There is more: semiotics has not cared a lot about the general phenomenon of var-
iation. For evolution, change, transformation, metamorphosis are just other words for 
temporal variation. And this type of variation does not come alone: it is just a specific 
case of variation along with geographical, stylistic, and social variations. What can be 
called in technical terms diatopic, diaphasic, and diastratic variations.  

Is Semiotics Condemned to Achrony? 

The Establishment of Pattern, or Variation Being Put Aside…
One may easily understand why this disdain for variation has prevailed until now. All the 
objects that we care for – texts, images, shows, social practices – do not exist through our 
examination but as patterns. If the experiences that gave birth to these patterns vary, it is 
precisely this variation that the establishment of patterns must neutralize: the profusion of 
language accents, the abundance of the stylistic palette and modes of social interaction do 
not prevent the researcher from constituting these facts in unit and stable objects. 

Living this dialectics between the diversity of the experience and the unit of the object 
of knowledge is not the monopoly of semiotics. Not only must all intellectual disciplines 
manage the apparent contradiction between what is fixed and what is variable, but this 
management is the bundle of all living beings. Their finitude, facing an infinite world, ac-
tually forces them to make it finite in order to be able to handle it; in other words, giving 
meaning to it through their practices. “Wherever we look in nature, biologist Ernst Mayr 
observes, diversity (…) is everywhere (…). How will the spirit (…) ever understand and 
master that huge and breathtakingly fast diversity?” It resorts to the process of cate-
gorization which consists in organizing the diversity of objects and phenomena within 
groups or classes (…)” (in Tort, 1996: 599-600).

This obligation where we must stem variation results, within intellectual processes, 
in the process of the establishment of patterns. However, the search for powerful oper-
ating patterns has been and still is one of the main concerns of semiotics. It is therefore 
comprehensible that semiotics has neglected to approach the variation aspect of its ob-
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jects. Neglected? It is way more than that: It has firmly and consciously been put aside.
As a result, though, the discipline comes to deny implicitly the living aspect of its 

objects. And here we are witnessing a paradox which could be provokingly formulated 
as follows: if we avoid the rules, in principle there is no meaning anymore; but if we stick 
to the rules, then only tautology is possible. At best, the only possible semiotic actions 
would be the update of the potentialities of the grid, the explanation of the implicit.

From that emphasis put on the establishment of patterns has stemmed an insuffi-
ciency of the instruments which should allow semiotics to consider the phenomenon of 
variation, and notably a certain insufficiency of its sociological thinking, in spite of the 
major contribution of Youri Lotman or Umberto Eco; but also an insufficiency of its his-
torical thinking, to the extent that – as I am about to demonstrate – it has absorbed dia-
chrony into what we can call achrony.

That insufficiency seems to be quite paradoxical if we consider the two following things. 
This first one is that our discipline has focused on cultural phenomena that are ob-

viously more affected by variation than natural phenomena (as Darwinism successfully 
studied them). The second one is that, by raising their birth certificate, Ferdinand de Sau-
ssure explicitly incorporated linguistics and semiology in the field of social psychology.

Textualism or the Salvage of Variation
In such a context, rejecting variation does not seem to be a bearable situation on the 
long term. Therefore, semiotics has developed another strategy to keep that dangerous 
variation away without actually denying it. I will call it “textualism”. 

That strategy has notably been developed when it wanted to make room, next to 
signs and statements, for the usual objects and scenarios of statements and objects (cf. 
Fontanille, 2008); that is to say when it has approached the practices: artistic practices, 
social practices, scientific practices…

Such practices obviously vary over time, space, and society, and it is problematic for 
those who analyze them: how to master that variation?

The answer of the dominant movements of semiotics was as follows; dealing with prac-
tices by driving them back inside a small part of their research area, the part they have best 
classified so far: that of discursive manifestations, of textual manifestations. As it is admitted 
by a representative of this movement, if the claimed object of the discipline is meaning, se-
miotics most of the time avoids asking the question about the nature of meaning in gener-
al, to endeavor to “the “appearance of meaning”, concretely grasped in the speeches which 
express it and make it transmissible” (Bertrand, 2000: 7): semiotics will be interested in the 
variations within the texts that refer to it, in the same way as Barthes could only grasp the 
semiotic phenomenon of fashion through the texts which reported it. 

That textualism certainly has advantages: as well as it pushes to strictness in the 
analysis of facts; it gives the means to intercept variation, especially diachronic varia-
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tion. For instance, it does so by giving the studied texts or visual statements a summary 
or summative value.  

That allows it to deal with the issue of diachrony, or time for change, an issue that 
has never been successfully mastered by structural linguistics. 

More than once have I said the word “diachrony”… One will remember that Michel Ar-
rivé, commenting on Saussure, made the distinction between “small diachrony” and “big 
diachrony”.  The latter is the “long time of transformation of systems and shapes into 
the use of language”; “small diachrony” is the short time of the use itself of the language, 
“the internal time of speech, of the deployment of the sentence and the statement”. 

That distinction allows to clearly perceive that European semiotics restricts its field 
of investigation to small diachrony: indeed, it considers narrative transformation as the 
main temporal form of variation. 

This is how Fontanille justifies textualism, which allows to drive the practices back 
to narration: According to Fontanille, “if practices have a meaning, they must be able 
to be assimilated to a language” (2010: 10). However, he also says that units of the 
expression plan of the practices cannot – I quote – “be deducted retrospectively from a 
transformation noticed in the end”, for the reason that a practice would be – and I quote 
again – “an open process, upstream and downstream, which therefore does not provide 
a basis for a confrontation between an initial and a final situation” (id.). And this would 
oppose it to “textualized action” (Fontanille, 2011: 132), thus to a narration, which, for 
its part, provides such a basis.

The textualist position therefore allows semiotics to maintain temporality inside 
statements, and to turn diachrony into achrony.

Temporary Conclusion
Semiotics put itself in a contradictory situation, focusing on changing phenomena and 
having only textualism to approach them.  

The explanations of this contradiction where semiotics put itself are multiple. The main 
one is probably that semiotics has developed more as a science of description than as a 
science aiming at explanation. In this way, it has protected its objects from a dialectics of 
causes and effects which could have weakened its descriptive processes. 

Because, in the second half of the twentieth century, the idea was born that internal co-
herence was enough for the description of a semiotics to be adequate to its object. Then, 
the theory was founded on an abstract and decorporalized rationality, concerned above all 
by the purity of its patterns, which had to be kept away from any referential contamination.  

With an incontestable methodological relevance, structuralist thinking had indeed 
raised a real fortification in order to separate the semiotic systems on one side and the 
world and its actors on the other. But it was a purely instrumental, methodological, and 
temporary separation. Such a separation certainly allowed us to improve spectacularly 
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our knowledge about the statements and their internal operating mode. But turning that 
separation into essence would be an idealistic move; and what initially was a powerful 
engine eventually became a brake (cf. Klinkenberg, 2001, Groupe µ, 2015).

For immanentist and textualist positions may become dogmatic. We know that tex-
tualism inspired Greimas with his famous “outside the text, no salvation”. Dogmatic 
formula, doubtlessly, modeled on Cyprian’s “Salus extra ecclesiam non est” (“outside 
the Church, no salvation”).

This position may paralyze the most generously imaginative of our colleagues. When 
Fontanille affirms that a practice is an “open process”, which does not provide “any basis 
for a confrontation between an initial and a final situation”, “unlike a textualized action”, 
it is questionable: linguistic statements are as open as factitive processes. And their 
closing has not always been given: it is simply the product of methodological decisions 
at a given time; and these decisions have been so productive that they led us to attribute 
this closing to the object itself. But we can absolutely take the same types of decisions 
to describe adequately the practices and their evolution.

Semiotics has now become an adult. Thus, it is time for it to give itself the means to 
approach the phenomenon of variation, in its diachronic, diastratic, diatopic, and diapha-
sic dimensions. This phenomenon can certainly be satisfied with descriptive processes, 
but it calls for an explanatory perspective (cf. Groupe µ, 2011).

Re-categorization, Deep Structure of Innovation

The semiotician’s object being meaning, his or her task will be to provide the patterns 
which will allow to describe and explain the evolution of the systems of thinking, knowl-
edge and values. 

We have seen that categories were finalized in order to organize the raw given of 
experience and to restrain its infinite variation; their stabilization in time, space and 
society ensure their efficiency while guaranteeing their plasticity (cf. Groupe µ, 2015). In 
spite of that solidity, categories can nevertheless turn out unsatisfactory to report cer-
tain experiences. These experiences are said to be new, as the categories which needs 
to be finalized to be reported. The process of innovation can therefore be described as a 
re-categorization of experience.  

Modalities of Change: Small and Big Changes
The different modalities of re-categorization were well described by historians of sci-
ence such as Bateson, Watzlawick, and especially Kuhn (1962). They make the distinc-
tion between “normal science” and “scientific revolution”. 

In so-called “normal” science, innovations certainly occur: but they are new applica-
tions of existing patterns. We call them “small changes”. In these changes, the global 
system is not modified, and it is the same range of categories that is used to interpret 
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phenomena, practices, and statements. And it is thanks to these categories that we 
develop solutions to problems that might occur. For instance, when phenomena imper-
fectly described by these categories appear: then new phenomena are re-associated to 
known phenomena through an analogical move. In this regard, Lakoff’s and Johnson’s 
“metaphors” (1985) are just acquisitions of small changes, unlike poetic metaphors. 
Here, a novelty is nothing but an adjustment of the system. 

On the contrary, big changes are revolutions. These epistemological revolutions can 
be compared with political revolutions, because they “aim at replacing institutions by pro-
cesses that are forbidden by those very institutions” (Kuhn, 1962). Here is the advent of a 
new perspective, where all phenomena – former and new – are reframed. Thus, the great 
novelty is totalizing since it gives a new status to what was known and already had one.

Let’s start by noticing that the quest for “big change” is incompatible with the condi-
tions of development of the “small novelty”.

The conditions of that “small novelty” are indeed the attachment to the routine as well 
as the refusal of the unexpected and catastrophe. The automatic interpretation of aerial 
pictures or images obtained by the safety feature in airports is possible because we were 
able to semanticize every setting of texture or density, and that a standardization allowed 
us to test the validity of each of these semantizations. The repertory of settings contains 
the complete list of locations or perceptible objects, and all that cannot be assimilated to 
an item of that list is considered as noise or artifact or indifferent. In this type of cognitive 
process, there is simultaneously the imposition of an order and the suppression or refusal 
of the non-compliant. In such conditions, we only see what we are ready to see.  

Therefore, the question we ask ourselves is: how can we spot what is radically new? 
How can we detect, describe and even measure the objects or phenomena that have not 
been described yet? 

Pragmatics of Re-categorization
Let’s begin by observing that there is no change – whether small or big – per se. Change, 
is a status, a definition, or a decision: the decision made by the semiotic subject to as-
sign the status of novelty to a process or any practice. In other words, the semiotic 
definition of change is submitted to a pragmatic decision or rather to a double decision. 

The first decision consists in choosing to assign or not an index value to the unpre-
dicted experience: facing an unexplained manifestation detected by an equipment (for in-
stance, an aerial picture), we may reckon that it is just a simple artifact, or a dysfunction of 
the equipment; exposed to a totally unknown phenomenon, we may decide that we have 
been abused by our senses, or that they are the product of our imagination. But we may 
also venture the hypothesis that we are confronted to an unknown phenomenon. In other 
words, we can assign to the unexplained manifestation a referent that has produced it. 
That choice, however, is not reduced to an all-or-nothing approach: between the hypothe-
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sis of the artifact and the one of a referent to be taken into account, there is a whole range 
of possibilities: the existence of a referent can be considered faintly or highly likely. 

The second decision consists in assimilating or not that referent to a category which al-
ready exists. One may estimate that the referent is a phenomenon or an object close to those 
that are known. Thus, we are in the case of a “small change”; and, to name it, a metaphor – in 
the sense of Lakoff and Johnson – will be enough. But we can also estimate that our cate-
gories are not able to report the new fact in a satisfactory way and proceed to a “big change”. 

The different possible options can be summarized in the following table which shows, 
horizontally, the results of the first decision and, vertically, the results of the second one 
(cf. Groupe µ, 1996).

In the most frequent process of interpretation, we associate the pattern with its ex-
pected and updated manifestation. This congruence is based on a contract of confidence 
to which an interpretative instance subscribes without reserve. This box of the table can 
also be baptized “trust”.

The second case is that of expectancy and a good example of it is provided by the 
hunter on the lookout. He is equipped with a grid, with pre-existing categories which 
channels the experience to be interpreted: a woodcock or a deer may appear but it is 
also possible that such a thing will not happen. His perceptive field is thus divided into 
two parts, one known for its lack of relevance (the sky, the grass), the other potentially 
filled with a given category: that of game (the hunter does not react if a magpie or a 
hedgehog passes because they do not belong to that category).

The small changes will be located in those two boxes. 
The contemplation of an old wall, a pile of rags, clouds or inkblots from the Ror-

schach test may be neutral; but it can also lead to the contemplation of faces, palaces, 
forests. Nevertheless, the watcher is ready to admit that these faces are a pure projec-
tion and that they are not the sign of any reality.  

Table 1. Typology of Interpretative Situations
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Only the “non-pre-existing type” and “index value” boxes match the discovery pro-
cess, leading to big change. 

The Role of Hypothesis
How can this radical novelty be approached? Here, we must remember the general law 
according to which a fact can only be reached through its pattern. Here, it is the reservoir 
of categories that must be completed or modified. However, revising a system cannot 
be suggested differently than under the form of the hypothesis that is to say through an 
act of imagination, and thus in a fictional process. And this is the case whether it is the 
world of daily life or the world of science. 

The discovery process is not the monopoly of scientific process. It is also the bundle of 
activities such as dream and poetry (and it is even a common place, largely frequented by 
aesthetics). This is clear evidence that the reading of a text produced by an avant-garde foils 
the trust and, thus, we can talk about a distance between the manifestation and the expec-
tations. But here, we can deal with that distance in two different ways. The first one is in 
compliance with the pattern of the scientific process: the distance is therefore reputed to be 
the product of a new reality which it allows to discover (for example, “the surreality”, another 
world that can only be discovered by dreaming…). The second one consists in acting on the 
instance itself, by suggesting a new interpretative paradigm (cf. Klinkenberg, 1996: 16-24).

But before describing in details this heuristic process – which I will do in the fifth 
paragraph of my presentation – we must certainly ask ourselves a question which has 
remained implicit until now: why do we have to innovate? 

 
Why Change? The Quest for Balance

The reasons of evolutions are not mysterious: they are the same that explain the plural-
ity of categorizations.  

If categories answer a need for efficiency – the one that pushes us to domesticate the 
infinite variation of experience – they must themselves remain plural. Because indeed, 
the subject has various needs: surviving and ensuring its subsistence is one of these 
needs, but understanding the world is another. And that plurality is even more spectacu-
lar when we deal with evolved living beings. The trout can be satisfied with only one pair 
of categories: edible insects vs the rest of the world, but the human being needs more 
complex encyclopedias.

As a result, the universes of categories, far from being hermetic, overlap and com-
pete, and this may happen for one same individual. For a cook, a tomato belongs to the 
vegetable category whereas for a botanist it belongs to that of fruits: but one can be both 
a cook and a botanist at the same time. These overlaps and competitions become even 
more obvious as soon as we consider the social interaction occurring in the communi-
cation between individuals.
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We may also give details of this by pointing out that re-categorization can be de-
scribed as the search for a new balance between competing categories. 

Indeed, the higher a being is placed in the scale of evolution, the more semiotic chains 
are likely to get longer and to produce what we call thinking. But, as it has been super-
abundantly demonstrated by Piaget (apud Apostel, Mandelbrot, Piaget, 1957), thinking 
itself transforms, during the individual development, and reaches, at the end of a series 
of adaptations, a state of balance (which, as we will see, is unavoidably temporary; and 
therefore is actually a pseudo-balance).

Piaget, seeking to point out the notion of balance, suggests a rather breathtakingly fast 
summary by devising a pattern which works for both perceptive mechanisms and thinking.  

He explains that, on the one hand, the mechanisms of that thinking seem to get close 
to those of formal logics (and besides they are only their emanation), and that, on the 
other hand, organisms modify accordingly with the famous Weber’s law. Thus, there 
would be a parallel in the search for balance.

But Piaget’s remarks must be corrected on two perspectives. 
He seems to suggest that during the evolution, the efficiency of acquired mecha-

nisms is not called into question anymore; therefore the process would be governed by 
a sort of worrying teleology. However, a state of balance is nothing but a necessarily 
temporary stop in a process which, per se, does not end. Indeed, this balance is only the 
result of a calculation which takes into account the cost of semiotic processes and the 
advantage expected from it by the subject. Nevertheless, this assessment will inevitably 
vary, and notably when new stimulations occur. Léo Apostel – one of the main research-
ers who tried to connect exact science, science of nature, and humanities – describes 
biological evolution as “a set of transformations which allow the organism to return to a 
state of balance temporarily troubled by the external world” (1957: 120). Thus, there is 
no such thing as a unique and perfect balance but only possible balances and cycles of 
unbalance and re-balancing. 

Not only is balance temporary but it is also relative. The Weber-Fechner formula is 
only relevant for a range of values related to specific perceptive organs (I cannot carry a 
ton and neither can I evaluate a difference of one microgram: the law only applies to a 
part of experience located between the two extremes). A categorization is therefore al-
ways at the scale of a subject, determined by the needs and constraints that are exerted 
on the subject. 

An Ever Relative Novelty 

Let’s get back to the way radical innovation is handled. In that re-categorization process, 
we must always compare the experience of a yet non-described phenomenon with the 
experience of known referents.  
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Let’s consider the case of scientific process. What happens when we notice in the 
observed facts differences from what we would expect if the referent had to be in com-
pliance with a familiar pattern? That difference cannot be attributed to the observer, 
since, hypothetically, the relation between him or her and the facts is reputed to be 
under control: its instruments are calibrated. Thus, the observed difference can only be 
assigned to an unknown referent. But if an ordinary phenomenon can be detected by 
existing equipment, it is because that phenomenon shares at least one common aspect 
with those usually approached by that piece of equipment. So, we have two parts in the 
new experience: the first one is controllable thanks to existing grids, the second one is 
not. The novelty will therefore be the reduction of that residue through the production of 
a new category (cf. Groupe µ, 1996).

Even in the case of a great novelty, the discovery process could not be radical. Let’s 
take a concrete example: that of the duck-billed platypus, which became famous thanks 
to Umberto Eco (1997). The explorer who discovered it had to establish a series of cat-
egorizing movements. First, he had to segregate the mysterious object and its environ-
ment. And this is not difficult inasmuch as the so-called environment, as to it, is already 
known. Ipso facto, by segregating it, he attributed category features to it. Indeed, the 
simple fact that this segregation works on visual stimuli is per se a categorization: the 
“visible” feature is assigned to the object. Such a macro-category is added to others 
such as “endowed with movements” or “met in nature”. All those processes allow us to 
think about a known category, as a hypothesis. Here, the “animal” category. And it is 
only from the creation of that hypothesis that two solutions emerge: either enlarging an 
existing sub-category in order to incorporate the new object, or creating a new sub-cat-
egory. In both cases, there is a re-categorization. 

Thus, novelty is only novelty from a certain hierarchical level: it is not global.  
Nevertheless, we know that this hierarchy, which we also know under the name of 

articulation, is important for the description of semiotics. Here, we find another utility 
for it: it constitutes a guarantee against radical otherness. 

Modalities of the Work of Re-categorization: Mediation

Re-categorization may take various forms. It may be suggested in an explorative way, 
in activities such as game or arts for example, or deeply affect our encyclopedias. It may 
occur in instantaneousness (a phenomenon which bears many names: intuition, discov-
ery, conversion…), but it may also occur in the long time of History. 

In order to think all those modalities, we can resort to the concept of mediation (cf. 
Klinkenberg, 2000). Here, the word must be understood in the sense that Claude Lé-
vi-Strauss gives it. For him, it indicates new conjunctions that can be created between 
the contradictory terms of a structure.  

25Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



Approach of the Mediation Phenomenon
Every semiotician knows that the significations elaborated by cultures give structure to the 
universe in antinomic networks: up vs down, life vs death nature vs culture… But we can go 
beyond that polarity and make the relation between semiotic units dynamic. Lévi-Strauss’ 
assertion about that process remains famous: “Mythical thought derives from the aware-
ness of certain oppositions and tends to their progressive mediation” (1958: 248).

We may illustrate the mechanism with one of these examples of “mythical thought” 
that the anthropologist calls up. It is a two-phased mechanism. The first movement con-
sists in making two disjointed terms a and b match with a pair of a’ and b’ equivalents. 
Let us consider, for instance, the implacably opposite categories “death” and “life”. We can 
match a pair of less general equivalents, such as war and agriculture. These are specific 
activities that correspond with one another like death and life: agriculture allows to eat 
and, consequently, to produce life, war consisting in vanquishing by producing death. If 
it is true that reconciling death and life is difficult, it is easier to mediate the subordinate 
categories agriculture and war. Thus, the second phase of the mediation will consist in 
exploring the meeting points of these two terms. However, agriculture and war have at 
least one intermediary: the hunt, for instance, activity consisting in killing in order to eat.   

We understand why cultures sanctify processes such as hunting, coitus, and libation: 
they allow us to recover oppositions that are felt to be fundamental… When he flies, a man 
undergoes the sky, but, just like Icarus, he is confronted to it in order to fit into it; the game 
is an activity which comprises both hazard and rules which introduce order into chaos. 
Even isolated objects – and not processes anymore – can fulfill that mediatory function, in-
asmuch as those objects send back to processes. We may think of the tree which, thanks 
to its will of verticality, galvanizes the opposition between the ground and the air.  

Typology of Mediations
Further to Lévi-Strauss, we consider these first mediations as mythical, symbolic or ar-
chetypical. I would rather call them referential mediations: indeed they consist in mobi-
lizing explicitly in a statement signs referring to processes and object to which a culture 
has imparted a mediatory value. 

In the second family of mediations, mediatory dynamism is not assigned to a refer-
ent anymore but is produced by the textual device itself. Therefore, it is the result of a 
semiotic action (expression that I use to generalize the phrase “speech act”). 

But here again, a distinction must be pointed out. The disjunction may be seen in the 
statement and be progressively solved within the so-called statement; in that case, we 
will refer to it as a gradual discursive mediation. But the statement may also establish 
the disjunction and solve it at the same time; consequently, we are dealing with an im-
mediate discursive mediation. As to gradual discursive mediation, it can be obtained in 
two different ways: thanks to an argumentation or a plot. 
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All in all, we have four mediatory techniques, organized in the following diagram:

Table 2. System of Mediations

Scientific speech is a good example of discursive mediation through argumentation. 
Indeed, this type of speech establishes that entities that so far had been disjointed, can 
be, from now on, jointed thanks to a new interpretation that is given to it, or, conversely, 
that two entities belonging to the same category may be disjointed. For instance, biolo-
gy had to set out arguments to get people to admit that men and animals, two catego-
ries that had been opposed until then, could be gathered in the same one; and Einstein’s 
physics gave a pattern allowing to grasp simultaneously energy and matter, which are 
disjointed in Newtonian physics. 

The marvelous tale, of which the press and television offer us new versions every 
day, is an example of discursive mediation through narration. Originally, this type of 
narration always displays an opposition which is eventually solved. Let’s take the oppo-
sition between “poverty” and “wealth”, which is one of the most solid founding principles 
of our society: it seems that its relevance becomes weakened if the plot reveals that the 
poor one is actually the king’s son who had been abducted in his childhood, or if an in-
dividual, in compliance with Andy Warhol’s wish, can be propelled towards glory thanks 
a simple wave of a mediatory wand (on that subject, see Groupe µ, 1970, pp. 110-124, 
1981). According to some theoreticians, as we have seen, narrativity is at the core of any 
semiotic activity. Here, we see that its role in re-categorization is no less crucial.

Finally, discursive mediation may be immediate as well. It happens in a locution such 
as “dark brightness”, where the statement solves the opposition as soon as it establish-
es it. Thus, it is here that the figure of speech occurs. Therefore, we will not be surprised 
about the strong profitability of figures in numerous families of speech, which goes from 
the language of poetry to that of religious rites and to the speech of the press, and from 
an advertising image to psychoanalysis (cf. Groupe µ, 1977, 1981).
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Calling into question the oppositions that organize meaning and establish encyclo-
pedias, all mediations lead to a re-organization of these encyclopedias. Thus, the con-
cept allows to endow semiotics with a dynamic and progressive component.

Conclusion. Immanence or Externality? A New Dynamics 
In conclusion, I must come back to the causes of change. Whether its causes are the 
birth of new needs or the irruption of new phenomena, semiotics will only be able to 
describe and think the change if the correlations between two series of phenomena are 
highlighted. For instance, between an artistic innovation and a social mutation, between 
a metamorphosis of family relations and an economic crisis, between a new scientific 
paradigm and the development of new detecting instruments. 

Nevertheless, here we are obviously out of the epistemological postulate of imma-
nentism and textualist methodology. And that leads us to the last question I would like to 
ask: if externality is unavoidable, what should its role be? Does not it put the discipline in 
danger? That externality could cause a loss of descriptive solidity, which was conquered 
thanks to the sidelining of variation that I discussed at the beginning of this presentation.  

This is not happening, for three reasons.   
1) The first one is that descriptive strictness remains necessary in order to guide the 

identification of the correlation, a correlation which leads to a better clarification of the 
relevance of the variables selected in the description.  

2) It would be false to say that if we correlate two series of phenomena, we would 
have a series which would be truly semiotic and another one which would not be: for 
example, a phonetic evolution, which is obviously a fact of semiotic nature, and the ac-
cession to power of a social group, a fact which is not. Actually, we can consider social 
mutations, economic crisis, and the adjustment of new tools as semiotic objects. In all 
cases, these phenomena are practices; practices that imply subjects which give mean-
ing to them, and not only in structured speech, like textualism would want it. And here 
we reach the core of our discipline: the science of meaning. Would not confining mean-
ing to its only textual manifestations be decreasing its interest?

3) As a result – and this is the third interest of externalism – this perspective requires 
the adjustment of new descriptive instruments, which constitutes a powerful stimulant 
for our discipline. 

We know that scientific objects are not given but built, and that disciplinary fields are 
not fates. Thus, a re-adjustment of the field of semiotics, allowing these correlations to 
fall within it, is not the end of the discipline, but rather a way for it to answer questions 
that have been continuously asked to it.  
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Abstract
The object of the present paper is the domain of semiotic theories and thus my ap-
proach is meta-theoretical. The organising principle will be the opposition continu-
ity vs discontinuity, on which a theoretical matrix is constructed, with the purpose 
of a deeper understanding of the semiotic currents and their relations. The analysis 
follows six axes: a) The irreconcilable opposition between European Saussurean se-
miotics and North American Peircian semiotics. b) The continuous development of 
Saussurean semiotics. c) The relation between structuralism and poststructuralism.  
d) The influence of Marxism on classical semiotics. e)The influence of Marxism on 
poststructuralism. f) The relation between poststructuralism and postmodernism. 
The paper closes with a typological matrix displaying the classification of the semiotic 
currents in respect to the theoretical matrix above, some brief thoughts about the 
diffusion of the main semiotic currents and a proposal for what I believe to be a fertile 
future orientation for semiotics.
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The object of the present paper is not any specific semiotic system, in which case the level 
of analysis would be theoretical, i.e., metalinguistic. My object is the domain of semiotic 
theories in the strict sense – that is, excluding semiotising approaches, such as phenom-
enology or the British school of cultural studies – and the emphasis is placed on their own 
and their comparative semiotic nature; given this object, my approach is meta-theoretical. 
Semiotic theories of the last century will be compared with their source of origin, namely 
the work of Saussure and Peirce respectively, as well as with each other, and also there will 
be a comparison between the theories of these two authors. Within this framework, the 
guiding theoretical principle and major axis of analysis for comparison will be the opposi-
tion continuity vs discontinuity, both covered by the even more general concept of ‘change’. 
These two poles may seem straightforward, but it becomes clear on closer scrutiny that 
they are too general and not necessarily exclusive. From the further analysis of this binary 
pair, there emerges a series of concepts defining the following analytical categories: 

(1) Continuity:
(a) lack of theoretical development, which I consider as ‘stagnation’,
(b) direct development, which I shall call ‘direct dynamic continuity’,
(c) less direct development, which I call ‘moderate discontinuity in continuity’, and
(d) transformation, which I shall call ‘marked discontinuity in continuity’.

(2) Discontinuity:
(a) radical transformation, which I consider as ‘continuity in discontinuity’ and
(b) rupture, which I shall call ‘radical discontinuity’.

Table 1. Continuity and discontinuity in the development of semiotic theories.

31Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Relationship Original theory Related to Research object

Continuity Stagnation Peirce Later developments Greatly extended

Direct dynamic 
continuity Saussure

Linguistic Circle of 
Copenhagen, Lévi-
Strauss, Barthes, 
Eco, Greimas

Greatly extended

Direct dynamic 
continuity

Poststructuralism Postmodernism Comparable

Moderate 
discontinuity in 
continuity

Saussure

Russian Formalism, 
Prague Linguistic 
Circle, Moscow-
Tartu School of 
Semiotics

Greatly extended

Marked 
discontinuity in 
continuity

Structuralism Poststructuralism Comparable 

Discontinuity
Continuity in 
discontinuity

Rupture Saussure Peirce

Relationship Semiotic theory

Theory (A) is articulated with (B) on equal terms

Theory (A) integrates (B) Medvedev and Bakhtin, Bourdieu, Barthes, 
Rossi-Landi, social semiotics

Theory (A) is integrated by (B) Structural Marxism

Theory (A) is partially used by (B) Eco

Theory (B) is partially used by (A)

Theory (A) is absorbed by (B) Lévi-Strauss, Poststructuralism, Postmodernism

Theory (B) is absorbed by (A)



These concepts will compose the theoretical matrix for the comparison of the differ-
ent semiotic currents. They are completed with an assessment of the degree to which 
the area of application of a theory was extended in comparison to that of a preceding 
theory. This assessment does not refer to the type of change of the theory, but to that of 
its object of analysis: thus, the limits of the domain may remain more or less ‘compara-
ble’ or they may be ‘greatly extended’. 

My second axis of analysis turns towards the external influences on semiotic the-
ories. I selected Marxism, due to its strong influence on poststructuralism. In such a 
case, we deal with the relationship between two theories: (A), the influencing theory 
(Marxism), and (B), the theory influenced (semiotics). The analytical categories of these 
relationships are the following (Table 2):

(1) theory (A) is articulated with (B) on equal terms,
(2) theory (A) integrates (B), (A) functioning as the wider framework of (B), the latter 

conserving most of its structural traits,
(3) theory (A) is integrated by (B), (B) functioning as the wider framework of (A), 
(4) theory (A) is used partially by (B), that is, elements of theory (A) are used by (B), 

without any structural alteration of (B),
(5) theory (B) is used partially by (A), that is, elements of theory (B) are used by (A), 
(6) theory (A) is absorbed by (B), losing its structural traits, and thus it is radically 

transformed by (B), and
(7) theory (B) is absorbed by (A), losing its structural traits.

Table 2. Influence of other theories on semiotics: The example of Marxism.
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Relationship Original theory Related to Research object

Continuity Stagnation Peirce Later developments Greatly extended

Direct dynamic 
continuity Saussure

Linguistic Circle of 
Copenhagen, Lévi-
Strauss, Barthes, 
Eco, Greimas

Greatly extended

Direct dynamic 
continuity

Poststructuralism Postmodernism Comparable

Moderate 
discontinuity in 
continuity

Saussure

Russian Formalism, 
Prague Linguistic 
Circle, Moscow-
Tartu School of 
Semiotics

Greatly extended

Marked 
discontinuity in 
continuity

Structuralism Poststructuralism Comparable 

Discontinuity
Continuity in 
discontinuity

Rupture Saussure Peirce

Relationship Semiotic theory

Theory (A) is articulated with (B) on equal terms

Theory (A) integrates (B) Medvedev and Bakhtin, Bourdieu, Barthes, 
Rossi-Landi, social semiotics

Theory (A) is integrated by (B) Structural Marxism

Theory (A) is partially used by (B) Eco

Theory (B) is partially used by (A)

Theory (A) is absorbed by (B) Lévi-Strauss, Poststructuralism, Postmodernism

Theory (B) is absorbed by (A)



The course of Peircian semiotics

It has become a ritual habit in introductory courses in semiotics, handbooks on semiot-
ics and semiotic papers to pay respects to the two founders of semiotics, Ferdinand de 
Saussure and Charles Sanders Peirce. This is on the one hand justified both theoretically, 
since the theories of both authors treat of signs, and historically, since their life spans 
largely overlap (Peirce: 1839-1914 – Saussure: 1857-1913). On the other hand, it levels 
out major differences, epistemological, theoretical and historical. Epistemological, be-
cause Saussure, a linguist, worked as a scientist and was interested in the study of natu-
ral language and by extension of all cultural systems, his ‘sign’ referring exclusively to the 
latter: thus, his sémiologie is socio-logical; while Peirce, educated as a chemist, opted for 
philosophy and was interested in the philosophy of knowledge, his ‘sign’ and ‘semiotic’ 
forming part of a theory of logic: his approach is logical. Theoretical, because Peirce for-
mulates a theory of the individual sign and its classifications, while Saussure, together 
with a theory of the sign, formulates a theory of the relationships between signs, opening 
the way to a theory of a whole of signs, the text. The historical difference is that the devel-
opment of the two approaches was quite uneven, as will become clear below. A radical 
discontinuity, an epistemological rupture divides the two approaches (Table 1).

The landmark for Peirce’ s work was the publication of the six first volumes of his 
Collected Papers (1931).The diffusion of Peircian semiotics during the first three quar-
ters of the twentieth century was extremely slow and before World War II only one au-
thor, Charles W. Morris (see Morris 1971), can be considered as his successor. A key role 
in the diffusion of Peirce’s ideas after the War was played by Thomas A. Sebeok. In 1958, 
Sebeok followed Morris’s lectures and through him was acquainted with Peirce’s theory, 
while also being informed about Roman Jakobson’s work. As Sebeok himself recounts, 
he first became interested in what he calls animal communication in 1962 and soon 
turned to semiotics. The result was the delimitation of a new field, ‘zoosemiotics’ (see 
Kull 2003, p. 50). Zoosemiotics draws on Morris, who acted as a bridge between Peirce 
and Sebeok (Martinelli 2010, pp. 4.171; Martinelli, Maran and Turovski 2011, p. 1). About 
fifteen years later, Sebeok extended zoosemiotics to ‘biosemiotics’, due to the decisive 
influence of the biologist Jakob von Uexküll (Kull, 2003, pp. 51-52), and grounded it 
directly in Peirce’s semiotics. In 1984, a manifesto of Sebeok’s new orientation was pub-
lished in Semiotica (Anderson et al.),1 promoting a new ‘paradigm’ in semiotics: it pro-
posed a general and global semiotics, there called ‘ecumenical semiotics’. Zoosemiotics 
may be considered as the first Peircian theory that created a school. Biosemiotics, its 
extension to the whole of life, should count as a second school in the Peircian tradition.  

Sebeok’s ambitious ‘global semiotics’ (1997) includes ‘anthroposemiotics’, that is, 
the semiotics of culture, as only one part of it, the other part being biosemiotics, studying 
natural processes in all kinds of living organisms: for Sebeok, semiosis coincides with 
life (on Peirce, Ogden and Richards, Morris and Sebeok, see also Λαγόπουλος 2004, pp. 
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75-76, 98-101, 103-14; Gottdiener, Boklund-Lagopoulou and Lagopoulos 2003, vol.1).
In the terms of the matrix I introduced above, Peircian scholars have the tendency to 

stay with Peirce’s work, without developing it, an attitude reminiscent of the hermeneu-
tic tradition. Peircian semiotics is marked by theoretical stagnation. On the other hand, 
its research object has been greatly extended, even more if we take into account that 
there have been attempts to apply Peircian semiotics to the domain of cultural studies 
(Table 1).  

The continuity of development of Saussurean semiotics

Central and Eastern European structuralism and semiotics
Unlike the development of Peircian theory, a succession of semiotic2 schools based on 
Saussurean theory have appeared. They are usually discussed in a linear fashion, ac-
cording to their historical appearance. A closer look at them, however, shows two dis-
crete general tendencies, one Central and Eastern European and one French, which of 
course were not isolated from each other. I shall start with the first tendency. 

Roman Jakobson was the main propagator of Saussurean theory and a major per-
sonality of Russian formalism (1914-1934). Russian formalism evolved through three 
stages and during the last stage greatly widened the horizons of semiotics by studying 
on the one hand intertextuality and the insertion of the text into larger systems up to the 
cultural system as a whole, considered to be the ‘system of systems’, and on the other 
the communication circuit, focusing on the communication space between author or 
text and reader (Sebeok 1994: Russian Formalism).

The tireless Jakobson moved to Prague in the early 1920s and was active in the 
foundation of the Prague Linguistic Circle (1926), the successor of formalism. In 1929 he 
was a co-author of the Theses of the Prague Circle (see Winner 1998), which marked the 
constitution of structuralism (Steiner 1982), a term introduced by Jakobson. In the The-
ses, natural language is seen as only one of the semiotic systems, and other systems, 
such as literature and the arts, are considered as objects of study, the whole of these 
systems constituting culture as a complex system of communication. 

The Moscow-Tartu School of Semiotics, the descendant of Russian formalism and 
the Prague Linguistic Circle, was founded in 1964 around the central personality of Juri 
M. Lotman. This school formulated a manifesto, the Theses on the Semiotic Study of 
Cultures (Uspenskij et al. 1973). In these Theses, culture is considered as the object of 
semiotics, the typology of cultures as its main goal and the text as the basic unit of cul-
ture. Culture is conceived as a holistic cybernetic system, composed of relatively auton-
omous, functionally correlated and hierarchically ordered semiotic sub-systems. In the 
early 1980s, Lotman formulated the concept of ‘semiosphere’, using as his prototype 
in a metaphorical manner the biological concept of ‘biosphere’, whence he conceives 
of the semiosphere as a semiotic continuum and as a presupposition of the cultural 
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sub-systems. Here Lotman unfortunately anchors the basic structure of all semiotic 
systems in the right-left asymmetry of the human brain, thus ending up founding culture 
on biology (Lotman 2005 and 1990).

As I believe is clear from the development of the above three schools, while they 
remain generally faithful to the Saussurean theory, they hold a dynamic view on the 
semiotic systems which is not found in Saussure, and show a special interest in the 
study of texts, that is parole, which was for Saussure of secondary importance. In fact, 
already from its first stage, Russian formalism showed a special interest in aesthet-
ic texts, namely literature and the arts. Thus, the three schools may be characterised, 
when compared to Saussure, as moderate discontinuity in continuity, offering loose 
variants of their prototype. Simultaneously, they greatly extended Saussure’s research 
object (Table 1). 

French structuralism and semiotics
The case is different with the French line of semiotics, because it is more strictly Sau-
ssurean and can be considered as ‘classical’ or ‘orthodox’ semiotics. My first reference 
will be the most Saussurean among Saussureans, Louis Hjelmslev. The major repre-
sentative of the Linguistic Circle of Copenhagen (1931), Hjelmslev together with Hans 
Jørgen Uldall elaborated ‘glossematics’ (1936), in the form of a ‘linguistic algebra’, as a 
general theory of semiotics (see, for example, Johansen 1998). Eventually, Hjelmslev’s 
theory (1961) heavily influenced the course of French semiotics. 

During World War II, Claude Lévi-Strauss was introduced by Jakobson to structural-
ism, from which emerged his structural anthropology. Lévi-Strauss’s model is Jakob-
son’s and Nikolai Trubetzkoy’s structural phonology. Following their views, Lévi-Strauss 
states that, just as phonology, anthropology moves from conscious phenomena to their 
unconscious ‘infrastructure’ in the mind, focuses not on elements but on their relation-
ships, is concerned with structures and formulates universal laws. According to Lé-
vi-Strauss, his approach to anthropology is founded on a theory of communication and 
he situates his anthropology on the plane of signification, calling it a ‘science séméi-
ologique’ (Lévi-Strauss 1958, pp. 39-44, 48-49, 57, 95-96, 399).

About fifteen years after Lévi-Strauss’s establishment of structural anthropology, 
semiotics as sémiologie, a novel approach emerging from Lévi-Straussian structural-
ism, was founded with Roland Barthes’s landmark Éléments de sémiologie (1964). It 
is Barthes’s merit that he took the next big step after Lévi-Strauss. While without any 
doubt strongly influenced by the latter, he went back to the source, Saussure, and his 
strictest follower, Hjelmslev. Barthes offers the foundation for a holistic cultural semi-
otics (for example, Barthes 1957), as  is also the case with Algirdas Julien Greimas (for 
example, Greimas and Courtés 1979) and Umberto Eco, who is easily classified in the 
French tradition (for example, Eco 1972 and 1976).
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In spite of his global approach to semiotics, Eco does not extend his work to a sys-
tematic analysis of parole. This was given its most complete form by Greimas, the 
founder of the Semiolinguistic Research Group, also known as the School of Paris. In the 
early 1990s, Greimas opened new paths for semiotics with his ‘semiotics of passions’, 
which make the leap beyond binarism by taking into account the spectrum of ‘less’ and 
‘more’ between two semantic poles (Greimas and Fontanille 1991).

With the French school we witness a direct development of a dynamic continuity 
from Saussure and the production of elaborated variants of his theory. Thus, it is closer 
to Saussure than the Central and Eastern European trend in semiotics. Due to this close-
ness the dimension of langue weighs more heavily on the French semiotic orientation, 
with as a result a more static character and a loss of the focus on diachrony and the dy-
namic relationships between semiotic systems that are part of the Central and Eastern 
European trend. Just as Central and Eastern European semiotics, however, the French 
school greatly extended the research object of semiotics in comparison to Saussure’s 
original theory (Table 1).

The influence of Saussure and Lévi-Strauss on poststructuralism 

In order to assess the influence of Saussure and Lévi-Strauss on poststructuralism, we 
need to examine some of their major concepts. We shall start with Lévi-Strauss. 

Lévi-Strauss’s conception of culture coincides with both the formalist and the struc-
turalist definition of it as a system of systems. Society for him is composed of a set of 
interrelated ‘orders’, such as the kinship system, social organisation, mythology or the 
culinary system, each of which has the form of a structure. The formal properties of the 
relationships between these orders, which are highly abstract, constitute the ‘order of 
orders’ of a society (Lévi-Strauss 1958, pp. 346-348, 363-366). Lévi-Strauss sets him-
self the task of studying what he believes to be the unconscious universal logic of the 
mind; the unconscious is identified with the symbolic function, which imposes structural 
laws (Lévi-Strauss 1958, pp. 40-41, 224-225 and 1955, pp. 469-470). 

According to Lévi-Strauss, an individual structure belongs to a family of kindred struc-
tures, related to each other by rules of transformation and constituting a group of trans-
formations. There is also a diachronic change of structures, which is structural and also 
follows a rule of transformation: the synchronic structures are replicated by the diachronic 
structures (Lévi-Strauss 1958, pp. 49-60, 225, 252, 306, 342, 366). The above theoretical 
foundations have multiple ramifications, some of which we shall immediately visit. 

It seems to me clear that with structural diachrony historical change loses its historic-
ity, because history is frozen within an a priori, which is the a-temporal, a-historical, su-
per-synchronic unconscious matrix. While we may well conceive that it is history that cre-
ates the structures, Lévi-Strauss is not of the same opinion. He believes that his proposal 
identifies real history and the systemic diachronic history of the anthropologist is objective. 
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His history concerns a ‘mechanical’ time, which is reversible and non-cumulative, contrary 
to the historians’ history, which concerns a ‘statistical’ time, which is not reversible and has 
a determined temporal orientation. For Lévi-Strauss, the history of the historians is not 
objective (Lévi-Strauss 1962, pp. 92, 207, 212, 339-342, 347-348 and 1958, p. 314).

Another conclusion from the universal matrix is Lévi-Strauss’s strong opposition to 
the idea of primitive thought. According to him, the logic of mythical thought and that of 
Western positive thought do not really differ in the quality of their mental operations, but 
only as to the nature of their object of investigation. These two modes of thought are not 
due to unequal stages of the development of the human mind and knowledge; they are 
equally valid, and ‘savage’ thought is logical and of the same nature with our own logic. 
Given this position, we understand why Lévi-Strauss believes that the idea of progress 
cannot be considered as a universal category of human development. 

Lévi-Strauss believes that his structural true history conceives of what the histori-
an’s history is by definition unable to conceive: the equality between Western culture and 
other cultures. He believes that the result of Western history is to attribute to the Papu-
ans, for example, the metaphysical function of the ‘Other’. Ethnocentrism cannot accept 
as natural the diversity of cultures, but considers it as a monstrosity (Lévi-Strauss 1958, 
pp. 254-255, 368, 1962, pp. 5, 21, 24, 32-33, 341, 354-357 and 1961, pp. 19, 36, 38, 68). 

Finally, the universal matrix lies behind a major philosophical reversal. Lévi-Strauss 
states that the aim of the social sciences is the dissolution of man. We understand that this 
dissolution is due to a double regression, the first from the ‘I’ of an individual or a culture 
to the ‘us-matrix’ of humanity and the second from ‘us’ to biology/nature. This continu-
ous and overambitious regression, which aims also to cover animal psychology, ends, for 
Lévi-Strauss, with the integration of life within its physico-chemical origins (Lévi-Strauss 
1962, pp. 326-328, 347). The set of Levi-Straussian ideas that we have presented above 
was integrated into the very core of what later was called poststructuralism. Even his 
universal matrix, which at first glance does not seem to have any connection with post-
structuralism, lies behind reinterpretations that I shall discuss below. 

Both Lévi-Strauss and Saussure had a profound influence on individual poststructur-
alist authors. I shall start with Saussure’s influence on Jacques Derrida. The cornerstone 
of Derrida’s philosophy is the concept of value, which Saussure relates to the arbitrariness 
of the sign. Value is for Saussure the foundation of langue, the social and systemic part 
of language, which he contrasts to its use, parole. Value is purely differential in nature, a 
quality which is correlative with arbitrariness, and langue consists only of differences, i.e., 
pure values (Saussure 1971, pp. 25, 30-31, 100-101, 116, 158-160, 163). Here, I would 
like to point out another radical epistemological clash between Peirce and Saussure: while 
for Peirce the sign follows the traditional conception of representation, for Saussure rep-
resentation and reference are abolished and the sign is given a radical relational and dif-
ferential nature. 

37Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



Derrida finds that the thesis of the arbitrariness of the sign, for which he prefers the 
term “non-motivation”, is fundamental, but he gives priority to the correlative thesis of 
difference as the source of value (Derrida, 1967b: for example, pp. 65-77). Due to the 
system of differences, no linguistic entity is in reality present as such, but only as it re-
lates to other entities, which are equally not present (the definition of value), and any as-
sumed ‘centre’ or ‘central’ signified which could be considered as original, positive and 
transcendental is impossible, with as a result an extension ad infinitum of the freeplay 
of the substitutions of signification. (Derrida 1967a, for example, pp. 42, 423, 1967b, for 
example, p. 73 and 1972, for example, pp. 16-18, 37-38, 45-46, 78). According to Derri-
da, the differential effects in the semiotic systems are the ‘product’ of the structurality of 
structure, différance (Derrida 1972,  for example, pp. 16-18, 38-39, 78 n. 22 and 1967a, 
pp. 83, 90-92, 95). 

Derrida is also close to Levi-Straussian structuralism, but he is simultaneous-
ly strongly critical of it, because the Levi-Straussian structure presupposes a present 
‘centre’ – and thus it becomes a presence. The structures of structuralism are static, 
while Derrida proposes an infinitely open matrix produced by différance and ruled by 
systematic transformations attached to differences (Derrida 1967a, for example,  pp. 
27-28, 43-44 and 1972, for example, p. 39). In this manner, Derrida proposes essentially 
a structuralism without structures; however, he believes that the centre is a necessary 
function, with the aim of organising a structure and limiting its freeplay (Derrida 1967a, 
for example, pp. 13-14, 27-28, 36, 41-44, 409-411). The dynamics of freeplay disrupt 
presence and being and reveal the derivation of the subject from the semiotic movement 
of différance; there is no presence of the subject in itself outside and before that move-
ment. Différance excludes the search for truth and leads us beyond the subject, man and 
humanism (Derrida 1967b, for example, p. 37 and 1972, for example, pp. 27, 39-41, 48).

The combination of the views of Derrida – though without reference to him – with 
the post-May-’68 climate in Paris, which I shall discuss below, marks Jean-François 
Lyotard’s La condition postmoderne (1979). Lyotard dismisses the legitimating ‘grand 
narratives’ of modernism, such as the Hegelian dialectics of the Spirit and the Marxist 
emancipation of humanity – without abandoning the political Left – as unable to val-
idate postmodern scientific discourse. This is another way of defending the abolition 
of a centre. Lyotard opts for an anti-model to the grand stable system, an ‘open sys-
tem’, where a ‘differentiating’ (différenciante) activity is at work, according to which a 
meta-prescriptive discourse generates new discourses and rules of the games. This 
concept is manifestly an empirical use of différance. For Lyotard, contrary to the grand 
narratives, postmodern science operates with local ‘small narratives’ (Lyotard 1979, pp. 
25-27, 28 n. 46, 29, 99, 103-105, 107).

The combined influence of Saussure and Lévi-Strauss also lies behind the mature 
form of Jacques Lacan’s psychoanalysis. The post-war Lacan adopted linguistics as a 
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pilot science and starts from the concepts of the signifier and the signified, violating 
however the principle of their inseparability, since he focuses on a supposedly autono-
mous signifier (Lacan 1966, pp. 496-501). 

The role of Saussurean linguistics in Lacan’s theory is generally recognised, but this 
is not the case with the influence of Lévi-Strauss, which is not generally noticed in the 
bibliography. Lévi-Strauss offers Lacan a guide in order to give a mathematical expres-
sion to what he considers to be the relationships between signifiers. He starts with a 
pair of binary oppositions +/-, which corresponds for him to the fundamental alternative 
between presence and absence, and ends with a formalist universal matrix à la Lé-
vi-Strauss, which is the model for his ‘chaîne signifiante’, the foundation of his theory 
(Lacan 1966, pp. 47-50, 501-502). 

Michel Foucault, in the first formulation of his history – or ‘archaeology’ – of the 
sciences and of knowledge in general, uses épistémè as his central concept. He defines 
épistémè as an unconscious epistemological ‘order’, a ‘grid’, a system of rules, corre-
sponding to a specific historical period, which embodies the preconditions of knowledge 
in this period (Foucault 1966, pp. 11-14, 170-171, 384-385). The reasons for these his-
torical transformations remain unaccounted for by Foucault. 

According to Foucault, then, a supra-individual, unconscious but culture-specific 
‘grid’ presides over human thought. It is evident that there is a close connection be-
tween the concept of épistémè and the matrix of Lévi-Strauss, as well as the laws of 
the unconscious of Lacan, with the important difference that Foucault historicises both 
concepts. In all cases, however, the subject is eliminated. One more similarity with Lé-
vi-Strauss is the lack of progress in respect to thought systems. 

Starting at the end of the 1960s, Foucault retreated a further step from the Le-
vi-Straussian matrix, though without losing contact with it. There is now no longer 
one general system of knowledge in each historical period, but a plurality of discours-
es of knowledge, which are practices, a Marxist concept. As with épistémè, the dis-
course-practices are subject to internal rules, the ‘rules of formation’ of the discourse 
or practice, and discourses are discontinuous with each other. The relationships be-
tween these discontinuous discourses lead Foucault to the conclusion that the subject, 
being the node of these discourses, explodes in a plurality of positions. Now the ‘order 
of orders’ takes the historicised form of the ‘series of series’ ruling the discursive for-
mations. In respect to the referent of these discourses, Foucault once more follows 
Lévi-Strauss in insisting on the subjectivity of the historical fact. The positivist objective 
‘fact’ is replaced by Foucault with a semiotic entity, the ‘discursive event’, with the ra-
tionale that discourse absorbs reality (Foucault 1971, pp. 54-62). 

The above discussion emphasised the strong continuities between structuralism 
and poststructuralism, but there have also been external influences on the latter, which 
brought with them a remarkable discontinuity. According to Manfred Frank, poststruc-
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turalism combined classical structuralism (the continuity) with a reinterpretation of Ger-
man philosophy, the old German anti-modernist and anti-Enlightenment romanticism 
(the discontinuity), which became an instrument for the subversion of structuralism. 
Frank also expands this list in two other directions, pointed out already by Lévi-Strauss: 
first towards psychoanalysis and secondly towards Marxism, mainly the idealistically 
tinged Frankfurt School (Frank 1989, pp. 7-30). 

I would consider as the central theoretical opposition between structuralism and 
poststructuralism in Saussurean terms that between langue and parole. I believe that 
poststructuralism was to an important degree the product of a major event, the social 
unrest of May ’68. This was a turning point for the rejection of langue, the dangerous 
static structural system, in favour of parole, the supposed unbounded, ‘free’ commu-
nication in conjunctural situations. This theoretical opposition was accompanied by an 
epistemological opposition: the rejection of the scientific attitude of structuralism as 
‘scientificity’ and the adoption of a science-hostile hermeneutic approach. 

Similarities and dissimilarities both connect and separate structuralism and post-
structuralism. Which in the final balance weighs heaviest? Frank concludes that post-
structuralism is in reality a ‘neostructuralism’, and I believe that the preceding account 
leads to the same conclusion: there may be a marked discontinuity between them, but 
it is a discontinuity in continuity, resulting in the transformation of structuralism and the 
production of new variants of it. In respect to the research object, the research object of 
both approaches is comparable (Table 1).

The articulation between Marxism and Saussurean semiotics

The influence of Marxism on structuralism/semiotics started as early as the 1920s with 
the work of Pavel Nikolaevich Medvedev and Mikhail M. Bakhtin. While these authors 
as Marxists were critical of semiotics, they were the first to propose an articulation of 
semiotics with and within Marxist social theory. According to Bakhtin and Medvedev, 
each ideological sphere is determined by, but also determines, this ideological environ-
ment, that is, the ‘objects-signs’ in which ideology is incorporated, ‘while only obliquely 
reflecting and refracting socioeconomic and natural existence’ (Medvedev and Bakhtin 
1978, pp. 7-15). The result of this encounter between semiotics and Marxism is the or-
ganic integration of the former within the latter (Table 2). A similar approach lies behind 
the much later work of Pierre Bourdieu.

Without such an elaborated theoretical rationale, Roland Barthes in his early work 
made the same connection between society and the semiotics of ideology. According to 
Barthes, the fundamental operation of this ideology is the transformation of the prod-
ucts of history into eternal universal essences (i.e., history into nature) and the main-
tenance of the inalterable hierarchy of the world. Due to this ideology, the bourgeoisie 
cannot imagine the Other, whom it opts to deny, ignore or identify with itself. Barthes 
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opposes to this kind of language the revolutionary parole; revolution abolishes the myth 
(Barthes 1957, pp. 9, 193-195, 224-225, 234, 239-244). 

The ideas of Medvedev and Bakhtin were rediscovered forty years later by Louis Al-
thusser’s structural, Levi-Straussian Marxism. Althusser, reading Marx structurally, ar-
gues that society is constituted by three major ‘instances’: the economic, determinant 
in the last instance; the legal and political; and that of ideologies and theoretical forma-
tions (philosophy and sciences) (Althusser and Balibar 1968, pp. 120-125). Structural 
Marxism imposed on Marxism the static structuralist logic, thus integrating it, while 
however retaining major aspects of Marxism (Table 2). 

The transformation of Marxism by semiotics is much more advanced in the case of 
Lévi-Strauss. He starts by stating that the universal logic he identifies was suggested 
to him by the convergence between Freudian psychoanalysis, geology and Marxism,3 
three areas that he believes offer the framework for the location of ethnography (Lé-
vi-Strauss 1955, pp. 57-62). Inspired by Marxist theory, he classifies social orders into 
two categories: the ‘infrastructural’, ‘lived’ orders, such as the kinship system and so-
cial organisation, which belong to an objective reality, and the mental, ‘superstructural’, 
‘conceived’ orders, such as mythology and religion (and art and cooking), which do not 
correspond directly to objective reality (Lévi-Strauss 1958, pp. 347-348). This theoreti-
cal approach poses a major epistemological problem from the Marxist point of view, be-
cause Lévi-Strauss’s infrastructural orders are seen as pure semiotic systems, while for 
Marxism the foundational processes in society are not semiotic but material processes. 
This sociological reversal, according to which the whole of society is absorbed into the 
semiotic, became the hallmark of poststructuralism (Table 2).

Finally, we find an interesting example of the influence of Marxism on semiotics in 
the foundations of Eco’s semiotic theory. Manifestly based on Ferruccio Rossi-Landi’s 
(1983) Marxist semiotic theory (Table 2), he counter-proposes to the traditional division 
of semiotics into syntactics, semantics and pragmatics a division into a theory of codes 
(semiotics of signification) and a theory of sign production (semiotics of communica-
tion). Eco states that both the production and the reception of an utterance, linguistic 
or other, presuppose different forms of social labour (Eco 1976, pp. 3-4, 29, 151-156) 
– Table 2. This idea reflects Rossi-Landi’s concept of linguistic labour.

The influence of Marxism on poststructuralism

We cannot really understand the nature of poststructuralism without reference to the 
events of May ’68. Poststructuralism had begun to emerge a few years before the May 
’68 uprising, but it was May ’68 that shook the French (mainly Parisian) intellectuals and 
with its social, political, and cultural turmoil played a catalytic role in its formation. The 
slogans and graffiti of May ’68, an active force of the uprising, combine surrealism and 
psychoanalysis. A central role in both the uprising and the graffiti was played by the Sit-
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uationist International, a Leftist movement akin to surrealism whose leading figure was 
Guy-Ernest Debord (see his La société du spectacle, 1992). This complex mixture had a 
decisive impact on the major poststructuralist authors, though this does not imply that 
they had not been exposed before May ’68 to some of the above currents.  

Robert Wicks, receding further back in time than May ’68, argues that dadaism and 
surrealism had a strong impact, still underappreciated, on French philosophy and the 
whole of French thought in the twentieth century. He also points out the influence of 
the Dadaists and the Surrealists on the major representatives of poststructuralism. To 
these two sources of influence on poststructuralism, Wicks adds a third influence, exis-
tentialism, which he sees as being transformed by its contact with Saussurean linguis-
tics (Wicks 2003, pp. ix-x, 11, 14-16, 295-296, 298). 

An interesting example of a pre-May ’68 connection to surrealism is given by Lacan. 
In the thirties, during his passage from psychiatry to psychoanalysis, Lacan met Sal-
vador Dali, who was then involved in the heavily Freudian surrealist movement. Da-
li’s ‘paranoid-critical method of interpretation’, closely related to his paintings, asserts 
the intrusion of the unconscious in the field of visual representation. Dali’s influence on 
Lacan, in addition to the general cultural context of the thirties, led Lacan, who was 
studying the paranoiac delirium, to explore the function of the unconscious in the field of 
the representation of reality. Dali’s focus on form was crucial for Lacan’s re(mis)inter-
pretation of Saussure and his apotheosis of the signifier (Constantinidou 2012). In May 
’68, Lacanian psychoanalysis came to be affiliated with the political Left. 

While deconstruction seems to be the antipode of Marxism, Derrida finally came to 
take position on this issue with his Spectres de Marx (1993). Derrida was affiliated with 
the Left and participated in the demonstrations of May ’68. He combines a reverence 
for Marx’s thought with a determined attack on the discourses celebrating the death of 
Marx and Marxism and extolling capitalism, the economy of the market, neo-liberalism 
and liberal democracy. For Derrida, who wants to be a ‘good Marxist’ (his quotation 
marks), deconstruction would be impossible without Marxism and is faithful to it as 
a radical critique. He believes, however, that Marxism needs to be radically changed, 
something which for him is in agreement with the Marxist spirit (Derrida 1993, for ex-
ample, pp. 36, 90, 95-96, 101-102, 142, 145, 148-153, 269). This strikes me as a very 
unexpected Marxist baptism of deconstruction. 

Barthes was a socialist, but a critical one. In literary theory we may speak of two po-
larised Barthes: on the one hand Barthes the classical semiotician of the fifties and sixties, 
and on the other the dedicated poststructuralist of the seventies. His differentiation be-
tween the supposedly passive ‘readerly’ (lisible) texts of classical literature and postmod-
ern ‘writerly’ (scriptible) texts is well known. The latter are literature as labour, they are 
created by productive ‘writing’, they transform the text into a constellation of signifiers, 
not a structure of signifieds, and allow readers to play with the text, a play which is also 
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a form of writing as linguistic labour (Barthes 1970, pp. 9-10, 17). We recognise in these 
brief positions a complex node of influences: the Marxist concept of labour, the central sit-
uationist concept of play, the Lacanian signifier and the Derridian freeplay of signification. 

On the author, Barthes adopts both a sociological and a semiotic point of view. In the 
context of the first, he argues that in literature the author as individuality is a correlative 
of positivism, the latter representing the culmination of capitalist ideology. From the se-
miotic viewpoint, the existence of the author provides a final signified (Derrida’s centre) 
that limits the text and closes the proliferation of meaning. But the identity of the author 
finds its own death in the practice of writing (Barthes 1970, pp. 9-14, 17, 146-149). 

Barthes agrees with the views on language of Stéphane Mallarmé, the downgrading 
of the author and the centrality of automatic writing of the Surrealists (Barthes 1988, 
pp. 147-148). He identifies the pleasure of a text with ‘drifting’ (dérive – Barthes 1973, 
pp. 32-33), a surrealist and situationist term that for the Situationists indicates a psy-
cho-geographical wandering in urban space, subverting the city of pure visuality. What 
remains unchanged in the two stages of his life is his position with the political Left. 

The revolutionary situationist views, in combination with the approach to the city 
championed by Henri Lefebvre, also inspired the Utopie group, founded in 1967. One 
member of this group was Jean Baudrillard, who knew Debord personally. Baudrillard 
openly acknowledged his debt to situationism and his approach is related to the latter, 
mainly in its early form (Plant 1992, for example, pp. 5, 35-37, 107, 111-112, 115, 117, 
118, 121-122, 137, 164-166, 172; Sadler 1998, pp. 47, 66, 176 n. 101). The key concept 
that Baudrillard came to use later, simulacrum, the transformation of reality into the 
hyperreal (Baudrillard 1981, for example, pp. 10-11), is a description of culture matching 
the surrealist credo (Wicks 2003, p. 15).

In March 1968 a students’ movement emerged at the university of Nanterres, the Mou-
vement du 22 Mars, and two person involved in it were Lyotard and Daniel Cohn-Bendit. 
Lyotard had been affiliated with the Parti Communiste Français and was strongly criti-
cised by its partisans when he left it. He was also a member of the Socialisme ou Bar-
barie group – with ideas close to those of the Frankfurt School – which Debord joined in 
1959, only to abandon it about two years later, having however adopted a large part of 
its political theory (Plant 1992, pp. 5, 14-15, 96; Ford 2005, pp. 113, 117-11).

According to Lyotard, capitalism controls research through power and power through 
technology controls ‘reality’ (Lyotard 1979, pp. 72-78). Sadie Plant points to the impact 
that May ’68 had on the views of Lyotard (as well as Deleuze and Guattari). She refers to 
Lyotard’s encomium of the avant-garde and argues that his attack against theory – and 
his economy of desire, as well as Deleuze’s and Guattari’s philosophies of desire – are of 
situationist origin. She also attributes to May ’68 the origin of Foucault’s problematics 
of power, to which I shall turn immediately below (Plant 1992, for example, pp. 107-108, 
111-112, 115-118, 121-122). 
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Under the influence of Althusser, Foucault in his youth joined the Parti Communiste 
Français; he left the Party after about two years, but remained a Left-wing militant to the 
end of his life (Gros 1996, pp. 4, 7, 9; Merquior 1985, pp. 20, 99, 101, 116). While the early 
stage of Foucault’s thought is characterised by the concept of épistémè, he later aban-
dons this concept for the notion of ‘discursive formations’, according to which culture 
is conceived as multifocal and ultimately regulated by power, a conception derived from 
Marxism. Without denying the importance of the state apparatus, Foucault’s interest is 
focused on micro-scale power, the ‘micro-physics’ of power. This problematics of power 
marks the whole of his later work.

To conclude, most masters of poststructuralism were affiliated to the political Left 
already before May ’68. In the events of May ’68, a particularly French kind of Marx-
ism was amalgamated with surrealism and Lacanian psychoanalysis. A further mixture 
with German romanticism, this whole articulated on structuralism, had as a result the 
poststructuralist view that the referent is totally opaque and inaccessible and any kind 
of knowledge purely and solely refers to the semiotic domain. Material society – and I 
do not mean here an essence, but a cultural construction – is ignored and revolutionary 
social acts are replaced by revolutionary cultural products, whether they are products 
of knowledge, literature or the arts. Still, a fundamental contradiction remains: though 
the referent is inaccessible, one major referent permeates poststructuralist discourse: 
capitalism, whence a fundamental contradiction of poststructuralist thought. 

On the whole, the fate of Marxism with poststructuralism was a copy of its fate with Lé-
vi-Strauss, i.e., it was absorbed into semiotics, with the important difference however that it 
infused poststructuralism with left-wing political thought of the kind that emerged in May ’68. 

The relation between poststructuralism and postmodernism

We should keep separate in our minds cultural phenomena and cultural theories. Before 
becoming a cultural theory, postmodernism was a cultural phenomenon in the domain 
of the arts that appeared much earlier than the corresponding theory, namely already in 
the late fifties. Andreas Huyssen observes that it is then that the term ‘postmodernism’ 
appeared in North American literary criticism. Already in the seventies, according to 
Huyssen, we encounter ‘a genuinely post-modern and post-avant-garde culture’ (Huys-
sen 1988, pp. 61, 161, 183-184, 188-189, 190, 195-197).

A slow transmission of poststructuralism to the U.S. had started after the mid-six-
ties. However, the decisive moment was the use by Lyotard of the term ‘postmodern’ in 
his La condition postmoderne (1979). Postmodern theorising emerged from the close 
analogies between American postmodern culture and French poststructuralist theo-
ry, thus it represents the Americanised form of French poststructuralism. Unavoidably, 
however, poststructuralism was adapted and to a certain degree reinterpreted in the 
context of local cultural phenomena and habits of thought. 
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Postmodernism, like poststructuralism, is radically against grand theories, something 
that does not prevent its theoreticians from having a clear idea of the main traits of their 
own theory. These were very well formulated by Ihab Hassan (1987, pp. 167-173), who 
identifies what he calls a tentative set of traits of postmodern culture, namely postmodern 
theorising, literature and art. Hassan believes that the overarching characteristic is ‘critical 
pluralism’ and gives two lists of traits. The first is that of the ‘deconstructive’ traits: inde-
terminacy, fragmentation, decanonisation, selflessness / depthlessness, the unpresentable 
/ unrepresentable. Hassan continues with the ‘reconstructive’ traits: irony, hybridisation, 
carnivalisation, performance / participation, constructionism, immanence. 

These traits, following more or less directly from poststructuralism, also directly en-
counter the positions of Lévi-Strauss discussed above. I indicated with reference to post-
structuralism its major contradiction of denying the possibility of knowing reality, while 
simultaneously constantly referring to the very real phenomenon of capitalism, and this is 
also the case with postmodernism. Of course, both the Poststructuralists and the Post-
modernists are right in referring to this extra-semiotic material socio-economic factor, 
because sociologically postmodern society is indeed closely related to capitalism. 

Here, I would like to recall Frank’s view about poststructuralism as a philosophical 
rather than a scientific movement, and state that generally postmodern theorising, such 
as that by Hassan, is not a sociological metalanguage on postmodern culture, but a 
normative theorising internal to it, reflecting the ideological-philosophical views of an 
artistic avant-garde. The traits of postmodernism presented by Hassan reveal a grand 
narrative, which is inconsistent with a supposedly radical theory of small narratives. And 
this is the other major contradiction of postmodernism.

I believe that the preceding discussion shows the close connection between post-
structuralism and postmodernism. Postmodernism is the direct, dynamic continuity of 
poststructuralism and the research object of both is comparable (Table 1). However, the 
difference between American and French culture is not erased: postmodernism is the 
depoliticised version of poststructuralism.

Some comments on today’s and tomorrow’s semiotics

Tables 1 and 2 summarise my conclusions on the goals set in the beginning of this pa-
per. This last section extends this glance at the present dynamics of my two matrices, 
assesses the positions of the different semiotic currents and makes some comments 
about the future development and possibilities of semiotics.

The semiotic explosion of the sixties and seventies had wide repercussions on the 
whole sphere of anthropology, the humanities and the arts. This impressive diffusion 
was not without negative effects for semiotics. Frequently, while semiotics revitalised 
the multiplicity of fields with which it came into contact, it was absorbed by their tra-
ditional habits. Semiotic terminology became part of their everyday vocabulary, but in 
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a rather imprecise manner, thus losing its systematic character (something that also 
happened with Marxism). The domain of Saussurean and Peircian semiotics is today an 
evolving, splitting and conflicting kaleidoscopic domain, creating a confusing nebula. 

Poststructuralism and postmodernism have been extremely influential in the last 
40 years; like classical structuralism, they were diffused to the fields of the humanities 
and the arts and even more widely in the social sciences, where they reached even hu-
man geography. Almost simultaneously began the diffusion of Peircian semiotics and 
biosemiotics, due initially to Sebeok’s activities in both the U.S. and internationally. This 
diffusion seems to have coincided with a certain decline of postmodernism and may 
be due to a certain desire to keep up with fashionable trends in the field, but due to the 
lack of any deeper knowledge of Peircian semiotics this influence usually takes a rather 
weak form, from ritual references to rather elementary attempts at applications; to all 
appearances, this diffusion will continue. 

Peircian semiotics has, however, a major epistemological drawback. Any attempt 
to directly apply a philosophy to a scientific field encounters insurmountable epistemo-
logical obstacles. This difference between philosophy, whether Peircian or, for example, 
phenomenological, and science has a major implication. Each scientific field incorpo-
rates four levels of operations, from the more abstract to the more concrete: an episte-
mological level, a theoretical one, a methodological and a level of techniques. Philoso-
phy is the background of the first level, but it cannot be scientifically applied without the 
other levels. If Peircian philosophy aspires to be an operational semiotic theory, it can 
only demonstrate this by using itself as a starting point for the elaboration of specific 
semiotics for each cultural field, with their specific methodologies and techniques, a 
scientific work that has not been undertaken by Peircian scholars. Biosemiotics also 
suffers from this lack and the proof is that Peircian terms represent an extremely small 
minority among current biological terms. 

Saussurean theory, on the other hand, belongs to the scientific domain and thus can 
be applied. There is historical evidence for that, which also shows that this possibility did 
not follow from a direct extrapolation of structural linguistics, even if initially this is what 
occurred. It took many years of intensive work, mainly in the francophone world but 
also elsewhere, by a very great number of scholars and for many decades to establish 
specific principles for the great variety of semiotic systems. 

Contrary to this epistemological work, Peircian scholars not only limit themselves to 
Peirce’s philosophical terms, which are necessarily of a general nature, but also adopt 
an exegetical position towards them, with as a result a lack of critical spirit and the os-
sification of his theory. The result is that Peirce is absent from any textbook of cultural 
studies, which is not the case with French structuralism and poststructuralism. Some 
Peircian scholars attempt to face this lack by extending their scope to applications in 
different cultural areas, but they end up just renaming terms without any further con-
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tribution to the development of these areas, formulating static typologies or using ter-
minology metaphorically, as is the case notably with biosemiotics, which attempts to 
found itself on concepts such as ‘sign’, ‘representation’ and ‘communication’, and thus 
suffers from anthropomorphism, that is, the naïve projection of culture on nature.

Classical semiotics is a scientific domain and thus the clash with poststructuralism and 
postmodernism was inevitable. Both these tendencies are not scientific, they do not want 
to be scientific (‘scientistic’ is the slogan), they are philosophical and, violently attacking 
positivism, adopt – usually in a messianic style – interpretative methods. They have a phil-
osophical and theoretical background, imbued with ideology, some traces of methodology 
and no techniques. We should not, however, ignore the fact that they have had one very 
positive result, namely the extension of the horizon of semiotic research objects. 

Recently, we have witnessed an attempt to articulate semiotics with biology on 
the part of cognitive semiotics, for which neuroscience is thought to be the key for the 
understanding of semiotic systems. There are clear epistemological limits to this ap-
proach. Biology may offer knowledge of the biological processes taking place in the 
biological brain, which are more or less common to the human species. They are not 
without interest, since they establish the framework within which semiosis takes place. 
So far this enterprise is legitimate, but what should be understood is that this articu-
lation is unable to account for the cultural mind, that is, the structuring of the semiotic 
systems in their cultural relativity. Any extrapolation from the brain to the mind ends up 
in an unfortunate search for semiotic universals, a search which violates this relativity. 

To conclude, I believe that there is a certain interest in the articulation with biology, 
provided it is accompanied by the epistemological caution referred to above. However, this 
orientation is of marginal interest to semiotics. Semiotics should turn its attention to a 
totally different kind of articulation. Certainly, semiotics is defined according to the law of 
relevance and thus the level on which it operates is that of immanent analysis, which allows 
the description and interpretation of semiotic systems and texts. This enterprise is of course 
entirely legitimate. It cannot, however, account for the emergence and deeper transforma-
tion of the semiotic systems, that is, it does not offer an explanation of them. Explanation of 
a system presupposes its integration within the wider system to which it belongs. 

The theory of semiotic systems is part of the theory of society and thus of the social 
sciences. Culture is not the only component of society: culture is inseparable from both 
the material socio-economic component of society (including elements such as tech-
nology, the technical and social division of labour, social stratification) and its political 
component (including institutions). Culture depends, within a context of reciprocal re-
lationships, on material social processes. Thus, the wider system integrating semiotic 
systems is society as a whole. The epistemological articulation of semiotic with ma-
terial processes leads to a theory of social semiotics (Table 2), which needs to become 
explicit, or at least implicit, in semiotic research. 
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Instead, then, of a biology of semiosis, I propose a political economy of semiosis, 
which would be in a position to account for the production of semiotic systems. To avoid 
misunderstandings, political economy only illuminates the above articulation and ex-
plains the general structuring of the semiotic systems, that is, the general organisa-
tional axes that traverse them, through the factor of ideology. However, this only offers 
the framework for a systematic semiotic analysis and must be completed in depth with 
the instruments of immanent analysis, and only classical French semiotics disposes of 
all the necessary levels of analysis: epistemology, theory, methodology and techniques. 
Thus, positivism may be extremely problematic as a general epistemology, but there are 
parts of it, necessary for any scientific investigation, which do not seem to have found a 
reliable replacement; the formal method is still irreplaceable. And it is here that classi-
cal semiotics will have many things to offer in the future, even more if articulated with 
political economy, either explicitly or at least implicitly, an articulation that inescapably 
reshapes both semiotics and Marxism.

Endnotes
1.  This manifesto is the only Peircian text comparable to the Saussurean Schools and Theses.
2.  I use the term in a general sense to include, besides structuralism and semiotics, poststructural-

ism and postmodernism.
3.  To which we should of course add structural phonology.
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 chrysalis , reality , semiotics , space-time , transmodernity 

Abstract
Space and time in human experience are merely ordering systems upon which all of 
the social activities and objects in the world can be perceived as real, where continu-
ity and discontinuity appear as dualism. Animating and leading meaningful change 
while simultaneously maintaining the resilience of continuity can be accomplished 
by reframing the perception of reality: space and time. Contemporary societies can 
persevere through the metamorphoses of reality by navigating through diaphanous 
space and polychronic time. To engage in this navigation is to be willing to experi-
ence the transparency and integration of the chrysalis process. Our capacity to nav-
igate through diaphanous space and polychronic time liberates us from the limita-
tions of the present, dogmatic ideologies, and uncertainties of exploring unfamiliar 
boundaries. 
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Preamble 

Observing current world affairs and events, it is evident to me that there is a growing 
need to go beyond what we conventionally perceive into what we are imaginatively ca-
pable of interpreting. Perceiving reality as absolute and autonomous has encouraged 
contemporary societies to conceive space and time as immutable entities that can be 
used as standards for measuring events, objects, and even qualities. There has never 
been a time in history when it has been more significant for societies to engage in a 
transformational process that would lead to global well-being and a sustainable way of 
living. And this transformation requires uncanny and resilient talent, or “cunning intel-
ligence” (Detienne & Vernant, 1991), to persevere through the chrysalis process. Inter-
estingly, this talent goes back to the time of the Greeks, who “prized very highly a talent 
for making out against the odds of great strength” (Dunne, 1993, p. 257). The notion of 
“reality” is, indeed, illusive and ambiguous. Driving from the Latin word res, reality has 
long been associated with “things” and “objects”. Worse yet, reality has been considered 
as the “ultimate truth” in perceiving “space”, “time”, and even “reason”. We seem to have 
developed a tendency to experience reality in ways we value and in manners that enable 
us to perceive more of what we value. However, the word res comes from the verb reri, 
which literally means “to think” (Bohm, 1980, p. 54). This meaning, of course, draws our 
attention to the semiotic relation between what goes on in the mind and what is rec-
ognized as reality. Charles S. Peirce’s semiotics has certainly changed epistemological 
limitations and broken through the dead-end of spatial and temporal reality, advancing 
a much broader and more commodious way of creating and interpreting signs that cross 
the absolute boundary of space-time and human perception. In crossing this boundary, 
John Deely (1992; 2002) emphasizes that the permeability between mind-independent 
being (ens reale) and mind-dependent being (ens rationis) is a two-way relation (see 
Colbey, 2009). This permeability, or transparency between mind and nature (Bateson, 
1979), takes us to the heart of the social construction of reality. 

Nothing in reality is merely a static fact or an absolute certainty (Whitehead, 1978). 
So reality is an inseparable and undivided whole, which David Bohm (1980, p.157) calls 
the rheomode—the undivided wholeness in an ever-flowing movement. And without 
this sense of the undivided whole of reality, we cannot begin any imaginative and re-
flective interpretations to reframe the familiar and recover the unfamiliar. In this sense, 
imaginative interpretation as a nonlinear occurrence permits a range of images to be 
superimposed on each other (Makkreel, 1990); and these superimposed images allow 
many options to emerge for cultural and social metamorphosis. 

Cultures and societies unavoidably change. They go through an immense process 
similar to that of the caterpillar transforming itself into a butterfly (Slater, 2009). There 
are no ways around this process, which certainly requires resilience. Contemporary so-
cieties would do much better engaging in and persevering through this metamorphosis 
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process, than resisting and resenting it. But why does this process occur? And how 
do societies not just survive but thrive through this chrysalis process? The answers to 
these questions are at the heart of this keynote address. 

In order to elaborate on the relation between resilience and chrysalis reality, I like 
to discuss four interrelated points: first, the paradoxical phenomenon of change and 
continuity; second, the irony of human perception and space-time deception; third, the 
distinction between the “real” and the “true”; and four, navigation through diaphanous 
space and polychronic time in engaging with chrysalis reality. Then, I will conclude by 
referring to the implications of the chrysalis process in our transmodern world.

The Paradoxical Phenomenon of Change and Continuity

The dynamics of change and continuity seem to have produced an appearance of du-
alism that triggers intractable conflict and overwhelming uncertainty. Drawn from our 
ideological social construct, continuities and discontinuities seem to have become so 
complex that we perceive them as dualism. Apparently, change and continuity are seen 
as two opposite poles that trigger conflict; they are viewed as a contradictory relation-
ship that must be fixed, favoring one over the other in a tensional pair. Contemporary 
societies have assumed that dominance, or perhaps compromise, are the ways to deal 
with this conflict. But continuity and change are the two interdependent states of the 
paradoxical phenomenon of life. Change does not dismiss the past, nor does continu-
ity ignore the future. Neither is change the opposite of continuity; they are essentially 
a composition. As Lewis Mumford (1951, p. 181) emphatically asserts: “All life rests 
essentially on the integration (or composition) of two opposite states, stability and 
change, security and adventure, necessity and freedom; for without regularity and con-
tinuity there would not be enough constancy in any process to enable one to recognize 
change itself. ”Mumford’s statement brings to mind the work of Jean Gebser (1985), 
The Ever-Present Origin. Gebser’s elaborate articulation of five modes of conscious-
ness structures provides an appropriate setting for our discussion about change and 
continuity. Through his notion of “aperspectival world”, Gebser’s challenges the entire 
social change enterprise. He argues that societies cannot be transformed (changed) 
by technocratic rationality, materialistic determinism, or dualistic thought. Specifically, 
Gebser’s idea of “diaphanous perception” offers a groundbreaking insight into the par-
adoxical relationship between change and continuity. The aperspectival world, Gebser 
says, “is a world whose structure is not only jointly based in the pre-perspectival, unper-
spectival, and perspectival worlds, but also mutates out of them in its essential prop-
erties and possibilities while integrating these worlds and liberating itself from their 
exclusive validity” (Gebser, 1985, p. 294). In other words, the aperspectival world is not 
an exclusive mode of consciousness; rather, it is inclusive of others worlds. And this 
inclusive quality is important for us to persevere through the chrysalis process activated 
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by the paradox of change-continuity. Although change is the fundamental nature of real-
ity, change can be triggered by different causes: by intentional design of human agents; 
by necessity or need predetermined by universal law; by chance, an accidental event, 
an unintended act, or luck; by chaos and disorder as a result of systems bifurcation and 
randomness; by evolution and genetic reconstruction; and by a cosmic event or act of 
God. Examining these various causes for change, it becomes apparent that—other than 
intervention by intentional design—there is really little or no interference by humans in 
these causes. Only through the coping mechanism of a problem-solving strategy can we 
handle changes imposed on us by other causes. On the other hand, animating and lead-
ing change can only be accomplished intentionally by design (Seif, 2005). When change 
is triggered by external conditions, then dealing with such change is often assumed 
to imply the need for comprehensive analysis and a rational decision-making process. 
But if change is triggered by human intention, then we must understand how we make 
choices to initiate change—bearing in mind that to have an intention is not to follow 
a predetermined action, rather, it is to aim at an unfolding teleological process (Seif, 
2013). In this sense, intention is a journey, not a destination. If we accept the premise 
that intentional and transformational change requires a different way of thinking, we 
could begin by engaging in a chrysalis process that has the potential to stimulate such 
a shift, which would create what systems theorists call a “second order of change”. An 
intentional change at the second-order level will not occur without an imaginative in-
terpretation of space and time. As we shall see shortly, the idea of navigating through 
diaphanous space and polychronic time plays a significant role in animating and leading 
social and cultural change. Animating and leading meaningful change while simultane-
ously maintaining the resilience of continuity can be accomplished by epistemologically 
and ontologically reframing our understanding of reality, where space and time are not 
absolute concepts.  But this raises a quandary: How do we reframe our conventional 
perceptions and deal with the deception of space and time?

The Irony of Human Perception and Space-Time Deception

We habitually perceive the world as a three-dimensional space modulated by the pas-
sage of time. In a sense, that spatiality and temporality in human experience are merely 
ordering systems upon which all objects and activities in the world can be perceived as 
real. But this conventional and literal perception of space and time has triggered abso-
lute sociocultural and cognitive values, which in turn have led to limiting and constraining 
consequences—economic scarcity, political dominance, and the valuing of efficiency over 
effectiveness, just to name a few characteristics of our contemporary world. The irony is 
that while space and time are comprehended as elements of a semiotic systemic frame-
work that lets humans make sense of their experiences, they are not true. Even though 
space and time have been brought into quotidian existence by human consciousness as 
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truths,1 conventional perceptions of space and time are illusory and based on idiosyncratic 
interpretations of reality. And like all semiotic signs, the words “space” and “time” are open 
to multiple interpretations. On a metaphysical level, human perceptions of space and time 
are essentially an unrelenting and persistent illusion. But illusion is not necessarily the 
opposite of truth or reality. Consider for example, how the experience of hyperreality and 
digital development contradicts our accepted concepts of space and time. Although linear 
time is a concept we have accepted, it is not as real as it may appear to us. Paradoxically, 
although space and time are held to be empirically real, they are not true. What we per-
ceive is not reality itself but reality exposed to our way of perceiving. It is not unreasonable, 
then, to be in agreement with the British metaphysical philosopher John Ellis McTaggart 
(1908). In his famous article “The Unreality of Time”, McTaggart argued that all views of 
time are illogical and flawed, and that time is not a real phenomenon. While McTaggart’s 
argument implies “timeless reality”, his assertion can provide the possibility for a radi-
cal conception not only of time-free but also of space-free reality, where reversibility is 
possible. Actually, quantum experiments have suggested the possibility of time reversal, 
where time flows from future to past (Stenger, 2000). Time is a relative reality, where the 
so-called “present time” is an illusion that “signifies nothing” (Rotman, 1987), as does the 
term “here”. The notion of “here” is a togetherness of many “heres” that indicates an above 
and below, a right and left, a before and behind (Hegel, 1977, pp. 63–66). And, the notion of 
“now” seems to have ceased to be in the act of pointing at time. “Just as space consists of 
spaces, not of points, so time consists of times, not instants”; in the space-time continu-
um, “an instance limits time in the same way a point limits space” (Makkreel, 1990, p. 74). 
The notion of “now” is a “plurality of nows” and, similarly, the notion of “here” is a “plurality 
of heres” (Hegel, 1977, p. 64). In an Aristotelian sense, now “does not exist, since it is at 
once the end of the past and the beginning of the future”, a sort of “in-between” (Gebser, 
1985: 179). Since thinking “perspectivally” is the ultimate focus of an individual perspec-
tive2 that, ironically, opens up as it closes space at the vanishing point, “now” is a station-
ary point in space and time (Gebser, 1985). With the use of perspective representation, 
individualism has become “the unique point of view of the individual spectator” (Giedion, 
1967, p. 31), which has made the perception of space and time absolute and static entities. 
Therefore, while the expression of “here and now” is cognitively real, it is fundamentally 
untrue. Similar to the spirit of Gebser, Peirce tells us that the process of creating signif-
icance and meaningfulness is open, dynamic, interpretable and transparent. For Peirce, 
the past, the present, and the future are considered a synchronic indivisible triad. And yet, 
since the present has no independent existence—a single instant of zero—it is half of the 
past and half of that which is yet to come. Certainly, surrealistic artists have rejected the 
assumption that space and time are rigid, deterministic, or absolute. Particularly, cubists 
broke with the Renaissance perspective to view a spaceless-timeless reality with several 
points of view by dissecting objects simultaneously showing them from all sides and from 

56 Changing Worlds & Signs of the Times



inside and outside (Giedion, 1967). Perhaps the most striking cubist painting is Picasso’s 
Guernica, where the principles of simultaneity and transparency of space and time are 
presented stroboscopically. Picasso represents space as infinitude and time as the forth 
dimension; he dissects movement into parts, which conventional human perception is un-
able to grasp photographically. Also, consider Salvador Dali’s The Persistence of Memory, 
where space and time are depicted as a fluid and soft reality, or Carte Blanche by René 
Magritte, who manipulates the space so that we have an illusion of a woman and horse 
simultaneously in front of and hidden by trees, and even hidden behind the empty space 
between trees. Undoubtedly, surrealistic paintings express the illusion of our sense and 
reveal the subconscious mind, which transcends the everyday perception of reality. Long 
before Galileo’s controversial formulation, “common sense” at the turn of the 17th century 
influenced humans to perceive a reality in which the earth was the center of the universe 
and the sun revolved around the stand-still-flat earth. If reality were always “true”, Chris-
topher Columbus would have fallen off the edge of the flat earth! What is needed is a shift 
from common sense to uncommon sense in order to overcome human perception and the 
space-time deception. Space and time are not physical matters; neither are they absolute 
notions. They are real but not true. This statement reveals the peculiar distinction between 
the “real” and the “true.”

Distinction between the “Real” and the “True”

In order to make navigation through diaphanous space and polychronic time possible, 
we need to be aware of the peculiar distinction between what we perceive to be “true” 
and what we consider as “real”. Certainly, the concept of “simulacrum” challenges the 
subtle difference between the “real” and the “false”, between the “real” and the “imag-
inary” (Baudrillard, 1994, p. 3). I am aware that the real and the true are, for the most 
part, inclusive. To illustrate, the perception of a body of water in the vast desert is real; 
the mirage of water, although an illusion, is a true optical phenomenon. But perhaps 
overlooking this subtle difference between the true and the real results in confusing 
and limiting assumptions about reality. Human experiences are real, but material things 
are true. Cultural practice is real, but scientific observation is true. Where the true de-
pends on factual information, the real relies on multiple interpretations. And where the 
true is characterized by descriptive explanation of that which already exists, the real is 
distinguished by prescriptive composition of that which is yet-to-come. The distinction 
between the real and the true is the difference between the realm of sciences and the 
realm of humanities. It is commonly understood that where the sciences value objec-
tivity, rationality, neutrality, and a concern for truth, the humanities value subjectivity, 
imagination, and a concern for justice. Basically, the sciences are concerned with how 
things are and deal primarily with what is true or factual. In scientific methods, the true 
(or right) answer is always the outcome of rational thought and research. Perhaps the 
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right or true answer works well for the natural world and technology, but it is extreme-
ly limiting and even misleading in sociocultural enterprises. There are no right or true 
answers for society. And yet, the difference between the real and the true can be more 
than just subtle. Take, for example, the Luxor Hotel in Las Vegas in the United States. 
As a “real” place, the sphinx and the pyramid-shaped hotel in Las Vegas are mere rep-
licas or simulacra of the “true” Sphinx and Pyramid of Giza in Egypt. However, things 
can get a little murky. An example is Abu Simbel or Ramses II in Aswan, Egypt. The 
original monument was built in the 13th century BC. But due the construction of the 
High Dam during the 1960s, the monument was relocated on higher ground to avoid 
the destruction that would have caused by Lake Nasser. One could say that the temple 
at the old and original location is true, and that temple on the new location is real. This 
is a case where the real and true can be isomorphic. Or, we might say: sometimes the 
real becomes true! What is real is not always true. Space and time may not have truly 
long-lasting and meaningful consequences, but they are real. And yet, the real can be 
changed. That is why we are able to create our world; and this creation is done by our 
thoughts and actions. For the reality we experience here-and-now is the manifestation 
of our previous thought about there-and-then. What needs to be taken into account is 
that our thoughts are the trigger that influences us to create the reality we desire to 
experience. Fundamentally, perception provides the presence of “here-there dimension 
and the past-present-future dimension” (Merleau-Ponty, 1945. p. 309), which echoes 
the notion of “being-in-the-world” (Heidegger, 1962). To be present in the world is to 
inhabit space and time, and to be able to move freely in, to borrow from Merleau-Ponty 
(1945), “simultaneous multiplicities”. Time is “like the landscape seen through a railway 
carriage window. Yet we do really believe that landscape is moving” (Merleau-Ponty, 
1958, p. 487). Time does not flow, the past and future “spring forth” when we “reach out 
toward them” (p. 489). Generally speaking, human beings are no longer satisfied with 
facts; they demand to understand their causal connections and strive to discover ways 
to recreate their spatial and temporal reality. And indeed, reality is created intentionally, 
not accidentally—i.e. by design. If this is the case, which I believe it is, then we are able 
to create a desired future, whether this future is perceived as real or true. Since the Hei-
deggerian notion of Dasein3 indicates not just being-in-the-world but also being present 
in the past-present-future dimension (Heidegger, 1962), it is possible to be present in a 
space-free and time-free world. But can we really navigate through diaphanous space 
and polychronic time? The answer is yes.

Chrysalis Reality: Diaphanous Space and Polychronic Time

“Polychronic time” is a notion initiated by the anthropologist Edward T. Hall (1959; 1966). 
Particularly, his ideas of “proxemics” and “chronemics” are the semiotics of space and 
time (Nöth, 1990) in which it is impossible to separate time from space. The manner 
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in which we perceive time has a lot to do with the way we structure space (Hall 1959). 
Initially, Hall made a cultural distinction between polychronic time and monochronic 
time based on how people perceive and manage time.4 However, subsequent research 
has suggested that both polychrons and monochrons are found to coexist within most 
cultures (Palmer & Schoorman, 1999); so it is no longer meaningful to consider an en-
tire culture as monochronic or polychronic. The idea of navigating through diaphanous 
space and polychronic time is essentially a cognitive-noetic way that triggers imagina-
tive thinking and innovative action. Therefore, this navigation requires a different kind of 
intelligence in order to liberate us from the gravity and limitations of the here-and-now 
reality. It demands a spatial and temporal intelligence that the ancient Egyptians per-
ceived as Aka, “the intelligence of the heart.” It is commonly known that the interrelation 
of space and time has been suggested by the theory of relativity, in which time curves 
space as much as space measures time. But “time does not curve space; it is open and 
opens space through its capacity of rendering space transparent” (Gebser, 1985, p. 353). 
Since space and time form an indivisible continuum, “freedom from space presupposes 
freedom from time” (p. 355). Hence, one cannot navigate through diaphanous space 
without polychronic time. By and large, phenomenological explorations strive to uncov-
er our primordial relation with the space-free and time-free reality. Certainly, the work 
of Gebser, Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty, and Peirce, to name a few, explore this 
primordial relation. Navigating through diaphanous apace and polychronic time is cer-
tainly an age-old practice; it has deep roots in human history. For instance, prehistoric 
cave paintings and ancient Egyptian carvings were not intended to serve as records of 
the past, as has commonly been believed. Rather, these paintings were representations 
of magical thinking and enactment intended to go beyond the limitation of space and 
time, creating new realities and therefore influencing the future. The ancient Egyptian’s 
navigation through diaphanous space and polychronic time is, indeed, evident in their 
preoccupation with the notions of “immortality” and “everlastingness” expressed in their 
art and architecture. They ultimately experienced a chrysalis reality, which was mani-
fested in their representations of permanence and change, cyclical time and noncyclical 
time. Consider, for example, the idea of diaphanous space represented in the principle of 
anthropocosmos as found in temple architecture in “The House of Life”, where images 
of the human body and the universe were transparently interconnected. For the ancient 
Egyptians, the spatial directions of east and west, north and south, were transparent 
orientations. The east and west represented the sun god Ra rising from and descending 
into the nonlinear Underworld as initiation of birth, death, and rebirth; and the north and 
south represented the cyclical flow of the Nile. Evidence has also shown that the Great 
Pyramid, with its surprising accuracy of cosmic dimensions and passageways, repre-
sents unbounded space and time of past, present, and future. Diaphanous space and 
polychronic time provided a chrysalis reality for the entire Egyptian experience, where 

59Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



the notion of time was conceived as a reversible circular dimension and the practice of 
the agriculture-based society was bound to the cycle of seasons in an infinite process 
and integration of nature and culture. One can reasonably conclude that the physical 
percepts had an immense significance for the ancient Egyptians, where visible form 
was a manifestation of invisible space-free and time-free reality, and where any point 
of space and time was seen as the center of a cross whose axes represented the cy-
clical flow of the Nile and the path of the sun.5 Navigating through diaphanous space 
and polychronic time is not a mere philosophical proposition, but an imaginative way of 
thinking and acting that embodies a great deal of creativity and innovation. Again, when 
Merleau-Ponty (1958) declares that time exists for us only because we situated in it 
and act upon it, he hints at the possibility for humans to intentionally navigate not only 
through multiple times but also through transparent space. To think and act is to place 
ourselves in an imaginary situation and to find satisfaction in changing our setting. In 
navigating through temporal and spatial reality, one cannot plot the journey in a linear 
fashion but must navigate through the waves, making constant adjustments back and 
forth while maneuvering along the way. Thus is my preference of using the concept 
of navigation—the freedom that allows consciousness to fully engage with a space-
free and time-free reality. While this navigation is an age-old practice, it has recently 
been unearthed through the efforts of digital development. Virtual reality has attracted 
contemporary societies for its capacity to add a new kind of human-machine interface 
where the virtual becomes complementary to the visual (actual). For instance, visual 
images on the Internet are virtual images in the sense that they can only be perceived 
through numerous transformations. Cyberspace has provided sensational experiences 
by integrating the visual, the virtual, and the visceral; and therefore, it has provided an 
opportunity for us to perceive tangible objects, physical environments, and real events 
(Seif, 2013). In cyberspace, images appear in a diminution of space and time, where 
humans and digital apparatus intertwine in visual, virtual, and visceral constellations of 
sensational and fascinating experiences. It is certainly reasonable to consider what we 
experience in cyberspace as a kind of navigation through diaphanous space and poly-
chronic time. Although this fascination with technology (techne), as the art of making in 
the Aristotelian sense, has dominated societies for centuries and reached its pinnacle in 
our digital age, it has missed the teleology (teleos) underpinning the navigation through 
space-free and time-free reality. Unfortunately, other than self-indulgence and shallow 
entertainment (Seif, 2013), cyberspace efforts have not been fully utilized by contempo-
rary societies in an intentional manner that integrates consciousness and reality for en-
visioning the future. A great deal of Peirce’s work describes the affinity between reality 
and consciousness (which includes feeling, thought, perception, desire, intention, etc.). 
And this affinity brings us back to the reference to Gebser’s work, in which conscious-
ness and reality are reciprocal.  In this sense, consciousness and reality form a whole 
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which, in principle, is one and indivisible. This reciprocity of consciousness and reality is 
necessary for the initiation of the aperspectival world. Only with integrative spatial and 
temporal intelligence can human beings develop the capacity to navigate through diaph-
anous space and polychronic time. Gebser also reminds us that we continually draw on 
our origins in forming the future. He reminds us that 

The events of tomorrow are always latently present today. Tomorrow is noth-
ing other than a today which is not yet acute, i.e., is still latent. Every manifes-
tation of our lives inevitably contains the sum of what is past as well as what 
is to come. (Gebser, 1985, p. 277)

We repeatedly must go back for a better start. The “new” takes for granted the “old” 
through integration, for every novel idea must include the familiar, just as every familiar 
idea ceases to exist without novel ideas. This paradoxical process has a magical quality, 
making the familiar strange and the strange familiar. Space-free and time-free reality is a 
paradoxical phenomenon that can best be experienced through design thinking and pur-
poseful action. Through design, human beings can cross the threshold between what is 
real and what is true, making connections between space-free and time-free reality and 
the perseverance through chrysalis reality. Imaginative navigation through diaphanous 
space and polychronic time, in a Kantian sense, makes reality transcendental reality. In 
Critique of Judgment, Kant (1951) tells us that imagination does not perform its normal 
perceptual task, but adopts an a priori judgmental function with purposefulness (Mak-
kreel, 1990). And by extension, this transcendental reality transcends the division between 
what exists in physical reality and what exists in the activity of the mind. This imaginative 
navigation does not “annihilate” space and time (Kant, 1951); rather, it negates the linear-
ity of time and opaqueness of space (cf. Makkreel, 1990). Navigating through space-free 
and time-free reality is a practice that provides unlimited future options. Our ability to 
navigate this malleable reality, to imagine, and to communicate new possibilities goes 
beyond mere prediction and forecasting. While forecasts and predictions are effective in 
mechanical systems and problem-solving strategies, they are limited in capturing infinite 
imaginative possibilities for advancing social systems. Forecasting the future based on 
past truth is a mere problem-solving trajectory aimed at maintaining the status quo; it is 
commonly used in cause-and-effect reasoning associated with reductive thought. These 
models or methods lead to minor changes that are described as a “first order of change”, 
which fixes what already exists. By contrast, as mentioned above, meaningful change by 
design is a second order of change. As mentioned earlier, the past, the present, and the 
future are considered a synchronic indivisible triad. Whereas the past is “a nexus of ac-
tualities”, the future is “merely real”, and in this sense, “the present is the immediacy of 
teleological process where reality becomes actual” (Whitehead, 1978, p. 214). Therefore, 
the future is accessible in the present through the teleological challenge of imagining what 
shall become. Now, the nagging question is: How do we make the navigation through di-
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aphanous space and polychronic time possible? One might argue that while it is possible 
to physically travel through space, it is not clear how to actually navigate through time. 
To be able to navigate through diaphanous space and polychronic time, one must rely 
on the phenomenon of memory, or mindful remembering. Initially, memory signifies a 
human being’s inner disposition and devotion, where thinking is meshed with the heart 
(Heidegger, 1968).6 The interweaving among memory, imaginative thinking, and the heart 
is not a new revelation. Again, ancient Egyptians believed in the intelligence of the heart. 
Indeed, this imaginational intelligence, which resides in the heart7 (Hillman, 1992), does 
not operate in a restricted and confined manner but in an undifferentiated flow. And when 
the unselfconscious mind and the intelligent heart experience the flow that transcends 
the division of space and time, past memory morphs into future memory and vice versa. 
Memory as a key for navigation has its roots in the work of Henri Bergson, Maurice Mer-
leau-Ponty, and Bertrand Russell, among many others. In a variety of ways, these philos-
ophers challenged our conventional understanding that memory resides somewhere in 
the brain, arguing that memories exist in the realm of space-time and we access them by 
intention. In particular, Henri Bergson in his book Matter and Memory provides us with a 
remarkable theoretical understanding of the nature of memory and its connection to reali-
ty. For him, both perception and recollection are phenomena of representation.  And since 
recollection is the representation of an absent object, memory is sufficient to reproduce 
perception of reality, whether rationally constructed or intuitively perceived. “Everything, 
then, must happen as if an independent memory gathered images as they successively 
occur along the course of time” (Bergson, 1913, p. 86). In the same vein, Edmund Husserl 
(2005) points out that while memory is the consciousness of what in the past, expectation 
is the consciousness of what is in the future. Perceptions are “never the real moments of 
things”, says Henri Bergson (1913, p. 75), “but are moments of our consciousness”, within 
which memories reverberate. “We must take into account that perception ends by being 
merely an occasion for remembering”; human perceptions are certainly “interlaced with 
memories”, and inversely, memories become actual by borrowing from some perception 
into which memories slide (Bergson, 1913, p. 72). There are two different and independent 
memories: “memory-images”, which recall our daily events as they occurred in the past 
and are stored in the present; and a profoundly different memory that recovers the past, 
and is “seated in the present and looking only to the future.” One memory “repeats”, the 
other “imagines.” However, the two memories run side by side and mutually support each 
other (Bergson, 1913, pp. 92–93). Whereas memory of the past becomes our familiar path 
to predicting and forecasting the future, memory of the future provides a meaningful way 
to access a pool of options for imagining a desired future. Ultimately, while current reality 
is constructed by past memory, it can also be transformed by future memory.  Future 
memory demands a shift from being trapped by the “true” to the freedom of toying with the 
“real,” from the gravity of the presence to the weightless dream-like state of an imaginable 

62 Changing Worlds & Signs of the Times



future. And because memory is phantasmagoric (real or imaginary), it ties together both 
imaginary experiences and real events. That being the case, future memory is practiced 
as if one is in a distant future and reminiscing about the memories of the past, which are 
really memories of the future. This may seem like an oxymoron, but contradictions of the 
oxymoron are the true wisdom within all paradoxes. Indeed, it is possible to remember 
things yet-to-be. Ironically, it is easy to trick the mind and seduce the heart into imag-
ining future events and experiences, recalling and reminiscing about them as they were 
in the past. Future memory provides a cognitive leap that is essential for intentional and 
sustainable social and environmental change. It provides the lens through which we can 
gracefully persevere through the chrysalis process and imaginatively interpret the context 
within which these changes will take place. This navigation through apace-free and time-
free reality is a heroic journey, to borrow a concept from Joseph Campbell (1949). It is 
acquiring the resilience necessary for persevering through the chrysalis reality. That is, we 
must face the challenges of abandoning our current familiar world and enter an unusual 
future world. We must survive these challenges with help throughout the journey. If we 
survive, we may achieve a great gift, which often results in the discovery of an imaginative 
breakthrough. We must then decide to return with this gift, facing challenges on the return 
journey. When we return, the transformational gift may be used to improve our world.

Conclusion: Experiencing Chrysalis Reality in Transmodern World

To conclude, the illusion of space and time can be devastating or can lead to a state 
of apathy commonly associated with determinism. Again, considering our recent ex-
perience of hyperreality and digital development, illusion, as mentioned earlier, is not 
necessarily the opposite of truth or reality. Nevertheless, our capacity to distinguish 
between what is “real” and what is “true” liberates us from self-imposed limitations 
and dogmatic ideologies. This distinction also reveals an integrated consciousness that 
highlights the reciprocal relationship between cultural ethos and environmental ethics. 
Since reality is composed of signs, it is a fair assumption to consider change and conti-
nuity also as signs. And the meaning of social change can be viewed in a semiotic sense 
as a system of signification into which continuities and discontinuities are integrated. 
Based on Peirce’s semiotic signs, any phenomenon must include three elements, which 
are brought together in such a manner that the triad cannot be reduced to one or two 
elements. A semiotic sign, according to Peirce, is the representamen (sign), the object, 
and the interpretant (CP 2.228). Since this position is only at one semiotic moment, each 
element in the triad shifts its role and never permanently remains as representamen, 
object, and interpretant. Hence is the integrative and transparent quality of change and 
continuity. To navigate through diaphanous space and polychronic time is to be able to 
perceive and persevere through the transparency and integration of the chrysalis reality. 
And to transform current reality is to be able to perceive the transparency of space-
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free and time-free reality. This transparency is the hallmark of the age that has been 
called transmodernity—a notion that was introduced by the Latin American philosopher 
Enrique Dussel (1985). Transmodernity, which embodies many diaphanous qualities, 
transcends the visual reality of modernity (Gutenberg Galaxy) and the virtual reality of 
postmodernity (McLuhan Galaxy) into visceral experiences (Internet Galaxy). Diapha-
nous perception, which is the quintessential feature of transmodernity, is inclusive of 
modernity and postmodernity, and it does not reject the characteristics of either.  This 
means that reality in the transmodern world is a “hyperreality” that integrates the visual, 
the virtual, and the visceral. This also means that hyperreality is the condition in which 
our consciousness does not distinguish the real from the true. Navigating through di-
aphanous space and polychronic time is significant for rejuvenating cultural practices 
and renewing the natural environment in a world we co-inhabit, co-create, and co-ex-
perience. Learning to navigate through diaphanous space and polychronic time bridges 
different civilizations and stimulates cultural sensitivity and environmental sensibility. 
Indeed, not only can contemporary societies imagine the future, but also they can perse-
vere through the metamorphosis of chrysalis reality, whether the causes of change are 
self-generated or imposed by external forces. Experiencing chrysalis reality provides 
the context for human beings to influence the future and fully engage in the process of 
meaning making. Our capacity to navigate through diaphanous space and polychronic 
time liberates us from dogmatic ideologies of the past, current limitations of the pres-
ent, and the fear associated with the uncertainties of the future.

Endnotes
1.  The notion of “perception” ties to the notion of “truth”. In the German language, “to perceive”, 

wahrnehmen, means literally “to take truly” (see Hegel, 1977, p. 66); it also means to “to be aware 
of, to discern”. Consequently, whatever we perceive becomes our absolute truth!

2.  Jean Gebser (1985) draws on the concept of “perspective”—advanced by the Renascence artists 
Filippo Brunelleschi and Leonardo da Vinci—to define his term of “perspectival thinking”, hinting 
at the consequences of cognitively perceiving a segmented reality of absolute space and time of 
otherwise a continues phenomenon.

3.  Heidegger uses the hyphenated word “Da-sein” to emphasize its etymological meaning as “Be-
ing-there” (Heidegger, 1962, p. 27).

4.  In cultures with polychronic time, people tend to work on more than one task simultaneously, be 
more group oriented, view their relationships as deep and long term, and feel at ease in dealing 
with a sea of information. In cultures with monchronic time, people tend to segment tasks and pre-
fer sequential time (see Hall, 1959; 1966). My preference for using the notion of “polychronic time” 
is not to differentiate among cultures. Rather, I use the notion across different cultures to make a 
case for the significance of navigating through multiple times and transparent spaces.

5.  The hieroglyphic sign of Ankh, the “Key of Eternal Life”, represents these two axes in which the 
cyclical path of the sun from east to west crosses the Nile, with the loop on the top representing 
the Nile Delta (Seif, 2010). For the ancient Egyptians, wearing the Ankh demonstrated awareness 
of the nonlinear spatial–temporal matrix of life.

6.  Heidegger connects memory to thinking and the heart through the notion of disposition, which 
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“has a larger meaning than that given to it in modern speech; it means not merely the sensitive and 
emotive side of human consciousness, but the essential being of all human nature” (Heidegger, 
1968, p. 148).

7.  This is an interesting point where the issue of imagination and its connection to the heart has 
escaped most philosophical and psychological explorations. “Our hearts cannot apprehend that 
they are imaginatively thinking hearts, because we have so long been told that the mind thinks and 
the heart feels and that imagination leads us astray from both” (Hillman, 1992, p. 6). This is quite 
significant for our understanding of future memory, since the act of remembering is much more 
than tapping the storehouse of information in the brain; rather, remembering has much to do with 
the constructive process of imagination.
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Abstract
In the domain of art, the Mechanism of Modernism is an invariant structure for pro-
ducing novelty. More generally, the foundation of invariant structures is found in the 
opposition between Culture and Non-culture. I have extended this Tartu model, made 
up of Ego-culture and Alius-culture, to include a third kind of otherness, Alter-culture. 
From the point of view of the Ego, normally situated within culture, Alter is anoth-
er that is another Ego, whereas Alius can never be an Ego, but retains an essential 
Thingness. Group-selection allows altruists to gain the upper hand over egoists, as 
has been established in evolutionary theory, but only when selection operates on one 
group in opposition to others. The problem is to account for Alter-culture. According 
to evolutionary theory, cultural evolution may well be selected for, and even have con-
sequences for genetic evolution, once it comes of its own, thus being at the origin of 
Alter-culture.
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The first globalization of human beings occurred when Homo sapiens spread out from 
Africa. There may have been many smaller or bigger strands of globalization before the 
second one, epitomized by the discovery of America by the Europeans. As for the third 
big wave of globalization, which is part and parcel of contemporary life, it is not clear 
whether it concerns human beings or only their commodities. Before we can talk about 
what is new, however, we need to have a clear view of what is constant and unchanging. 
Many years ago I demonstrated the existence, within the domain of art, of the Mecha-
nism of Modernism, which is an invariant structure for producing novelty (cf. Sonesson, 
1999), and I now want to generalize this model to the human Lifeworld generally. The 
foundation of these invariant structures is found, in terms of the Tartu school, in the 
opposition between Culture and Non-culture, or, in Husserl’s terms, between Home-
world and Alienworld. Availing myself of the theory of empathy, as applied to cultures, 
I have extended this Canonical model, made up of the Homeworld and a first kind of 
Alienworld, called Ego-culture and Alius-culture, respectively, to include a second kind 
of Alienworld, the Alter-culture. From point of view of the Ego, normally situated within 
culture, Alter is an other that is another Ego, whereas Alius can never be an Ego, but 
retains an essential Thingness. In the following, I will suggest that group-selection, as 
understood in evolutionary theory, may function to permit altruists to gain the upper 
hand over egoists, but only when selection operates on one group in opposition to one 
or several others. I will also suggest, following some other developments in evolution-
ary theory that, since cultural evolution may well be selected for, and even have con-
sequences for genetic evolution, Alter-culture could also be explained from evolution. 

From Homeworld to Alienworld

All human beings live in a niche adapted to human life. There are two principal ways of 
interpreting the notion of niche. It might simply be the kind of physical environment in 
which the life of a particular species tends to take place and to which it is adapted. But it 
might also be the physical environment, as it is adapted to the life of a particular species 
(See Jablonka & Lamb 2005). The latter interpretation would seem to correspond to the 
notion of Umwelt, first characterised by Jakob von Uexküll 1983[1934]). In this concep-
tion, it is the sense organs as well as the parts of the animal’s body that might cause 
changes to the environment, the organs of perception and effection, in Uexküll’s par-
lance, which define the Umwelt. Thus, according to a by now famous example, the tick’s 
physical environment partly overlaps with that of human beings and other mammals, 
but there are no mammal in the Umwelt of the tick. There is only butyric acid, warmth, 
and hairiness. To characterise the much freer world of human (and some other pri-
mate) experience we need another term, and we will adopt a term stemming from the 
phenomenology of Edmund Husserl: the Lifeworld. According to followers of Husserl, 
the Lifeworld can be characterised as the world taken for granted. In a similar vein, the 
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psychologist James Gibson talked about the world of ecological physics. This is a world 
consisting of things, persons, and the sun ascending and descending (as both Husserl 
and Gibson say), but not, for instance, of cells, atoms, and black holes.

Husserl emphasises that the Lifeworld is a relative world – relative, he no doubt 
means, to a (type of) subject. Even the Umwelt is relative to a type of subject. But typi-
cality is also characteristic of the Lifeworld: things have, as Husserl says, “typical ways 
of behaving”. However, Husserl goes on to say that the structures of the Lifeworld are 
not themselves relative. They are found in each and every socio-cultural Lifeworld. When 
Husserl first talked of the universality of the structures of the Lifeworld, he was clearly 
thinking about temporal and spatial constraints: every point in time is embedded in a 
string of earlier moments (retentions) and of moments to come (protentions); and we 
always see a thing from a particular point of view, and yet the thing is what we see, not 
the perspective. In posthumous texts, nonetheless, Husserl pinpointed another such 
universal structure, which is of particular interest to us here: the distinction between 
homeworlds and alienworlds (as referred in Steinbock, 2003, p.296ff). In this sense, the 
homeworld “is not one place among others, but a normatively special geo-historical 
place which is constituted with a certain asymmetrical privilege” (Steinbock, 2003:, 
p.296ff), and which can be identified with a family or with a whole culture. In each case, 
what is outside of it is the alienworld.

Curiously, the same conception, clearly without there being any influence, has 
been formulated by the Tartu school of semiotics, whose most well-known member 
was Jurij Lotman (et al. 1975). According to semiotics of culture, Culture is opposed 
to Nature or Non-culture, as inside is to outside, order to disorder, civilisation to Bar-
barism, and so on. Sonesson (2000) called this the canonical model, and observed that 
it is egocentric, that is, it is defined from the point of view of culture, implicitly placing 
the Ego inside it looking out at non-culture (Fig. 1.). He also noted that there were at 
least two kinds of criteria for making such a division between culture and non-culture: 
something could be part of non-culture because it was less valued, or because it was 
more difficult to understand. But these criteria do not have to coincide. Thus, in an ex-
ample given by the Tartu school, if Peter the Great wanted to emulate Western culture, 
he followed an inverted model from the point of view of value, in which he projected 
his ego to what was, from the point of view of understanding (and geographical situ-
atedness), his non-culture. A more familiar example from the 20th century onwards 
is the endeavour of people in many cultures to imitate what they take to be American 
culture. Again, American is culture to them from the point of view of value, although 
the culture in which they have grown up would normally have to remain their culture 
from the point of view of familiarity.

 

70 Changing Worlds & Signs of the Times



But even given the possibility of selective inversion, the canonical model might turn 
out to be too simple. To use Husserl’s term, it involves the Alienworld having the small-
est possible scope such as may be characteristic of small, isolated groups of people. 
According to what Sonesson called the extended model, there are really two kinds of 
alienworlds (Fig. 2). There are those you treat as different but equal, with whom you are 
on speaking terms, those others that are really other egos to you. These represent the 
second person of grammar, or, in other words, the Alter. And there are those you treat 
as things, as the third person of grammar, or, in other terms, as Alius. In Sonesson’s 
analysis, Colombo is a good example of somebody conceiving the American continent 
as Alter, while Cortez took the attitude you have to an Alius. Adopting a term without 
any clear definition in the work of the Tartu school, Sonesson called the world of Alter 
Extra-culture, while retaining the term Non-culture for the world of Alius. However, it 
might be more enlightening, following Cabak Redei (2007), to use the terms Ego-cul-
ture, Alter-culture, and Alius-culture. 
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Figure 2. The Extended Model of 
Cultural Semiotics

Figure 1. The Canonical Model of 
Cultural Semiotics 



Now, we must add evolution to this story. But, as we will see later in this introduc-
tion, it is in fact already there. If society is the result of empathy and intersubjectivity, 
and if these can only have their origin in group selection, as argued by Sober & Wilson, 
the canonical model must inevitably follow, at least if we accept their argument that al-
truism can only gain the upper hand in competition with egoism, if the group is made to 
compete with another group. The existence, however, of the extended model, if it is not 
an illusion, may be more difficult to explain in evolutionary terms – in terms of natural 
evolution, certainly, but not, we will argue, in terms of cultural evolution.

Culture as “the big mistake” in evolution

The general idea of this paper is to situate culture, as a meaningful notion, notably as 
Ego-culture, Alius-culture, and Alter-culture, on a firm evolutionary basis. Sociobiol-
ogy, or, as it is nowadays called, evolutionary psychology, may claim to do something 
like that, although as an expansion of nature into culture – which is a way of depriving 
culture of its specific meaning. We do not propose instead to expand culture into nature. 
Rather, we want to show that there is both continuity and separation between nature 
and culture. Accepting evolutionary theory as a foundation does not entail embracing 
socio-biology. Fortunately, we will find some travelling companions within contempo-
rary evolutionary theory for at least part of the path on which we are now engaging.1

Mainstream evolutionary psychology in fact claims that human beings are adapted 
to the environment in which human beings first evolved, that is, to Pleistocene-epoch 
conditions, which is also called the Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA). 
Opinions vary as to whether this environment was constituted of rain forest or some 
kind of plain. No matter the option taken on this issue, the conclusion drawn is that 
human beings are badly adapted to present time society – where present time start-
ed perhaps some 12 thousand years ago, with the beginning of the Holocene. Good 
arguments for this position could no doubt be adduced: without otherwise believing 
in Freud, you can easily agree with his contention, expressed in the title of one of his 
books, that we are ill at ease in culture. But must we conclude that history as a whole 
has been a big mistake? This is where we can join company with some representa-
tives of evolutionary psychology: Richerson & Boyd (2005) call the idea of an EEA “The 
Big Mistake Hypothesis”, since it implies that much of modern human behaviour is 
erroneous from the genes’ point of view. They clearly take for granted that the reader 
will realise the absurdity of this consequence. It could be added that this also means 
that part of the advances described in Donald’s stage model would occur after the pe-
riod in which we lived in the environment of evolutionary adaptedness, and thus would 
form part of such a “big mistake”. No matter how ill at ease we may sometimes be 
in culture, it is hard to deny that language, writing, and theory are advances, at least 
from some point of view.
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Richerson & Boyd (2005) argue that evolution can change things more rapidly than 
evolutionary psychologists tend to think, and thus natural changes may also result from 
cultural conditions. Some examples they give are as follows: Modern humans are less 
robust than other hominids, which may be a result of having acquired effective projectile 
hunting weapons. The human vocal tract has been modified to enhance the possibility 
to produce and decode spoken language, which supposes the earlier occurrence of (cul-
turally evolved) language. Jablonka & Lamb (2005) also mention the acquirement of a 
variant of the lactose gene, which, following the invention of dairy cattle raising, made 
certain human beings capable of absorbing milk even after the infant stage, as well as 
the sickle cell gene, which protects against malaria, and which developed in human 
beings living in deforested areas.

In this book, we are not out to question evolutionary theory as such, but a particu-
lar conception of evolution, the idea of the “selfish gene”. The ambition of what we will 
henceforth call mainstream evolutionary psychology (MEP) is to fulfil Darwin’s vision of 
evolution as determining of all psychology: “the acquirement of each mental power and 
capacity by gradation”. The extreme case here is David Buss (2012), who endeavours to 
integrate cognitive, social, developmental (including the curiously named speciality of 
theory theory, as well as personality, clinical and cultural psychology) into evolution-
ary psychology. There is no reason to reject this goal – only the goal of understanding 
everything from the point of view of the “selfish gene”. The idea of the “selfish gene” 
is the ultimate outgrowth of the so-called “Modern Synthesis”, first presented in the 
1930s, which is often credited with being the simple conjunction of Darwinian evolution 
and Mendelean genetics, but which in actual fact implies a lot of other specific choices, 
such as the rejection of group selection and of the inheritance of acquired characters, 
both playing an important part in Darwin’s original theory (cf. Grene & Depew, 2004; 
Jablonka & Lamb, 2005). 

According to MEP, as it is presented not only in popular books (Dawkins, 1999[1989], 
etc.), but also in university text books (e.g. Rossano, 2003; Buss, 2012), we are all, more 
or less unconsciously, behaving in a way that will allow as many as possible of our par-
ticular set of genes to survive and proliferate. This idea is used to explain many streams 
of behaviour, which otherwise would appear to be culturally motivated: altruism and 
empathy, the differences between men and women, the practice of killing babies of one 
or other sex, etc. As we will see later, less well known representatives of evolutionary 
theory have rejected the idea that all selection occurs at the gene level, but they have not 
observed that, in relation to classical Darwinism, mainstream evolutionary psychology 
amounts to a confusion of causality and purpose. The only thing necessary for natural 
selection to work is that some varieties of a species are more successful in surviv-
ing and propagating their genetic material than others (which is more than the genes, 
as we will see presently). It is not necessary, in any way, for these individuals to have 
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the desire, at any level of consciousness, of being the most successful in surviving and 
propagating their genes. As pointed out by Dorothy Nelkin (Rose & Rose, 2001[2000], 
pp. 14-17), this part of the MEP program is more akin to a religious doctrine than to 
a scientific explanation. In fact, it could be argued that it is reminiscent of the ideas of 
German Naturphilosophie, and in particular of the latest avatar of this movement, the 
philosophy of Schopenhauer. Just as the latter’s will to life, the desire to proliferate can-
not be demonstrated to exist, and it cannot be shown to be the cause of any gene pool 
actually proliferating. The only thing that is required for natural selection to work is that 
particular gene pools are really proliferating, no matter what the subjects involved want 
to happen. A definition of fitness in Darwinian theory may run like this: “Trait X is fitter 
that trait Y if and only if X has a higher probability of survival and/or a greater expecta-
tion of reproductive success than Y” (Sober, 2000, p.71). In this formula, “probability” and 
“expectation” are meant to be taken as third person observation statements, i.e. they are 
to be statistically evaluated, not as first or second person statements. Thus, what the 
subject’s desire is does not count.

But this is a difference which makes a difference: without the desire for maximum 
offspring guiding us all through life, there is nothing to explain away altruism, nor to jus-
tify the putative differences between men and women. This idea is used to explain that 
1) many sex partners are optimal for males but not for females; 2) the optimal strategy 
is to have sex when the female is fertile; 3) women pick men with the same or higher 
occupational status, who can give the best protection to their offspring; 4) parents in dif-
ficult economic circumstances will choose to have female offspring (Trivers as referred 
in Rossano, 2003; Buss, 2012; ; Laland & Brown, 2011); 5) it is worth dying to save three 
brothers, five nephews, or nine first cousins (according to Haldane, reviewed by Hamil-
ton, as reported in Rossano, 2003; Buss, 2012; ; Laland & Brown, 2011).

Thus, only if it is true that all people are all the time trying to have as much offspring 
as possible, does it follow from the fact of females having a limited number of ova and 
males being able to produce any number of sperms that females will prefer having 
only one partner, who can help protect their limited number of children, and that males 
should desire to have as many partners as possible, to disseminate their sperms the 
whole world over. And it is only if we are all geared to desiring maximum offspring, that 
the fact of paternity being uncertain and maternity assured leads to the prediction that 
parents in difficult economic circumstances will choose to have female offspring. There 
is no reason to doubt that there have been societies, or that there will be societies, in 
which such ideas are the norm, but there appears to be no justification for taking them 
to be any kind of human universal. Indeed, at least in the second case, the opposite 
norm would seem to have been more prevalent in historical time. 

This is not the place to enter into any detailed discussion of all the issues involved 
(first formulated by such luminaries as Trivers, Williams, Tooby & Cosmides and Hamil-
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ton, but reported in Babcock, 2000; Rossano, 2003; Buss, 2012; Laland & Brown, 2011), 
but we should at least pause to ask ourselves at what level of consciousness this desire 
to produce maximum offspring could exist, if it has any reality. Mainstream text books 
(e.g. Rossano, 2003; Buss, 2012) actually never raise this question. However, it is a 
curious fact that, in some cases, sometimes rely on explicit surveys, but in other cases, 
when is is more convenient for the argument, claim that people really think otherwise 
than is apparent from people’s explicit opinions. In phenomenological parlance, if we 
cannot find this idea directly given to our consciousness, it is possible that it may not 
be thematic, but still present at the margins of consciousness, or that it was present 
there at some other time but is now forgotten; if so, it should be possible to retrieve it 
simply by a shift of the focus of attention (Cf. Fig. 3.). Or, it is present as are the acts of 
consciousness themselves, i.e. as sedimented experiences (but this seems a strange 
proposal), and then it should be possible to recuperate it using phenomenological re-
duction. Then again, it could be somewhere in the unconscious, and should thus be pos-
sible to encounter by means of hypnosis or perhaps the psychoanalytical talking cure. 
Finally, it could be sub-personal and only observable using brain-scanning devices, but 
then it seems strange to call this a kind of desire. No matter how we put it, it is not clear 
that such a desire can be found anywhere. This is not to deny that it can be found, in 
some individuals, even at the level of thematic consciousness.

 

So far, we have only addressed the idea of there being some kind of inherited will to 
reproduce, which plays a part in evolution, but more recent advances in genetics even 
seem to make nonsense of the whole idea of genes being the sole carrier of inheritance. 
With the exception of a few fatal diseases, no trait ever seems to be determined by any 
single gene, nor does any gene determine only one trait. Whether genes carry on any in-
heritance has been shown to depend on their state of methylation, and those states may 
in some cases be acquired by one individual and conveyed to its offspring (cf. Jablonka 
& Lamb, 1999[1995); Francis, 2011). Indeed, it has been suggested by Jablonka & Lamb 
(2005) that there are four kinds of inheritance system playing a role in evolution: in addi-
tion to genetic inheritance, there is epigenetic inheritance; and there is also information 
transmitted by means of behaviour, as well as by signs. Of these, at least the three 
last-mentioned may involve inheritance of acquired characters. 
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Figure 3. Consciousness in the broad 
sense and the means of becoming 
conscious in the narrow sense of its 
different layers 



2.6. Multi-level selection theory

Elliott Sober and David Sloan Wilson (1998) have shown that, if the unit of selection is 
the individual (or the gene), egoists will always outcompete altruists, but in competition 
with other groups, altruists will gain the upper hand. To see what this means, we have to 
backtrack a little. The unit of selection and “fitness” is that which is struggling to survive 
and to reproduce. This could be the individual organism, which was Darwin’s favoured 
case. It could be the group. This case was invoked favourably by Darwin but has been 
treated as being on a par with the perpetual movement machine since the publication 
of G. C. Williams’ seminal book in 1966 (as referred in Grene & Depew, 2004; Sober & 
Wilson, 1998). Still, it is an alternative that has been newly invigorated from the 1990s 
onwards, much thanks to the work of Sober and Wilson (1998; cf. Wilson, 1997). A more 
familiar suggestion, since the advent of MEP, is that the unit of selection is the gene. 
According to Sober & Wilson (1998), this is “normal science” (in the sense of Kuhn) in 
evolutionary psychology today. According to Gould (2002, p.31) it is even “a basically 
conservative adumbration of Darwin’s own spirit and arguments”. Another alternative, 
defended by Sober & Wilson, is “multilevel selection theory”, according to which the unit 
of selection can be any of the above. Gould (2002, p.21) goes even further, suggesting 
that there are “several legitimate levels of Darwinian individuality (genes, cell-lineages, 
organisms, demes, species, and clades)”. Most notably, however, the unit of selection 
can also be the group or, in Gould’s (2002) terms, the deme, usually defined as the local 
populations of organisms of one species that actively interbreed with one another.

A very particular group is the family, in the extended sense of the term. Hamilton (as 
referred by Rossano, 2003; Buss, 2012) coined the term “inclusive fitness” (later on “kin 
selection”) for the idea of egoism being extended to all individuals sharing (more or less) 
the same genes. According to what the textbooks (e.g. Rossano, 2003; Buss, 2012) call 
Hamilton’s rule, altruism can evolve if the cost to the self is outweighed by the benefit 
to the recipient, multiplied by the probability that the recipient carries the same gene. In 
this sense (as Haldane said before him), Hamilton thinks it is worth dying to save three 
brothers, five nephews, or nine first cousins, who have an unequal share of the same 
genes as the Ego. Textbooks in evolutionary psychology never recognize the fact that 
Hamilton later came to the conclusion that genetic relatedness made no difference, as 
long as the others could be recognized as altruists. 

Sober & Wilson (1998), who mention Hamilton’s change of heart, claim that in a 
group of altruists and egoists, the altruists give one fitness point to themselves and to 
all the others; at the same time, they lose two fitness points and do not receive any from 
the egoists; and, in this sense, egoists are more fit than altruists. They go on to argue, 
however, that, when pitted against a group of egoists, the group of altruists will achieve 
the highest fitness points. This could be seen as the evolutionary explanation of the Ca-
nonical Model of Cultural semiotics.
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This would mean that empathy within the group only comes at the prize of lack of 
empathy in relation to other groups. In the version of cultural semiotics presented in the 
earlier parts of the chapter, we supposed that Ego-culture did not have to be forever op-
posed to Alius-culture. Alter-culture, in this sense, is an extension of Ego-culture, with 
some restrictions, to some other cultures. If globalization has any real sense, it would 
mean the extension of Alter-culture to all other cultures. But, if group selection theory 
is right, this can never happen, because altruism and empathy only make sense from 
an evolutionary point of view in opposition to other groups. It is possible that genet-
ic-cultural co-evolution may overcome this obstacle, as it has probably done with many 
others, but it is not very clear how this can be done. 

It is interesting, nevertheless, that David Sloan Wilson (2002), who collaborated with El-
liott Sober in the book referred to above, has made a very forceful argument for Culture 
being Ego-culture (although not in those terms): using the privileged example of religion to 
show the development of social groups, Wilson identifies his theory with that of Durkheim. 
Religion, to Durkheim, as may be remembered, is the veneration of society by itself. As Wil-
son remarks, this explains the horizontal relation, between members of the same religion 
(and/or society), but leaves the vertical dimension (to God) more or less unexplained. The 
latter applies to both Durkheim and Wilson. For our purpose, which is rather the explanation 
of society than religion, the horizontal relation is the essential one. Unlike Sober & Wilson 
(1998), however, Sober (2002), and more explicitly Sober (1997), claims to explain, not only 
altruism, but also society as such. If should be noted, however, that a social group in this 
sense cannot simply be identified with the deme, because social groups and in particular so-
cieties and/or cultures, in the sense of Durkheim, cannot be reduced to locally interbreeding 
organisms, precisely because they are supposed to be “superorganic”. 

This encounter between evolutionary theory and Durkheimean sociology is doubly 
thought-provoking: not only was Durkheim at the foundation of what Saussure built, and 
thus of all of structuralist semiotics, but his idea of society (or “social representations”) as 
a reality sui generis corresponds to the idea of sedimented meaning according to Husserl, 
as well as to one possible interpretation of distributed cognition and/or extended mind as 
described by contemporary cognitive science. The problem is that this explains society at 
the level of langue, not at the level of parole, as Durkheimian communion, not as Tardean 
conversation (cf. Tarde (1910[1901]). As more thoughtful thinkers in the structuralist tradi-
tion (such as Bühler, 1934; Hjelmslev, 1971[1959]; Coseriu, 1973[1962]) have demonstrat-
ed, both levels (and perhaps some intermediate ones) are necessary.

Durkheim and Wilson also leave unresolved the issue of those individuals who do 
not simply accept to be part of the social consensus. There may not be as many devi-
ant opinions and as much “creativity” around, as post- and pre-structuralists want to 
believe, but the general maintenance of consensus still has to be explained. Following 
upon their suggestion of an interaction between natural and cultural evolution, Rich-
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erson & Boyd (2005) suggest that culturally evolved norms can affect fitness, if norm 
violators are punished, e.g. exiled into the wilderness or thrown into prison. Once again, 
this sounds very much like the original Tartu model of cultural semiotics, if we admit 
that individuals (which would easily be accepted by the structuralists) are instances of 
“texts” being rejected into Non-culture. It also presents society in ways that are reminis-
cent of Foucault’s (1975; 2008) conception of discipline and governability. The positive 
side of the same vision, however, is that cultural norms for cooperation will favour indi-
viduals who are disposed to cooperate. This may not sound as positive as it was meant, 
if we think about the content over which societies often choose to cooperate, such as 
the rejection and persecution of other cultural groups, but the idea of cooperation still 
appears to be essential to what it means to be human. 

2.7. Natural and cultural evolution

Embracing the theory of group selection, Richerson & Boyd (2005) have suggested that 
“genetic” evolution is not necessarily as longwinded as is often claimed and that there-
fore cultural and “genetic” evolution may succeed on and influence each other. Some 
examples of this, mentioned above, is the adaptation of the human anatomy to the avail-
ability of effective projectile hunting weapons and the modification of the human vocal 
tract to facilitate the production of spoken language. Another, perhaps more specula-
tive, example, could be the development of physical attractiveness in human females 
and of physical strength in human males, once their mating strategies changed. In the 
following, we will use the term “natural evolution” to talk about what Boyd & Richerson 
(2005) call “genetic evolution”, to avoid confusion with the Husserlean term of “genetic 
phenomenology”, which would ordinarily involve cultural evolution.

Richerson & Boyd (2005) suggest that cultural evolution depends at least in part on 
the same mechanisms as natural evolution. At first this would seem to bring us back on 
familiar ground: the notion of “meme” as a unit of cultural selection, comparable to the 
gene as a unit of natural selection, first defined by Dawkins (1999a[1978]; cf. Blackmore, 
1999). In a later definition Dawkins (1999b[1982], p.290) describes the meme as “a unit of 
cultural inheritance, hypothesized as analogous to the particulate gene, and as such natu-
rally selected by virtue of its ‘phenotypic’ consequences on its own survival and replication 
in the cultural environment”. Nevertheless, Richerson & Boyd (2005, p.69ff) proceeds to 
reject the notion of “meme” (cf. Boyd & Richerson 2005, p.420ff), stating two reasons for 
this decision: First, cultural selection does not involve small, atomic parts like genes, but 
holistic structures; and, second, culture is not faithfully copied, contrary to genes. 

As stated, these critiques do not seem to be as weighty as suggested. As to the first 
argument, Richerson and Boyd may be right in their surmise that cultural evolution does 
not proceed atomically, but by means of bigger chunks. Indeed, it might make use of 
schemes, i.e. hierarchically organized structures of meaning, as suggested by a number 
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of authors from Bartlett (1932) to van Dijk & Kintsch (1983). On the other hand, genes may 
be biologically atomic, but their content is clearly very complex, as we see from the fact 
that one gene may determine several features of a person, and one feature may depend on 
several genes. More to the point, Jablonka & Lamb (2005, p.210) observe that the idea of a 
meme “leaping from brain to brain tells us very little”, because cultural features are really 
reconstructed by individuals and groups, in given social and ecological circumstances. 

As for the second argument, genes are not always faithfully copied, but are subject 
to mutation. Perhaps what Richerson and Boyd really want to say is that genes are 
expected not to change, whereas our idea of a tradition supposes changes to happen 
all the time. However, the latter may not be the idea of a tradition in what is sometimes 
called traditional societies. Again, Jablonka & Lamb (2005, p.210f) would seem to offer 
a better formulation of the difference, when they claim that, unlike genes and photo-
copies, cultural features are dependent on their specific content for their transmission: 
thus, for instance, the child’s acquisition of a nursery rhyme will depend on the story it 
tells, its melody, the child’s musical talent, and so on.  

The essential contribution of Richerson & Boyd (2005), however, is to suggest that, 
along with a mechanism similar to natural selection, culture also depends on a number of 
other impacting factors.  The cultural evolutionary forces discussed by Richerson & Boyd 
(2005, p.69ff) are as follows: random forces; decision-making forces; biased transmis-
sion; and natural selection. These forces all are of several kinds. Random forces may be 
distinguished into two subcategories: first, cultural mutation, where the effects are due 
to random individual-level processes, such as misremembering an item of culture. From 
a more classical sociological or hermeneutic, point of view, this seems to be the stuff of 
which rumours and, more widely, traditions are made. Second, cultural drift, which is the 
effect caused by statistical anomalies in small populations. For example, in simple soci-
eties some skills, such as boat building, may be practiced by a few specialists. If all the 
specialists in a particular generation happen, by chance, to die young or to have personal-
ities that discourage apprentices, boat building will die out. The latter is an example given 
by Richerson and Boyd, but it should be easy to adduce other cases: thus, in analogy with 
Kuhn’s famous suggestion about the death of “paradigms”, structuralist linguistics seems 
to have died out that way within the tribe known as linguistics, and there seem to be some 
indications that soon Chomskyan linguistics will disappear in the same way. 

Next, there are decision-making forces, which are the kind of impetus for change, 
that are more familiar to us from ordinary history writing. Richerson & Boyd describe 
them all as guided variation and as non-random changes in cultural variants by individ-
uals that are subsequently transmitted. This force results from transformations during 
social learning, or the learning, invention, or adaptive modification of cultural variants. 

Biased transmission is of three kinds. There is content-based (or direct) bias, in 
the case of which individuals are more likely to learn or remember some cultural var-
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iants based on their content. Content-based bias can result from calculation of costs 
and benefits associated with alternative variants, or because the structure of cognition 
makes some variants easier to learn or remember. This seems to be reminiscent of the 
schemes determining remembering posited by Bartlett (1934). 

The second kind of biased transmission in the frequency-based bias, which Richer-
son & Boyd describe as the use of the commonness or rarity of a cultural variant as a 
basis for choice. For example, the most advantageous variant is often likely to be the 
commonest. If so, a conformity bias is an easy way to acquire the correct variant. This 
seems to correspond to a lot of factors that has been adduced in social psychology, and 
perhaps especially mass psychology (Le Bon, Tarde, etc.). 

There is also model-based bias, which Richerson & Boyd described as the choice of 
traits based on the observable attributes of the individuals who exhibit the traits. In this 
view, plausible model-based biases include a predisposition to imitate successful or pres-
tigious individuals, as well as to imitate individuals similar to oneself. This factor seems to 
overlap with the second one, and again it is reminiscent, in particular, of mass psychology.

Finally, natural selection is said to determine such changes in the cultural composi-
tion of a population that are caused by the effects of holding one cultural variant rather 
than others. The natural selection of cultural variants can occur at individual or group 
level. Here, it would seem, natural selection is not really at the same level as the others 
factors, but rather something which may be applied to these factors and determine their 
chances of survival. Natural selection, as pointed out by both Sober (2008) and Jablonka & 
Lamb (2005) can apply to anything, including culture, which is subject to innovation (varia-
tion), transmission (heredity) and differential multiplication and survival. This would seem 
to bear out Gould’s (2002, p.59) contention that the “one long argument” which Darwin 
claims to be making all through his seminal book is “an attempt to establish a method-
ological approach and intellectual foundation for rigorous analysis in historical science” 
overall, although biological evolution is the example given. Nevertheless, to the extent 
that the selection itself involves what Richerson & Boyd call “decision-making forces”, it 
may turn out to be more Lamarckian than Darwinian in kind, in the received sense of these 
terms (in spite of Darwin in fact believing in Lamarckian evolution). 

With reference to such factors, we could look upon Alter-culture as being a kind of 
cultural development, which may have its roots in historical time. If we suppose Sober 
& Wilson (1998) to be right about the rules of group selection, Alter-culture would reign 
supreme within the culture that defines itself in relation to another, but only at the ex-
pense of Alius-culture characterizing the relationship between the cultures. This poses the 
problem of how Alter-culture can be generalized and even globalized, as it is in the Decla-
ration of the rights of Man. There could hardly be a single event, which accounts for this, 
but perhaps some instance that starts a self-perpetuating tradition. If so, there could be 
both a conformity bias and a model bias serving this tradition. But these factors only start 
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working from the time of the Enlightenment, and then are more widely distributed with 
the declaration of the United Nations. The Enlightenment is no doubt an important phase 
in this process, because it first codifies the ideal of universal Alter-culture, but it seems 
hardly feasible for these ideas to come out of thin air in the late 18th century. Rather, the 
air must have been in the process of thickening for some time already. 

So we still have to account for the origin of Alter-culture. It might be suggested 
that religion (and perhaps Christianity in particular) is such an initiating moment. Even 
though it clearly did not work that way in the mind of Columbus, it did so not very much 
later in the argument formulated by Las Casas, according to which the Indians have 
souls and thus are human beings. Saint Paul tells us, it is true, that we should make no 
distinction between Greeks and Jews, men and woman, etc., because we are all one in 
Jesus Christ. This implies, however, the emergence of a new culture, Christian culture 
with its own Alius-culture. Saint Paul extends Ego-culture to all Christians but excludes 
those who have other faiths. Using other terms, Wilson (2002) would seem to suggest 
that religion rather serves to fortify the opposition between Ego-culture and Alius-cul-
ture. Las Casas, in fact, may be part of a movement away from Saint Paul. On a more 
general note, an anthology on altruism in world religions (Neusner & Chilton, ed., 2005) 
conclude that there is no such thing, first, because alter (“your neighbour”) is rarely 
somebody outside the community, but in particular because all religions take for grant-
ed that good acts always get retributed in the other world, or in the Karma account, 
etc. On the other hand, as William Scott Green points out in the conclusion (in Neusner 
& Chilton, ed., p.191), “the resources for benevolence, charity, and human caring /are 
revealed/ in the foundation texts” of most religions.

A more plausible and also more concrete, initiating event susceptible of having 
been repeated many times in early history could be the exchange of mates, or, using 
Lévi-Strauss’s term, which corresponds to the most common case, the exchange of 
women between different ethnic groups. According to Lévi-Strauss (1958, p.329), there 
are three vast, more or less equivalent, circulations going on in the world: the circu-
lation of words, of merchandise, and of women. Jakobson (1990, pp.19–20, 460–461) 
took this idea up and extended it: the three circulations concern messages (not only 
verbal signs), commodities (which comprise goods and services), and mates (men or 
women, as the case may be). Elsewhere (Sonesson 2010) I have criticised these paral-
lels: leaving aside the question about merchandise in this context, it should be obvious 
that in the kinship system women do not signify at all; it is the act of exchanging them 
that carries meaning. Apart, however, from the kinship system as such, it is easy to 
imagine a way in which a woman arriving from one tribe to another does carry meaning 
in herself: speaking another language, having different customs, etc., she may appear 
as a ‘‘non-text’’ (that is, as a stranger) to the members of the receiving culture. Indeed, 
she may even carry meaning as the individual person she is: even after reducing the 
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message to make translation possible, as Lotman (1979, p.91) so nicely puts it, the 
message may still contain indications for reconstructing the personality of the other. 
In any case, this would make the woman an instance of Alius and, more precisely, an 
inner other, as defined in Sonesson (2000): someone living on the territory of Ego-cul-
ture, but not as a member of Ego-culture. The same thing could be true from different 
points of view and to various extents of slaves, of marginal groups such as Jews, Gyp-
sies and others in historical societies, and even of servants in relation to their masters 
in the 19th century.

At one level, the exchange of mates may seem to be where human beings are similar 
to other animals: in many species either the females or the males leave the group at 
some point, apparently with the aim of integrating themselves into another group. The 
difference, however, may be that in the case of human beings the old network is not giv-
en up when the new one is established, at least in the ideal case. Contrary to Columbus, 
Cortez was involved in this business or, at least, took stock of being so involved. Malin-
zin, who was his translator, was also his mistress. He also set the guardians to converse 
with the prisoners. These were some of the reasons that I claimed that Cortés, contrary 
to Columbus, embraced an Alter-model of culture. But his use of the model was of 
course incidental to an overarching goal defined in terms of the Alius-model: to get the 
most out of the conquered populations for the sake of (the masters of) his own culture. 
Cortés did not stay on in Mexico, but others did, and they ended up integrating their 
networks. This process was no doubt precipitated because of many frequency-based 
and model-based acts of imitation, but, in order to transcend Cortés’ attitude, numerous 
minor acts of decision-making would also seem to be required.

This whole process does not only require memory (which human beings have more 
of and more variegated than other animals, at least according to Merlin Donald 1991), 
but perhaps also a sense of what is relevant. In Mexico, the result was mestizo culture, 
which was opposed to what remained of the original inhabitants (the residue of the 
original concept), not the universal Alter-culture. In the history of humanity, that is still 
an advance (repeated in many historical variants elsewhere in the world), and it is more 
or less where we still are today.

There is no reason to deny that this is a Just-so story. I doubt whether we can offer 
anything else at present. I just claim that it is a rather plausible Just-so story. 

2.8. The paradoxes of gamesmanship

There is something paradoxical about the defence of group selection presented by Sober 
& Wilson (1998). Like the work of Richerson & Boyd (2005), it is based on theoretical 
models derived from game theory, which, in spite of its name, is the favoured model for 
understanding the functioning of capitalist society and just marginally some games. If 
evolution is about the survival of the fittest, it may seem that this parallel is not fortui-
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tous, as suggested early on by so-called social Darwinism. It also seems to be largely 
in accord with the recently popular view of “Machiavellian intelligence” (Byrne & Whiten, 
1988/1997) which would seem to acerbate competition, although relying in part on oth-
ers not being as “Machiavellian” as oneself. It is customary to say that social Darwinism 
should really be called Spencerism, since it was suggested by Herbert Spencer, and 
is reputedly a deformation of Darwin’s view. Yet, Gould (2002: 60) has claimed that in 
actual fact Darwin dedicates much more space in his famous book to defend natural 
selection as “a side-consequence of selfish ‘struggle’ for personal advantage at the low-
est organismal level” than is usually acknowledged. If so, it seems that in this respect 
Sober & Wilson remain essentially true to Darwin: to them, the unit of selection is still, 
in a sense, the individual and not the group. They claim that life within fully altruistic 
groups is better for the individuals making up this group than it would be for individuals 
in totally egoistic groups. In spite of Wilson’s later overtures to the Durkheimean side, it 
is not a question of what is good for the group – or rather, it is only a question of what 
is good for the group as a function of what is good for the majority of individuals taken 
separately. In other terms, it does not involve the survival of the group, but the survival 
of the individuals making it up. 

In contrast, Michael Tomasello (2008; 2009) has recently insisted on the importance 
of cooperation to the evolution and development of human beings. On the basis of some 
experimental evidence, Tomasello (2008:177f) maintains that cooperation is a human 
speciality, even when compared to other primates. When cooperation has a concrete 
goal, chimpanzees synchronize their behaviour skilfully; however, when the social game 
has to be performed for its own sake (e.g. when using a trampoline to bounce up a ball 
together), they show no interest, unlike 14-24 months old children. In Bertram’s (1982) 
terms, this would seem to mean that other apes are capable of mutualism (when both 
individuals gain from the collaboration) and reciprocal altruism (where the one who 
helps is repaid at some later time), but not of helping for helping’s sake (cf. Dunbar in 
Wilson & Keil, 1999, p.201f). In a later book, Tomasello (2009) claims that chimpanzees 
are as advanced as we are in the business of helping, but not when it comes to informing 
and sharing. Whether Tomasello is unfair to our fellow apes or not is not the essential 
issue at present. It is that game theory must suppose all altruism to be reducible to 
mutualism and reciprocal altruism (however much Sober & Wilson 1998 appear to say 
something very different in the parts not expressed in game theoretical terms of their 
book). It is a fact that human beings live in societies, which presuppose large-scale 
cooperation increasingly between non-kin (especially in city life) and without specific 
offers of reciprocity and/or mutualism. This may, most of the time, be low-level collabo-
ration, but collaboration still it is, and the possibility of it has to be explained.

In the end, it all boils down to an opposition familiar from the history of ideas. To-
masello (2009, p.3) points out that this discussion partakes in “one of the great debates 
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in Western civilisation /…/ whether humans are born cooperative and helpful and soci-
ety later corrupts them (e.g. Rousseau), or whether they are born selfish and unhelpful 
and society teaches them better (e.g. Hobbes)”, and he professes to “defend a thesis that 
mainly sides with Rousseau’s take of things”. Here, Tomasello is clearly thinking about 
the Rousseau of Discours sur l’origine de l’inégalité, not the one of Le contrat social, 
which would rather seem to go in the sense of Hobbes and Sober & Wilson. Also, Tz-
vetan Todorov (1995) criticises those who believe that man starts out alone and egotis-
tical and then is forced to adapt himself to a life in society. He claims to side with Smith 
and Rousseau (again the Rousseau of the Discours) who claim human beings need the 
other, to the point of creating his image within themselves. 

This can best be verified on the level of ontogeny, from the triad made up of the 
object observed, the caretaker, and the child, where attention is distributed among the 
two participants and the object, as observed in child psychology from Bates (1979) to 
Zlatev (2009) by way of Tomasello (1999; 2009) As I have observed elsewhere (Sones-
son 2013), in this triad we have the prototypes of the categories Ego, Alter, and Alius, 
including the continuous shift in the occupancy of the positions of Ego and Alter. In a 
similar vein, Todorov (1995, pp.15f, 31ff, 34ff,) criticises the Hegel/Sartre kind of dia-
lectic between Ego and Alter as a combat where one of the participants must always 
lose. In this reading of Hegel, Ego can only be recognised as a person by subduing the 
other; but once the latter has been subdued, he is a Non-person and his recognition of 
the other as a person has lost its value. Todorov points out that we are always with the 
other. There is, so to speak, no moment in time in which the other is not already there 
with us. Todorov (1995, p.39ff) quotes evidence from developmental psychology, which 
shows that the first other is not a man met in combat but the mother taking care of her 
child. And there is no problem in being recognised as a person; in fact, already after a 
few weeks the child tries to catch its mother gaze and is rewarded by the mother’s at-
tention. In the perspective of evolutionary psychology, Todorov’s and Tomasello’s claim 
may appear to reduce to kin-selection. This is not true, however, if we accept the idea of 
allo-parenting (cf. Hrdy 2009). 

As Tomasello (2009, p.1ff) also says, human beings are both “born and bred to help”. 
If we were really born into understanding and collaborating with the other, there would 
seem to be no need for the elaborate justification of altruism from the egoistical inter-
ests of the others, which is the basis of the Wilson & Sober scheme. The only way of 
reconciling such a fact to Darwinism is to suppose that the survival with which we are 
concerned is that of the group, i.e. the society (even though this still involves conceiving 
society at the level of parole, rather than langue), not the individual. Whatever its in-
terest to the individuals making up the community, the best interest of the community 
necessarily lays in collaboration. Therefore, we should expect societies based on collab-
oration to have a better chance of survival.
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According to Tomasello (2009), however, we still also need to be bred into collabora-
tion. This means that the cultural development of Alter-culture, which we have sketched 
above, taking our inspiration from Richerson & Boyd (2005), may still be relevant. It also 
means that there may still be multi-level selection: beside the “true” group selection 
which I have argued for above, there is still at least the group selection for the sake of 
the integrating individuals, as suggested by Sober & Wilson (1998). In the end, therefore, 
we have to give both Hobbes and Rousseau their due; and add to that the teachings 
of another classical author, Johann Gottfried Herder, according to which, throughout 
history, what goes on is the continuous education of humankind: die Geschichte zur 
Bildung der Menschheit.

Endnotes
1.  Whether sociobiology and evolutionary psychology (and a number of other terms) designate the 

same speciality or not is a question on which different scientists involved have variant opinions (Cf. 
Laland & Brown 2011:5ff).
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Abstract
Why talk about semiotics today? Why should a theory developed as part of the Struc-
utralist wave of the 1960s and 1970s still interest us half a century later? Does semi-
otics have anything useful to teach us today? After a brief presentation of the main 
concepts of semiotics, I argue that in the 50 years since Roland Barthes published 
Elements of Semiology, semiotics as a method of analysis has infiltrated almost all 
of the traditional human sciences. By definition interdisciplinary, it never accepted the 
boundaries between the human sciences, and this interdisciplinarity is a significant 
part of what semiotics has bequeathed to contemporary approaches to the study of 
culture. However, more important is the effectiveness of semiotics as a method of 
analysis of the ideological assumptions which underlie all cultural phenomena, from 
school textbooks to avant-garde art. Because semiotics sees all of these as texts to 
be analysed, it can demonstrate how they are constructed, what codes they use, how 
they create the message that says “this is how the world is, this is what it means to 
be human, this is reality and this is how it should remain”. Semiotics is still today the 
best tool we have for the critical deconstruction of ideological texts, as relevant today 
as it has ever been. 
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Εισαγωγή

Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους διοργανωτές του συνεδρίου που µου έκαναν 
την τιµή να µε προσκαλέσουν να κάνω αυτήν τη διάλεξη. Πρέπει να σας πω ότι έχω λίγο 
τρακ. Όπως θα ξέρουν µερικοί από σας, τα ελληνικά δεν είναι η µητρική µου γλώσσα και 
όταν µιλώ στα ελληνικά µπροστά από κοινό, πάντα φοβάµαι ότι θα πω καµιά ...«πατάτα». 
Ελπίζω, αν κάνω κανένα ανεπίτρεπτο λάθος, να µου το συγχωρήσετε.

Από την άλλη µεριά, δεν έχω κανένα πρόβληµα να σας µιλήσω για τη σηµειωτική. Θα 
µπορούσε κανείς να πει ότι µεγάλωσα µε τη σηµειωτική. Το 1973, ως υποψήφια διδά-
κτορας σε ένα αµερικανικό πανεπιστήµιο, παρακολούθησα ένα µάθηµα για τη Σύγχρονη 
Θεωρία Λογοτεχνίας. Αυτή η σύγχρονη θεωρία λογοτεχνίας ήταν η σηµειωτική. 

Η σηµειωτική µας πρόσφερε µια µεθοδολογία ερµηνείας κειµένων πολύ πιο συστηµα-
τική από τη µέθοδο ανάγνωσης που µας είχαν διδάξει µέχρι τότε. Αλλά κυρίως, ήταν µια 
µεθοδολογία που είχε µια ρητή και συνειδητή θεωρητική βάση. Δηλαδή, µας πρόσφερε 
την υπόσχεση µιας επιστημονικής µεθόδου ερµηνείας της λογοτεχνίας, σε αντικατάσταση 
των – λιγότερο ή περισσότερο – υποκειµενικών προσεγγίσεων που κυριαρχούσαν τότε 
στο πεδίο. Ήταν µια επανάσταση στις φιλολογικές σπουδές.

Φαντάζοµαι ότι πολλοί από σας – τουλάχιστον ανάµεσα στους πιο ηλικιωµένους – θυ-
µάστε µια παρόµοια εµπειρία «ανακάλυψης» της θεωρίας. Δεν είναι υπερβολικό να πού-
µε ότι η ανακάλυψη της θεωρίας ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό όλων των επιστηµών 
του ανθρώπου στο τελευταίο µισό του 20ού αιώνα. 

Αλλά τώρα είµαστε ήδη στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Εύλογα θα µπορούσε 
κανείς να αναρωτηθεί, γιατί σήµερα η σηµειωτική; Το 2013 στην Ελλάδα, γιατί να µιλάµε για 
σηµειωτική; Γιατί µια θεωρία που πηγάζει από τον δοµισµό και που αναπτύχθηκε µαζί µε 
το δοµισµό, στις δεκαετίες των 1960 και 1970, να µας ενδιαφέρει σήµερα, µετά από µισό 
αιώνα; Έχει η σηµειωτική κάτι να µας διδάξει, κάτι που να µας είναι χρήσιµο, σήµερα;

Η σημειωτική ως επιστημονικό πεδίο: οι πηγές της σημειωτικής

Η σηµειωτική, όπως την συνάντησα εγώ όταν ήµουν µεταπτυχιακή φοιτήτρια, πηγά-
ζει από τη δοµική γλωσσολογία. Ο ιδρυτής της δοµικής γλωσσολογίας, ο Ferdinand de 
Saussure, στις διαλέξεις του που δηµοσιεύθηκαν το 1915 ως «Cours de linguistique 
générale» (Μαθήματα γενικής γλωσσολογίας), µιλά για «µια επιστήµη που µελετά τη ζωή 
των σηµείων στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής» και που την ονοµάζει σημειολογία (σ.33). 

Ο Saussure θεωρεί ότι η γλωσσολογία είναι µόνο ένα µέρος, αν και σαφώς το πιο 
αναπτυγµένο µέρος, αυτής της γενικότερης επιστήµης. Χαρακτηριστικά είναι τα παρα-
δείγµατα άλλων σηµειωτικών συστηµάτων που αναφέρει: µιλά για «τις τελετές, τα έθιµα, 
κλπ...» (σ.35). Ο Saussure, δηλαδή, τονίζει από την αρχή ότι το σηµείο είναι, όπως το λέει, 
«κοινωνικό από τη φύση του» (σ.34).

Περίπου την ίδια εποχή, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο Charles Saunders 
Peirce ανέπτυξε, στο πλαίσιο µιας φιλοσοφικής προσέγγισης, µια δική του θεωρία της 
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σηµείωσης που την ονόµασε ‘semiotic’. Η θεωρία του Peirce επικεντρώνεται στη φύση 
της σημείωσης, δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ότι κάτι λειτουργεί 
ως σηµείο και στη λειτουργία διαφορετικών ειδών σηµείων. 

Η θεωρία του Peirce αντιµετωπίζει τη σηµείωση ουσιαστικά ως ατοµικό φαινόµε-
νο. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σηµεία, όπως η γλώσσα, που βασίζονται σε µια κοινω-
νική σύµβαση, αλλά θεωρεί ότι και τα φυσικά φαινόµενα (οι λεγόµενοι δείκτες, indices) 
µπορούν να λειτουργήσουν (ή καλύτερα να ερµηνευτούν) ως σηµεία. Ξεχωρίζει επίσης 
µια τρίτη κατηγορία, τα εικονικά σημεία (icons), που θεωρεί ότι δεν είναι συµβατικά γιατί 
µοιάζουν µε το αντικείµενο που αναπαριστάνουν. 

Όπως βλέπουµε, µια ριζική διαφορά ανάµεσα στη σηµειολογία του Saussure και τη 
σηµειωτική του Peirce είναι ότι ο Saussure αντιλαµβάνεται από την αρχή τη σηµείωση 
αποκλειστικά ως κοινωνικό, συµβατικό φαινόµενο. 

Η άλλη ριζική διαφορά, που θα γίνει φανερή στη συνέχεια, είναι ότι ο Saussure δεν 
αντιλαµβάνεται  τη γλώσσα ως ένα απλό σύνολο παραθετικών σηµείων, αλλά θεωρεί τα 
σηµεία ως αλληλοσχετιζόµενα στοιχεία ενός γλωσσικού συστήματος. Αυτή είναι η θε-
µελιώδης αρχή του Δοµισµού και εξηγεί γιατί ο Saussure θεωρείται ως ο πατέρας της 
δοµικής γλωσσολογίας.

Ίσως είναι ήδη κατανοητό γιατί η σωσυριανή παράδοση έχει διεισδύσει κυρίως στις 
κοινωνικές και πολιτισµικές επιστήµες, ενώ η πηρσιανή θεωρία ενδιαφέρει κυρίως τους 
φιλοσόφους και πιο πρόσφατα τους βιολόγους.

Προς το παρόν θέλω να επικεντρωθώ στην σωσυριανή παράδοση. 
Η σωσυριανή παράδοση είναι, λοιπόν, η παράδοση της δοµικής γλωσσολογίας, που στο 

πρώτο µισό του 20ού αιώνα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Η σηµειολογία την ακολουθεί. 
Πρόσωπο-κλειδί για την ανάπτυξη της σηµειολογίας υπήρξε ο Ρώσος γλωσσολόγος 

Roman Jakobson. Ο Jakobson µυήθηκε στη δοµική γλώσσολογία το 1915 από τον µαθη-
τή του Saussure, Sergei Karchevski. Ήταν ιδρυτικό µέλος του Γλωσσολογικού Κύκλου 
της Μόσχας, που – µαζί µε την Εταιρία για τη Μελέτη της Ποιητικής Γλώσσας (OPOJAZ) 
στην Αγία Πετρούπολη – έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Ρωσικού Φορµαλι-
σµού. Ήδη στους Ρώσους Φορµαλιστές συναντάµε την τάση να χρησιµοποιείται η γλωσ-
σολογία ως επιστήµη-µοντέλο για άλλα πεδία, στην δική τους περίπτωση για την ανάλυ-
ση της λογοτεχνίας (ας µην ξεχνάµε ότι στις αρχές του 20ού αιώνα όλοι οι γλωσσολόγοι 
προέρχονταν από φιλολογικές σπουδές).

Αλλά ο Jakobson δεν σταµάτησε εκεί. Το 1920 µετακόµισε στην Τσεχοσλοβακία και 
το 1926 ίδρυσε µαζί µε άλλους Τσέχους και Ρώσους γλωσσολόγους από την Κεντρι-
κή Ευρώπη τον Γλωσσολογικό Κύκλο της Πράγας. Ο Κύκλος της Πράγας έχει µια ανα-
γνωρισµένη αρωγή στην ανάπτυξη της δοµικής γλωσσολογίας. Ένα από τα κεντρικά του 
πρόσωπα είναι ο Nikolai Trubetzkoy, ο ιδρυτής της σύγχρονης δοµικής φωνολογίας. 
Πιο σηµαντικό θέµα για µας είναι η συµβολή του Κύκλου στην ανάπτυξη της σηµειωτι-
κής. Μέλη του, όπως ο Jan Mukarovski, θεώρησαν ότι έννοιες και µέθοδοι της δοµικής 
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γλωσσολογίας µπορούσαν να εφαρµοστούν κατ’ επέκτασή της, όχι µόνο στην ανάλυση 
της λογοτεχνίας,  αλλά και στην αισθητική, την εθνολογία και τη µουσική. 

Από τη δεκαετία του 1930 χρονολογείται επίσης ο Γλωσσολογικός Κύκλος της Κοπεγ-
χάγης, µε κύριο εκπρόσωπο τον Louis Hjelmslev. Ο Hjelmslev δεν επεκτείνει τη σηµειωτι-
κή προς άλλα επιστηµονικά πεδία, αλλά εργάζεται συστηµατικά πάνω στις βασικές θεωρη-
τικές έννοιες της σηµειολογίας, παραµένοντας ο αυστηρότερος συνεχιστής του Saussure. 

Ο Stalin κατεδίωξε τους Ρώσους Φορµαλιστές. Ο Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος ου-
σιαστικά κατέστρεψε τον Κύκλο της Πράγας. Με τη ναζιστική εισβολή στη Τσεχοσλοβακία 
το 1939, ο Jakobson αναγκάστηκε να φύγει στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου από το 1941 
συνέχισε να εργάζεται ακούραστα ως λαµπαδηφόρος του Δοµισµού. 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες ο Jakobson βρήκε καταφύγιο στο New School for Social 
Research στη Νέα Υόρκη. Αυτό το πανεπιστήµιο, που είχε ιδρυθεί είκοσι χρόνια νωρίτε-
ρα από προοδευτικούς εκπαιδευτικούς της Νέας Υόρκης, οργάνωσε µια ειδική µεταπτυ-
χιακή Σχολή για να προσφέρει στέγη στους ακαδηµαϊκούς πρόσφυγες από τη ναζιστική 
εισβολή στην Ευρώπη. Εκτός από τον Jakobson, δίδασκαν εκεί και άλλοι εξόριστοι Ευ-
ρωπαίοι, όπως ο Erich Fromm, ο Max Wertheimer και η Hannah Arendt. Εκεί, λοιπόν, 
συνάντησε τον Jakobson ένας νεαρός Γάλλος ανθροπωλόγος, ο Claude Lévi-Strauss.

Από το 1941 ώς το 1946, ο Jakobson και ο Lévi-Strauss ήταν συνάδελφοι στο New 
School for Social Research και η επιρροή του Jakobson υπήρξε καθοριστική για την εξέ-
λιξη της σκέψης του Lévi-Strauss. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι αυτά τα χρόνια στη 
Νέα Υόρκη, οι δυό τους έβαλαν τα θεµέλια του Δοµισµού στις ανθρωπιστικές επιστήµες.

Κριτικής σηµασίας εδώ είναι ο ρόλος της ανθρωπολογίας. Ο Lévi-Strauss είχε πε-
ράσει τέσσερα χρόνια στη Βραζιλία, όπου η σύζυγός του δίδασκε εθνολογία και έκανε 
έρευνα πεδίου στους Ινδιάνους του Αµαζονίου. Ο Lévi-Strauss – που δεν ήταν εθνολό-
γος – την βοηθούσε στην έρευνα. Η τελική του στροφή προς την ανθρωπολογία πρέπει 
να έγινε στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον εν µέρει κάτω από την επιρροή του Jakobson 
(αν και είχε γνωρίσει και τον µεγάλο Αµερικανό ανθρωπολόγο Franz Boas).

Λίγα χρόνια µετά το τέλος του πολέµου, το 1948, ο Lévi-Strauss επιστρέφει στη Γαλ-
λία και παρουσιάζει στη Σορβόννη τη διδακτορική διατριβή του, που δηµοσιεύεται µε τον 
τίτλο «Les structures élémentaires de la parenté» (Οι στοιχειώδεις δομές της συγγένειας).

Δεν θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί αυτό το βιβλίο έκανε τόσο µεγάλη εντύπωση. 
Αρκεί να πούµε ότι πρόσφερε έναν καινούργιο τρόπο ανάλυσης των κοινωνικών δοµών. 
Τεχνικά, θα λέγαµε ότι ο Lévi-Strauss εφαρµόζει τις αρχές της δοµικής φωνολογίας του 
Trubetzkoy στην ανάλυση της κοινωνίας. Αλλά και για κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτε 
για τον Trubetskoy και την φωνολογία, γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι ο Lévi-Strauss είχε 
κάνει κάτι ριζοσπαστικό. Αντί να θεωρήσει ότι η οικογένεια ήταν η φυσική µονάδα της 
κοινωνίας, ανέλυσε τις σχέσεις συγγένειας ως µια συνολική δομή, ένα σύστημα. Μόνο 
µέσα από τη θέση των ατόµων σε αυτό το συνολικό σύστηµα αποκτούν νόηµα, για τον 
Lévi-Strauss, οι συγκεκριµένες σχέσεις τους. Η κοινωνία δεν µπορεί να γίνει κατανοητή 
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ως µια συσσώρευση ατόµων. Αντίθετα, τα άτοµα αποκτούν νόηµα µόνο ως στοιχεία µιας 
συνολικής κοινωνικής δοµής. Δηλαδή, ο Lévi-Strauss υιοθετεί από τον Jakobson  τις 
αρχές του Δοµισµού και τις εφαρµόζει στην ανθρώπινη κοινωνία.

Στη «Δομική ανθρωπολογία» (Anthropologie structurale), που δηµοσιεύτηκε λίγα 
χρόνια αργότερα (το 1958), ο Lévi-Strauss εξηγεί ότι όλος ο πολιτισµός µπορεί να θε-
ωρηθεί ως ένα σύστηµα συµβολικής επικοινωνίας, στο οποίο διαφορετικά συµβολικά 
συστήµατα – η γλώσσα, η µυθολογία, οι σχέσεις συγγένειας, αλλά και το τατουάζ και η 
οργάνωση του χώρου – έχουν νόημα γιατί διέπονται από µια δομή. Αυτός είναι ο λόγος, 
για τον οποίο θεωρεί ότι η ανθρωπολογία είναι µια «σηµειολογική επιστήµη». Εδώ αρχί-
ζει η σύγχρονη ιστορία της σηµειωτικής. 

Το άλλο κεντρικό πρόσωπο της σηµειολογίας στο Παρίσι τη δεκαετία του 1950 ήταν ο 
Roland Barthes. Από το 1954 µέχρι το 1956 έγραψε µια σειρά άρθρων σε ένα περιοδικό, 
«Les Lettres Nouvelles». Στα άρθρα αυτά έκανε ανάλυση και κριτική σε διάφορα φαινό-
µενα της σύγχρονης αστικής κουλτούρας, χρησιµοποιώντας έννοιες της δοµικής γλωσ-
σολογίας. Είναι το ίδιο πρόγραµµα που παρουσίασε ο Lévi-Strauss, αλλά εφαρµοσµένο, 
όχι πλέον στις λεγόµενες «πρωτόγονες»  κοινωνίες, αλλά στη σύγχρονη Δυτική κοινωνία.

Με το δοκίµιο του Roland Barthes «Éléments de sémiologie» (Στοιχεία σημειολογί-
ας), που δηµοσιεύθηκε το 1964 στο περιοδικό Communications της École Pratique des 
Hautes Etudes και λίγο αργότερα ως αυτόνοµο βιβλίο, έχουµε το πρώτο σύγχρονο εγ-
χειρίδιο σηµειωτικής. 

Συγχρόνως, αρχίζει µια καταιγίδα δηµοσιεύσεων για θέµατα δοµισµού και σηµειω-
τικής. Θα αναφέρω µόνο µερικά από τα πιο γνωστά ονόµατα: Gerard Genette, Claude 
Bremond, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Christian Metz, Umberto Eco, Algirdas-Julien 
Greimas, Michel Foucault, Jacques Derrida που ακολουθούνται από πολλούς άλλους. 

Μέσα σε αυτόν τον επιστηµονικό αναβρασµό, έπεσε σαν βόµβα το φοιτητικό κίνηµα 
του Μάιου του 1968. Ξαφνικά, όλα έγιναν πολιτική. Επιστήµονες και διανοούµενοι κλή-
θηκαν να δικαιολογήσουν το αντικείµενο της έρευνάς τους, µε βάση την πολιτική θέση 
τους και όλοι στράφηκαν  σύσσωµοι προς την Αριστερά. Στο Παρίσι του 1968, όλοι ήταν 
µαρξιστές, το ερώτηµα ήταν απλώς τι είδους µαρξιστής ήσουν: µέλος του Κόµµατος, 
Μαοϊστής, Τροτσκιστής ή κάποιο πιο αναρχικό είδος αριστεριστή;

Υπήρχε ήδη ένα γερό ρεύµα αριστερής πολιτικής σκέψης στους διανοούµενους του 
Παρισιού, που από την αρχή είχε χρωµατίσει την εφαρµογή της γαλλικής σηµειολογίας. 
Δέκα χρόνια νωρίτερα από τον Μάϊο του 1968, ο Roland Barthes, στην εισαγωγή του 
βιβλίου του «Μυθολογίες» (Mythologies), είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι: 

«αναλύοντας τις ‘συλλογικές αναπαραστάσεις’ ως σηµειωτικά συστήµατα 
µπορούσε κανείς να ελπίσει ότι θα ήταν δυνατόν να ξεπεράσει τις ευσεβείς 
καταγγελίες και να αποδείξει λεπτοµερώς τον εµπαιγµό που µετασχηµατίζει 
την µικροαστική κουλτούρα σε πανανθρώπινη φύση».
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Αυτό το µείγµα δοµικής ανάλυσης και αριστερού πολιτικού λόγου ήταν κεντρικό χα-
ρακτηριστικό της σηµειολογίας όπως αναπτύχθηκε στο Παρίσι τις δεκαετίες του 1960 και 
1970. Η πεποίθηση ήταν ότι η δοµική ανάλυση µπορούσε να υποστηρίξει τον αριστερό 
πολιτικό λόγο.

Αυτή ήταν η σηµειωτική που συνάντησα όταν, ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, παρακολούθησα το µάθηµα Θεωρίας της Λογοτεχνίας, που ανέφερα, το 1973.

Ας ρίξουµε, λοιπόν, µια µατιά στην εξέλιξη της σηµειωτικής στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Το έργο του Peirce συνέχισε τη δεκαετία του 1930 ο Charles Morris. Με βάση τον 

πηρσιανό ορισµό του σηµείου, ο Morris εντοπίζει τρεις κατευθύνσεις της σηµειωτικής: 
τη σημασιολογία (semantics), που την ορίζει ως τη σχέση ανάµεσα στα σηµεία και τα 
αντικείµενα, τη συντακτική (syntactics), τη µελέτη των τυπικών σχέσεων ανάµεσα σε ση-
µεία, και την πραγματολογία (pragmatics), δηλαδή τη σχέση ανάµεσα στα σηµεία και τους 
ερµηνευτές τους. Η ορολογία του χρησιµοποιείται και σήµερα στη γλωσσολογία, αν και 
µε λίγο διαφορετικό περιεχόµενο.

Η πραγµατική ανακάλυψη του έργου του Peirce, όµως, οφείλεται µάλλον σε άλλο 
έναν Ευρωπαίο πρόσφυγα στις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Thomas Sebeok. O Sebeok, κα-
θηγητής στο Πανεπιστήµιο της Indiana και διευθυντής του Κέντρου Γλωσσικών και Ση-
µειωτικών Σπουδών, ήταν ένας εξαιρετικά δραστήριος και αποτελεσµατικός άνθρωπος. 
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του ήταν αρχικά η ζωο-σηµειωτική, δηλαδή η επικοι-
νωνία των ζώων. Αυτό το πεδίο σε µεγάλο βαθµό επικεντρώνεται στο θέµα της φύσης 
της σηµείωσης – κατά πόσο, δηλαδή, πρέπει να περιοριστεί στις ανθρώπινες κοινωνίες ή 
µπορεί να επεκταθεί και πέραν από αυτές. Η θεωρία του Peirce ήταν, για τον Sebeok, πιο 
πρόσφορη από τη γλωσσολογία του Saussure. 

Όµως, ο Sebeok γνώρισε και τον Roman Jakobson. Το 1958, σε ένα συνέδριο µε θέµα 
Το ύφος στη γλώσσα, ο Sebeok κάλεσε τον Jakobson να κάνει την καταληκτική οµιλία 
του συνεδρίου και ο Jakobson ανταποκρίθηκε µε το κλασικό κείµενο «Γλωσσολογία και 
ποιητική» («Linguistics and Poetics»). 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950, όταν έφτασε το έργο του Lévi-Strauss στην Αµερι-
κή, τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για µια κάπως ανήσυχη συµβίωση της σωσυριανής και της 
πηρσιανής σηµειωτικής παράδοσης.

Αυτή η συµβίωση συνεχίστηκε και µε την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρίας Σηµειωτικών 
Σπουδών (International Association for Semiotic Studies) το 1969. Στα βασικά σωσυριανά 
εγχειρίδια σηµειωτικής, όπως τα «Στοιχεία σημειολογίας» του Barthes και κυρίως η «Θε-
ωρία σημειωτικής» (A Theory of Semiotics) του Umberto Eco, γίνονται κάποιες αναφορές 
στην πηρσιανή σηµειωτική, αλλά ουσιαστικά οι δύο σχολές παραµένουν χωριστές. Οι ση-
µειολόγοι εκπαιδεύονται και δουλεύουν στη µία ή στη άλλη παράδοση. Μάλιστα, θα έλεγα 
ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο σχολές έχουν αποµακρυνθεί πιο πολύ η µία από την άλλη. 
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Κυριότερες έννοιες της σημειωτικής

Είπαµε ήδη ότι η σωσυριανή παράδοση στη σηµειωτική, η λεγόµενη ‘σηµειολογία’, είναι 
πολύ στενά συνυφασµένη µε την εξέλιξη της δοµικής γλωσσολογίας. Η σωσυριανή σχο-
λή θεωρεί τη γλωσσολογία ως επιστηµονικό µοντέλο και αυτό είναι συγχρόνως το θετικό 
και το αρνητικό σηµείο της σχολής. 

Θετικό, γιατί η γλωσσολογία παραµένει σαφώς η πιο αναπτυγµένη επιστήµη του νοήµα-
τος, όπως η γλώσσα είναι το πιο αναπτυγµένο σηµειωτικό σύστηµα. Έννοιες και µεθοδολογί-
ες που πρωτοεµφανίστηκαν στη γλωσσολογία µπορούν αποδεδειγµένα να εφαρµοστούν και 
στην ανάλυση άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, αν και όχι πάντα και όχι χωρίς προσαρµογές. 

Το αρνητικό στοιχείο της κυριαρχίας της γλωσσολογίας είναι, κατά τη γνώµη µου, ο 
κίνδυνος µιας µηχανιστικής εφαρµογής της σε πεδία που δεν λειτουργούν µε τον ίδιο 
τρόπο και δεν µπορούν να δεχθούν τις έννοιες της γλωσσολογίας ως έχουν.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όµως, οι βασικές έννοιες της δοµικής γλωσσολογίας 
είναι πολύ χρήσιµες για τη µελέτη όλων των σηµειωτικών συστηµάτων, κάτι που δικαιο-
λογεί µια σύντοµη παρουσίασή τους εδώ.

Γλώσσα ως σύστημα (langue) και ομιλία (parole)
Κεντρική έννοια του Saussure είναι η έννοια της γλώσσας ως σύστημα. Στα γαλλικά δια-
κρίνει τις διάφορες φυσικές γλώσσες – ‘les langages’ – από την έννοια της γλώσσας – ‘la 
langue’ – ως σύστηµα. Η γλώσσα ως σύστηµα δεν είναι ένα τεράστιο λεξικό, δεν είναι 
µια συσσώρευση λέξεων και κανόνων της γραµµατικής. Το σύστηµα είναι µια δομή και η 
δοµή αποτελείται από τα στοιχεία της και τις σχέσεις τους. Δηλαδή, µόνον η γλώσσα ως 
σφαιρικό σύστηµα είναι σε θέση να ορίσει τη σηµασία των λέξεων.

Η γλώσσα ως σύστηµα είναι ένα συλλογικό δηµιούργηµα, είναι το προϊόν της ιστορι-
κής εξέλιξης µιας κοινωνίας. Υπάρχει µέσα στη µνήµη των ατόµων που τη µιλούν, αλλά 
δεν επιδέχεται ατοµικές αλλαγές. Οι άνθρωποι, για να γίνουν µέλη της κοινωνίας, πρέπει 
να υποταχθούν στη γλώσσα. 

Η οµιλία, από την άλλη µεριά, ήταν για τον Saussure µια καθαρά ατοµική υπόθεση. Οι 
συνδυασµοί λέξεων που µπορούµε να παράγουµε σύµφωνα µε τους κανόνες της γλώσ-
σας είναι ουσιαστικά άπειροι και εποµένως ο Saussure θεωρούσε ότι µια επιστήµη της 
οµιλίας ήταν αδύνατη. 

Μεταγενέστεροι ερευνητές, όµως – κυρίως οι κοινωνιογλωσσολόγοι –  έχουν ανακα-
λύψει ότι υπάρχουν αρκετές νοµοτέλειες στην οµιλία. Συγχρόνως, η σωσυριανή σηµειω-
τική, µε εξέχουσα σ’ αυτό το θέµα τη Σχολή του Παρισιού, του Algirdas Greimas, επεξερ-
γάστηκε τη συστηµατικότερη θεωρία της οµιλίας που διαθέτουµε, την αφηγηµατολογία. 
Σηµαντική προσφορά στη θεωρία της οµιλίας είναι και η έννοια του ‘λόγου’ (discourse) 
του Michel Foucault, δηλαδή οι κανόνες χρήσης της γλώσσας που επιβάλλονται από κοι-
νωνικές οµάδες και θεσµικά ιδρύµατα όπως το σχολείο.
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Σημαίνον (signifiant) και σημαινόμενο (signifié) 
Για τον Saussure, όπως και για τον Peirce, βασική µονάδα σηµείωσης είναι το σημείο. Το σω-
συριανό σηµείο αποτελείται από δύο µέρη, το σηµαίνον και το σηµαινόµενο, τα οποία δηµι-
ουργούνται συγχρόνως – ο Saussure λέει ότι είναι σαν τις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού. 

Και το σηµαίνον και το σηµαινόµενο είναι νοητικές έννοιες. Το σηµαίνον έχει πάντα 
έναν υλικό φορέα, αλλά δεν είναι το ίδιο το υλικό αντικείµενο, είναι η νοητική µας αντί-
ληψη αυτού του αντικειµένου. Ένα νόµισµα, π.χ., που έχει παραµορφωθεί δεν παύει να 
σηµαίνει «ένα ευρώ» όσο το αναγνωρίζουµε εµείς ως νόµισµα ενός ευρώ. Αυτό που δίνει 
στο σηµαίνον την ιδιότητα της σηµείωσης είναι η µορφή, όχι το υλικό.

Το ίδιο ισχύει για το σηµαινόµενο. Το σηµαινόµενο είναι το νόηµα, η ιδέα που σχηµα-
τίζεται στο νου µας όταν αντιλαµβανόµαστε το σηµαίνον. 

Είπαµε ότι για τον Saussure, όπως η λέξη αποκτά το νόηµά της από τη θέση της στη 
δοµή της γλώσσας (ως συστήµατος), έτσι γενικότερα κάθε σηµείο αποκτά το νόηµά του 
από τη σχέση του µε τα άλλα σηµεία που ανήκουν στο σύνολο του σηµειωτικού συστή-
µατος. Το ίδιο ισχύει για το σηµαίνον και το σηµαινόµενο. 

Με άλλα λόγια, κάθε σηµείο ορίζεται από τις διαφορές του µε τα άλλα σηµεία του 
συστήµατος. Παντού στη σηµειωτική, το νόηµα δηµιουργείται από τις διαφορές.  Το ρήµα 
«παίρνω» σηµαίνει κάτι άλλο από το ρήµα «φέρνω» και αυτό µε τη σειρά του κάτι άλλο 
από το ρήµα «σέρνω», γιατί τα σηµαίνοντά τους διαφέρουν. Να φοράς ένα φόρεµα απο-
κτά σηµασία, γιατί ένα φόρεµα είναι διαφορετικό από ένα παντελόνι. Αναγνωρίζουµε ένα 
ποτήρι του κρασιού, γιατί είναι διαφορετικό από ένα ποτήρι µπύρας ή λικέρ ή τσίπουρου. 
Το νόηµα ενός σηµείου ορίζεται από τη σχέση του µε τα άλλα σηµεία στο ίδιο σύστηµα. Αν 
είχαµε µόνο ένα είδος ποτηριού, δεν θα υπήρχε η έννοια «ποτήρι του κρασιού».

Δήλωση (dénotation) και συνδήλωση (connotation)
Μέχρι τώρα, έχουµε µιλήσει απλώς για το κυριολεκτικό νόηµα του σηµείου, το δηλωτικό 
του νόηµα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα επίπεδο του νοήµατος. Αν πάµε να φάµε έξω και 
το γκαρσόνι βάζει στο τραπέζι µας ένα ποτηράκι απλό, ξέρουµε ότι έχουµε καθίσει σε µια 
ταβέρνα. Αν µας βάζει ένα ποτήρι κρασιού µε πόδι, ξέρουµε ότι είµαστε σε ένα εστιατό-
ριο. Αυτό το δεύτερο επίπεδο νοήµατος είναι το συνδηλωτικό νόηµα.

Το συνδηλωτικό νόηµα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το απλό δηλωτικό. Πρέπει πρώ-
τα να αναγνωρίσουµε το ποτήρι, για να το ερµηνεύσουµε στη συνέχεια ως «ποτήρι τα-
βέρνας» ή «ποτήρι εστιατορίου». Επίσης, το συνδηλωτικό νόηµα έχει πολλά επίπεδα. Το 
απλό ποτήρι ταβέρνας µπορεί να έχει και άλλα συνδηλωτικά νοήµατα: µπορεί να σηµαίνει 
«καθηµερινότητα», αλλά µπορεί επίσης να σηµαίνει «παράδοση», «ελληνικότητα», ακόµη 
και «καλοκαίρι», «νοσταλγία» και «τα χαµένα νιάτα µου».

Η συνδηλωτική σηµασία µοιάζει πιο υποκειµενική από τη δηλωτική, αλλά είναι εξίσου 
κοινωνική και συµβατική. Η απόδειξη είναι ότι η διαφήµιση τη χρησιµοποιεί κατά κόρον 
και γίνεται απολύτως κατανοητή, αν και συχνά σε υποσυνείδητο επίπεδο.
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Σύνταγμα (syntagme) και παράδειγμα (paradigme)
Δεν είναι µόνον το ποτήρι, όµως, που µας παραπέµπει σε «ταβέρνα» ή «εστιατόριο». 
Είναι και το τραπέζι, τα καθίσµατα, το τραπεζοµάντηλο, το ντύσιµο του γκαρσονιού, τα 
πιάτα, τα µαχαιροπίρουνα, οι πετσέτες, το µενού και προφανώς και το ίδιο το φαγητό. Το 
µήνυµα «γεύµα σε ταβέρνα» αποτελείται από έναν συνδυασµό σηµείων, το καθένα επι-
λεγµένο από ένα υποσύνολο – ας πούµε, από διαφορετικά είδη ποτηριών ή καθισµάτων.

Το υποσύνολο των διαφόρων ειδών ποτηριών είναι µια ταξινοµική κατηγορία στο 
σηµειωτικό σύστηµα «αντικείµενα για να στρώσουµε τραπέζι». Η ταξινοµική κατηγορία 
«ποτήρια» αποτελεί ένα παράδειγμα. Φυσικά, δεν πρόκειται για τα ποτήρια όπως είναι 
κατασκευασµένα καθ’εαυτά, δηλαδή για τις φυσικές ιδιότητές τους, αλλά για τα ποτήρια 
όπως έχουµε µάθει να τα αντιλαµβανόµαστε πολιτισµικά.

Το τραπέζι της ταβέρνας, που στρώνεται συνδυάζοντας αντικείµενα από διαφορετικές 
ταξινοµικές κατηγορίες, είναι ένα σύνταγμα. Αυτό είναι ένα πολιτισµικό σύνταγµα. Από 
την άλλη µεριά, µια πρόταση, που συνδυάζει άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο και ρήµα, είναι 
ένα σύνταγµα της γλώσσας.

Η ‘αδερφικότητα’ δεν είναι φυσικά όλη η ζωή µας – ή τουλάχιστον όχι για εµάς τους 
κοινούς ανθρώπους. Είναι για κάποια βράδια της ζωής µας. Κάθε πρωινό, όµως, έχουµε 
µια ρουτίνα χρήσης των αντικειµένων µας, και είναι και αυτά οργανωµένα για µας σε 
παραδείγµατα και συντάγµατα, που συνιστούν την «πρωινότητά» µας. Και ακολουθούν η 
«γραφειακότητα», η «µεσηµεριανότητα», η «βραδυνότητα». Και προστίθενται η «συνανα-
στροφικότητα», η «Σαββατοκυριακότητα», η «ποδοσφαιρικότητα», η «κουλτουριότητα» 
και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη σηµειωτική πρακτική µας. Ζούµε, λοιπόν, συνεχώς µαζί 
µε, µέσα στα, σηµειωτικά συστήµατα, τα δικά µας και, φυσικά, των συνανθρώπων µας. Η 
σηµειωτική είναι αναπόσπαστο τµήµα της ζωής µας, είναι αναπόσπαστο µέρος του εαυ-
τού µας. Δεν πρόκειται εδώ πια για τη σηµειωτική ως επιστηµονική µελέτη της σηµασίας, 
αλλά για τη σηµειωτική ως πράξη, πράξη της ζωής µας και της κοινωνίας ως σύνολου.  

Η ρητορική
Ο Roland Barthes λέει στα Στοιχεία σημειολογίας ότι η συνδήλωση είναι το πεδίο της ρη-
τορικής. Είναι εκεί που ο συνδυασµός των σηµείων δεν εξυπηρετεί απλώς το κυριολεκτι-
κό νόηµα, αλλά επικοινωνεί και ιδεολογικές επιλογές. Το τραπέζι της ταβέρνας είναι ένα 
πολιτισµικό µήνυµα, αλλά είναι συγχρόνως και ένα ιδεολογικό µήνυµα (γι’αυτό τέτοια 
µηνύµατα είναι τόσο χρήσιµα στη διαφήµιση). Ανάλογα µε τις δικές µας ιδεολογικές προ-
τιµήσεις, αυτά τα µηνύµατα µας προκαλούν νοσταλγία ή απώθηση, δεχόµαστε ή απορρί-
πτουµε ένα µήνυµα – αλλά, και στις δύο περιπτώσεις, το µήνυµα το αντιλαµβανόµαστε. 
Απλώς, µπορεί να µας αρέσει ή να µη µας αρέσει. 
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Σήμερα: Η σημειωτική ως ακαδημαϊκό πεδίο

Στα 50 χρόνια που µεσολάβησαν από τη δηµοσίευση του δοκιµίου «Στοιχεία σημειολογί-
ας» του Roland Barthes, η σηµειωτική έχει εδραιωθεί ως αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο. 
Υπάρχουν µαθήµατα σηµειωτικής στα πανεπιστήµια − σε κάποια πανεπιστήµια υπάρχουν 
και προγράµµατα σηµειωτικών σπουδών. Γίνονται συνέδρια, κυκλοφορούν περιοδικά 
και βιβλία µε τη λέξη «σηµειωτική» στον τίτλο τους. 

Σαφώς, όµως, δεν έχουν την ίδια πληθωρικότητα µε τα βιβλία παραδοσιακών επιστηµο-
νικών πεδίων όπως, π.χ., η γλωσσολογία ή η κοινωνιολογία. Η σηµειωτική υπάρχει ως αυ-
τόνοµο ακαδηµαϊκό πεδίο, αλλά η παρουσία της σε αυτό το επίπεδο δεν είναι πολύ έντονη.

Ως µεθοδολογία ανάλυσης, όµως, η σηµειωτική βρίσκεται παντού. Έχει διεισδύσει 
σχεδόν σε όλα τα παραδοσιακά πεδία των επιστηµών του ανθρώπου και σε µερικά που 
εµφανίστηκαν πιο πρόσφατα, όπως οι Πολιτισμικές Σπουδές.

Η σηµειωτική βρήκε από την αρχή θερµή υποδοχή στις Πολιτισµικές Σπουδές, ίσως 
επεδή η σηµειωτική είναι από τη φύση της δι-επιστηµονική: αµφισβητεί πάντα τα στεγανά 
ανάµεσα στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Αυτή τη διεπιστηµονικότητα την έχει κληροδο-
τήσει σήµερα σε όλα τα πεδία της µελέτης του πολιτισµού. Δεν είναι µόνο ότι εφαρµόζεται 
ως µεθοδολογία µέσα σε αυτά τα πεδία, αλλά δηµιουργεί συσχετισµούς ανάµεσά τους: 
λογοτεχνία και τέχνη, ανθρωπολογία και αρχαιολογία, παιδαγωγική και εικόνα, φιλµ και 
µουσική. Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει πολύ στις Πολιτισµικές Σπουδές, ένα πεδίο που 
µελετά όλα τα φαινόµενα του σύγχρονου πολιτισµού.

Μια δεύτερη περιοχή στην οποία συναντά κανείς τη σηµειωτική είναι στη µελέτη της 
λογοτεχνίας. Πολλά από τα κυριότερα ρεύµατα της σύγχρονης Θεωρίας Λογοτεχνίας πη-
γάζουν άµεσα από το Δοµισµό και σχεδόν όλα τους – συνειδητά ή ασυνείδητα –αντλούν 
µεγάλο µέρος του λεξιλογίου τους από τη σηµειωτική. 

Κατά τη γνώµη µου, όµως, η σηµειωτική – τόσο ως θεωρία όσο και ως µεθοδολο-
γία – σε κάποιο βαθµό αµφισβητεί την ίδια την έννοια της λογοτεχνίας. Η σηµειωτική 
προσφέρει µια µεθοδολογία ανάλυσης όλων των ειδών κειμένων. Δεν περιορίζεται  στα 
«έντεχνα» κείµενα και επιτρέπει άµεσους συσχετισµούς ανάµεσα σε κείµενα διαφορετι-
κών ειδών. Άρα, µάλλον πρέπει να µιλήσουµε όχι για τη σηµειολογία της λογοτεχνίας, 
αλλά απλώς για τη σηµειωτική ανάλυση κειµένων ή την αφηγηµατολογία.

Εδώ πρέπει να γίνει µια ειδική αναφορά στο κεντρικό πρόσωπο του Algirdas-Julien 
Greimas. Πολλοί δοµιστές και σηµειολόγοι έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της αφηγηµα-
τολογίας και µερικοί – όπως ο Vladimir Propp ή ο Gerard Genette – είναι πιο αναγνωρί-
σηµοι και πιο προσιτοί, αλλά κανένας δεν έχει δώσει µια τόσο συστηµατική και αναλυτική 
θεωρία της σηµασιολογικής δοµής των κειµένων όσο ο Greimas.

Τα τελευταία χρόνια είδαµε και µια µεγάλη εξέλιξη στη σημειωτική της εικόνας. Η ανά-
λυση της εικόνας απασχολούσε τους σηµειολόγους από την αρχή. Στο ίδιο τεύχος του 
περιοδικού «Communications» στο οποίο δηµοσιεύθηκαν τα «Στοιχεία σημειολογίας», 
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εµφανίστηκε και η κλασική ανάλυση του Roland Barthes της διαφήµισης του Panzani. 
H σηµειωτική της εικόνας δεν αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα όσο η ανάλυση του λόγου, 
εν µέρει διότι η γλωσσολογική προσέγγιση ταιριάζει πιο εύκολα σε γραπτά κείµενα. Μια 
µεθοδολογία που δηµιουργήθηκε για την ανάλυση του λόγου δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
στην ανάλυση της εικόνας χωρίς προσαρµογές. 

Πάντως, πιστεύω ότι σήµερα η ανάλυση της εικόνας είναι το πιο ελπιδοφόρο πεδίο 
της σηµειωτικής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρακολουθούµε στον σύγχρονο Δυτικό πολιτισµό µια αφά-
νταστη εξάπλωση της εικόνας. Από τη φωτογραφία, το έντυπο, το σινεµά, την τηλεόραση, 
τον υπολογιστή, η εικόνα είναι πανταχού παρούσα στην καθηµερηνότητά µας. 

Αλλά δεν είναι µόνο ότι η εικόνα βρίσκεται παντού στη ζωή µας. Είναι και ότι χρη-
σιμοποιείται και µάλιστα χρησιµοποιείται για να µας επηρεάσει. Στην εκπαίδευση, στην 
διαφήµιση, στα ΜΜΕ, στην πολιτική, η εικόνα χρησιµοποιείται. Χρησιµοποιείται για να 
µας γοητεύσει, να µας πείσει, να µας δαµάσει, να µας χαλιναγωγήσει, να µας κάνει να 
αλλάξουµε συµπεριφορά.  

Εδώ είναι που θεωρώ ότι η σηµειωτική έχει κάτι να µας διδάξει σήµερα. Και µάλιστα 
θα έλεγα ότι η σηµειωτική όχι µόνο µας είναι χρήσιµη σήµερα, µας είναι απολύτως απα-
ραίτητη. Μας είναι απαραίτητη ως µεθοδολογία που ξεσκεπάζει τα ιδεολογικά µηνύµατα 
µέσα στις εικόνες που µας βοµβαρδίζουν, µέσα στις καθηµερινές πρακτικές που ακολου-
θούµε. Η σηµειωτική µας είναι απαραίτητη ως κριτική ανάλυση της ιδεολογίας.

Εδώ πρέπει να σας κάνω µια µικρή ιστορική αναδροµή.
Θα ξέρετε ενδεχοµένως ότι µέχρι το 1962, η Αλγερία ήταν µια αποικία της Γαλλίας.  

Στη δεκαετία του 1950 µαίνεται εκεί ένας επίµονος και σκληρός απελευθερωτικός πόλε-
µος. Η Γαλλία, όπως άλλες αποικιοκρατικές χώρες,  θεωρεί φυσικά ότι η Αλγερία πρέπει 
να µείνει γαλλική. Οι Αλγερινοί έχουν άλλη γνώµη. Το θέµα είχε διχάσει βαθειά τη κοινή 
γνώµη στη Γαλλία, σε βαθµό που η απόφαση το 1962 του τότε πρόεδρος της Γαλλίας 
Charles de Gaulle να αποχωρίσουν οι γαλλικές δυνάµεις από τη Αλγερία οδήγησε σε δύο 
προσπάθειες δολοφονίας του.

Το 1955, όσο µαίνεται ο πόλεµος στην Αλγερία, το γαλλικό περιοδικό «Paris-Match», 
που έχει τότε περίπου 1,5 εκατοµµύρια αναγνώστες, δηµοσιεύει στο εξώφυλλο µια φω-
τογραφία που παριστάνει έναν νεαρό µαύρο στρατιώτη, ντυµένο µε τη στολή του γαλλι-
κού στρατού, που χαιρετά τη γαλλική σηµαία (είναι το νούµερο 326, 25 Ιουνίου 1955, στο 
http://anciensnumeros.parismatch.com/an/search). 

Όταν ο Roland Barthes  το 1957 ήθελε να εξηγήσει γιατί η σηµειωτική είναι απο-
λύτως απαραίτητη, αναφερόταν σε αυτήν την εικόνα. Την περιγράφει, όπως εγώ µόλις 
την περιέγραψα: ένας νεαρός µαύρος ντυµένος µε γαλλική στολή δίνει τον στρατιωτικό 
χαιρετισµό µε τα µάτια στραµµένα προς τη γαλλική σηµαία. Αυτό, λέει ο Barthes, είναι η 
άµεση δηλωτική σηµασία της εικόνας. Αλλά η συνδηλωτική σηµασία είναι πολύ ευρύτερη 
και πιο ύπουλη. Αυτή η εικόνα µου λέει, γράφει ο Barthes, 
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Ότι η Γαλλία είναι µια µεγάλη Αυτοκρατορία, ότι όλα τα παιδιά της, χωρίς 
φυλετικές διακρίσεις, την υπηρετούν πιστά στις ένοπλες δυνάµεις της και ότι 
δεν υπάρχει πιο αποστωµωτική απάντηση στους κριτικούς της υποτηθέµενης 
αποικιοκρατίας από το ζήλο αυτού του µαύρου να υπηρετήσει τους καταπιεστές 
του. (Mythologies, 1957, σ. 201). 

Δηλαδή, ο Barthes λέει ότι αυτή η φωτογραφία είναι ένας µύθος: ο µύθος ότι οι γηγε-
νείς λαοί στις αποικίες είναι πανευτυχείς κάτω από τη γαλλική κυριαρχία και δεν ζητούν 
τίποτε καλύτερο από το να µείνουν αποικιοκρατούµενοι.

Πιστεύω ότι το επιχείρηµα του Barthes το 1957 δεν έχει χάσει τίποτε από τη πειστική 
του δύναµη το 2013. Το κατά πολύ πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό της σηµειωτικής – σή-
µερα ίσως πιο σηµαντικό παρά ποτέ − είναι η αποτελεσµατικότητά της ως εργαλείου ανά-
λυσης των ιδεολογικών προϋποθέσεων που θεµελιώνουν όλα τα πολιτισµικά φαινόµενα, 
από τα σχολικά εγχειρίδια µέχρι την πρωτοποριακή τέχνη. 

Αφού τα βλέπει όλα ως κείµενα προς ανάλυση, η σηµειωτική µεθοδολογία µπορεί να 
δείξει πώς είναι κατασκευασµένα τα κείµενα, οι εικόνες και οι πρακτικές που µας περι-
κυκλώνουν, ποιους κώδικες αξιοποιούν, πώς τους συσχετίζουν για να δηµιουργήσουν 
το µήνυµα ότι «έτσι είναι ο κόσµος, έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι η πραγµατικότητα 
και έτσι πρέπει να είναι». 

Μέχρι και σήµερα, η σηµειωτική είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουµε για την κριτι-
κή αποδόµηση των ιδεολογικών κειµένων. Να είναι αυτός ο λόγος που µας λένε ότι είναι 
ξεπερασµένη;
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Abstract
Our article focuses on processes of identification in hypermedia. We would like to ex-
plicate the strategies of self-description that prevail on the websites of the activists 
of the Estonian extreme right. Les Back has developed the concept of liquid ideolo-
gies that explains how extreme right movements tend to use generally accepted dis-
courses for the purpose of legitimizing their own ethno-centric media practices. To 
explain this paradoxical situation we employ the concepts of the hegemonic logic of 
signification and the empty signifier, as elaborated by Laclau, as well as the theoret-
ical framework of cultural semiotics. Our case-study is based on the extraordinarily 
forceful public feedback that followed the discussions of ACTA ratification in Estonia. 
“Information-freedom” became an ambiguous core-signifier.
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Our study concentrates on the tendencies of identity-creation prevalent in extreme right 
online communities, i.e., groupuscules. We must keep in mind that the communication 
of the contemporary extreme right is a manifold and intricate research object located in 
an intertwined network of different discursive trends. Les Back, a sociologist of racism 
and nationalism, has indicated that it is useful to treat the contemporary extreme right 
as a conglomerate of liquid ideologies. By liquid ideologies Back (2002a) refers to the 
paradoxical tendency of right-wing extremists to transform the signifiers of dominant and 
‘normalized’ discourses into their racist media practices. A similar tendency is outlined by 
several other authors (see Atton, 2006; Campbell, 2006; Sommer, 2008; Taguieff, 1999). 

The main objective of our article is to explain how the self-descriptions of extreme 
right groupuscules – consisting of controversial values – are constituted. We believe 
that for this project it is efficient to synthesize the concepts of self-description and self 
model (originating in Tartu-Moscow cultural semiotics) with the theory of hegemony (of 
the Essex school). Our study is based on non-participatory observation, in which we 
focus on an analysis of the prevailing discourse on five Estonian extreme right blogs. 
According to Les Back (2002b, p. 632), movements of cyber-racism have various pro-
files but they also exhibit the following common features: “1) a rhetoric of racial and/ or 
national uniqueness and common destiny; 2) ideas of racial supremacy, superiority and 
separation; 3) a repertoire of conceptions of racial Otherness; 4) a utopian revolutionary 
world-view that aims to overthrow the existing order”. The main reason why we chose 
the following blogs, EESTI RAHVUSLIK BLOG1 [Estonian Nationalist Blog] Rahvuslane2 

[The Nationalist]; BH Ruzzland3 ja NS blogi [NS blog]4; Vabamõtleja [The Freethinker]5, 
is that we believe that they give an illustrative picture of the center of the contempo-
rary Estonian groupuscular right. These blogs are quite well-known to the so-called 
countercultural public and they predominantly exhibit an extreme right tonality. The 
most common ideas expressed include: the urgent need to preserve indigenous Es-
tonian-ness, speculation that the existing world order (including the Estonian state) is 
subordinated by a Zionist/Masonic grouping, mixing races and cultures is dangerous, 
the Estonian economy should keep rigorous track of protectionism, etc. 

Our case-study is based on the extraordinarily forceful public feedback that fol-
lowed discussions in the Estonian government over the ratification-project of ACTA (An-
ti-Counterfeiting Trade Agreement). ACTA is a multinational treaty whose purpose is 
to establish international standards for intellectual property rights enforcement. ACTA 
aims at establishing an international legal framework for targeting counterfeit goods, 
generic medicines and copyright infringement on the Internet. ACTA Ratification discus-
sions led to numerous public demonstrations and also the formation of Rahvakogu [The 
Panel of the People] in Estonia. The topic of information-freedom became an ambiguous 
core-signifier: it played an important part in the discussions of parliament but also in the 
self-descriptions of Estonian radical nationalists. 
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Groupuscular extreme rightism in hypermedia 
As with the majority of human communication, extreme right interactions have adapt-
ed to the signification peculiarities of hypermedia. Contemporary extreme right move-
ments, predominantly spreading in online environments, can be explained most com-
prehensively by Roger Griffin’s theory of the groupuscule. Griffin (2003, p. 30) states that 
“in the context of extreme right-wing politics in the contemporary age, groupuscules are 
intrinsically small political (frequently meta-political, but never primarily party-political) 
entities formed to pursue palingenetic (i.e. revolutionary) ideological, organizational or 
activist ends with an ultimate goal of overcoming the decadence of the existing liberal 
democratic system.” Groupuscules systematically distribute links to other ideologically 
connected groupuscules and also to more institutionalized extreme right organizations. 
Groupuscules share the opinion that most of the world is secretly dominated by a greedy 
and morally corrupt elite (which is in most interpretations perceived as implicitly Evil), 
whose main aim is to subordinate the whole global system to its authoritarian regime. 
If the corruptive plans of the elite succeed then everything sacred will be disappear, 
nation-states included. 

The level of self-description of groupuscules 
As the main aim of this study is to explicate how self-descriptions of extreme right 
groupuscules – that consist of conflicting values – are constructed, we conceptualize 
the groupuscule as a semiosphere, i.e., a semiotic unity which on the meta-level of 
self-understanding (self-description), that distinguishes different (sub)spheres accord-
ing to their borders. Self-description is a universal semiotic operation by which a semi-
osphere acknowledges its own specificity and opposes itself to other, so-called outer 
spheres (Lotman 2005, p. 211–212). According to Lotman, it is important to emphasize 
that the meta-level of self-description always presupposes belonging in wider cultural 
unities. “Only by taking part in a much greater whole, does it recognize the external point 
of view as specific to itself,” (Lotman 2005, p. 225). The self-description of a particular 
groupuscule is thus affected by its positioning in the context of a groupuscular field but 
also in the context of other online communities. Processes of self-description provide 
internal order and unity for a particular sphere. Thus active interaction with the natural 
unevenness of the periphery “becomes one of the roots of the dynamic processes within 
the semiosphere” (Lotman 2005, p. 213). The self-description processes of groupus-
cules form certain frames that specify the possible horizons of meaning creation in the 
contemporary extreme right. By marking boarders with other groupuscules a particular 
groupuscule becomes aware of its own particularity, but this also helps to create the 
conditions for communicative operations – for the exchange and transformation of ide-
as. As Griffin has discussed, the extreme right groupuscule’s physical manifestation is 
usually a website produced or maintained by a small number of enthusiasts, although it 
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can also be a magazine (2002: 4) or some underground meeting-place, e.g. a club. We 
think that it is important to emphasize that Griffin uses the concept of groupuscule to 
describe the communicational structure of contemporary extreme right. The concept 
of semiosphere helps to explicate and explore groupuscular meaning creation – to de-
scribe how different extreme right nodes create self-models and how they interact with 
other socio-cultural units. 

NO ACTA as signifier of discourse

As mentioned in the introductory part, Les Back (2002a) outlines the way in which the 
contemporary extreme right tends to meld fragments from incompatible discourses 
(e.g. from multiculturalism and nativism/racism) into each other, creating liquid ideolo-
gies. Liquid ideologies is relevant for describing the extreme-right postings which reflect 
upon the ratification-process of ACTA. Signifiers from the discourse of democracy and 
equality, such as ‘freedom of speech’, ‘justice’, and ‘privacy’, constitute an integrated 
discourse along with the signifiers of radical right ideas. We will attempt to explain this 
contradictory signification logic by relying on cultural semiotics and the Essex school of 
discourse analysis. 

The problem of the constitution of social and political reality becomes for Laclau 
the problem of the constitution of discourse. Hegemony is to be understood only on the 
terrain of dis course: a hegemonic relation is a certain kind of articulation of meanings 
(Laclau 2006, p. 114). The specific hallmark of this signification-process is that the logic 
of equivalence is dominant over the logic of difference. Hegemonic signification logic is 
aggregated around a particular signifier. This particular signifier, an empty signifier in 
Laclau’s terminology, thereby acquires a dominant position in the signifying system, 
or discourse, and subordinates, to a greater or lesser extent, all the other elements of 
the discourse, allowing them to appear as equivalent and undermining their particular 
differences (Laclau 1996, p. 36–46). In our present case concerning the ratification of 
ACTA, the central dominant signifier seems to be ‘NO ACTA’. The agreement, the explicit 
purpose of which was to regulate property issues, was perceived by many protesters 
(extreme rightists being only a minute portion of these) as a juridical mess which, in the 
event of ratification, threatened to compromise freedom of speech. Furthermore, ratifi-
cation of ACTA was depicted as fundamentally undermining not only freedom of speech 
but also democratic social organization in general. We see articulations of such fears in 
the following postings which indicate the contradiction between ACTA and the values 
protected by the Estonian Constitution: 

We have to agree that intellectual property is important in our society, and it 
needs protection. But at the same time we mustn’t consider it more important 
than the inviolability of private life, freedom of expression and data protection, 
and other rights, like presumption of innocence and a sufficient juridical sup-
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port. Thus we think that ACTA, which is being negotiated in such an undem-
ocratic manner, doesn’t suit our legal order, Therefore, we ask everybody to 
cast their vote against ACTA, and together, if we express our views, we can 
compel the Estonian state to say no. Give your signature here: http://petit-
sioon.ee/ei-acta-le.6

In this posting it is important to emphasize that ‘NO ACTA’ aggregates together, in 
addition to ‘freedom of speech’, other signifiers of the democracy-discourse, e.g. ‘invi-
olability of private life’, ‘data protection’, ‘supremacy of law’, etc. It is clear that these 
signifiers designate different contents in their particularity, but in our case they consti-
tute one meaningful discourse against ACTA, one that is dominated by a ‘threat to free-
dom of speech’. The groupuscule directs visitors to link to a forum for petitions (www.
petitsioon.ee) and to online articles from the largest Estonian newspaper – Postimees 
– which address the slogans that were used in demonstrations in Tallinn: 

‘I love my country, but fear my government’, ‘No ACTA, no new world order’, 
‘1984 - Orwell was only off a decade or two’, ‘ACTA – global censorship’, ‘Stop 
ACTA – before space is run out’ and from Tartu the DELFI reported about pro-
testers with posters: ‘Stop ACTA!’, ‘ACTA=snooping’, ‘ACTA is against to Con-
stitution’, ‘ACTA is the end of E-society’, ‘ACTA is Molotov-Ribbentrop Con-
tract’, ‘Die in Hell ACTA!’, etc.7

We can see a similar signification logic, which puts different signifiers into a se-
quence as equivalent signs, in the following posting: 

It turns out that a certain contingent is allowed to present their political views 
on social networks and others are not. We can bring examples from across 
the ocean (e.g. President Obama can use everything for advertising his ideas 
and political propaganda) but we also have examples from the homeland […] 
Political activity is allowed only within certain limits, and it has to be approved 
by current leaders – you cannot do anything even a gram more than they allow!8 

In this posting we may notice the tendency to oppose the ‘establishment’, which is 
characteristic of communications of the extreme right; it is important to note that such 
extremists conflict with both global and local leaders. Political activity is understood as 
exercising freedom of speech – one of the core values of democracy. But on the other 
hand, the author of this posting perceives that freedom of speech is undermined and 
impeded by a corrupt elite (“a certain contingent is allowed to present their political 
views on social networks and others are not”; “political activity is allowed only in certain 
limits, and it has to be approved by leaders). The blogger portrays the main purpose of 
this elite as prohibiting the spread of alternative views, which in our case is understood 
as predominately radically right, on the internet. 

It is quite clear that, in these kinds of signification-processes, every particular signi-
fier (element of a particular discourse) becomes gradually empty of its content, because 
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‘inviolability of private life’, ‘data protection’, ‘political activeness’, ‘juridical law’, etc., are 
not actually reducible to each other. They have separate – or in different discursive con-
text, different – meanings. Paradoxically, this emptying results in a certain unity or trans-
parency (systematicity) between signifiers. But one particular signifier which forms the 
discourse tends to become emptier and emptier from the point of view of its own specific 
meaning and in comparison with other signifiers loses its specific meaning the most. The 
signifier ‘NO ACTA’ unites and represents all other signifiers (elements) that belong to 
this specific, whole, meaningful discourse. If we consider the signifier ‘NO ACTA’, then its 
eventual meaning becomes far less specific than it was at the beginning (as the potential 
ratification of an intellectual property law) of the protests. This logic of emptying of the 
signifier takes place through the proliferation of different meanings that are attributed 
to it. Only then does it begin to constitute all particular signifiers in the discourse; it also 
functions as a border which distinguishes itself from other discourses. This kind of dis-
cursive unity is at the same time also unstable because every discourse has a processual, 
context-dependent and temporary nature; it changes together with the discourses it is 
opposed to, so that it does not have a pre-given metaphysical basis or structure. 

e-Estonia as self-model

Thus for Laclau a movement from one hegemonic formation to another is always a rad-
ical upheaval, a so-called creation ex nihilo. At the same time, the stress of contingency 
stets certain limitations for analyzing particular political situations. We believe that by 
relying on cultural semiotics, especially the notion of the model of itself (or self-model), 
it is possible to enhance Laclau’s approach. 

In the context of our case study we must emphasize that two types of texts can 
be distinguished. A self-model belongs to a different level than texts that circulate in 
so-called ordinary communication, and which are deciphered by that self-model (Lot-
man, Uspenskij 1978, p. 227). So, while studying groupuscular self-descriptions, we 
have to distinguish two levels: a) the primary level – the level of particular postings that 
groupuscules produce in different communicational situations; b) the secondary or me-
ta-level – the level of representations which reflect how groupuscules describe them-
selves or discourses meaningful for them. This latter level presents their ideal image of 
themselves. According to Lotman and Uspenskij, “the need for self-description, which 
is connected with the need at a certain stage to define it as a unit in terms and struc-
ture, has a vigorous effect on the culture as a phenomenon to be described” (Lotman, 
Uspenskij 2013, p. 241). Of course, different meta-languages have different potentials 
to become part of the object-language of culture, and to transform it. This depends on 
various historical and socio-cultural factors. 

The self-models of Estonian nationalist groupuscules can not be analyzed separately 
from Estonian public identity that is dominated by e-discourse, which can be described 
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in the vocabulary of Dominic Boyer as a cybernetic-informational epistemology. People 
(especially those who participate in online content creation) tend to identify with the main 
characteristics of hypermedia, e.g. with its non-hierarchical or decentralized and dynam-
ic nature, its interactivity, etc. Those notions are attributed high axiological values. They 
are usually articulated in situations in which individuals want to highlight the innovative 
and progressive nature of online media practices, especially in contrast with traditional 
media (Boyer 2010, p. 79–80). The relative anonymity of the Internet (with regard to race, 
confession, class, religion, gender, location, etc.) and its decentralized and interactivi-
ty-facilitating character are often considered signs of the medium’s democratic nature. 

This kind of cyber-democracy discourse plays an important role in Estonian iden-
tity. We (Estonians) are proud to describe our country as e-Estonia, which means that 
thanks to clever digital solutions a bridge has been created between state institutions 
and citizens. Essentially, everything connected with the internet and digital solutions 
carries strong positive connotations: besides broadening the possibilities for democra-
cy, digitization and the internet are also understood as future-oriented, progressive and 
liberating. In tourist-brochures Estonia is depicted as a country that offers WiFi access 
even in its forests. We like to point out that we enjoy an e-election system, that doctors 
can generate digital medicine prescriptions, and that parents, teachers and pupils can 
interact via the system of E-school. Hence, the E-discourse that is (more or less inten-
sively) present throughout the world is especially flourishing in Estonia; and for Estoni-
ans in particular this discourse is charged with strong axiological values. 

Surely, this cybernetic-informational discourse plays an important role in the self-de-
scriptive models of extreme right groupuscules. Estonian nationalists present the suc-
cess-story of e-Estonia as national treasure; as something that proves the extraordinary 
quick-wittedness of digital solutions and makes Estonians more innovative than other 
nations. Groupuscules also tend to identify themselves as radical citizen journalists op-
posed to the mainstream media and contributing to a revolution of information-freedom 
(which is made possible by means of hypermedia). Stressing the essentially democratic 
nature of their activities (blogging, writing comments and organizing petitions) helps to 
legitimize their extreme right content creation to themselves and also, in some cases, 
to outside observers. This tendency demonstrates that the contemporary extreme right 
does not exist separately from the discourses that prevail in the mainstream public. In the 
preceding part we indicated that extreme right representations have much in common 
with the representations of broader countercultural grass-root activists. The self-model 
that functions as a structuring code of self-descriptions is aggregated around value-con-
cepts such as freedom of speech, the inviolability of private life, etc., which are seen as 
endangered by the ratification of ACTA. On the other hand, we can also see meanings that 
are opposed to these values and that primarily belong to the discourse internal to the 
extreme right. Let us now analyze the ‘NO ACTA’ discourse in more depth.
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Extreme right freedom of speech 

In the case of the ratification of ACTA it was suggested that an Estonian elite is com-
plicit in a global criminal network that includes the political and economical elite, the 
mainstream media and different minority-groups (especially Jews, homosexuals, im-
migrants, secret societies, etc.). 

It is quite well-known that the European Union is lead by interest groups and by sev-
eral secret societies. Probably the pressure was so high that the Commission decided 
not to go to the Court. Now activists from all over Europe that are against ACTA have to 
face a new wave of fighting.9

As the daily news changes, so do the topics stressed in extreme right representa-
tions. Still, these are usually predominantly concentrated on the corruption of the Euro-
pean or American administration, and the guilt for limiting freedom of speech is project-
ed primarily onto Jews. So, we read:

Now, there has risen a problematic blasphemy-law which has its roots in 2001 
– with the Convention on Cybercrime (ETS185, Estonia ratified it in 2003.) The 
time was just right for criminalizing IT-crimes, but some forces saw this topic 
as ideal to hammer out their shady initiatives. The Additional (widely under-
stood as pro-Zionist) Protocol ETS189 of the same convention tries violently 
to establish historical truth — to criminalize Holocaust revisionism.10

Extreme rightists usually try to present themselves as defenders of freedom of 
speech and democracy. We could point out a certain tendency toward anti-Semitism in 
the blog-postings discussed here (Holocaust revisionism and opposition to Israel), but 
in truth members of all kinds of minority groups are depicted as enemies of democracy. 
In Estonian extreme right communication the prevailing type of enemy is the local elite, 
but these are usually understood as the flunkies of a greater European elite, and chief-
ly an American elite. At the top of this hierarchy of elites there are meant to be Jews 
dedicated to criminalizing the Holocaust and pushing through their political projects. 
The signifiers that mark different social, economic and ethnic groups form a discursive 
chain of equivalence with each other. Its aim is to represent to an audience the “violent 
quelling of society” supposedly taking place. ACTA is understood as a part of a broader 
Jewish conspiracy. 

In the discourse of the postings under consideration, we have detected two abstract 
and hierarchically-structured self-models: a) a self-model whose dominant was free-
dom of speech; and b) a self-model which relies mainly on the idea that nationalism 
is maliciously subordinated by the Jews. These self-models carry contradictory val-
ue-systems, but they are unified into a coherent whole at the level of the discourse of 
opposition to ACTA. The Estonian extreme-right web community expressed its ideo-
logical viewpoints through a so-called double orientation: from one side they stressed 
the freedom of speech endangered by ACTA, but they also expressed quite clearly that 
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that freedom of speech is necessary only for the spreading of their own radical ideas. 
Extreme right groupuscules stress freedom of speech mainly on the level of outward 
communication, which is tries to find intersections with other alternative or anti-estab-
lishment voices. At the same time, bloggers use their freedom of speech to call for the 
elimination or censorship of other public voices (e.g. feminists and sexual or ethnic mi-
norities) which are opposed to extreme-right views, by accusing them of restricting the 
plurality of viewpoints. But there is also inward communication to consider. The inner 
gaze always takes into account the self-concept of a culture (Lotman, Uspenskij, 1978, 
p. 227), and its main function is to provide for a culture (in present case the extreme right 
groupuscule) a certain value-based organization of itself.

 
Conclusion

In this article we analyzed Estonian extreme right blogs and our aim was to explain the 
paradoxical situation wherein in a single discourse can co-exist signifiers which belong 
to contradictory registers. In the case of representations of and reactions to ACTA rati-
fication, we encountered postings that juxtaposed signifiers from the discourse of free-
dom of speech with the signifiers of racism. We tried to explain this logic by relying on 
the concepts of self-model (originating in the Tartu-Moscow school) and empty signifier 
(of the Essex school). ‘NO ACTA’ functioned in our case as an empty signifier which unit-
ed into a discursive whole these contradictory signifiers and self-models. The concept 
of a self-model was useful for explaining why some signifiers have a greater potential 
to become discursive dominants. 

It seems to us that in Estonian extreme-right meaning-creation there are certain re-
lations of equivalence between signifiers that are more likely to aggregate the discourse 
than the others, and these depend on the abstract level of the self-model. The discourse 
that is aggregated around “NO ACTA” relies on a self-model that emphasizes freedom 
of speech. This creates an inner-discourse hierarchy of elements of equivalence, and 
allows these elements to be connected with a racist self-model and signifiers.

The general goal of this paper has been to develop a conceptual framework that 
helps to explicate and explain the structures of identification and communication in the 
contemporary extreme right. We think this understanding necessary for opening a di-
alog (at least on some level) with those radicalized groups that tend to operate in her-
metic informational systems. 

Endnotes
1. ra=hvuslik.blogspot.com/
2. http://rahvuslane.blogspot.com/
3. http://bhr.balanss.ee/; BH indicates Blood & Honour, a world-wide neo-Nazi network
4. http://nsblogi.com/; NS indicates National Socialism
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5. http://www.vabamotleja.info; this blog has now been erased but the same author continues his 
blog in an other adress: http://toomaskask.blogspot.com/

6. http://rahvuslane.blogspot.com/search?q=acta
7. http://rahvuslane.blogspot.com/search?q=acta
8. http://www.vabamotleja.info/index.php/poliitika/73-facebook-keelustab-poliitiliselt-ebakorrekt-

seid-pilte
9. http://rahvuslane.blogspot.com/search?q=acta
10. http://rahvuslane.blogspot.com/2012/11/anto-veldre-ood-blasfeemiaseaduse.html
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Keywords 

 war on terror , homeland , lexical triggers , war rhetorics , Guantanamo , 
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Abstract
In this paper my aim will be to clarify and evaluate some of the key policies and prac-
tices of the USA integral to its self-proclaimed global “War on Terror” and argue that 
collectively these practices represent not merely an elaboration of what some have 
identified as ‘new wars’ or ‘hybrid wars’ but rather a re-codification of America’s ap-
proach to war. Almost immediately after the terrorist attack of 9/11 the Bush ad-
ministration began deploying particular lexical triggers as it prepared for war and in 
its representation and construction of an enemy. References to “the Homeland”, the 
passage of the Patriot Act, the use of drones, Guantanamo, and an array of nomencla-
ture utilized for delineating enemy combatants the US military became engaged with, 
testify both to the disciplining of the home front and to new applications of American 
power. Taken together these components form a repertoire of signifying practices 
geared toward the re-codification of war.
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the re-codification of war



We also have to work, though, sort of the dark side, if you will. We’ve got to 
spend time in the shadows in the intelligence world. A lot of what needs to be 
done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources 
and methods that are available to our intelligence agencies, if we’re going to be 
successful. That’s the world these folks operate in, and so it’s going to be vital 
for us to use any means at our disposal, basically, to achieve our objective.1

In 1943 Salvador Dali completed a painting titled Geopoliticus Child Watching the Birth of 
the New Man. The painting “Figure 1” explores the changing nature and balance of global 
power at a time when much of the world was engulfed in the events of the Second World 
War. Dali’s intriguing use of signs foregrounds his apparent belief in USA’s rise to im-
perial status in the twentieth century. Even though the war’s conclusion was still a few 
years away and its victors uncertain, Dali’s symbolic forms communicate a confidence in 
who will be victorious. Emerging from a crack in the egg-like globe in the center of the 
canvas is an arm and partial torso of what is clearly “the new man”. Reaching outward 
from North America with bodily strength and a firm grip on the world contrasts remark-
ably what is happening on the other side of the Atlantic. Standing at the right margin of 
the canvas is an emaciated figure, perhaps a female depicting Europa, points at conti-
nental Europe, the Old World. Dali could not have been clearer about the signification of 
the ‘Old World/New World’ dichotomy present in his painting. The USA was on the rise 
while Europe, torn by a long and brutal war, was at its nadir. 

 

My use of Dali’s explicit representation of the arrival of American power in the middle of 
the twentieth century is a beginning point for this paper in that I will attempt by its conclu-
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sion to contrast it with specific policies and practices that have been central in key aspects 
of the foreign policy of the USA. Focus will be placed on the USA’s “War on Terror”, which 
was declared following the terrorist attacks of September 11, 2001. In particular, I will 
identify a repertoire of signifying practices, discursive formations, and representational 
codes embedded in America’s “War on Terror” as it was deployed by the Bush adminis-
tration during the first eight years of the twenty-first century. As Stuart Hall reminds us, 
language, as symbols or signs, stand for or represent our concepts, ideas and feelings in 
such a way as to enable others to read, decode, or interpret their meaning (Hall, 2013). In 
this paper it is by and large within the discourses, codes, and practices of America’s “War 
on Terror” that the production of meaning will be identified and interpreted.

The country that Dali made the subject of his painting, has, throughout its short his-
tory, referred to or named itself in a variety of ways. A ‘City upon a Hill’, ‘the American 
Republic’, ‘the United States of America’, ‘America’, ‘the great last hope in the world’, 
and the most recent addition, the Homeland, are examples of how this territorial space 
has signified and re-signified itself. It was not long after 9-11 that President Bush be-
gan using Homeland in referring to the USA. As a matter of fact, it took him less than 
two weeks to announce the creation of a new state bureaucratic organ: the Office of 
Homeland Security.2 Historically, the word homeland was never part of American politi-
cal-nationalist discourse. So for most Americans, at best, it must have initially sounded 
peculiar. “The country,” President Bush pointed out, “is now at war and securing the 
homeland is a national priority” (Bush, 2002). This ‘inward turn’ in some respects was 
new terrain for the country. With a few exceptions, threats from abroad, including in-
ternational terrorism, rarely crossed the national boundary. For many, September 11 
altered the mythology of national security and predicated a feeling of and desire for 
insularity. The meaning of homeland, according to Amy Kaplan also has an exclusionary 
effect or connotation which marginalizes the immigrant and underwrites nativist senti-
ments (2003). Subtle forms of patriotism can easily be ‘hijacked’ and mobilized by the 
nation-state for particular political ends. In continuation, Kaplan asks: “where is there 
room for immigrants in the space of the homeland as a site of native origins, ethnic ho-
mogeneity, and rootedness in common place and past? How could immigrants possibly 
find inclusion in the homeland?” (2003, p. 85). Bush’s usage of homeland gave Ameri-
can national-territorial space a new kind of meaning, essentially operating as a sign for 
inciting collective solidarity around notions of national defense and national security.3 

As the sinews of the country were tightened by the rhetorics of nationalism, the 
passage of new laws complimenting the pre-existing national security state appara-
tuses arrived in timely fashion. In less than two weeks following the events of 9-11, 
President Bush signed into law the USA Patriot Act of 2001, which stands for: “Uniting 
and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism” (107th Congress Public Law 56, 2001). Not only is the word Pa-
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triot in the bill, but also the first letter of each word in the bill’s title forms an acronym: 
PATRIOT. Perhaps even more remarkable was the total lack of debate or even serious 
discussion amongst the country’s political leaders and in the media about the implica-
tions of particular laws part of the legislation which severely undermined democratic 
rights and civil liberties. The shock, anger, and fear of the American public generated by 
the events of 9-11 created a space for the US government not only to carry out war in 
Afghanistan against the Taliban and al Qaeda, but also to enhance state authority and 
domestic control within the USA. A particular tool that was utilized for this end was the 
use of a color-coded system of indicators to inform the American public about imminent 
terrorist threats called the Homeland Security Advisory System “Figure 2”. On a given 
day green might be signaled, indicating an all clear and that there was a “low” risk of 
a terrorist attack. On the other hand, red signaled a serious warning to the public that 
there was a “severe” risk of a terrorist attack. These two statuses were the extremes. 
There were also three other possibilities in between: blue indicated “guarded”, yellow 
warned of an “elevated” status, and orange indicated a “high” state of alert. What then 
does this add up to: homeland, the Department of Homeland Security, the Patriot Act, 
and the Homeland Security Advisory System? In considering these practices and dis-
courses conjointly, while it might be argued that these responses to 9-11exhibit a par-
ticular logic, I would suggest that each element contributes to the shaping of a culture 
of fear which in turn facilitates the enhancement of state power and control. But this is 
only half of the code; it only represents the internal-domestic articulations of the War on 
Terror. What about confronting threats from abroad, abroad? 

 
The reach of the War on Terror beyond the national boundaries of the USA is extensive.4 

It has included two large wars, one in Afghanistan and another in Iraq, as well as military 
interventions through the use of drones in countries like Pakistan, Somalia, and Yemen.5 
President Bush’s use of the term war dates back to a comment he made shortly after 
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9-11 when he stated: “This crusade - this war on terrorism - is going to take a while. And 
the American people must be patient. I’m going to be patient. But I can assure the Amer-
ican people I am determined” (Bazinet, 2001). The use of the locution “crusade” has clear 
connotations. Was this war the USA was about to embark upon to be equated with the 
medieval crusades of European Christians and the wars against Moslems to re-capture 
Jerusalem? Interestingly enough, crusade was dropped from Bush’s lexicon and the ‘war 
on terror discourse’ altogether. Other criticisms emerged over the use of this term. Is it 
not an oxymoron; and isn’t terror and abstract noun?6 Others argue that terrorism is not an 
enemy; it is a way of fighting. According to Victor Davis Hanson, “terror is a method, not an 
enemy, a manifestation of how a particular belligerent chooses to wage war rather than 
some sort of independent entity” (2005, p. 90). The events of 9-11 were not just framed as 
terrorist attacks, but also as acts of war. That being the case, the Bush administration pre-
pared the nation for what clearly was going to be a long war, or even ‘a permanent state of 
war’.7 “Our war on Terror,” warned Bush, “begins with al Qaeda, but it does not end there. 
It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and de-
feated” (Bush, 2001). On one hand, the War on Terror is a military-socio-political reality; a 
war between a nation-state and a sub-national global terrorist network. On another level, 
it was framed by the Bush administration as a struggle between ‘us and them’, ‘civilized 
and savage’, ‘light and darkness’, and ‘good and evil’.8 Bush’s rhetorical practices honed 
in on these dichotomies in an almost religious-like manner. “A compassionate land,” he 
suggests, “will rise united to not only protect ourselves, not only make our Homeland as 
secure as possible, but to bring the evildoers to justice so that our children might live in 
freedom” (Bush, 2001). This reference to “evil-doers” is reiterated by Bush in many of his 
speeches during the early phase of the War on Terror.9 Although denials abounded about 
how America’s response was not to become a war against Islam, the use of evildoer signi-
fies a biblical orientation, hence placing Bush’s war rhetorics within a religious framework 
despite claims to the contrary.

Coding the War on Terror required incorporating other elements in order to com-
plete its configuration and increase its effectiveness. Homeland, the Patriot Act, and 
delineating the enemy required added markers. For example, the locution evil-doer had 
its limitations and required some other designation. Terrorists, al Qaeda, and Taliban 
were used in alternation, but once US military forces were engaged in combat in Af-
ghanistan and the conventional/unconventional war intensified a rather problematic 
challenge emerged: what were the evil-doers once they were captured and taken alive? 
Were they soldiers, terrorists, combatants, insurgents, or something else? In short, the 
USA found it convenient to assign the label unlawful combatant. The immense demand 
for information meant that extracting it from the enemy would be easier if they were 
not protected by the Geneva Conventions.10 Designating them as “unlawful combatants” 
translated into denying them their legal status as combatants, which in turn excluded 
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them from proper treatment afforded by international war conventions. It marked the 
beginning of a gradual slide down a slippery slope that all became part and parcel of 
America’s War on Terror. If 9-11 was an “act of war” and not a crime, categorizing the 
enemy as unlawful and depriving them of legal rights at best passes as unjust and in 
violation of international law. Nevertheless, for more than a decade the US authorities 
have been operating beyond the rule of law by illegally incarcerating combatants, de-
priving them of access to legal counsel, suspending habeas corpus, and in practically all 
cases engaging in torture and other forms of physical and psychological abuse. Much of 
the abusive treatment and intelligence gathering was done in Afghanistan and Iraq, as 
well as selected third countries. Bringing those in detention, detainees, as they came to 
be called, to the USA, was out of the question. So where could they be sent, especially 
those marked as “high value detainees?”

The answer was Guantanamo Bay Naval Base in Cuba. Those unlawful combatants 
apprehended in Afghanistan were sent to Guantanamo as detainees. From a de-legit-
imized status on the battlefield, stripped of prisoner of war status, they entered the 
world of Guantanamo suspended in a state of legal limbo. As Kaplan observes, these 
“non-prisoners of war” who fought with the Taliban and Al Qaeda are being held without 
charges against them” (2003, p. 90). What exactly is Guantanamo? As a territorial space 
beyond the reach of law, it has come to signify everything wrong with the US’s War on 
Terror. While located within Cuba’s territorial boundary, it is, however, part of Ameri-
ca’s extra-territorial imperial space beyond the reach of national and international law.11  

Since its opening as a detention center in 2002 hundreds of ‘non-prisoners of war’ have 
passed through the gates of Guantanamo.12 In 2003 the US opted to open a second mil-
itary front in Iraq in its prosecution of the War on Terror. While the US may have gotten 
away with invading Afghanistan in 2001, citing its pursuit of al Qaeda which had been 
given sanctuary in that country by the Taliban regime, Iraq was a very different case. 
Weapons of mass destruction and a supposed Sadaam Hussein–al Qaeda link proved 
to be entirely false. Coupling the realization of commencing a war under false pretense 
was the disclosure of reprehensible images from Abu Ghraib Prison in Iraq where a 
plethora of prisoner abuse, torture, and incidents of inmate deaths had been occurring.13 
The circulation of these images undermined America’s discourse of the liberation of Iraq 
and shattered any possibility of the US redeeming itself for its flawed justifications for 
invading that country in 2003.14 The painting by Fernando Botero, “Figure 3”, represents 
the horrors of Abu Ghraib. In total, Botero produced 87 paintings and drawings dealing 
with this particular subject (Baker, 2007). “The Abu Ghraib Series” visually captures hu-
miliating treatment and torture inflicted on Iraqi war prisoners in utterly stark terms, 
and is testimony to how adrift America’s policies and practices were. 

With the victory of Barack Obama in the 2008 presidential election some promised 
changes in the US’s war policy occurred, while other commitments never materialized.  
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In assuming the presidency, Obama recoded the War on Terror as: Overseas Contin-
gency Operation.15 The awkward label of War on Terror was abandoned for something 
noticeably vaguer, less finite, and less ‘domestic’ in its orientation. Re-coding the war, 
however, changed little. Guantanamo remained open, new violations of civil liberties 
occurred in the US, and as recent events reveal NSA activities and intelligence gathering 
policies seem to know no bounds.16 Perhaps even more sinister is the fact that Obama 
has become more reliant on the use of what are colloquially referred to as drones17 to 
carry out the War on Terror. Drones have been and are presently being used to target 
and assassinate Taliban and al Qaeda leadership figures. Initially drones were deployed 
as a tool for surveillance, but in the post 9-11 context they were loaded with missiles to 
carry out counter-insurgency operations. The ‘Cyborgian’ qualities of drones, the fusion 
of human and machine, provide us with a central characteristic of how war in the mod-
ern age has been re-codified.18 In this sense, the War on Terror has seemingly come full 
circle with the US’s growing dependence on using drones as a means of downgrading its 
enemies’ abilities to prepare and conduct attacks against US interests around the world. 
If the War on Terror opened as a result of civil aircraft crashing into buildings in New 
York City and Washington DC, perhaps it has reached a new level of terror with drones 
firing missiles at targets from Pakistan in the east to Yemen in the west? What then is 
there to conclude? What does the War on Terror have to do with ‘Changing Worlds and 
Signs of the Times’? At the very least we can observe the interplay of codes and their 
operation within a discourse of war in which inside/outside, domestic/foreign have be-
come fused, and yet at other moments opposed or in a relationship of tension. Consider 
the re-signification of the USA as the Homeland, that is, the re-articulation of American 
national space as both insular-leaning and yet simultaneously imperialistic at its core. 
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America, an open and free society, having become roped in by a discourse of ‘nation-
al security’, yet in reality enveloped in national insecurity. While presidential rhetorical 
practices since 2001 have successfully infused the War on Terror with binaries such as 
light and darkness, good and evil, governmental authorities have engaged in unscru-
pulous legalistic maneuvering to assign that enemy a label and nomenclature which 
has produced more ambiguity than clarity. The new lexical triggers including home-
land, drones, Guantanamo, and Abu Ghraib expose the encoded patterns of American 
war policies and practices. In pursuing the perpetrators behind the terrorist attacks of 
9-11, a grammar of behavior has been deployed by America’s national security state 
apparatuses which has undermined and de-stabilized any pretense of pursuing justice.19  
By “work[ing]…the dark side” and “spend[ing] time in the shadows” as articulated by 
former Vice President Dick Cheney in a quote at the beginning of this paper, America 
has perniciously set itself down a path from which it will become difficult to extract it-
self. The ‘New Man’ of Dali’s painting has seemingly evolved into something unsettling. 
America’s preoccupation with power, interests, and security has transformed the ‘New 
Man’ into the henchman of Botero’s representation of the tortured bodies in Abu Ghraib. 
In seeking to achieve its political ends, has America itself crossed the line where war 
ends and terrorism begins? Or is it simply the re-codification of war? 

Endnotes
1.  Comments made by Vice President Dick Cheney on the NBC news program, Meet the Press, on 

September 16, 2001. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/vicepresident/news-speeches/
speeches/vp20010916.html.

2.  To be precise, eleven days “after the September 11, 2001, terrorist attacks, President George W. 
Bush announced that he would create an Office of Homeland Security” (Borja, 2008, p. 4). By the 
end of 2002 this office was made into a full-blown federal department, the Department of Home-
land Security.

3.  Bush took great pleasure in referring to the American West of the 19th century in his rhetoric 
during the early phases in the hunt for Osama Bin Laden and other leaders of al Qaeda. Home-
land, therefore, fit neatly into this western imaginary Bush posed to the American public by taking 
them back in time to the mid-nineteenth century when white colonizers, (or pioneers as they are 
popularly known), making their way into the interior of the continent would ‘circle their wagons’ in 
a desperate defense against Native Americans reacting to white encroachment of their lands. 

4.  The war on terror has gradually morphed into a global war on terror, and in many respects has 
become a floating signifier of sorts in that it is “able to be attached at will to a wide range of actions 
and policies” (Zalman and Clarke, 2009, p. 101).

5.  This only refers to the overt military applications of American power. Covert operations, intelli-
gence gathering or espionage, surveillance, and other secretive practices involving third countries 
are equally extensive. 

6.  For example, terror can simply be identified as a fear, and terrorism as a tactic; so how does one 
wage war on an emotion or a tactic? (Jett, 2012, p. 136).

7.  Note the following comment by Vice President Cheney: “I think this is going to be a struggle that 
the United States is going to be involved in for the foreseeable future. There’s not going to be an 
end date when we’re going to say, ‘There, it’s all over with’” (quoted by Perez-Rivas). 
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8.  Joanne Esch deploys the term lexical trigger to identify those words and phrases part of a political 
discourse “that serve as linguistic cues to evoke prestructured and mythologized understandings 
of a narrative” (2010, p. 387).

9.  In remarks he made outside the White House on September 16 to members of the press he repeat-
edly refers to the label evil-doer in various ways. “We’re a nation that can’t be cowed by evildoers…
We will rid the world of evildoers…Evil Folks still lurk out there…We’ve never seen this kind of evil 
before. But the evildoers have never seen the American people in action before either. And they’re 
about to find out” http://www.presidency.ucsb.edu/youtubeclip.php?clipid=63346&admin=43

10. The third Geneva Convention of 1949 addresses treatment of prisoners of war. (http://www.icrc.
org/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument)

11. Historically, the USA had assisted Cuba achieve its independence from Spain at the end of the 19th 
century. In the end, however, the US decided to stay and extend its imperial domain in the Caribbe-
an and elsewhere. The Cuban authorities were compelled to accept the Platt amendment of 1903 
to their constitution which granted the US several rights to future intervention in Cuban affairs 
should it be necessary, but also the rights to indefinitely lease a naval base at Guantanamo Bay 
(Ninkovich, 2001, p.98).

12. A total of 779 detainees have been incarcerated from 2002 to the present. http://www.human-
rightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/USLS-Fact-Sheet-Gitmo-Numbers.pdf

13. While some of the photographs may be explained as an unseemly by-product of war, other images 
require deeper analysis. For instance, the subjects of many of the photographs are not corpses, 
they are “living persons in the thrall of powerful and sadistic captors…terrified, abject, forced to 
perform humiliating acts, and subjected to physical torture” and psychological abuse (Tétreault, 
2006, p. 34).

14. Collectively, such practices did a tremendous amount of harm to the US’s standing in the world 
community. As observed by many by “adopting a “take the gloves off” approach, top U.S. civilian 
and military leaders established unprecedented parameters for the treatment of detainees at U.S. 
detention facilities in Afghanistan, Guantánamo Bay, and other locations. This permissive envi-
ronment allowed, if not encouraged guards and interrogators to dehumanize and, in some cases, 
torture detainees in their custody” (Fletcher, et al. 1).

15. In a letter to the Speaker of the House of the US Congress President Obama specifically uses this 
title alongside that of “Global War on Terrorism.” http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
omb/assets/budget_amendments/oco_designation_09282012.pdf

16. Here I refer to the revelations of the former employee of the NSA, the National Security Agency, 
Edward Snowden.

17. The formal name is unmanned aerial vehicle. 
18. Some scholars have argued for the need to make distinctions between ‘old wars’ and ‘new wars.’ 

By ‘new war’ Mary Kaldor, for example, suggests that the distinction between internal and external 
is unclear and that such wars are both global and local simultaneously (Kaldor, 2012). While this 
is only part of Kaldor’s analysis, it is an approach that can assist us in understanding the nature of 
contemporary wars and conflicts. However, it seems to have a theoretical ‘blind-side’ in processing 
the nature and practices of America’s War on Terror. Hence, my argument being, the need to move 
beyond the ‘old war, new war’ dichotomy and instead framing it as a re-codification of war. 

19. Such behavior, policies, and practices have earned the support of not just policy-makers and gov-
ernmental officials, but also intellectuals of the realist persuasion. Francois Debrix has identified 
such figures whose books articulate a discourse supportive of the tactics deployed in the war on 
terror. “Promoting policies, ideologies and wartime strategies,” he observes, “designed to hate, 
expel and eradicate…these masters of statecraft, terror and abjection offer an image of the USA 
that may no longer be distinguishable from the image of those who attacked it in the first place” 
(Debrix, 2005, p. 1170).
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Abstract
Drawing on analogies between the experiences/practices of the slave-trade and of 
forced labor (as embodied – and transmitted – social memory), the first part of the 
paper argues that witchcraft discourses in postcolonial Cameroon Grassfields are 
a part of modernity and about modernity. This top down approach which uses mo-
dernity as an explanatory gloss is complemented in the second part of the paper 
with one which focuses on local concerns and attempts to understand witchcraft 
discourses as an arena of conflicting conceptualizations of ‘personhood’, situating 
both in the broader (regional) context of a ‘Grassfields ethos’ of production, con-
sumption and exchange.
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‘African modernity’: 
Witchcraft, ‘Autochthony’, 
and transformations  
in the conceptualizations 
of ‘individual’ and 
‘collective identity’  
in Cameroon1



Introduction

“Where there is electric light, witchcraft will disappear” (Geschiere 1997, p.2). Such were 
the words of a missionary to one of the informants of Peter Geschiere, an Africanist 
scholar renowned for his studies in witchcraft, who began his fieldwork among the 
Maka of eastern Cameroon in 1971.2 In the subsequent decades witchcraft discourses 
increased in an unprecedented way, and in contemporary Cameroon (and for that matter 
in many countries of sub-Saharan Africa) beliefs in the ‘occult’ are rampant, pervading 
everyday life. Modernization therefore obviously did not lead to the disappearance of 
witchcraft. Quite the contrary: witchcraft rumors and practices have spread and inten-
sified along with ‘globalization’. This is probably the reason why Peter Geschiere aptly 
entitled his influential book: The Modernity of Witchcraft (1997). 

One objective of this presentation is precisely to illustrate this argument already 
largely documented by Africanist scholarship: namely, that witchcraft discourses are 
both a part of modernity and about modernity (Bonhomme 2012, p. 210; Comaroff & 
Comaroff 1993, p. xxix; Moore & Sanders 2001, pp. 10-15; Sanders 2003, p. 339). To do 
this, I have chosen the two major traumatic experiences to which the inhabitants of the 
African continent were subjected and which resulted in the violent incorporation of the 
African continent into the world-economy: slavery and forced labor. Drawing on analo-
gies between the experience/practices of the Atlantic slave-trade and forced labor (as 
embodied – and transmitted – social memory; Argenti 2006, 2007, 2010, 2011) under 
German colonial rule on the one hand, and specific forms of witchcraft discourses on the 
other hand I will argue that the latter are both a product of ‘modernity’ and a comment 
on modernity expressed in a local, comprehensible language. 

The second part of the paper shifts the scale of analysis to the region focusing on 
local concerns and concepts so as to complement the top down approach which uses 
‘modernity’ as an explanatory gloss. It argues that witchcraft discourses constitute the 
arena of conflicting conceptualizations of ‘personhood’ and situates both in a regional 
and historical context of a ‘Grassfields ethos’ of production, exchange and consumption. 

The Atlantic slave-trade, forced labor and the modernity of witchcraft

Cannibal-witches and the Atlantic slave-trade
The Cameroon Grassfields area roughly corresponds to the present North West and 
South West provinces of Cameroon (Maps 1 and 2). The region is characterized by a 
common political institution referred to as ‘chieftaincy’ or ‘chiefdom’ in the anthropolog-
ical, historical and sociological literature. The degree of political centralization depended 
upon regional specialization and correlated positively with the degree of integration of 
local economies onto long-distance trade networks (Warnier 1985). Specialization was 
unequal and iron-producing polities accumulated wealth at the expense of peripheral 
communities which produced and exported palm oil.
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Map 1. Cameroon and the Cameroon 
Grassfields

Map 2. The Cameroon Grassfields



The southern Grassfields fed the Atlantic slave-trade first via Duala (from 1614 to 
1670) then via Calabar (1820-1830 up to the early twentieth century) by the beginning 
of the seventeenth century (Warnier, 1985, p. 151; 1989, p.9). The majority of the slaves 
sold out of the Grassfields in the precolonial era were not captured as prisoners of war. 
Rather, slaves were abducted for sale by elders from their own kin (Warnier, 1989).3 
Hence, the name given by Warnier to this figure: the Judas. 

Cannibal witchcraft is widespread in contemporary Cameroon Grassfields. It is called 
sue in Bangwa (Pradelles de Latour, 1991, pp. 75-77); nzo in Bangangté (Feldman-Savels-
berg, 1999, p. 109); tvu’ in the Grassfields village Wimbum of Tabenken (Pool, 1994, pp. 
150-67); kəvuŋ (sing.) or əbvuŋ (pl.) in Oku (Argenti, 2007, p. 109). Cannibal-witches are 
said to band together into njangi associations. They offer their family members to be ‘eat-
en’ by the group.4 The victims were traded in exchange for goods imported by the Euro-
peans (guns, gunpowder, beads, etc. during the precolonial era; and all sorts of European 
consumption goods that flooded into the sub-continent during the colonial era and in the 
subsequent decades). This trade of human flesh is said to generally occur in the forest. 
The eaten person does not die outright but rather weakens gradually, becoming frail, con-
fused, and sickly. Cannibal-witch discourse is a metaphor of the slave-trade and at the 
same time the cannibal-witch becomes a metaphoric figure of the Judas: 

Famla, colonialism and forced labour

In the first decade of the 20th century a new form of witchcraft discourse known as 
nyongo emerged among the coastal people of Cameroon (Ardener, 1970). According to 
Bakweri beliefs nyongo adepts were believed to sell their close kin to (nyongo) asso-
ciations in exchange for goods. Those sold were believed to be dead but were actually 
being spirited away (eg. ‘zombified’) by the other members of the coven to work on an 
invisible plantation (Argenti, 2007, p. 105; Warnier, 1989). These witches were said to 
carry their zombie victims in lorries to Mount Kupe.5 The Bakweri apparently invented 
this (then) new form of witchcraft belief to accommodate their (then) changing eco-
nomic environment (eg. the introduction of plantation economy by the Germans; the 
exactions of forced labour of the colonial era under German rule, followed by the British 
and the French who replaced them after the First World War). These discourses later 
spread into the Hinterlands, reaching the Southern Grassfields toward the end of the 
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Atlantic slave-trade Cannibal-witchcrast

The Judas sold his own kin into slavery in 
exchange for European prestige goods (rifles, 
beads, gunpowder, etc.)

The cannibal-witch sells his kin to his co-
members in exchange for European consumption 
goods 

The victim continued to live in the compound 
for a time aster being sold, unaware that 
arrangements were being made for his abduction

The victim still roams for a time about the village 
aster being feasted upon unaware of his/her tragic 
fate



colonial period (c.a. 1950’s) (Geschiere, 1994, p. 78). Adepts of these new associations 
in the Southern Grassfields were said to gather in Fepla, a residential quarter of Bafous-
sam that suffered rapid urbanization in the early 1950’s.6 Hence, famla, the term which 
designates this kind of witch association. In the subsequent decades, famla spread into 
the main urban centers of the country and especially in Douala and Yaoundé. As with the 
Bakweri nyongo, famla adepts are believed to sell their close kin to these associations 
in exchange for great wealth. Again, as with nyongo, those sold appear to die but in fact 
have been spirited away by the other members of the coven to work on an invisible plan-
tation in the Manenguba mountains (de Rosny, 1981, pp. 87-111; Warnier, 1989, p. 26).
 
Witchcraft discourses as a ‘glocal’ idiom 

Zombie and cannibal-witch discourses coexist in contemporary Cameroon Grassfields. 
But while the former remain a local/regional idiom, the latter appear in both urban and 
rural settings.7 One can thus perceive both continuities and discontinuities in witchcraft 
discourses.

Indeed, famla discourses build on cannibal-witch discourses and at the same time they 
encapsulate Bakweri features (nyongo) taking into account (and addressing) the intro-
duction of plantation economy and the traumatic experience of forced labour. These dis-
courses reveal the fact that the experiences of slavery and forced labour are perceived by 
Grassfields inhabitants in similar terms. Or, as Argenti aptly puts it: “(...) the peoples of the 
Grassfields assimilated their experience of plantation (forced) labour to their previous ex-
perience of transatlantic slavery.” (Argenti, 2007, note 27, p. 288; see also Geschiere, 1994, 
p. 78; Warnier, 1989, pp. 26-27; see also Shaw, 2002 for a similar interpretation in the case 
of Sierra Leone). In postcolonial Cameroon, Grassfielders often compare the hardships of 
fosterage with the traumatic experience of forced labour (Argenti, 2010, pp. 249-50). 

At the same time however, witchcraft discourses account for historical contingen-
cies: famla as a metamorphosis of cannibal witchcraft had to account for the fact that 
unlike victims of cannibal witches famla’s ‘zombies’ did not disappear (‘eaten’ by the 
cannibal witches) but eventually returned back to their villages (as many of them did, 
even though they were perceived as zombies by their co-villagers and kin). Hence, fam-
la’s victims are said to work as zombies on invisible plantations keeping alive the pos-
sibility of their coming back. Famla beliefs also account for rapid urbanization and the 
spread of market capitalism in urban settings. Contemporary Grassfields imaginary has 
therefore expanded beyond the mysterious and mystical world of the forest – the con-
ventional topos of witchcraft – to the cities (Argenti, 2001,84; Pradelles de Latour, 1991, 
p. 76). Thus, although in the popular imagination zombies are said to be silent, they 
definitely “speak” of a particular time and place (Comaroff & Comaroff, 1999, p. 289).

Turning persons into working zombies as femla adepts do: “(...) conjures with one of 
the fundamental laws of capitalism: namely, that rates of profit are inversely related to 
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labour costs” (Comaroff and Comaroff, 1999, p. 286). Likewise, the discourses accord-
ing to which the zombified victims are transported with lorries to invisible plantations 
apparently refer to the mobility of labour force – still another fundament law of market 
capitalism (Comaroff and Comaroff, 1999, p. 289). Last, worth noticing is the discourse 
– introduced recently – according to which famla associations possess otherworld bank 
accounts into which their members deposit the embezzled salaries of their victims, 
as the latter toil for them on the otherworld plantations. All these transformations re-
veal the ability of witchcraft to accommodate changes. Hence, as the Comaroffs have 
stressed: “(...) whatever their putative powers, witches cannot escape history.” (Coma-
roff and Comaroff, 1999, p. 286; see also Geschiere & Nyamnjoh, 1998, p. 72). 

Witchcraft, ‘personhood’, ‘individual’ and the ‘Grassfields ethos’ of exchange

The interpretation of witchcraft discourses as a product of, and a comment on modernity 
is undoubtedly illuminating but as Isak Niehaus rightly notices, if one limits oneself to 
this, one runs the risk of turning ‘modernity’ into a kind of explanatory gloss imported 
and imposed upon ethnographic observation (Niehaus, 2002, p. 269). Such top down 
approaches should be complemented with the study of ideas that local people regard as 
important (Sanders, 2003). Personhood, I contend, belongs to such ideas. Because one 
of my concern is to show that witchcraft is the arena of conflicting conceptualizations 
of personhood, I must first specify what I mean by ‘personhood’ and then briefly outline 
how it is conceptualized in the Cameroon Grassfields.

‘Modernity’, personhood, ‘individual’: definitions

I take ‘individualism’ as defined by Louis Dumont to be the cornerstone of moderni-
ty. Individualism is a historically and culturally determined configuration of values.8 In 
other words there is not only one kind of individualism as much as there is no such 
thing as one modernity (Comaroff & Comaroff, 1993a; Fischer, 1999, p.459; Moore & 
Sanders, 2001, pp. 10-13; Taylor, 1999, pp. 162-165). I will give a brief definition of what 
Dumont calls ‘individualism’ drawing on Mauss’s essay on the concept of the person 
(1950 [1938]), Dumont’s Essays on individualism (1983) and his book on the cast sys-
tem: Homo Hierarchicus (1966). 

In this seminal essay Marcel Mauss (Mauss, 1950 [1938] underlines the fact that the 
category of the self (e.g. the western variety of the concept/notion of the person/self) is 
not innate or natural but is linked to the way a specific society, in specific periods, de-
fines what it is to be a human being. In other words, when Mauss speaks of the category 
of the self he refers to the western variety of the notion/concept of the person/self, that 
is: the human being as bearer of the ultimate value. Dumont substitutes the concept of 
the ‘individual’ to Mauss’s category of the self as a western transformation and ultimate 
product of the concept of the person. He distinguishes the ‘individual’ as: a) “(…) the in-
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dependent, autonomous, and thus essentially non-social moral being, who carries our 
paramount values (…)” (Dumont, 1983, p. 37) as found in our modern ideology of man 
and society (this is Mauss’s category of the self) from b) the “(…) empirical subject of 
speech, thought, and will (…) as found in all societies (…)” (Dumont, 1983, p. 37). He 
thus differentiates between two kinds of societies: societies where the ‘individual’ is 
a paramount value are ‘individualistic’ whereas societies that ideologically emphasize 
society as a (conceptual) whole and subordinate the ‘individual’ are identified as ‘holis-
tic’. Although the ‘individual’ in the first sense is non-social ideologically, it is social in 
practice: “(…) he lives in society, ‘in the world.’” (Dumont, 1983, p. 304; see also Dumont, 
1966, p. 31). In other words, and as the Comaroffs put it: “(…) the autonomous person 
(…) describes an imaginaire, an ensemble of signs and values, a hegemonic formation 
(…)” (Comaroff & Comaroff, 2001, p. 267). Whereas the idea of the autonomous person 
(the ‘individual’) is dominant in western representations/discourse, in India (as well as 
other cultures in space and time) there is an emphasis on the relational person, primar-
ily defined through its relations to other persons and/or other living entities and objects. 
This does not imply the absence of individualistic ideas and practices in holistic societies 
but, rather, that such ideas/practices will be relatively subordinated to a dominant value 
which stresses the relational person (Comaroff & Comaroff, 2001, pp. 276-277). Con-
versely, individualistic societies do not lack ideas/practices akin to the relational person, 
but these are given lesser value in the overall value system (see also Carsten, 2004, p. 
97). In other words, the opposition between ‘individualistic’ and ‘holistic’ societies is 
relative, not absolute.

Personhood and the history of the Cameroon Grassfields

Persons in the Grassfields are perceived as the outcome of culinary and trading prac-
tices, either in a mundane (Feldman-Savelsberg, 1999, chapter 3) or a ritual context 
(Pradelles de Latour, 1991, chapter 4; Tsékénis, 2015).9 Thus, parents are seen as 
‘cooking’ (‘producing’) children, newborns are incorporated into their father’s com-
pound by being ‘eaten’ (‘consumed’) (Pradelles de Latour, 1991, p. 59; Tsékénis 2015, 
337) and throughout their lives persons exchange food and in so doing constitute 
(and de-constitute) others revealing at the same time the nature of their relations 
(Tsékénis, 2015). Likewise, witchcraft in the Grassfields is considered anti-produc-
tion, anti-consumption and anti-exchange (Pradelles de Latour, 1991, 77) in both the 
literal and metaphorical (sexuality, procreation) senses of the terms. Personhood and 
witchcraft therefore share a common vocabulary which emphasizes concepts such as 
production, exchange and consumption. 

The fact that men use a ‘trading idiom’ and that women use a ‘culinary idiom’ imbued 
with ‘economic’ connotations when talking about persons must be put in relation to the 
history of the region. Indeed, the Grassfields are renowned for the relentless migration 
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of the populations composing the polities extending over centuries and very probably 
millennia (Warnier, 1985, 2012), the chiefdom’s heterogeneous composition, and the 
constant fluctuation of the boundaries separating neighboring chiefdoms (Tsékénis, 
2010a). These dynamics were triggered by both endogenous and exogenous factors – 
of which the Atlantic slave-trade and colonialism were the most dramatic (Tsékénis, 
2010b, 14-15). But entropy in the Grassfields is a state that existed prior to the advent 
of the Atlantic slave-trade for it is the result of trading patterns – a strong indicator of 
the mobility of people and things – and these patterns extend well beyond the era of 
the slave-trade (Warnier, 1985, 2012; also Austen, 2012, p. 74; Inikori, 2012, pp. 82-83; 
Rowlands, 2008 [1987], p.61). 

Witchcraft and conflicting conceptualizations of personhood 

In what follows I will give a brief outline of these trading patterns as well as the underlying 
ethos drawing on an influential article written by Michael Rowlands (2008 [1987]. Precoloni-
al regional exchange in the Grassfields was organized into two major hierarchized spheres: 
one formalised and ritualised which aimed at establishing a regional moral unity of social 
relations, and the other directed to personal wealth accumulation through trading for prof-
it. The benefits accumulated through regional trade could be converted into commercial 
capital and used to acquire long-distance trade items (guns, gun powder, camwood, glass 
beads, ivory, cowries and of course slaves). In contrast to regional trade, long distance 
trade conformed to the principles of gift economy. Notables and fons (‘chiefs’) exchanged 
gift items and in this way created and maintained reciprocal relations as well as relations of 
dependence (Rowlands, 2008 [1987]). In other words the conversion of things (and persons 
as things – e.g. slaves) into persons/relations was possible only in the superior sphere of 
gift-exchange. But the selling of persons as things – slaves – inverted the logic of gift-ex-
change (see also Piot, 1996: 38 on the Kabre of Togo). Hence, the sale of persons as al-
ienated objects, except under very exceptional conditions, was considered an extremely 
polluting act (Rowlands, 2008 [1987], p. 61). Last, the accumulation of wealth for personal 
gain was (and still is) interpreted as counter to moral order and likely to promote envy and 
witchcraft accusations. These features of precolonial Grassfields exchange practices index 
the superiority of the relational person over the ‘individual’ (acting in the sphere of regional 
exchange) as defined above. As Rowlands put it: “(...) formalised exchange served to dom-
inate and constrain the affects of trading for gain.” (Rowlands, 2008 [1987], p. 62). 

Besides being a ‘glocal’ idiom reflecting upon global processes witchcraft discourses 
can also be perceived as a comment on local anxieties, fear of the emergence of the ‘indi-
vidual’ as a paramount value and its corollaries: the confusion of people and things. During 
the period of the slave-trade this fear was expressed through the metaphor of the canni-
bal-witch who by selling people in exchange for goods inverted the logic of gift-exchange, 
which converts goods into persons/relations; might it be an exaggeration to say that the 
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cannibal-witch was (and still is) a metaphor of the ‘individual’? Likewise, zombie discours-
es which arose in the late 1950’s express the same fear: indeed, the victims of famla are 
actually turned into tools (things) (see Comaroff & Comaroff, 1999, p. 290 and Niehaus, 
2005, p. 200 for similar beliefs in South Africa). But there is no reason to believe that such 
anxieties and preoccupations were triggered only by the Atlantic slave-trade, colonialism 
and market capitalism for this would amount to say (implicitly) that Grassfielders did not 
have such preoccupations and did not reflect upon the ‘human condition’ before the era of 
the slave-trade. Moreover it would appear to overplay the contrast between past and pres-
ent, then and now, static and active, bounded, and unbounded thus reasserting the very 
dichotomies anthropologists have worked so hard to call into question (Apparurai, 1995, p. 
207; Moore & Sanders, 2001, p.14; Piot 1999, p. 22).

Endnotes
1.  I am grateful to Jean-Pierre Warnier and Peter Geschiere who have commented earlier drafts of 

this paper. 
2.  Some remarks on terminology. First, I do not follow the classical (and already largely criticized) 

distinction made by Evan-Pritchard between witchcraft (as an inborn quality) and sorcery (which 
presupposes the use of tools) because it does not apply to the case of the Grassfields. Second, 
following other scholars working in Cameroon I use the term ‘witchcraft’ (or ‘sorcellerie’ in 
Francophone Grassfields) because it has generally been appropriated by local people themselves 
(Malaquais 2002, note 60, p.121; Geschiere & Nyamnjoh, 1998, note 2, p. 90). 

3.  Warnier (1989, p. 10) estimates that 0.5 per cent of the Grassfields total population – three hundred 
thousand – left its homeland in caravans which represents no less than fifteen thousand individuals 
per year. 

4.  These cannibal-witch associations replicate the ordinary saving associations common through-
out the littoral and the Hinterland known as njangi in pidgin, tontines in francophone Cameroon 
Grassfields; but while the members of the later contribute in money or gift in kind, famla adepts 
contribute in kin. 

5.  100 km to the north of Douala, Cameroon’s major city and economic center. 
6.  A chiefdom in the Southern Grassfields and nowadays capital of the West Province. 
7.  According to Argenti, the reason of the prevalence of cannibal-witch discourse is due to the fact 

that they focus on the experience of slavery which marked Grassfielders as these “produced” slaves 
while communities to the south of the Grassfields and along the coast were middleman societies, 
buying and selling slaves (Argenti, 2007, p. 114). 

8.  Dumont explores the western origins of individualism in a collection of essays (Dumont, 1983) and 
in a subsequent book studies German individualism in contrast to French individualism (Dumont, 
1991). MacFarlane has written a book on English individualism (MacFarlane, 1978). 

9.  Although men and women alike share the cooking idiom, men when talking about marriage also 
use terms referring to commerce. Thus, the word doŋ “price/cost” can refer to both a woman and 
a commodity: “bride price” is doŋ məjwiε, lit. “price/cost [of the] woman”). Moreover, Batié men 
say that they “exchange” kwiapnyə women, a slightly different term from the one referring to the 
exchange of goods kwiap. However, there exists a specific and exclusive expression for “paying 
the bride price”: ŋku məjwiε. Therefore, marriage can by no means be equated with a commercial 
transaction and this for multiple reasons. Rather than suggesting an equation of marriage with a 
commercial transaction (and of women with commodities) the “trading idiom” used by men must 
be seen as a means of differentiating men’s from women’s perspectives on marriage, expressing 
gender complementarity. 
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Abstract
The present paper analyses a corpus of non-closure TV news texts on the Greek fi-
nancial crisis (year 2009) as instances of narrative discourse. We argue that by opting 
to storify meaning and information that is not by default eligible for narrative rep-
resentation, the texts in question attempt to confine their possible interpretations and 
cue their readers to position (Bamberg, 2004) themselves in very specific ways with 
respect to the (re)presented events and the conveyed information. By applying the lat-
est cognitive and constructivist approaches to narrative (Ryan, 1993, Fludernik, 1996, 
Herman, 2009), we propose that the latter is a semiotic code to which our specimen 
texts resort with the effect of naturalizing (Fiske, 1999) the identity constructed and 
intended for the viewers. We further scrutinize the semiotic means that cue viewers to 
interpret the texts as narratives and “find their place” in the story. 
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Introduction

TV news texts are open to several interpretations. However, it is unanimously accepted 
that the way they are organized attempts to control and confine the range or their potential 
readings (Fiske, 1999). This is achieved by homogenizing the variety of the socio-cultural 
experience that their viewers might bring in, in order to interpret the texts and, therefore, 
by encouraging certain positioning from the viewers’ part towards them. In other words, 
by (re-)constructing their readers’ identity. At the same time, (critical) discourse analysis 
has long recognized journalistic discourse as the field where dominant discourses are re-
produced and circulated without any explicit reference to their sociopolitical or ideological 
origin. This practice has serious implications on the way they represent reality and, accord-
ing to Fairclough (1995, p.5), on the kind of identities and relations they draw up for the 
participants involved in both the story level and the level of the communicative interaction.

That said, the analysis of the mediating role of TV news becomes fairly relevant when 
tackled against the broader context of a social crisis exactly because of the impact of their rep-
resentations on the viewers’ construing of a reality-in-flux and the latters’ emerging stance 
towards the new status quo. Especially in the Greek case, the outbreak of what was initially 
thought of as dept-crisis in the wake of the 2008 global economic crash, soon lead to the col-
lapse of a nation and culture specific master narrative about a powerful and stable European 
country and the emergence of (not really) new projected master plots attempting to explain 
what went wrong and, at the same time orienting Greek citizens towards new identities.

With these in mind, our present paper focuses on the exploration of the viewers’ 
images that TV news texts projected at the beginning of the crisis and the scrutiniza-
tion of the semiotic means by which those images were constructed. Our central claim 
is that TV news discourse resorted to the storification of the crisis and to its narrative 
representation, as a powerful schema of “folk psychology” (Herman, 2009) and, in this 
way, it emploted its recipients as passive and helpless undergoers whose fate was to 
be determined by decision making institutions “far, far away”. In other words, narrative 
itself was employed as a cultural and semiotic code that channeled viewer’s mental 
representations of the events and of themselves within them. 

Under this view, we have collected our material by examining TV texts of the evening 
news program that were produced within the time span of 27/11/2009 to 10/12/2009 by 
a single private station (Antenna). The station does not show any particular preference 
to narrativization as a mode of presenting the news and achieving the goal of infotain-
ment (Dunn, 2005). In this way, we assured that our results would have some gener-
alizing value and would not be specific to the sociolinguistic profile of this particular 
channel. The selected texts display the special attribute of non-closure, that is, of being 
subject to consecutive updates from one broadcast to the other. We can therefore mon-
itor the several stages of the storification- of- content and narrativization- of- discourse 
processes and the positioning of the viewers.
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The framework and some theoretical concepts

Our analysis approaches narrative in a cognitive-semiotic way (Fludernik, 1996, Herman 
2009, Ryan, 2010). Within this approach narrative is (above and before any linguistic real-
ization) a mode of thinking, a cognitive tool for the manipulation of events conceived and 
experienced as ruptures upon a situation that is cognitively established by the experiencing 
(or reporting) consciousness as canonical or normal (Bruner, 1990, Herman 2009, 2013). 
Narrativity is then a special kind of meaning, which can be encoded by a variety of semiotic 
means. According to Fludernik (1996), narrative meaning is rooted in human experience of 
agency, while the basic experiential schemata available for stories are just two: “there is 
either an agent who achieves things or an experiencer to whom things happen” (1996, p. 54).

Secondly, we regard meaning as the representation that the reader makes out of a text 
cued by its semiotic means and based on his social experience. Following Fludernik (1996), 
we embrace the idea that narrativization is a reading strategy supported and encouraged 
semiotically by the text enabling the reader to familiarize unfamiliar texts. 

Finally, we should note that our model also allows for real- time and serial narrative 
(Ryan, 1993) and approaches it as real time emplotment process, that is as an on line inter-
pretation of the events along some global thematic patterns. 

On the other hand, we rely on approaches from the field of social psychology which are 
interested in the way narrative-in-interaction constructs the identities of the participants in 
the communicative event (Harré & Van Langenhove, 1999). More specifically, we use Bam-
berg’s first and second level of narrative positioning (1997, 2004) to argue that we find the 
identity of our specimen texts’ recipients interwoven with the construction of contrastive 
pairs such as We -Greeks- Undergoers/ The Others-Europeans- Agents. 

Application to the texts: Narrativizing and constructing viewers’ identity

In order to best understand the dynamic process of identity constructing as far as in-
terpreters of the texts in question are concerned, it is useful to scrutinize the semiotic 
means by which narrative meaning emerges locally within a single news item (27th of 
November, 2009). The storyline extracted from the sum of our texts includes the fol-
lowing events: the Governor’s of the Bank of Greece and the Minister’s of Economy joint 
statements on the stability of Greek economy are foregrounded against the continu-
ous rise in the cost of public borrowing. We are then lead through a week of increasing 
pressure by the EU on the Greek government to pursue austerity measures climaxing 
to the European demand, expressed during the Ecofin meeting, of altering the Greek 
public budget. The demand is followed by continuous negotiations, the downgrading of 
Greece’s creditworthiness by an international rating agency and is finally culminated in 
the PM’s statement that the country’s sovereignty is at stake.

The fact that the storyline is itself a construct created by selection and sequenced 
presentation of events cannot be overstated. The events are emploted into the follow-
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ing dominant theme pattern which can be titled “DO OR DIE FOR GREECE”, “GREECE 
WITH ITS BACK AGAINST THE WALL” etc. The crucial issue that arises is how the texts 
manage to construct such a “folk” understanding1 of Greek state’s political and financial 
situation. After all, an alternative way of reporting on the events by contextualizing them 
within the economico-political model of finance capitalism or by inviting into the texts 
the discourse of scientific explanation (Herman, 2009, p. 98) could be, at least in prin-
ciple, conceivable and presumably more effective in informing the audience. However, 
scholars that critically approach journalistic discourse often stress that it “masks the 
political origin of discourse(s)” (Fiske, 1999, p. 43), a process known as exnomination. 
We argue that narrativization builds up to the discourse’s exnominating and naturalizing 
effects by accounting for events in terms of agents and victims and sudden twists of 
plot. In other words, by opting for the “episodic framing” of the represented reality at the 
expense of the “thematic framing” that “focuses more on broader social issues, such as 
social, political and economic forces” (Carter, 2013, p. 7). In order to see the emplotment 
process at work, we cite below the text of the 27th of November, 2009.
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Παρουσιαστής/ Newscaster

Ρεπόρτερ- Reporter

Ρεπόρτερ- Reporter

Υλικό από δηλώσεις 
Παπακωνσταντίνου/ 
footage-Papakonstantinou 
(minister of Economy)

Ρεπόρτερ/ Reporter

Υλικό από δηλώσεις 
Προβόπουλου/ Footage- 
Provopoulos (governor of the 
Bank of Greece)

Ρεπόρτερ/ Reporter

∆ηλώσεις εκπροσώπου του 
ΚΚΕ/ footage- Communist 
Party representative

Ρεπόρτερ/ reporter

Mŋa líyo kalíteri méra apó ti xθ
esiní ítan túti eðó ja tin elinikí 
ikonomía. Íxame tin prospáθia 
ce apó ton ipuryó ikonomikón 
ce apó ton diicití tis trápezas 
tis eláðos, me ðilósis tus, na 
válun fréno sta pexníðja 
cerðoskopías, íxame kalíteri 
ikóna sto xrimatistírió mas pu 
ciníθice θetiká. Íxame, ómos 
próvlima me ta spreads, ta 
epitócia me ála lója pu 
ðanízete i eláðα ta opía 
ektokséstikan sta ipsilótera tu 
telestéu trimínu

Ðramaticí prospáθia ja na 
anakopún i cerðoskopikés 
piésis se város elinikón 
omolóyon ce metoxón ékanan 
apó cinú o ipuryós ikonomikón 
ce o ðiicitís tis trápezas tis 
eláðos.

“Ta pexníðja ton cerðoskópon 
ðen epireázun to elinikó 
dimósio”, ðiaminíi o jóryos 
papakonstandínu, símfona me 
ton opío, “I eláða ðen éçi 
anáŋgi ðanizmú”.

Stin ayorá ton omolóyon, 
pándos, i pistotés tis xóra mas 
zítisan akómi ipsilóteri 
apóðosi oðiyóndas ta spread 
sta ipsilótera ton telestéon 
ðéka minón.
 

I anataráksis stis ayorés tis 
telestées meres íne apória tis 
xaménis aksiopistías tis xóras 
mas pu kliroðótise I proiyúme-
ni civérnisi alá ce apotélezma 
cerdoskopikón ciníseon 

Metá apó ðío meres ptosis sto 
xrimastírio tis aθínas 
emfanístikan ayorastés 
férnondas cérði stoŋ genikó 
ðíkti timón alá ce stis metoçes 
tvn trapezón pu xtes íxan ðextí 
éndones piésis.

To trapezikó sístima tis xóraz 
mas íne ijiés ce staθeró: i 
ðíktes cefaleacís epárcias íne 
ispilí, veltiúmeni ce ipsilóteri, 
kata méso óro, apó tus 
andístixus ðíktes álon 
trapezón.

“Orizménes ekθésis ja tin 
elinicí ikonomía yráfonde apó 
analités pu ðen íne andicimen-
icí ”, anaférun cíkli tu ipurjíu 
ikonomikón, tin íðja óra pu i 
Financial Times tonízun pos i 
eláða ce to Dubai apoðikníun 
pos to sístima paraméni astaθ
és ce i Guardian me tus Times 
tu lonðínu anaðikníun to 
meyálo élima tis xóraz mas.

I plutokratía cinðinolojí ja na 
ðextí o laós na plirósi ta xréi 
pu asti ðimiuryí

Ce ólasta líjes meres prin apó 
to néo crash test tu papakon-
standínu sto ecofin ópu θa 
metaví éxontas ipó mális ton 
néo proipoloyizmó

It was a somewhat better day 
today, concerning Greek 
economy. We had the conjoint 
statements by the minister of 
Economy and the Bank of 
Greece governor attempting 
to put a stop to the speculat-
ing games, it’s been an upday 
for our stock market but we 
had the bond yield spreads, in 
other words, the interest with 
which Greece is borrowing 
widening and reaching the 
highest levels of the past three 
months.

A joint dramatic effort to put a 
stop to the pressure that 
speculators put on Greek 
bonds was made today by the 
Minister of Economy and the 
Governor of the Bank of 
Greece

Profiteering and speculating 
games do not affect Greek 
public dept, states Mr 
Papakonstantinou, according 
to whom Greece is in no need 
of a loan.

In the bond market, however, 
our country’s creditors 
demanded for even bigger 
yield which led to the widening 
of bond yield spreads to the 
highest levels of the past ten 
months.

Markets over the past few 
days have been reacting to the 
loss of our country’s credibility 
which is inherited from the 
previous government. Their 
nervous reactions are also due 
to speculative moves.

Aster two days of continuous 
losses, the stock market of 
Athens has finally had profits. 
An upday for banking stocks 
as well that yesterday had 
been under pressure 

Our country’s banking system 
is healthy and stable, capital 
adequacy ratios are high and 
improving and on average 
higher than those of other 
banks.

Specific reports on Greek 
economy are written by non 
objective analysts, officials of 
the Ministry of Economy state, 
while the Financial Times 
stress the fact that Greece and 
Dubai prove that instability 
remains and the Guardian 
together with London Times 
highlight our country’s great 
deficit

Plutocracy trusts ring false 
alarms in order for the people 
to pay the dept that it creates

All these are happening only a 
few days before Mr Papakon-
stantinou’s crash test in 
Brussels, where he is going to 
present himself carrying the 
public budget in his hands
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Bamberg (2004, p. 6) states that analysis at the first level of narrative positioning es-
sentially aims to “scrutinize the linguistic means used to establish the characters in the 
story- how they are drawn into existence2 and how they are placed in relationship with one 
another-so that we can answer the question, “how are the characters depicted and what is 
the story about (its theme)?”. In our specimen texts participants are reconstructed as char-
acters by reference to their rational actions and reactions motivated by their intentions and 
goals. The representation of events as embodied, intentional and motivated actions is ad-
mittedly an important cue to narrative interpretation (Fludernik 1996, Ryan 2010, Herman 
2013). A variety of linguistic expressions ascribe intentions to the participants of events, 
interpreting at the same time their actions. For example, the joint statements by the minis-
ter of economy and the Bank of Greece Governor are emploted as a “dramatic effort to put 
a stop to” speculators’ attacks. 

However, the ascription of motivation is not always explicit. Our text selects three main 
events to emplot: The joint statements by the minister of Economy and the Governor of 
the bank of Greece, the widening of spreads and our (sic) stock market’s upday. Those 
three events are sequenced by the text so that a plot pattern is created. The first event is 
emploted as a reaction to previous foreign attacks against Greek economy. The third as a 
consequence of the first (so, the goal of the Minister’s and Governor’s action was partly ef-
fective) and the increase in spreads as a twist that happened despite the “dramatic effort” of 
the agents. Provopoulos’ discourse and his declaration of faith in the country’s (sic) banking 
system and the claims of Ministry of Economy officials that there are certain prejudiced 
reports on the Greek economy are juxtaposed to the disourse of the British newspapers 
which report on Greece’s bad economic state. The news ticker reads “On-going attacks by 
mainly British press”. The text continues with the Communist Party representative stating: 
“Plutocracy trusts ring false alarms, in order for the people to pay the dept that it creates”. 

In this sequence, the discourse of the British Newspapers is clearly framed by and sub-
ordinated (Fiske, 1999) to discourses of Mr Provopoulos and the reporter. The viewers are, 
therefore, guided to evaluate the British newspapers as prejudiced. In the light of Mr Men-
trekas’ statement they are re-evaluated as “false alarm”. A very powerful connection is 
then created between the plutocracy (understood here as international plutocracy) and the 
British press as helpers of the former with their intentions quite strongly implied.

It should be fairly clear from the above analysis that emploting events as actions by as-
cribing intentions to the participants at the same time distributes and assigns roles of either 
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trapezón.

“Orizménes ekθésis ja tin 
elinicí ikonomía yráfonde apó 
analités pu ðen íne andicimen-
icí ”, anaférun cíkli tu ipurjíu 
ikonomikón, tin íðja óra pu i 
Financial Times tonízun pos i 
eláða ce to Dubai apoðikníun 
pos to sístima paraméni astaθ
és ce i Guardian me tus Times 
tu lonðínu anaðikníun to 
meyálo élima tis xóraz mas.

I plutokratía cinðinolojí ja na 
ðextí o laós na plirósi ta xréi 
pu asti ðimiuryí

Ce ólasta líjes meres prin apó 
to néo crash test tu papakon-
standínu sto ecofin ópu θa 
metaví éxontas ipó mális ton 
néo proipoloyizmó

It was a somewhat better day 
today, concerning Greek 
economy. We had the conjoint 
statements by the minister of 
Economy and the Bank of 
Greece governor attempting 
to put a stop to the speculat-
ing games, it’s been an upday 
for our stock market but we 
had the bond yield spreads, in 
other words, the interest with 
which Greece is borrowing 
widening and reaching the 
highest levels of the past three 
months.

A joint dramatic effort to put a 
stop to the pressure that 
speculators put on Greek 
bonds was made today by the 
Minister of Economy and the 
Governor of the Bank of 
Greece

Profiteering and speculating 
games do not affect Greek 
public dept, states Mr 
Papakonstantinou, according 
to whom Greece is in no need 
of a loan.

In the bond market, however, 
our country’s creditors 
demanded for even bigger 
yield which led to the widening 
of bond yield spreads to the 
highest levels of the past ten 
months.

Markets over the past few 
days have been reacting to the 
loss of our country’s credibility 
which is inherited from the 
previous government. Their 
nervous reactions are also due 
to speculative moves.

Aster two days of continuous 
losses, the stock market of 
Athens has finally had profits. 
An upday for banking stocks 
as well that yesterday had 
been under pressure 

Our country’s banking system 
is healthy and stable, capital 
adequacy ratios are high and 
improving and on average 
higher than those of other 
banks.

Specific reports on Greek 
economy are written by non 
objective analysts, officials of 
the Ministry of Economy state, 
while the Financial Times 
stress the fact that Greece and 
Dubai prove that instability 
remains and the Guardian 
together with London Times 
highlight our country’s great 
deficit

Plutocracy trusts ring false 
alarms in order for the people 
to pay the dept that it creates

All these are happening only a 
few days before Mr Papakon-
stantinou’s crash test in 
Brussels, where he is going to 
present himself carrying the 
public budget in his hands



agents or sufferers. To exemplify, active voice constructions and expressions yielding hostility 
and power are used to represent (and at the same time to interpret by description) the activity 
of hedge funds speculators3, the British newspapers and international plutocracy: demanded, 
profiteering, speculative moves, put pressure on, ongoing attacks, they stress the fact that etc. 
The same pattern is encountered in all our specimen texts regarding EU officials and foreign 
financial institutions or organizations, such as the Deutsch Bank, the IMF or the Ecofin.

On the other hand, the position of the undergoer, the receiver of the action, is occupied by 
the Greek government, the Greek prime minister, Greek economy and Greece (by personifi-
cation, e.g. I eláða θa perási sti fási tis akómi pço sklirís epitírisis/ Greece will enter a phase 
of even more strict supervision (29/11/09)). Hence, the actions undertaken by the Greek of-
ficials are emploted as re-actions to agents’ prior aggressive activity. In other words, they 
are interpreted as defense moves, often hopeless (e.g. ðramaticí prospáθia/ dramatic effort 
(27/11/09), I civérnisi stráfice se kinezikés trapezes ja na pulísi omóloya/ government turned 
to Chinese banks in order to sell Τ-bonds (28/11/09 etc.). Greek officials are therefore narr-
ativized as trying to avoid taking the harsh austerity measures or, to put it somewhat differ-
ently, as mediating between EU’s pressure and the final recipient of this pressure, the Greek 
people: e.g. “O ðiefθindís tis Deutsche Bank zití míosi misθón se ðimósio ce ðéko [...], enó 
ðen íne líji aftí pu piézun na efarmostí sti χóra mas to mondélo tis irlanðías/ The manager of 
Deutsche Bank demands wage cutting in public sector and state owned companies […] while 
many are pushing for the implementation of the Irish model” (28/11/09), “klimácio tis ΕΕ ce 
tu ΔΝΤ θa metaví stin aθíνα zitóndas eksijísis apó tin civérnisi ja ta métra pu skopévi na pári4/  
EU-IMF auditors are expected to arrive in Greece demanding explanations from the govern-
ment concerning its measure-taking intentions” (29/11/09), “Protofanés étima ton vrikselón: 
zitún apó tin elinicí civérnisi na aláksi ton proipolojizmo […]. Epóðina, sklirá métra se város 
misθotón ce sindaksiúχón psospaθún na epiválun i vrikséles/ unprecedented demand by the 
EU: they demand that the government changes the state budget […]. EU is trying to impose 
harsh austerity measures at the expense of wage earners and pensioners” (30/11/09). Greek 
representatives are reconstructed as what classical structuralist narratology would term the 
“hero/ subject of the quest”, the actant that undertakes a duty desiring, in our case, to “disjoin” 
himself from the “object”, which, in our case, would be the taking of the austerity measures. 
Greek people are then the “senders”, that is, the actants that would benefit from the hero’s 
success or suffer, in case he fails.

The issue at stake at this point of the analysis is the manner in which the identity con-
structed for the “Greek people”, as implied participants in the storyline, is discursively pro-
jected onto the receivers of the TV news texts. Bamberg’s (1997, 2004) analysis of the second 
level of narrative positioning proves very useful in this case: the question to be answered at 
this level is “how does the speaker position him/herself to the audience?”. (Bamberg, 1997, 
p. 337). The place where such interactional meanings emerge is, beyond doubt, the discourse 
of the newscaster. It is his discourse that creates an extended, quasi-metonymical here and 
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now as a point of reference for the correct interpretation of the spatio-temporal co-ordinates 
of the events and, in turn, the “now” constitutes the time of the narrative interaction, the “real” 
broadcast time, when he addresses his audience. As it is obvious from our sample text from 
the 27/11/09 news program, a collective we is constructed that includes the news presenter/ 
reporter and their audience (e.g. We had the conjoint statements […], it’s been an upday for 
our stock market…months). The construction of the collective we- identity is verified by the 
texts, as the narrativization of the participants as protagonists goes hand in hand with the 
construction of contrastive pairs such as “us/ them”, “Greeks/ foreigners”, “heroes/ villains”, 
“weak/ strong”, which are naturalized as they are mapped onto the spatial distinction in/ out, 
that is, within the country where we are/ out of the country where they stand. It is form this 
point of view that the twist of Brussels’ demand from Greece to modify the public budget is 
evaluated as “unprecedented” and “un-heard of”. The very fact that it was interpreted as an 
external intrusion upon our internal affairs explains the news caster’s “infuriated” stance. Fi-
nally, it is worth noting that the absence of footage depicting the co- presence and interaction 
of members of the Greek government with Eurocrats or IMF officers also has its significance. 
By keeping them apart in the spatio-temporal level, the text metaphorically keeps them apart 
into the abstract level of identities, enhancing the contrast between “us and them”. 

Some concluding remarks for future research:  
serial TV news viewers as “eyewitnesses”

As extensively analyzed above, TV news texts are produced in a way that guides their 
viewers to the desired interpretations. These are not “imposed” to the reader. Rather, they 
emerge naturally and are communicated to the reader within a context of reliability, au-
thenticity and objectivity. These values acquire a special meaning when it comes to real 
time news narratives. Apart from the common identity between journalists and viewers as 
“we- Greeks”, the former share with the latter a very important common feature. The nar-
rators are equally ignorant of the plot and future development of the story as the narratees. 
This is a potential psychological point of reference for the viewers to “empathize” with and 
confide in the journalist’s discourse. 

Under this view, the analysis of conversationalization mechanisms of the journalistic 
discourse, namely, conventionalized metaphors, idiomatic and phrasal expressions from 
every-day speech etc, apart from serving the commonly acknowledged (Arhakis, 2011) fa-
miliarizing function between journalists and their audience, could move one step further to 
claim that the journalistic discourse is attempting to imitate the voice of its readers by (re) 
constructing what common sense would supposedly comment while watching the events 
developing in front of their eyes. A plausible place to look for such meanings would be the 
live commentary usually following the news bulletin. Further evidence to support this view 
could also derive from a closer look to the re-framing of radical discourse and its embedding 
within and subordination to the journalist’s discourse. 
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Moreover, footage containing excerpts of direct discourse also acquire special meanings 
when examined in the context of real time news narratives. Apart from adding to the texts’ 
narrative meaning and reinforcing its orality (Chatzisavvidis, 2008), might also be said to 
serve the construction of a common identity for journalists and viewers: Journalists share 
their access to information with the viewers and the latter are offered the opportunity to see 
“with their one eyes” and “for themselves” the participants of the events acting in real-time. 

Endnotes
1.  As stated above narrative “can be used to make sense of what goes on […] in terms of experiences 

of persons” while its natural locus is the “medium sized world […] of every day experience” and 
“human scale environments” (Herman, 2013, pp. 74-81). 

2.  The construction of verisimilar human characters is considered to be a central property of narrative 
texts (Fludernik, 1996, Herman, 2013). According to Fludernik (1996), the verisimilitude of agents 
and experiencers is achieved through the representation of experientiality (the qualia in Herman’s 
terms (2009)). In other words, by representing what it is like for a character to go through the 
events of the story he forms part. This dimension of narrative discourse is not fully developed in 
TV news narratives. However, approaching narrativity as a gradient attribute allows us to treat TV 
news narratives as less typical examples of narrative. 

3.  The term speculator itself is an instance of interpretive naming (Tannen, 1979, p. 174) exhibiting 
the narrator’s moral stance towards the participants. 

4.  In the majority of the texts the preferred expression referring to the EU-IMF auditors’ expected 
arrival is the Greek verb «καταφθάνω» (katafθáνο) which foregrounds aspects of the arrival frame 
that have to do with unexpected and unpleasant visits (http://www.greek-language.gr/greekLang/
modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%
CF%86%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CF%89&dq=). 
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Abstract
Discerning the Signs of the Times is a common attitude of humans, trying to “see 
through a glass, darkly” in order to explain ambiguous, fearful events that are really 
or allegedly triggered by evil forces. Thus, conspiracism, which traces the meaning of 
an uncertain world in a universal cunning plot, is widely acknowledged as one of the 
most fashionable Signs of our Times. This paper attempts to examine the possible role 
of history in working through conspiracism, focusing on the rivalry between conspir-
acism and anti-conspiracisism, the distinction between the top-down and bottom-up 
conspiracy theories, their indirect feeding by historical paradigms and analogies, the 
strong challenge to the intrinsically detective character of any historical investigation 
posed by them, and the differentiation in rational language between “conspirators” 
and their opponents. These aspects may be included in a major project, examining the 
possibilities that conspiracism provides to history in illustrating the Signs of the Times.
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In 1915 the famous Greek poet Constantine Cavafy wrote a strange poem entitled “But 
The Wise Perceive Things About To Happen” (“Σοφοί δε Προσιόντων”). Inspired by a mys-
tical dictum of Philostratos and impressed by the tragic reality of the First World War, 
Cavafy started to investigate the ancient occult meaning of the wise men who are able to 
see through the obvious events. He distinguished between “ordinary mortals”, who “know 
what’s happening now”, “the gods”, who “know what the future holds”, and the “wise men”, 
who “are aware of future things just about to happen”. These men, “during moments of 
intense study”, listen “the hidden sound of things approaching”. Therefore, Cavafy traces 
and expresses a common human experience that spins all historical process, an experi-
ence whose very lack, two thousand years ago, Jesus Christ eagerly acknowledged as a 
spiritual blindness: “When it is evening, you say, ‘It will be fair weather; for the sky is red’. 
And in the morning, ‘It will be stormy today, for the sky is red and threatening’. You know 
how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times” 
(Matthew 16:2b–3). In another instance too, Saint Paul, speaking of the impotence of hu-
man beings to discern the future, insisted that all we can do now is only “to see through a 
glass, darkly” (1 Cor. 13:12), justifying thus Arnaldo Momigliano’s claim that, in contrast 
to Jews, Christians stimulated to look for omens into historical facts due to their intense 
apocalyptic mentality (Momigliano, 1990, 27). 

From the outset, I would like to argue that it is precisely this “hidden sound of things ap-
proaching” that encourages contemporary conspiracists to dispute the official and reassuring 
explanations of major historical events in their attempt to discern the signs of the times. They 
address a general, ambiguous anxiety for their present and future, and being either wise or 
lunatics, they talk in apocalyptic tones, readily setting themselves the task of being the medi-
um between “gods” and “ordinary” or sheeplike mortals, forecasting always a gloomy future 
planned by wicked, corrupt and depraved groups usually connected to the state. 

Conspiracism, an overloaded term with a firm negative undertone, especially among 
academics, journalists, or the establishment circles, was first coined by Daniel Pipes and 
popularized by Frank P. Mintz. It should be discerned from conspiracy and conspiracy the-
ory, being a term broader in scope than the latter, rather a mode of thinking and a world-
view that places conspiracy theories at the core of the very historical process, and ex-
plaining all historical events as driven by malevolent groups or individuals plotting against 
religion, democracy, culture, tradition, or, generally, the common good. As Bratich (2009) 
explains, “it gathers conspiracy theories together under the unity of an “ism” to describe a body 
of thought that regards conspiracies as a driving force in history” (p. 4).

Conspiracies have actually a long historical pedigree traced back to ancient Egypt, Greece 
and Rome. Yet the construction of conspiracy theories seems to proliferate in the Middle 
Ages, flourish after the French Revolution, take a vast dissemination during the 20th centu-
ry, reaching its peak to a really snowballing conspiracism in the last five decades. Nowadays 
such theories have virtually exploded into the general public and spread rapidly through the 
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media, mainly into the cyberspace communities, as well as television programmes, talk ra-
dio and films, while an ever-growing body of literature is obviously at work. Many speak 
actually of a mass psychosis that permeates individuals and groups obsessively devoted to 
insidious intrigues behind historical occurrences by individuals or groups in power. There-
fore, throughout the East and the West, and certainly in the United States, which is the real 
milieu that harbours the majority of such theories, conspiracism gains an ever-increasing 
reception or, at least, tolerance. Richard Hofstadter’s seminal essay “The Paranoid Style in 
American Politics” (1964) was the first who psychologically pathologized the adoption and 
circulation of such theories, setting also the pace on subsequent works, where the antag-
onist Other is no longer an external enemy, a foreign invader, but conversely is “one of us” 
who resembles and actually simulates the normal citizens. Thus, the historian Henry Steele 
Commager noticing that “we are on the road to a paranoid explanation of things” argued that 
“there’s some psychological requirement that forces [conspiracists] to reject the ordinary, and 
find refuge in the extraordinary” (Posner, 1993, p. 470-471).

We now come to the principal question of this paper: What are the links between history 
and conspiracism? Which is, or should be, the role of history in conspiracism? 

Let me discuss only some of these links. At first, we should note that we rather have 
to speak not of the role of history in conspiracism but particularly of the role of the his-
torians. The reason is that history is no longer a supernatural Muse, but it is precisely 
historiography (Jenkins, 1991), that is, the work of a person incorporated in a professional 
club with a sheer social and ideological engagement, working in the middle of various and 
usually competing institutions, guilds, prejudices and compromises that inevitably imbue 
his work. According to Michel De Certeau (1988), historical operation is not only “the effect 
merely of a personal philosophy or the revival of past ‘reality’ ”, but rather “a combination of 
‘social place, scientific practices, and writing’ ” (p. 64). Consequently, in the issue of conspira-
cism the historian might be considered not as the neutral negotiator of a disinterested his-
torical meaning, attempting to prove the truth of his past documents and his explanations, 
but as a cautious and vigilant scholar who merely elucidates aspects of the past, striving 
at the same time to find his public place and ensure his social status between conflicting 
versions of “truth”, which usually have a deep Manichean determination. Historians are, 
or should be, disturbing gadflies, who are accustomed to pose upsetting questions, which 
are sometimes considered much more valuable than their responses, and they do not only 
ruthlessly analyze, but also create the given and, even more, the desirable historical data 
in order to construct a plausible narrative of the past. Therefore, historians always search 
for new, unusual and workable solutions to the problems they face, yet, it is also common 
to search precisely for problems to the mainstream solutions. 

In the same vein, conspiracism may thus be considered as a strong challenge to the 
intrinsically detective character of any historical investigation. For history is principally a 
plot, a human intrigue. Historians are often considered as detectives (Collingwood, 1946, 
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p. 93), who investigate each historical phenomenon looking forever for the hidden aspect 
of things happened, since, in any case, “the devil is always in the details”. This is precise-
ly what creates history’s magnificent intellectual charm. The real, potential, or imagined 
concealment of the past reality is in fact the motor and the fascination of the very historical 
profession. Always querying and disputing the truthfulness of events, historians construct 
a narrative based on the obvious as well as the secret aspects of them, while they show 
a really genuine obsession with secrecy. Indeed, all the respected undertaking of histor-
ical revisionism is founded on the disclosure of a not yet noticeable interconnectedness 
between the various elements of a historical plot, which is usually generated from new 
historical sources or new historical questions. Even more, historians’ role is to generously 
unmask the causes and outcomes of the not-yet-transparency of past events, and doing 
so they are committed to always seek behind-the-scenes explanations, which of course is 
a key characteristic of conspiracy theories. 

Another link between history and conspiracism lays in the on-going and ever-increas-
ing conflict between conspiracists and anti-conspiracists, which nowadays is fiercely tak-
ing place. Indeed, there is a great variety of conspiracy theories all over the world, either 
plausible, implausible, unreasonable, or even ridiculous and bizarre. These theories may 
be depicted in a Foucaultian way as “subjugated knowledges”, that is, naïve, disqualified 
and insufficiently elaborated knowledges, which are usually “beneath the required levels 
of cognition and scientificity” “ and “have been buried and disguised in a functional coherence 
or formal systematization” (Foucault, 1980, p. 81-2). Nevertheless, the dominant asym-
metries of power leave greater space to the other side of the spectrum, where the so-
called “conspiracy panics” govern (Bratich, 2008), namely, individuals or groups who, along 
with the “moral panics”, have methodically constructed a narrative of threat to the inter-
ests and morals of the social body. By defining the symbolic territory of the conspiracist 
regime, they try to ensure its supposedly social or political hygiene. Conspiracy panics, 
working as the social engineers of a rational, moderate public good, are usually academ-
ics, professional journalists or various government officials that attribute historical, psy-
chological, or social menaces to conspiracist thought in order to support their own style 
of thought as a model of political rationality, social integrity, and scientific authority. Thus, 
they “help to define the normal modes of dissent” (Bratich, 2008, p. 11) and largely monitor 
the public threat, offering tools to identify conspiracy theories that include “common sense, 
a knowledge of history, and the ability to recognize distinct patterns of conspiracism” (Pipes, 
1997, p. 38). Moreover, linking thought to action, “they provide the underpinning for material 
practices such as legislation, social policy, and policing techniques” (Bratich, 2008, p. 10). 
They also refuse to accept an excess of skepticism beyond their own liberalism’s flexibility, 
that is, further than the reasonable and normative to the liberal regime self-problematiza-
tion (Bratich, 2008, p. 40 – 42). Consequently, they serve in fact as government advisors in 
the struggle of excluding those who adopt conspiracy theories or thinking from the social, 
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political and cultural periphery, practicing therefore a social surveillance against the real 
or alleged extremism and zealotry of conspiracism. This “anti-conspiracy discourse” (Go-
shorn, 2000) can easily feed state intervention into the context of conspiracists and lead 
even to the criminalization of any dissent, because even conspiracy thought itself could be 
dangerous and show the way to violence or terrorism.

Given that the authenticity or, rather, plausibility of historical narratives is bound to 
an ideological, social, economic, political, cultural or religious setting, historians are to 
acknowledge that such an oscillation between the established, powerful center and the 
impotent fringes characterizes to a great extent their mission in our society. In such a 
society, which is “endowed with powerful centralizing strategies”, historians especially in 
the last decades “work in the margins”, and “‘deviate’ by going back” to “zones of silence”, 
as “madness, festival, or popular literature…”, as De Certeau claims (De Certeau, 1988, p. 
79). Therefore, conspiracism seems to work in the margins and tries to contribute to the 
notion that history has proven time and again that no testimony of any authority is guar-
anteed to be true. It is given that governments, or other institutions, often lie, deceive, 
mask evidence, or usually tell half-truths, even for “beneficial” or “justified” reasons, such 
as those for national security. They unsurprisingly want to confirm their position in the 
power’s net, and as power is impossible to be separated from knowledge, which in turn 
serves the hidden or obvious interests of state, historians should scrutinize the power/
knowledge relation engulfed in the famous Foucaultian “regimes of truth”. They should 
then acknowledge that power is omnipresent at every micro-level of the social body, and 
is, moreover, war-like, as Foucault himself insisted that “the history which bears and deter-
mines us has the form of a war rather than that of a language: relations of power, not relations 
of meaning” (Foucault, 1980, p. 114). 

In their working through the conspiracist domain, historians should also examine the 
distinction between the top-down and bottom-up or populist conspiracy theories. In the 
mainstream version of things, conspiracy theories are usually considered only those which 
derive from fringe groups and are directed to the establishment. It is allegedly an attack of 
the powerless periphery to the authoritative centre. Thus, the fundamental feature of the 
former is their potent anti-authoritarian inclination, the critique of the standard version 
of how things happened, entailing furthermore to the construction of a counter-culture 
which is at odds with the present ruling culture. However, there are also top-down con-
spiracy theories, which are generated from the core of the establishment and focussed on 
particular groups or organizations in order to enhance much more their power or conceal 
their illegitimacies. They are part of the state’s discourse, as often occurs in all countries.  
Consequently, such theories can aid the state in diverting attention away from political 
flaws or failures and toward a constructed enemy in order to win wider popular support 
for state policies or behaviors that otherwise may be more effectively challenged (Pipes, 
1996, pp. 358–361). Certainly, these top-down conspiracy theories seem to be propor-

148 Changing Worlds & Signs of the Times



tionally fewer than the populist ones, because part of state’s conspiracy policy may be the 
systematic concealment of it.

Another aspect of the relationship between historians and conspiracism is the direct 
or indirect feeding of the latter by providing historical paradigms and analogies. For con-
spiricism, as a worldview, is indeed not without foundation, as it does not operate in a 
vacuum. In her resent study, Real Enemies: Conspiracy Theories and American Democracy, 
the historian Kathryn S. Olmsted, attempting to solve the mystery of the popularity of 
9/11 conspiracy theories and the profound distrust of U.S. government by more than a 
third of American people, insists that the real state conspiracies of the past are plainly the 
cause of it (Olmsted, 2011). Historical memory can easily point to examples of a real past 
political conspiracy upon which conspiracists can potentially build a conspiracy theory, 
constructing thus historical analogies that acknowledge the internal logic and diachronic 
dynamic of such conspiratorial doings. In any case, almost all theorists, including even the 
official ones, concede to the fact that small or bigger conspiracies have always occurred in 
the span of the centuries, and that there is always a “grain of truth” to conspiracy theories. 
They also recognize the existence and the constantly hidden, and often illegal or dishonest, 
activity of intelligence agencies in all nations and in all ages. These official groups are fo-
cused onto the maintenance and the safeguarding of a certain state from real or supposed 
internal and external enemies, while they often financially support para-military groups 
that undertake special tasks with illegal means. The consequences of their activities are 
certainly examined by historiography, providing therefore historical paradigms that may 
come even to the point to hold the idea of history as a mega-conspiracy. Since history is 
bound to always historicize, it must identify not only the randomness of historical experi-
ence, but also the intended targets, the human or structural agency towards a certain goal.

It is also worth-noticing that, sometimes, the distinction between conspiracists and 
anti-conspiracists is not so much a matter of thought or explanation but rather a matter 
of language, which is frequently misleading. The former often use an obviously or seem-
ingly irrational language, connecting concepts and things that usually seem to be awk-
ward or unreasonable to the common sense. This repugnance is moreover enforced by 
the overwhelming usage of commercialization in their discourse: even the personal style 
of conspiracists is usually one of an advertiser who sells not only scepticism, but mainly 
books or films of anxiety, fear and panic along with other commodities. This is often their 
most vulnerable spot. On the opposite, anti-conspiracists try to respond in a meticulously 
rational language, drawing attention to the irrational jumps of their rivals, providing ev-
idence of the vacuums and discrepancies in their thought in order to demonstrate their 
unfaithfulness. They draw their arguments on a supposedly unrivaled wealth of expertise, 
confirming thus their scientific superiority against their antagonists. However, such an 
attempt usually entails to a dialogue of the deaf, because conspiracists acknowledge in 
the very language of the state only the concealment of the truth. In such an ambivalence 
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between rational and irrational language historians should, therefore, take into consider-
ation that their past documents are invariably papers that do not coincide with the present 
rational style of scientific historiography. On the contrary, they always try to face them 
merely as an opportunity to scrutinize the veiled aspect of an often bizarre superficiality, 
being aware of the fact that nothing can be taken entirely at face value. 

At last, the attempt to construct a specific historical theory of conspiracism is certainly 
beyond the scope of this paper. However, I would like to offer some brief thoughts for 
that purpose, reminding Michel De Certeau’s saying that “history is always ambivalent: the 
locus that it carves for the past is equally a fashion of making a place for a future” (De Cer-
teau, 1988, 85). Thus, I argue that conspiracism might be included in the territory of the 
Foucaultian genealogical plan of the “histories of the present”, that is, an attempt to look 
painstakingly into a contemporary phenomenon utilizing the means and methods of his-
torical profession in order to de-familiarize the present or the concept of the present itself. 
It is well-known that the French philosopher offered an elaborated genealogical project so 
as to erode the necessary, inevitable, normative and powerful of the established center by 
the contingent and contestable of its margins. 

Therefore, if conspiracism is a symptom of a persistent nervousness about the present 
and, mainly, the future of the world, then historians, by examining not merely the truth-
fulness of conspiracy theories, but the ability to designate their self-consciousness, could 
question our assumptions about the present and offer an important diagnosis of what the 
history of the present may entail. Looking at the uneasiness of the “conspiracy panics” that 
is at stake, we might consider that conspiracism is not a foolishness, as it often seems to 
be, but something that threatens the establishment, though often in an awkward or illog-
ical way. It should be noted too that “[conspiracy theories] ideologically address real struc-
tural inequities, and constitute a response to a withering civil society and the concentration in 
the ownership of the means of production, which together leave the political subject without 
the ability to be recognized or to signify in the public realm” (Fenster, 1999, p. 67).

In similar vein, we could also ask if the silliest versions of conspiracy theories are the 
products of precisely an establishment’s conspiracy in order to confuse the conspiracist 
sphere and defend itself by debunking the opponents. The common sense way, saturated 
by the currently imposed rationality, may not be the proper mode of thinking about con-
spiracism. Kathryn S. Olmsted (2011), although admits that conspiracy theories “inject 
toxins into the public discourse”, concludes at last that they “help to keep American democ-
racy healthy and inform the public debate”, seeking moreover for government transparency 
(pp. 235-236).

Furthermore, we should take into account that the contemporary burst of conspiracy 
theories has not accidentally occurred in the very era of postmodernity, where multi- 
narrativeness is substantively its cornerstone. History, after the “narrative turn”, is now 
in plural form. History then seems to serve the postmodernist convention of bricolage, 

150 Changing Worlds & Signs of the Times



where everything can be reasonably and legitimately connected to everything. It does not 
acknowledge a truth, but adheres to the very idea of the pluralism or polytheism of truths 
and values, where the rational and the irrational, the scientific and the para-scientific, the 
intended and the unintended, mingle their boundaries, following to a democratization of 
historical views. Thus, conspiracism is founded on this postmodern autonomy of expres-
sion, which has essentially no symbolic Father, no authority, no law, that is, no authen-
tic, legitimate story to be said and be thought of. Conspiracism is a product of an era 
obsessively devoted to an ever-increasing multiplication of concepts and things, either 
we like it or not, being also a warning of “the hidden sound of things approaching”. Future 
is always approaching to us and there is no reason to suspect that this could be void of 
fear, uncertainty or contingency, despite comfortable state reassurances. On the contra-
ry, it is precisely “conspiracy thinking [that] gives hope, unity, and purpose in a world that 
often seems beyond the reach of the powerless” (Goldberg, 2001, p. 260), and even though 
conspiracism seems to be exaggerated, ridiculous, lunatic, or commercialized, it needs a 
balanced, cautious and unobstructed cognizance of its curious character. Thus, historians 
should not take it at face value, or pay much attention on its real or supposed psychologi-
cal consequences, but always scrutinize its irresistible dynamic, trying to be no longer the 
old-fashioned chroniclers of the king who simply reassure his power. 
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Abstract
A key factor, as shown by the literature, that holds women back from scientific pro-
gress is the undertaking of family responsibilities exclusively by them. Through the 
narratives of female scientists that were conducted for a PhD thesis, we can detect 
how these women organize their lives and their social relationships by giving expla-
nations about their past, looking for ways to understand their present and plan their 
future. The analysis of the narratives locates those verbal and non -verbal mecha-
nisms to be interwoven and intertwined within the relationship of the couple. I also 
attempt to determine how these mechanisms organize power relations in their lives 
with their companions and what the effects of these relationships are on those wom-
en’s professional lives. Following Butler’s theoretical approach, I explore how the no-
tion of implementation of gender combines with the idea of   performativity of gender.
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Θεωρητικές παραδοχές

Υπό το πρίσµα της φουκωικής προβληµατικής το φύλο δεν υπάρχει πριν από τις σχέσεις 
εξουσίας, αντίθετα το έµφυλο υποκείµενο συγκροτείται από αυτές, αναδύεται ως προϊόν 
µιας διαδικασίας κατασκευής του φύλου ενός καθεστώτος εµφυλοποίησης1 που επισείει 
κυρώσεις γι’ αυτούς που δεν εν-σωµατώνουν το φύλο τους σύµφωνα µε τους καθιε-
ρωµένους κανόνες. Η εξουσία ερµηνεύεται ως διασπαρµένο και δικτυόµορφο πλέγµα 
δυνάµεων συγκρότησης υποκειµενικοτήτων και ταυτοτήτων. Το φύλο εκλαµβάνεται ως 
τεχνολογία νοηµατοδότησης σχέσεων εξουσίας που καθιερώνουν το πεδίο του πολιτι-
σµικά αυτονόητου. Ο φεµινιστικός λόγος δεν περιορίζεται σ’ αυτή καθεαυτή την κατηγο-
ρία «γυναίκες» ως αυτονόητη περιγραφική κατηγορία και δεδοµένο προϋπάρχον πολιτι-
κό υποκείµενο, αλλά εστιάζει αναλυτικά στις σχέσεις εξουσίας που καθιερώνει το πεδίο 
του πολιτισµικά αυτονόητου (Αθανασίου, 2006, σ. 88). 

Η Butler συνδέει τη φεµινιστική θεωρία µε τη φουκωική ιδέα ότι η ρυθµιστική εξου-
σία παράγει τα υποκείµενα που ελέγχει, ότι η εξουσία δεν επιβάλλεται µόνο από έξω, 
αλλά λειτουργεί ως το ρυθµιστικό και κανονιστικό µέσο από το οποίο σχηµατίζονται υπο-
κείµενα, ως εξής: ξεκινά από την άποψη ότι η κατηγορία φύλο είναι κανονιστική ευθύς 
εξαρχής, είναι αυτό που ο Φουκώ ονοµάζει «ρυθµιστικό ιδεώδες». Υπό την έννοια αυτή, 
το φύλο δεν λειτουργεί µόνο ως νόρµα αλλά, επιπλέον, αποτελεί µέρος µιας ρυθµιστι-
κής πρακτικής η οποία παράγει τα σώµατα που κυβερνά, δηλαδή µιας πρακτικής που η 
ρυθµιστική της ισχύς εκφέρεται ως ένα είδος παραγωγικής εξουσίας, της εξουσίας που 
παράγει, οριοθετεί, διαφοροποιεί τα σώµατα που ελέγχει. Αυτό σηµαίνει ότι το φύλο είναι 
µια ιδεώδης κατασκευή η οποία υλοποιείται δια της ισχύος της µέσα στο χρόνο, µέσω 
µιας επιβεβληµένης επανάληψης των ρυθµιστικών κανόνων, πράγµα που σηµαίνει ότι 
η υλοποίηση του φύλου δεν ολοκληρώνεται ποτέ πλήρως (Butler, 2009, σσ.182-183).

Η έρευνα και τα υποκείμενα

Έχουµε διαπιστώσει µέσα από τη βιβλιογραφία ότι ένας καθοριστικός παράγοντας που 
λειτουργεί ανασταλτικά στην επιστηµονική εξέλιξη των γυναικών επιστηµόνων είναι η 
µονοµερής ανάληψη των οικογενειακών υποχρεώσεων από τη µεριά τους (European 
Commission 2009, European Commission 2012, Μαραγκουδάκη 2008).

Κάποιες από τις γυναίκες επιστήµονες που συµµετείχαν στην έρευνά µου µιλούν για 
τη σχέση µε το σύντροφό τους. Μέσα από την ανάλυση των αφηγήσεών τους αυτό που 
µε ενδιαφέρει είναι να µελετήσω τους αφηγηµατικούς λόγους ως πολιτισµικά νοήµατα και 
ερµηνείες που καθοδηγούν την αντίληψη, τις σκέψεις, την αλληλεπίδραση και τη δράση 
αυτών των γυναικών. Καθώς µέσα από τον αφηγηµατικό τους λόγο οι γυναίκες της έρευ-
νας οργανώνουν τη ζωή και τις κοινωνικές τους σχέσεις, δίνοντας ερµηνείες για το παρελ-
θόν τους, ψάχνοντας τρόπο να κατανοήσουν το παρόν τους και σχεδιάζοντας το µέλλον, 
αναζητώ να εντοπίσω τους λεκτικούς και µη λεκτικούς µηχανισµούς που συνυφαίνουν και 
συνυφαίνονται µέσα στη σχέση του ζευγαριού. Προσπαθώ να προσδιορίσω πώς αυτοί οι 
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µηχανισµοί οργανώνουν τις σχέσεις εξουσίας που εντοπίζονται µέσα στη συντροφική ζωή 
και τι συνέπειες έχουν οι σχέσεις αυτές για την επαγγελµατική ζωή των γυναικών. 

Οι συµµετέχουσες στην έρευνα είναι ή ήταν πανεπιστηµιακές καθηγήτριες ή ερευνή-
τριες σε ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας µας. Είναι καταρχήν γυναίκες πετυχηµένες στο 
χώρο τους, χώροι κατεξοχήν ανδροκρατούµενοι µέχρι και σήµερα, στους οποίους όµως 
αυτές οι γυναίκες κατάφεραν να παραµείνουν και να διακριθούν.

Οι αφηγήτριες καθώς µιλούν για τη ζωή τους επιλεκτικά συνδυάζουν πλευρές των 
εµπειριών που έζησαν µέσα από τρόπους αφήγησης προσωπικής ιστορίας. Αυτό σηµαί-
νει ότι, εντοπισµένο σε ένα συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, το αυτοβιογραφικό υποκείµε-
νο είναι σε διάλογο µε τις δικές του διαδικασίες της µνήµης και το δικό του αρχειακό υλι-
κό. Το παρελθόν δεν είναι ένα στατικό αποθετήριο εµπειριών, αλλά συνεχώς διαπλέκεται 
µε µια παροντική στιγµή, που από µόνη της είναι σε συνεχή αλλαγή.

Επιπλέον, το αυτοβιογραφικό υποκείµενο είναι αναπόφευκτα σε διάλογο µε τις πο-
λιτισµικές διαφορές που φτιάχνουν διάφορες ταυτότητες και υπογραµµίζουν τη διαµόρ-
φωση της αυτοβιογραφικής υποκειµενικότητας.

Το θηλυκό αφηγηµατικό υποκείµενο δεν είναι απλώς ένα πλέγµα συνυφασµένων 
εαυτών, αλλά περιέχει νοηµατοφόρους άξονες της ζωής του και προέκυψαν µέσα από τη 
συνύπαρξη µε άλλα άτοµα και επεκτάθηκαν σε άλλα άτοµα. Με τη λογική αυτή το «εγώ» 
αντιπροσωπεύει µια άρνηση της βασικής έννοιας του «ανδρικού» κανόνα, ο οποίος είναι 
ένα συνολικό, αυτοδύναµο υποκείµενο που παρουσιάζει κατά την αφήγησή του τον εαυτό 
του (Stanton, 1987: 15).

Σχετικά µε τη µέθοδο της έρευνας, αφού παραθέτω τα εκτενή αποσπάσµατα των αφη-
γήσεων για να µπορεί να είναι δυνατή η πρόσβαση στο υλικό της ανάλυσης, στη συνέχεια 
γίνεται η ανάλυσή τους µε βάση τη µέθοδο της αφηγηµατικής ανάλυσης, προκειµένου να 
ανιχνευτούν τα γλωσσικά και µη γλωσσικά στοιχεία της αφήγησης που συγκροτούν τις 
υποκειµενικότητες των γυναικών αυτών, µέσα από τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις, τις 
αµφιθυµίες και τις αντιστάσεις απέναντι στον εαυτό τους αλλά και στις κοινωνικές συνθή-
κες της εποχής τους. Σε κάποια σηµεία της ανάλυσης πρόσφορο έδαφος έδωσαν κάποια 
αποσπάσµατα που θα τα µελετήσουµε κάτω από το πρίσµα της θεωρίας της Butler για την 
προθετική επιτελεστικότητα. Πέρα από το να δούµε τον τρόπο εκφοράς των εµπειριών τους 
µέσα από το περιεχόµενο και τη µορφή της γλώσσας, προσπαθούµε να απαντήσουµε στο 
ερώτηµα «γιατί η ιστορία αυτή ειπώθηκε µε αυτόν τον τρόπο;», γιατί µέσα από αυτό θα φω-
τιστεί ο τρόπος που διαπλέκονται και συναντιούνται το άτοµο και η κοινωνία στη συγκεκρι-
µένη ιστορική στιγµή. Ανοίγονται νέες προοπτικές µέσα από τις οποίες θεωρητικοποιούµε 
τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους επιλέγουν να παρουσιάσουν τους εαυτούς 
τους, νέες κατευθύνσεις για τη θεώρηση της γυναικείας υποκειµενικότητας ως πεδίο αντι-
θετικών λόγων, διαφορετικών θέσεων υποκειµένων, ένα δίκτυο αντιθετικών και συγκρου-
όµενων λόγων, µέσα από τις προσωπικές ικανοποιήσεις αλλά και µαταιώσεις, µέσα από 
αντιπαραθέσεις αλλά και συνεργασίες, µέσα από συλλογικότητες αλλά και από µοναξιά.
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Αναδεικνύουµε το υποκείµενο που συγκροτείται µέσω της αφήγησης, στο πεδίο του 
λόγου, αναγνωρίζοντας ότι η προσέγγιση που υιοθετούµε, αυτή της αφηγηµατικής ανά-
λυσης δεν υποθέτει την αντικειµενικότητα των ευρηµάτων της, αλλά αντίθετα θέτει σε 
προνοµιακή θέση την υποκειµενικότητα και τις θέσεις υποκειµένων που βρίσκονται σε 
συνεχή µετατόπιση.

Η σύγκριση των αφηγήσεων

Η πρώτη αφηγήτρια διαφέρει ηλικιακά από τη δεύτερη κατά µία γενιά, περίπου τριάντα 
χρόνια και έχει δύο παιδιά ενώ η δεύτερη δεν έχει αποκτήσει ακόµα. Και οι δύο µου εξη-
γούν τους τρόπους µε τους οποίους οι σύντροφοί τους προσπαθούν να αποφύγουν τις 
υποχρεώσεις τους µέσα στο σπίτι. Η πρώτη µου λέει: 

«Η αντιµετώπιση από την πλευρά του συζύγου δύσκολη, πολύ δύσκολη», «δεν 
σου λέει δεν το κάνω αλλά θα το κάνω αύριο, όλο υπεκφυγές» κι όταν έχεις 
δύο παιδιά και πρέπει να γίνουν κάποια πράγµατα το αύριο είναι τραγικό. Και 
είναι προοδευτικός ο άντρας µου, αριστερός! Αλλά µέσα του ήξερε ότι θα τα 
φροντίσω». 

Ο «αριστερός» σύζυγός της θέλει να διατηρήσει την εικόνα του προοδευτικού άντρα 
που συµµετέχει στα κοινά του σπιτιού, αλλά µεταθέτοντας αυτές τις υποχρεώσεις του 
για όποτε βολεύει τον ίδιο, ουσιαστικά ακυρώνει τις περισσότερες φορές την πραγµατική 
συµβολή του στην επίλυση των οικογενειακών ζητηµάτων. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνει 
να αποποιηθεί µε έµµεσο τρόπο των ευθυνών του και, συγχρόνως, αποδίδει στη γυναίκα 
του καταναγκαστική συµπεριφορά και υστερία, επειδή εκείνη πιέζεται να κάνει όσα ο ίδιος 
αποποιείται εµµέσως. Στην ουσία η αφηγήτρια µου λέει ότι επειδή ο άντρας της ήξερε ότι 
αν δεν τα κάνει αυτός θα αναγκαστεί να τα κάνει η ίδια, µε τον τρόπο που χειρίζεται την κα-
τάσταση πετυχαίνει να «ξεφύγει» από τις ευθύνες και συγχρόνως να αποδώσει στη στάση 
της γυναίκας του που απαιτεί να γίνουν άµεσα κάποια πράγµατα «υστερική συµπεριφορά».

 Στην ουσία µε τη φράση της «είναι μερικά πράγματα που κανείς δεν τα ομολογεί και δεν 
τα λέει στη θέση της συζήτησης και της αντιπαλότητας» υπαινίσσεται την εξήγηση της συ-
µπεριφοράς του συζύγου της, δηλαδή ο σύζυγός της ξέρει ότι η ίδια είναι ικανή και θα τα 
καταφέρει ακόµα και αν αυτός δεν συµµετέχει, αλλά δεν το παραδέχεται και συγκρούεται 
µαζί της, αποδίδοντάς της υστερική στάση, γιατί δεν µπορεί να περιµένει η αφηγήτρια το 
πότε θα θελήσει ο ίδιος να κάνει όσα πρέπει. Έτσι επειδή οι λεκτικές πρακτικές διαχείρι-
σης των σχέσεων εξουσίας δεν αποδίδουν, φαίνεται ότι καταλήγουν σε διαπληκτισµούς 
και εκνευρισµό. Η αφηγήτρια λοιπόν µου περιγράφει ότι καταφεύγοντας σε µη λεκτικές 
πρακτικές είχε καλύτερα αποτελέσµατα ως προς την ανατροπή των σχέσεων εξουσίας 
µέσα στο σπίτι: «μερικά πράγματα δεν τα λύνει κανείς με το να τα λέει και να τα συζητά-
ει. Τα λύνει μόνο πράττοντας. Πολλές λύσεις δόθηκαν όταν σταμάτησα να μιλάω και έκανα 
πια ό,τι ήθελα και δεν τον υπολόγιζα, αυτό το κατάλαβε αμέσως». Υιοθετώντας νέες µη 
λεκτικές συµπεριφορές η αφηγήτρια ανατρέπει τους συσχετισµούς και συγκροτεί ένα 
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νέο περιβάλλον µε διαφορετικούς «κανόνες παιχνιδιού» στο οποίο έρχεται ο σύζυγος να 
εµπλακεί, όπου και αυτός µε τη σειρά του διαχειρίζεται κάποιους άλλους τρόπους προ-
κειµένου να διατηρήσει τα κεκτηµένα του ή στην καλύτερη περίπτωση να αναθεωρήσει 
την προηγούµενη συµπεριφορά του. Βλέπουµε λοιπόν µια αέναη διαδικασία συγκρότη-
σης και ανασυγκρότησης της «συζυγικής» ταυτότητας µε ό,τι αυτό συνιστά κάθε φορά. Η 
επανάληψη της επιτελεστικότητας µέσα από πράξεις -µιας και όπως µας λέει η ίδια «στα-
µάτησα να µιλάω και έκανα πια ό,τι ήθελα»- διαµορφώνει την έµφυλη υποκειµενικότητα 
της αφηγήτριας µέσα στο πεδίο των συγκρουσιακών σχέσεων εξουσίας. Στο πεδίο των 
συσχετισµών δυνάµεων και σχέσεων εξουσίας υπάρχει µια συνεχής ανακατανοµή της 
εξουσίας, ανατρέποντας τη ροµαντική εικόνα του «σπιτιού ως απάγγειο λιµάνι και ως 
καταφύγιο» που προβάλλεται κοινωνικά. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει την έρευνα στο βαθµό 
που επηρεάζει αρνητικά την ταυτότητα της αφηγήτριας ως γυναίκα-επιστήµονα, µιας και 
της προσθέτει δυσανάλογα πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. 

Η δεύτερη αφηγήτρια, νεότερη κατά τριάντα περίπου χρόνια από την πρώτη, ξεκινά 
γενικεύοντας την άποψή της και θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να τονίσει τον ισχυρισµό 
της, ενώ στη συνέχεια µιλά συγκεκριµένα για την περίπτωση του συζύγου της: 

«Στους άντρες, αυτό πιστεύω, έτσι; και πάµε σε άλλες περιοχές τώρα, εγώ 
πιστεύω ότι αυτό που κάνουνε είναι ότι µπορεί να µην είναι αποµονωµένοι 
(ως στερεότυπη εικόνα του άνδρα επιστήµονα) αλλά αποποιούνται, ρίχνουν 
τα βάρη… στις συντρόφους τους, δηλαδή και αυτό που σας λέω, ότι αν θες 
να κρατήσεις ένα σπίτι, ιδιοµορφία µόνο έτσι θα µπορούσα να το θεωρήσω. 
Όντας γυναίκα, έχοντας αυτή τη θέση (εννοεί στο πανεπιστήµιο) σε σχέση µε 
τον άντρα µου, για παράδειγµα, που έχει ανάλογη θέση και τέτοια θέλοντας 
και µη µου έχουν φορτωθεί ευθύνες, τις οποίες δεν επέλεξα. Τις αναλάµβανα, 
ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος να τις αναλάβω, γιατί ο άλλος, ο άλλος για 
διάφορους λόγους θεώρησε ότι είναι γυναικείες. Αυτό είναι αµείλικτο. Είναι 
κανόνας...» 

Εδώ η αφηγήτρια παίρνει κατά τη γνώµη µου το ρόλο του παθητικού ήρωα της ιστο-
ρίας της και αφήνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον άλλο ήρωα της ιστορίας, στον σύ-
ντροφό της. Ερµηνεύει την παραπάνω στάση των ανδρών ως επιλογή τους που κατάφε-
ραν να την επιβάλουν λεκτικά ή µη λεκτικά, ανταποκρινόµενοι στις κοινωνικές φόρµες 
που νοηµατοδοτούν τον άνδρα-σύντροφο και άνδρα-επιστήµονα. Φαίνεται ότι και η ίδια 
απορεί µε την απόφαση να µείνουν οι γυναίκες (ή µιλώντας για τον εαυτό της) στον οι-
κογενειακό αυτό τρόπο συµβίωσης και να συνεχίσουν να κρατούν το σπιτικό που µπορεί 
να µην τις ικανοποιεί καθόλου και το αποδίδει σε «ιδιοµορφία», πράγµα που σηµαίνει ότι 
χωρίς κίνητρα και ανατροφοδότηση, χωρίς αναγνώριση και κατανόηση, οι γυναίκες (ή 
και η ίδια) –σύµφωνα µε την αφήγησή της- συνεχίζουν να µένουν σε έναν τέτοιο γάµο: 

«Α: Μα το διαχειρίζεσαι µόνη σου (αν δεν είχες σύζυγο). Καλύτερα. Με αυτόν 
τον τρόπο ας πούµε βάζεις κάποιον πάνω στο κεφάλι σου, τον οποίο πρέπει εν 
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δυνάµει να τον έχεις σύντροφο, συναγωνιστή, συν… ό,τι θα ήταν αυτό. Αλλά στην 
ουσία βάζεις κάποιον άλλο που είναι όχι απαραίτητα έτσι, είναι συνοδοιπόρος 
και δεν ξέρω τι άλλο. Και είναι και ανταγωνιστικός περισσότερο». 

Ποια είναι αυτή η κοινωνική ή εσωτερική επιταγή που κρατά γυναίκες µορφωµένες 
και οικονοµικά ανεξάρτητες µέσα σε γάµο που δεν τις ικανοποιεί; Η αφηγήτρια αυτή το 
αποδίδει σε «ιδιοµορφία», τίνος όµως, της ίδιας, των ελληνίδων ή της ελληνικής κοινωνίας; 
Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη στάση της δοµεί την ιστορία της µε βάση την παθητική 
της στάση καθώς εξηγεί ότι της «φορτώθηκαν ευθύνες ενώ δεν το επέλεξε η ίδια» και µάλι-
στα συµπληρώνει ότι αυτό «είναι κανόνας, είναι αμείλικτο», δηλαδή κατά τη γνώµη της συµ-
βαίνει στην πλειοψηφία των σχέσεων και συνεχίζει να υφίσταται όσο αµείλικτο κι αν είναι. 

Στη συνέχεια οργανώνει την αφήγηση δοµώντας ένα µοντέλο-έλληνα άνδρα στο οποίο 
κατατάσσει και το σύζυγό της σε µια προσπάθεια περαιτέρω ερµηνείας της συζυγικής της 
σχέσης. Δίνοντας έµφαση στο γεγονός ότι και η ίδια και ο σύντροφός της είναι καθηγητές 
στο πανεπιστήµιο, άρα περιµένουµε µια ισότιµη σχέση, µου εξηγεί ότι το άλλο µέλος της 
σχέσης αποποιείται πράγµατα και εστιάζεται στην επαγγελµατική-επιστηµονική του ιδιό-
τητα και αν χρειαστεί να επωµιστεί κάποιο καθήκον το κάνει αργά και αναποτελεσµατικά 
ώστε να µην του ζητηθεί να το επαναλάβει. Από την ίδια όµως ο σύντροφός της περιµένει 
να κάνει όλα όσα θεωρεί ο ίδιος «γυναικεία» αλλά και όσα συνεπάγονται από τη δηµιουργία 
σπιτικού παρόλο που δεν είναι «γυναικεία», γιατί, όπως φαίνεται, κατά την γνώµη του όλα 
τα ζητήµατα που αφορούν τον ιδιωτικό βίο οφείλει να τα επωµιστεί η σύντροφός του: 

«…αν βάλεις έναν άντρα και δε θέλει να κάνει κάτι και δε θέλει να σου πει και 
ότι: δεν το κάνω, αλλά δε θέλει να το ξανακάνει, θα το κάνει µε το χειρότερο 
δυνατό τρόπο που µπορεί να το κάνει. Για παράδειγµα, άµα τον βάλω να 
σιδερώσει θα κάνει µια ώρα για να σου σιδερώσει το πουκάµισό του- όχι το 
δικό µου, το δικό του» και µετά συµπληρώνει: «από τη µία αποποιούνται τις… 
γυναικείες δουλειές και από την άλλη, όµως, το αυτοκίνητο αν θα πάει για 
σέρβις, θα σου πουν: «πάν’ το». Ναι θα το πάω. Δε λες πάρε το αυτοκίνητό µου 
για να πάει για σέρβις». 

Βλέπουµε λοιπόν την παθητική στάση που επιλέγει να πάρει η αφηγήτρια σε αυτό 
το σηµείο της ιστορίας της και αποδίδει το χαρακτηρισµό «ανατολίτης» στο µοντέλο του 
έλληνα άνδρα που προσπαθεί να συνθέσει στην ιστορία της, συνδέοντας την υφιστάµενη 
κατάσταση µε κοινωνικές συνθήκες που έχουν τις ρίζες τους πολύ παλιά στην κοινωνική 
ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Είναι σαν να λέει η αφηγήτρια ότι δεν µπορεί να αντιµε-
τωπίσει κάτι που είναι τόσο βαθιά εδραιωµένο στις συνήθειες και τις συνειδήσεις της 
ελληνικής κοινωνίας: 

«Γιατί αυτοί σας είπα… είναι το ανατολίτικο, οι ανατολίτες. Οι ανατολίτες που 
όµως είναι µοντέρνοι σε πράγµατα που πάλι αποποιούνται, εννοώ τις διάφορες 
ευθύνες, δηλαδή είναι το χειρότερο είδος που µπορείς να δεις…γιατί αλλιώς... 
γιατί έχω ακούσει και φίλους και τον άντρα µου και άλλους που λένε ‘Εντάξει, 
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µωρέ και τι κάνει αυτή; Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, δηλαδή κάθεται 
και µεγαλώνει τα παιδιά και έχει πάει 40 χρονών. Δεν έχει δουλέψει στη ζωή 
της. Τι έχει κάνει;’ Για την άλλη που δουλεύει -εγώ για παράδειγµα- τι κάνεις 
εσύ; Το αναγνωρίζει; ‘Εντάξει µωρέ και τι έκανες; Πας στη δουλειά. Εντάξει’». 

Βλέπουµε ότι µέσα από την αφήγησή της παρουσιάζεται µια οπτική του ανατολίτη άν-
δρα απέναντι στους ρόλους που αναλαµβάνουν οι γυναίκες, που από όποια πλευρά κι αν 
σταθούν, όποιο ρόλο και να πάρουν είναι οι χαµένες της ιστορίας. Μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο επιλέγει να τοποθετήσει την προσωπική της ιστορία δίνοντας λίγο-πολύ την αίσθηση 
ότι είναι αναπόφευκτο να ηττηθεί ως γυναίκα στη συνείδηση αυτών των ανδρών, είναι σε 
υποδεέστερη θέση από αυτούς τους άνδρες εκ προοιµίου όλες οι γυναίκες, εργαζόµενες 
και µη. Στη δεύτερη λοιπόν αφήγηση βλέπουµε ότι οι λεκτικοί και µη λεκτικοί µηχανισµοί 
που κινούν τα άτοµα προκειµένου να επιδιώξουν την επικράτησή τους στο πλέγµα των 
σχέσεων εξουσίας, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ερµηνευτικό πεδίο κοινωνικών σχέσε-
ων που εγκλωβίζουν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας στους κοινωνικούς τους ρόλους. 
Στην ιστορία αυτή που αναπαράγει τα κοινωνικά πρότυπα φαίνεται ότι η αφηγήτρια συµ-
µετέχει παθητικά και αναπόδραστα από το ρόλο που της έχουν επιβάλλει να παίξει. 

Παρόλο που όπως ειπώθηκε παραπάνω η δεύτερη αφηγήτρια ανήκει στην επόµενη 
γενιά σε σχέση µε την πρώτη αφηγήτρια, βλέπουµε ότι η πρώτη αφηγήτρια λειτουργεί 
µέσα στην αφήγηση ως φορέας δράσης του εαυτού της και ενεργοποιείται έτσι ώστε 
να καθορίσει το είδος της σχέσης που θέλει –χωρίς να φτάσει στο σηµείο να τη διαλύ-
σει– ενώ η δεύτερη αφηγήτρια νεότερη και χωρίς παιδιά προβάλλει ένα αφηγηµατικό 
υποκείµενο που υποτάσσεται στην εξωτερικά επιβαλλόµενη ανδρική κυριαρχία χωρίς 
να δίνει στον εαυτό της περιθώρια για εναλλακτικές λύσεις. Τόσο όµως ο αριστερός όσο 
και ο ανατολίτης σύζυγος στερούν από τις συζύγους τους την έµπρακτη συµπαράσταση 
που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική τους εργασία, µε αποτέλεσµα να 
καταβάλουν πολύ περισσότερο κόπο για να τα καταφέρουν στην επαγγελµατική τους 
πορεία. Οι αφηγήτριες, τέλος, µέσα από όσα λένε επιβεβαιώνουν και εντείνουν την πε-
ποίθησή µας ότι περνώντας η θεωρία και η έρευνα από το υποκείµενο στα υποκείµενα, 
µας ξεδιπλώνεται η διαφορετικότητα κατά τις πολλαπλές ανασυγκροτήσεις της υποκει-
µενικότητας των γυναικών επιστηµόνων.

Υποσημειώσεις 
1.  Το άτοµο, λοιπόν, γίνεται υποκείµενο κάποιου άλλου όταν καθυποτάσσεται στην εξουσία του και 

αυτή η διεργασία λέγεται υποκειμενοποίηση. βλέπε P. Rabinow, The Foucault Reader, σ. 11.  
Αναλογικά εισάγεται και ο όρος εµφυλοποίηση, που σηµαίνει τη διαδικασία καθυπόταξης του 
υποκειµένου στην εξουσία ενός άλλου υποκειµένου λόγω του φύλου του, διαδικασία που 
συντελείται στο εσωτερικό του λόγου και της εξουσίας, βλέπε J. Butler, The Psychic Life of Power. 
Theories in Subjection, 5, 91. 

158 Changing Worlds & Signs of the Times



Αναφορές
Αθανασίου, Α. (Επιµ.) (2006). Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική (Π. Μαρκέτου, Μ. 

Μηλιώρη, & Α. Τσενέκης µτφρ.) Αθήνα: Νήσος.
Μαραγκουδάκη, Ε. (2008). Γυναίκες πανεπιστηµιακοί: Εξελίξεις και σταθερότητες της θέσης 

τους στον ακαδηµαϊκό χώρο. Στο Θεοπούλα Καστράνη (Επιµ.) Πρακτικά συνεδρίου 
‘ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ’: Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, σ. 239-269. Θεσαλονίκη: Α.Π.Θ.

Butler, J. (2009). Αναταραχή φύλου: Φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας (Γ. Καράµπελας 
µτφρ., Β. Καντσά επιµ.). Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

European Commission (2009). She figures 2009: Statistics and indicators on gender equality in 
Science. Luxembourg: European Communities.

European Commission (2012). Meta-analysis of gender and science research: A synthesis report. 
Ανακτήθηκε από http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/
meta-analysis-of-gender-and-science-research-synthesis-report.pdf

Stanton, Domna (1987). Autogynography: Is the subject different? Στο Domna Stanton (ed.) The 
female autograph: Theory and practice of autobiography from the tenth to the twentieth 
century, p. 3-20. Chicago and London: The University of Chicago Press.

159Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



Keywords 

 December of 2008 , print multisemiotic media discourse , ideology , power 

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 ‘Elefth-
erotypia’ and ‘I Kathimerini’ during the period 08-22/12/2008. Through the establish-
ment of a multimodal framework that draws on different approaches we aim to de-
construct 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.
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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. Εστιά-
ζοντας στη µελέτη του πολυσηµικού λόγου των πρωτοσέλιδων των εφηµερίδων, ισχυρι-
ζόµαστε 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 προε-
κτάσεις και νοηµατοδότηση» (Ψύλλα, 2010, σ. 24). Μετάφραση µέσω της οποίας επιχει-
ρείται 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 συ-
ζήτηση που διεξάγεται στο δημόσιο χώρο.

Τα ΜΜΕ και ειδικότερα ο έντυπος λόγος, στον οποίο εστιάζεται η ανάλυσή µας, γίνο-
νται αντιληπτά ταυτόχρονα ως φορείς και κοινότητες λόγου1. 

Η δράση τους ως φορείς λόγου επιχειρεί να διεµβολίσει τις αντίθετες οπτικές, εµπλέ-
κοντάς 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 εκ-
φερόµενο λόγο. Ο έντυπος λόγος επιχειρεί να κατασκευάσει λεκτικά ένα νέο ιδεολογικο-
ποιημένο 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 υπη-
ρετεί 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 διεπιστημονικό-
τητα2, «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 κοινωνικοπο-
λιτικές παραµέτρους κατά την µελέτη και ανάλυσή ενός γεγονότος, ενώ, ταυτοχρόνως, 
η λεκτική κατασκευή του «Δεκέµβρη» δηµιουργεί την ανάγκη µεθοδευµένης αποδό-
µησης της. 

Αξιοποιούµε, έτσι, το ρεύµα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ) και την προβλη-
µατική 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 µετα-
ξύ 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 αναπτύσσο-
νται στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας σαν ιδιαίτερη έκφανση αυτής.

Η αναλυτική απόπειρα

Με τις παραπάνω προκείµενες µελετάµε στα πρωτοσέλιδα: λέξεις, ονοµατικούς-ρηµα-
τικούς 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 έκρη-
ξης στην οποία η νεολαία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο µε ποικιλία µορφών δράσης και 
µε στόχο την αποκατάσταση αδικιών. Οι αξιολογικοί χαρακτηρισµοί «ξέσπασµα», «ξε-
σηκωµός», «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», συλλα-
λητήριο», «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» νο-
ηµατοδοτώντας αρνητικά τα γεγονότα. Η συγκεκριµένη επιλογή, στόχο έχει να διαµορ-
φώσει µια νοηµατική ενότητα που ενσωµατώνει τους αναγνώστες που διαφωνούν µε 
την κυρίαρχη κατασκευή της. Αναφορικά µε το κράτος και την κυβέρνηση, η Ελευθερο-
τυπία 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-κα-
ταστάσεις µειωµένης σοβαρότητας. Προβαίνει στην αρνητική κρίση της αστυνοµίας ως 
µηχανισµού, αλλά και της ενέργειας του ειδικού φρουρού. Η µείξη µεταφορών «Ζητά-
δων», «πιστολέρο» και κυριολεκτικών χρήσεων των λέξεων «αστυνοµικός», «αστυνο-
µία», «ΜΑΤ», «ειδικός φρουρός», αλλά και η µετωνυµική αναφορά «σφαίρα-φυτίλι» συ-
γκροτούν 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 αφή-
νοντας 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 κοινω-
νικής έκρηξης. Εκπρόσωποι του εργατικού κινήµατος και νεολαία αποτελούν υποκεί-
µενα 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. Πρό-
σφεραν 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 ανα-
δεικνύει σε σηµαίνουσα την αναφορά σε πράξεις «αντισυµβατικού» χαρακτήρα. Το ση-
µαντικό 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 εγκόλ-
πωση των αναγνωστών που βλέπουν κριτικά την κατασκευή της Ελευθεροτυπίας. Στην 
δεύτερη περίπτωση, η κατασκευή αποδίδεται ευθέως στην κυβέρνηση. Μέσω αυτής δη-
λώνεται υπόρρητα ότι η θετικά νοηµατοδοτηµένη δράση επιχειρείται να σπιλωθεί από 
την αρνητικά χαρακτηρισµένη κυβέρνηση. Εµφανίζει την αστυνοµία σε ρόλο υποκειµέ-
νου 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 πυρο-
δότη της έκρηξης, καθώς µέσω της µετωνυµικής χρήσης του υποκειµένου «σφαίρα-φυ-
τίλι» στην φράση «Σφαίρα- φυτίλι στην έκρηξη», υπονοείται ο αστυνοµικός-αφορµή του 
ξεσπάσµατος. Αναφορικά µε το κράτος και την κυβέρνηση, η Ελευθεροτυπία κατασκευ-
άζει την εικόνα µιας κυβέρνησης αµήχανης και ανίκανης. Οι προτασιακές και φραστικές 
ενότητες στις οποίες κράτος, κυβέρνηση ή ο τότε πρωθυπουργός κατέχουν ρόλο υπο-
κειµένου «Ακυβέρνητη Πολιτεία», «Ο Καραµανλής τρέχει στους πολιτικούς αρχηγούς» 
«Η κυβέρνηση σε λήθαργο» «ο Καραµανλής αλλού» «Στον αέρα Καραµανλής – Οικονο-
µία», 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 πρωθυ-
πουργός κατέχει ρόλο υποκειµένου στην φράση «Ο Καραµανλής στο στόχαστρο Υπουρ-
γών 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 εγκατα-
λείψει 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 Ελευθε-
ροτυπία 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…
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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 µεµονω-
µένο 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» κατασκευάζο-
ντας τη συµµετοχής της στο ‘κινηµατικό στρατόπεδο’.

Στο επίπεδο του συνολικού πρωτοσέλιδου οι δρώντες, έχουν πάντα εµφανή τα πρό-
σωπά τους, επιδεικνύοντας συλλογική συµπεριφορά (08,09,11/12), δείγµα αφενός του 
νόµιµου-δίκαιου αναβρασµού, της µαζικότητας του αναβρασµού, αλλά και της συλλογι-
κής 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 µέ-
ρες 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 ιδεολογικοπο-
λιτική οπτική τη δράση που διεξάγεται, αλλά και να αναδειχθεί ως µετέχον αυτής επι-
χειρώντας 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 πα-
ραπέµπουν 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 οµαλό-
τητα 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 κρα-
τικός 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 15χρο-
νο 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 κοινω-
νικά αίτια. Η χρήση των ονοµατικών τύπων δεν παρεκλίνει κατασκευάζοντας µια ενότητα 
γεγονότων µε στόχο τη βίαιη κοινωνική αναταραχή «βια», «ταραχές». Μάλιστα, πολιτικο-
ποιεί την εικόνα της βίαιης ταραχής δείχνοντάς την να στρέφεται εναντίον της δηµοκρα-
τίας 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 αστυ-
νοµία. 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, αντικοινω-
νικής διεργασίας. Οι αρνητικές νοηµατικά λέξεις που χρησιµοποιούνται, αναλαµβάνουν 
ρόλο υποκειµένου εναντίον του κοινωνικού συνόλου, του οικονοµικού και πολιτικού συ-
στήµατος 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 τα-
ραχές 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 νο-
ηµατοδοτηµένες 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». Κατασκευ-
άζεται έτσι µια εικόνα ασάφειας ακόµη και για την πράξη του ειδικού φρουρού και, ταυτό-
χρονα, 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-α-
νίκανη 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 ανα-
λαµβάνουν 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 ουδε-
τερότητα αναφορικά µε την αστυνοµία ενισχύει τη συνολική κατασκευή της.

Τέλος, στο συνολικό πρωτοσέλιδο οι δρώντες εµφανίζονται είτε µε καλυµµένα τα πρό-
σωπά τους (κουκουλοφόροι) στο φόντο φλεγόµενου τοπίου (09,10,19/12) είτε αποτελώ-
ντας 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 κατα-
σκευή 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 οπτι-
κής εµφάνισης του Πρωθυπουργού, στο φόντο της -κατασκευασµένης λεκτικά- αντιδηµο-
κρατικής 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, υπο-
βαθµίζονται 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 αυ-
τού 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 διαχρονι-
κά 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 αδυ-
ναµία του να ενσωµατώσει την κοινωνική οργή.

Στον αντίποδα, η Καθημερινή διαµορφώνει την εικόνα ενός άλλογου ή υποκινούµε-
νου συµβάντος χωρίς κοινωνικό υπόβαθρο και αίτια, που στόχο έχει να αποσταθεροποι-
ήσει την κοινωνικοπολιτική οµαλότητα και την οικονοµία. Η κυβέρνηση κατασκευάζεται, 
αρχικά, ως απούσα και αδύναµη να αποκαταστήσει την οµαλότητα χάριν της απρόσκο-
πτης οικονοµικής δραστηριότητας και ανάπτυξης. Η αναπαράσταση αυτή έρχεται να συ-
µπληρωθεί 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 νο-
ηµατικά 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 αναφο-
ρικά µε την αφορµή του ξεσπάσµατος.

Η προσέγγιση της κριτικής ανάλυσης του πολυσηµικού έντυπου λόγου, µας επιτρέ-
πει 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.  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. 
2.  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), interdiscipli-
narity (Wodak & Weiss, 2003). Για µια συνοπτική παρουσίαση, πρβλ. van Leeuwen, 2005.

3.  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.

4.  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.

5.  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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Abstract
Unjust speech’ and racist practices are reflected on the disparagement of minorities. 
Even the notion of interculturalism may be used by the white bourgeois culture as a 
vehicle for discriminations, exclusion and social inequalities, although it appears as 
a vehicle for the formulation of ethnic identity. One such example to be analyzed is 
the constructed accusation by the press that asylum seekers in Australia throw their 
children in the sea in order to achieve their goal through the mobilization of state res-
cue teams. A second example is the reception of the new refugees who arrived in the 
Greek town of Volos on the 7th of November, 2007, as this was portrayed in the local 
press. Newspapers, as multimodal multisemiotic texts, constitute remarkable loci of 
nationalist and racist speech (re)production. For construction of each article semiotic 
tools, such as framing and intro/cross-textualisation, are used. The prime signaling 
produces certain options of framing and reframing of an event, every time it is project-
ed by public and media discourses.
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Μετανάστες και έννομη φυσική και συμβολική βία

Η µετανάστευση είναι έννοια διαφορετική από την εθελούσια κινητικότητα ανά τον 
κόσµο και την αποδοχή των πολιτισµών ως συνόλων, την επιλογή κάποιου να ζει στο 
εξωτερικό για ένα χρονικό διάστηµα και τη δυνατότητά του να γυρίσει πίσω όποτε διευ-
κολύνεται, να πειραµατιστεί, να είναι ανοιχτός σε νέες εµπειρίες, µετακινούµενος όπου 
τον ευχαριστεί (Hannerz, 2002, σσ. 102-104, 106). Η αναγκαστική µετακίνηση οφείλεται 
στις διώξεις, στον πόλεµο, στην καταστροφή περιοχών και στη φτώχεια. Στις αναπτυγ-
µένες χώρες υποδοχής µεταναστών, παρόλο που τα πολιτικά κόµµατα αποφεύγουν το 
ρατσιστικό λόγο, δεν εκλείπουν αρνητικές ιδέες περί φυλετικών διαφορών, ιδίως κατά 
τις προεκλογικές εκστρατείες (Pitcher, 2006, σ. 535), πόσο µάλλον σε περιόδους πολι-
τικών δολοφονιών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι µετανάστες αισθάνονται ακόµη πιο 
ανασφαλείς, φοβούµενοι για το µέλλον τους στη χώρα υποδοχής, µια και οι διενέξεις 
θα στραφούν εναντίον τους (Pantti & van Zoonen, 2006, σ. 219). Ο ‘άδικος λόγος’ και 
οι ρατσιστικές πρακτικές συνίστανται στο διασυρµό των µειονοτήτων (Cover, 2002, σ. 
270), στη φθηνή εργασία, στην εκµετάλλευση των προκαταλήψεων της κοινής γνώ-
µης, στην καταστολή µε την κατασκευή κρίσεων, µε κυρίαρχες την εγκληµατικότητα 
και τροµοκρατία (Pitcher, 2006, σ. 537), στην προσδοκία των γηγενών να σκέπτονται 
οι ξένοι όπως σκέπτονται οι ίδιοι (Pitcher, 2006, σσ. 539, 540), στο λόγο περί διαφορε-
τικών παραδόσεων και κουλτούρας, περί µεταδοτικών ασθενειών, στην απαίτηση των 
γηγενών για σκληρή δουλειά από τους µετανάστες, έστω στα θετικά σχόλια που όµως 
συνοδεύονται µε ένα ‘αλλά’ (Pitcher, 2006, σσ. 540, 541). Η διαφορετικότητα θεωρείται 
‘εξωτική’ και ο µη ευρωπαίος ως ‘άλλος’ (Birch, 2000, σ. 143). Ο φόβος και η ανασφά-
λεια προβάλλονται από την επίσηµη αρχή ως γνώρισµα των πολιτών, ακριβώς για να 
τους τα µεταδώσει (Pitcher, 2006, σ. 546).

Η επίκληση της πολυπολιτισµικής πολιτείας υποκρύπτει ακόµα και την αποτυχία µας 
να αντιληφθούµε την πραγµατικότητα του ρατσισµού (Pitcher, 2006, σ. 549). Η επίσηµη 
άρνηση της ύπαρξης του ρατσιστικού φαινοµένου σηµαίνει ότι οι αρχές –που άλλωστε 
το παράγουν και το αναπαράγουν– δεν προτίθενται και να το εξαλείψουν (Pitcher, 2006, 
σ. 536). Η αποκήρυξη του ρατσισµού δεν είναι παρά µια απλή –και σκόπιµη– άρνηση της 
παραδοχής ότι αυτός υφίσταται (Pitcher, 2006, σ. 549). Ακόµα και ο πολυπολιτισµικός 
λόγος, εστιασµένος στον πολιτισµικό πλουραλισµό και στη διαφορετικότητα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τη λευκή αστική κουλτούρα ως µηχανισµός διαιώνισης ρατσιστικών 
λόγων και πρακτικών (Pitcher, 2006, σ. 538), να αποτελέσει όχηµα για διακρίσεις, απο-
κλεισµούς και κοινωνικές ανισότητες, από τη µια πλευρά, παρόλο που φαίνεται όχηµα για 
τη διαµόρφωση της ταυτότητας της εθνοτικής οµάδας, από την άλλη (Pitcher, 2006, σσ. 
544-546). Για παράδειγµα, η φιλελεύθερη αντίληψη τονίζει την υπέρβαση του ρατσισµού 
και το άτοπον της φυλετικής διαφοράς, θεωρεί τον ρατσισµό ως µεµονωµένο κοινωνικό 
γεγονός και πρεσβεύει ότι οι ρατσιστικές πεποιθήσεις συνδέονται απλώς µε την ανθρώ-
πινη κακία (Pitcher, 2006, σσ. 536, 537). Κι όµως, όλη αυτή η ρητορική είναι υποκριτική, 
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διότι ο ρατσισµός των πολιτικών υποκρύπτεται σε δηλώσεις, όπως «δικαιοσύνη για τους 
σκληρά εργαζόµενους φορολογούµενους», «δικαιοσύνη για όσους πραγµατικά χρειάζο-
νται άσυλο και χρησιµοποιούν τα σωστά κανάλια γι’ αυτό», «δικαιοσύνη για τους µετανά-
στες που συνεισφέρουν τα µέγιστα στην εθνική οικονοµία». Αυτό το ‘δίκαιο’ σύστηµα θα 
διώξει όσους δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Μάλιστα, «αυτή η παραδοσιακή 
ανεκτικότητα απειλείται απ’ όσους έρχονται και ζουν εδώ παράνοµα, παραβιάζοντας τους 
κανονισµούς µας και καταχρώµενοι τη φιλοξενία µας». Έτσι, «οι ανεπιθύµητοι παράνοµοι 
καθίστανται εκµεταλλευτές της έµφυτης γενναιοδωρίας, ανεκτικότητας και µετριοπάθει-
ας του λαού» (Pitcher, 2006, σσ. 543, 544).

Πρόκειται για δυισµό ανάµεσα στο ‘εµείς’ και ‘εκείνοι’, που συνιστά µορφή συµβολικής 
βίας, για τη θέση περί ενσωµάτωσης των µειονοτήτων στο έθνος, για τη διάκριση των µε-
ταναστών σε πειθήνιους παλιούς και απειλητικούς νεοφερµένους (Pitcher, 2006, σ. 544). 
Στόχος είναι ο περιορισµός της µετανάστευσης (Pitcher, 2006, σσ. 540, 541), ο έλεγχος 
και η εκµετάλλευση των ανθρώπων. Συγκεκριµένα, πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, 
στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονοµίας, και παρά τις επιµέρους διαφορές στα πολιτικά 
προγράµµατα και στη ζήτηση εργατικού δυναµικού, είναι η κατάργηση του δικαιώµατος 
των προσφύγων για µόνιµη εγκατάσταση, η αύξηση της ποινικής κράτησης, η ετικετοποί-
ηση των απορριφθέντων υποψηφίων για πολιτικό άσυλο, η αποτροπή της µετανάστευσης 
µη Ευρωπαίων εργαζοµένων µε χαµηλά προσόντα. Οι κυβερνήτες προβάλλουν το ρατσι-
σµό ως ανταπόκριση του οργανισµού σε µια εξωτερική απειλή που ενισχύεται από την 
ανεκτικότητα, οπότε οι περιορισµοί προβάλλονται ως αναγκαίοι για το καλό των κατοίκων 
της πολυπολιτισµικής χώρας. Συνεπώς, διάχυτη είναι η αίσθηση ότι µετανάστες και πρό-
σφυγες απειλούν την κοινωνική ισορροπία και σταθερότητα (Pitcher, 2006, σσ. 545-546). 
Ακόµα και ο δηµόσιος αντιρατσιστικός λόγος επιβάλλεται µάλλον ως µέρος της ‘πολιτι-
κής ορθότητας’ και ‘πολιτικής ορθοδοξίας’ και χρησιµοποιείται για να καλύψει ρατσιστικές 
αντιλήψεις που εδράζονται στην ιδιωτική ζωή (Pitcher, 2006, σ. 539).1

Το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα ως μέρος των κοινωνικών κινημάτων

Κατά την Mouffe (Birch, 2000, σ. 147), η δηµοκρατία των αστικών κοινωνιών εµπεριέχει 
τη συναίνεση και κατ’ επέκταση την απάθεια, που επιτρέπει την αποµόνωση οµάδων 
χαµηλού status και τον εξοβελισµό τους από την πολιτική κοινότητα. Πολύ δε περισ-
σότερο, στηρίζεται στην αποδυνάµωση του ρόλου του πολίτη, στην εκµετάλλευση της 
εργασίας, στη διαφοροποίησή της ανάλογα µε τη φυλή, το έθνος, το φύλο, στη φτώχεια 
των µαζών παγκοσµίως και στην elite εντός των κυρίαρχων εθνών. Αυτό καταργεί τον 
πλουραλισµό (Birch, 2000, σ. 146). Εξάλλου, οι χώρες µε λευκούς πληθυσµούς προ-
βαίνουν σε φυλετικές διακρίσεις, κυρίως µέσα από την ακροδεξιά ιδεολογία, για να δι-
ατηρήσουν τα φυλετικά τους χαρακτηριστικά. Η λευκότητα, που ορίζει και αξιολογεί το 
χρώµα, είναι ηγεµονική. Όµως αυτή η λευκότητα της λευκής φυλής είναι σχετική, µια 
και κάθε δέρµα έχει διαφορετική απόχρωση από τα άλλα, ακόµα και η λευκότητα των 
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βορειοευρωπαίων. Σήµερα µάλιστα γίνονται ολοένα και πιο αισθητές οι εθνοτικές επι-
µειξίες και οι χρωµατικές ποικιλότητες (Pugliese, 2002, σσ. 153, 165).

Το αντιρατσιστικό κίνηµα, όπως νωρίτερα το φεµινιστικό, έχει πετύχει µε τον αγώνα 
του να καταστήσει τη ρατσιστική αντίληψη κοινωνικά µη αποδεκτή και τα αιτήµατά του 
έχουν ενσωµατωθεί, ως ένα βαθµό, στις δοµές του κράτους, των ΜΜΕ και της κοινωνίας 
των πολιτών (Pitcher, 2006, σ. 536). Άλλοι ονειρεύονται έναν κόσµο όπου οι διαφορε-
τικότητες δεν ανταγωνίζονται για την κυριαρχία και άλλοι αντιπροτείνουν την κοινωνική 
σύγκρουση ως τη µόνη διέξοδο στις οικονοµικοπολιτικά κυρίαρχες χώρες, για να ακου-
στούν ελεύθερα οι διαφορετικές φωνές (Birch, 2000, σ. 145). Ο αγώνας για την προβο-
λή της φωνής των πολιτισµών είναι αγώνας για την εγκαθίδρυση ‘αληθειών’ για τους 
πολιτισµούς, την εγκυρότητα των οποίων αρνήθηκαν οι κυρίαρχοι πολιτισµοί. Οι αλή-
θειες αυτές είναι η πολιτισµική ταυτότητα, η αναγνώριση των πολιτισµών και η ενεργός 
συµµετοχή τους σε έναν πλουραλιστικό πολυπολιτισµό. Η ανάδειξη της ταυτότητας δεν 
συνιστά µόνον την ανάδειξη των ιδεών αλλά και την κοινωνική δράση των ανθρώπων 
(Birch, 2000, σ. 144).

Το πλαίσιο της σημειωτικής προσέγγισης και της φιλοσοφίας της γλώσσας

Εκτός από τις παραπάνω εκφάνσεις του προφορικού ρατσιστικού λόγου στη σύγχρονη 
δηµόσια σκηνή αλλά και στη διαπροσωπική επικοινωνία στις προηγµένες χώρες, θα ανα-
λυθεί παράδειγµα γραπτού ρατσιστικού λόγου σε άρθρα αυστραλιανών εφηµερίδων, µε 
τη σηµειωτική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, στην Macken-Horarick παρουσιάζεται παρά-
δειγµα κατασκευασµένης κατηγορίας ότι οι αιτούντες πολιτικό άσυλο ρίχνουν τα παιδιά 
τους στη θάλασσα, για να επιτύχουν το σκοπό τους, δηλαδή την κινητοποίηση των σω-
στικών συνεργείων. Το κείµενο, που παραποιεί τα πραγµατικά γεγονότα, γράφεται εκ των 
υστέρων, υπακούοντας στην αναπλαισιωμένη εικόνα.2 Δεύτερο παράδειγµα, που αναλύ-
εται εδώ για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου, θα αποτελέσει η 
υποδοχή που επεφύλαξαν οι εφηµερίδες του Βόλου στην άφιξη νέων προσφύγων στην 
πόλη στις 7/11/2007.

Οι Gomes, Álvaro, & Costa Pereira, Duarte (1992: 93) θέτουν τα κριτήρια της υπερ-
κειµενικής σηµειωτικής, ορίζοντας το κείµενο όχι µόνον ως ακολουθία προτάσεων και 
γλωσσικό σηµείο αλλά και ως επικοινωνιακή ενότητα, πλαίσιο µε τις εσωτερικές του 
σχέσεις και προϊόν δραστηριότητας. Εκφέροντας µάλιστα φράσεις δεν κοινοποιούµε 
απλώς τις σκέψεις µας, αλλά προστάζουµε, παρακαλούµε, ευχόµαστε, εφιστούµε την 
προσοχή κλπ. (Πατέλλη, 1991, σ. 18), επιτελούµε πράξεις, πχ. λέγοντας «η καρέκλα είναι 
σπασµένη» προειδοποιούµε κάποιον να µην καθήσει ή τον µαλώνουµε ή διαπραγµατευ-
όµαστε την τιµή της. Τη θέση αυτή υποστηρίζουν ο ύστερος Wittgenstein, ο Austin, ο 
Searle (Πατέλλη, 1991, σ. 17).

Προς επίρρωση των παραπάνω, η λειτουργική γραµµατική του Halliday στηρίζεται 
στις κοινωνικές πραγµατικότητες και µας εξηγεί πώς κοινωνικές πρακτικές, προφορικές, 
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γραπτές, πολυσηµειωτικές µετατρέπονται σε κοινωνική ανάλυση λόγου (discourse) σε 
ειδικά κοινωνικά πλαίσια (Macken-Horarick, 2003, σσ. 283-284). Τα σηµειωτικά εργα-
λεία µπορούν να εφαρµοστούν σε λεκτικά και µη λεκτικά ‘κείµενα’, ενώ ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον αποτελούν µελέτες της εικόνας, του ήχου, της κίνησης, της δράσης µέσα από 
CD-rom και το διαδίκτυο, το σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα, ακόµα και τις παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις (Macken-Horarick, 2003, σσ. 284, 300).

Σημειωτική του ρατσισμού: ένα παράδειγμα από τις αυστραλιανές εφημερίδες

Οι εφηµερίδες, ως πολυτροπικά πολυσηµειωτικά κείµενα, αποτελούν σηµαντικούς τό-
πους (ανα)παραγωγής του εθνικιστικού και ρατσιστικού λόγου (Macken-Horarick, 2003, 
σ. 283). Συµβάντα γίνονται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης από τα ΜΜΕ, τις κυβερ-
νήσεις, τα κόµµατα ενόψει εκλογών (Macken-Horarick, 2003, σ. 286). Όταν οι επίσηµες 
αρχές καλούν τους πολίτες να τεθούν σε επιφυλακή για το ενδεχόµενο τροµοκρατικών 
απειλών, οι ίδιες χρησιµοποιούν αυτή την προειδοποίηση για να ακολουθήσουν επιθε-
τική στάση απέναντι στους αιτούντες πολιτικό άσυλο. Άλλα ιδεολογήµατα ή προσχήµατα 
είναι η προστασία των συνόρων, οι κατηγορίες που απαγγέλλονται στους αιτούντες πολι-
τικό άσυλο ότι µετέρχονται αθέµιτων µέσων, προκειµένου οι ίδιοι να εξυπηρετηθούν, και 
η διάσταση που δίνουν τα ΜΜΕ στα ‘προσφυγόπουλα στη θάλασσα’, µε τη χρήση:

• κύριου άρθρου και πρωτοσέλιδων άρθρων,
• αφήγησης και συνεντεύξεων σε ρεπορτάζ,
• φωτογραφιών, εικόνων (Macken-Horarick, 2003, σσ. 284-285, 287, 300).

Αυτά τα πολυτροπικά κείµενα εστιάζουν όχι τόσο στην εσωτερική δοµή της ιστορί-
ας όσο στις στρατηγικές λόγου και εικόνας (Macken-Horarick, 2003, σ. 285). Ο έµµεσα 
ρατσιστικός λόγος, ο υπαινικτικός είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά ρατσιστικός, και δια-
τηρείται στη µνήµη του αναγνώστη της εφηµερίδας, αν εξετάσουµε ένα ρεπορτάζ πολυ-
σηµειωτικά: τίτλος πχ. «Η κακούργα θάλασσα» παρά «Ο κακούργος πρόσφυγας»3, µαζί 
µε τα παρεπόµενά του: υπότιτλος, κείµενο, περιεχόµενο της φωτογραφίας, πλαίσιο της 
φωτογραφίας, λεζάντα, δοµή του ρεπορτάζ (Macken-Horarick, 2003, σ. 292). Τα γεγονό-
τα παραποιούνται µε:

• την προσθήκη λέξεων,
• την αφαίρεση λέξεων,
• την παρερµηνεία ακόµη και φωτογραφικών στιγµιότυπων που εύκολα δια-
τηρούνται στη µνήµη ως µεταµήνυµα και ‘απόδειξη’ του γεγονότος (Macken-
Horarick, 2003, σσ. 287, 289).

Για την κατασκευή του άρθρου χρησιµοποιούνται σηµειωτικά εργαλεία όπως: α) 
πλαισίωση, µε την έννοια ότι κείµενο-α ή/και εικόνα-ες σκόπιµα αποµονώνονται µεταξύ 
τους ή αλληλεπιδρούν, εικονοποιώντας την οπτική αναπαράσταση και β) ενδο/δια-κει-
μενικότητα, µε την έννοια ότι κείµενο ή/και εικόνα ενσωµατώνονται σε άλλα (Macken-
Horarick, 2003, σ. 288). Το µήνυµα συνδέεται µε την πηγή, η οποία προβάλλεται ως κάτι 
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προφανές σε όλους, ως τεκµήριο (Macken-Horarick, 2003, σσ. 290, 293). Ακόµα και η 
λήψη φωτογραφιών είναι σκόπιµη, επειδή επιλέγεται το πλαίσιό τους και επειδή κάθε 
ανοικτή ερµηνεία τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση ρατσιστικού λόγου. Οι 
επιλεγµένες φωτογραφίες µπορούν να αναπλαισιωθούν από τον ειδησεογραφικό λόγο 
(Macken-Horarick, 2003, σσ. 290-291).

Οι φωτογραφίες δίνουν την εντύπωση αυτού που φυσικά συνέβη –µια και πιστεύουµε 
αυτό που βλέπουµε– και συµβιώνουν µε το κείµενο, βρίσκονται όµως στο επίκεντρο 
της προσοχής. Από το κείµενο λείπουν οι πραγµατικές αιτίες του συµβάντος, πιθανοί 
υπαίτιοι κλπ. Μάλιστα, µια ιστορία δεν θα ήταν άξια µνείας χωρίς την εικόνα. Η παράθε-
ση των φωτογραφιών είναι σκόπιµη, για την πρόκληση ξενοφοβικών αισθηµάτων στον 
πληθυσµό και τη λήψη µέτρων από τις επίσηµες αρχές (Macken-Horarick, 2003, σσ. 293, 
296). Κατά την προβολή του συµβάντος, ακόµα και οι φωτογραφίες απο-πλαισιώνονται 
ή ανα-πλαισιώνονται. Υπάρχουν µάλιστα και περιπτώσεις, κατά τις οποίες η φωτογραφία 
δεν είναι παρά µέρος ενός άνωθεν οργανωµένου, συγκεκριµένου σχεδίου, ενώ το γε-
γονός δεν υπήρξε ποτέ. Η αναπλαισίωση της εικόνας αλλάζει τη σηµασία –κυριολεκτική, 
συµβολική, ηθική– του κεντρικού µηνύµατος της είδησης. Η ίδια φωτογραφία µπορεί να 
έχει διαφορετική λεζάντα –άρα να ερµηνεύεται διαφορετικά– προεκλογικά και µετεκλο-
γικά (Macken-Horarick, 2003, σσ. 294-296).

Η συγκεκριµένη αποτύπωση του γεγονότος σηµατοδοτεί το πλαίσιό του, ενώ η συγκε-
κριµένη καταγραφή του προσδίδει συγκεκριµένη φωνή στο γεγονός, µέσα από πράξεις 
λόγου συγκεκριµένου είδους. Έτσι, το ίδιο το γεγονός είναι δευτερεύον, σε σύγκριση µε την 
πρωτεύουσα σηµατοδότηση της φωνής του από τον παρατηρητή. Η πρωτεύουσα σηµατο-
δότηση παράγει συγκεκριµένες πλαισιώσεις και αναπλαισιώσεις του γεγονότος, κάθε φορά 
που προβάλλεται στον δηµόσιο λόγο και στον λόγο των ΜΜΕ. Περιλαµβάνει τρία στάδια:

• τα στοιχεία του γεγονότος, όπως παρουσιάζονται, 
• την κατάδειξη του γεγονότος ως εθνικού σκανδάλου, µε την αναπλαισίωση 
της υπόθεσης και την απόδοση νέας φωνής σ’ αυτήν (re-framing, re-voicing), 
την αποσύνδεση δηλαδή του γεγονότος από την πρωταρχική του πηγή, ώστε 
να επιτρέπει την προβολή θετικών και αρνητικών αξιολογήσεων δύναµης, και 
συγκεκριµένα µε την αυξοµείωση των διαστάσεων της φωτογραφίας, την αλ-
λαγή λήψης, τη σκόπιµη εστίαση στη λεπτοµέρεια και όχι στο όλον, την αντικα-
τάσταση της λεζάντας, δηλαδή µε τα φωτογραφικά τρικ που είχε επισηµάνει ο 
Barthes (Macken-Horarick, 2003, σ. 292), µαζί µε τα κειµενικά τρικ4,
• τη νέα αναπλαισίωση –πιθανόν και την αποκατάσταση– της πραγµατικότητας, µε 
νέες φωτογραφίες και κείµενα, µετά την επίτευξη του σκοπού της διαστρέβλωσης 
(Macken-Horarick, 2003, σ. 297). Το πολυσηµειωτικό κείµενο γράφεται εκ των 
υστέρων, υπακούοντας στην εικόνα και γενικότερα σε διαφορετικές πηγές που 
αλληλεπιδρούν και παρουσιάζουν συνολικά το µήνυµα (Macken-Horarick, 2003, 
σσ. 300, 301). Τα στάδια απεικονίζονται και στις επόµενες φωτογραφίες 1-3.5
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Φωτογραφίες 1-3. Στις 2 πρώτες 
φωτογραφίες δίδεται η εντύπωση 
ότι συνεργεία διάσωσης περισυλ-
λέγουν προσφυγόπουλα, οι γονείς 
των οποίων τα έχουν ρίξει στη 
θάλασσα. Τις φωτογραφίες διοχετεύει 
προεκλογικά στα ΜΜΕ το κυβερνόν 
Φιλελεύθερο Κόµµα της Αυστραλίας 
στις 10/10/2001. Στην 3η φωτογρα-
φία παρουσιάζεται µετεκλογικά, στις 
αρχές του 2002, αναπλαισιωµένη 
εικόνα του ίδιου συµβάντος. Όχι 
απλώς λείπει η κατηγορία εναντίον 
των αιτούντων άσυλο, αλλά γίνεται 
παραδεκτό το πραγµατικό γεγονός: 
ναυάγιο, βύθιση της βάρκας, σωστικά 
συνεργεία περισυλλέγουν πρόσφυγες 
ναυαγούς (18/2/2002). 
(Macken-Horarick, 2003, σσ. 291, 
292, 295, 296, και http://www.
safecom.org.au/kids-overboard.
htm, http://www.abc.net.au/news/
newsitems/200412/s1261198.htm). 



Πώς ‘υποδέχθηκαν’ εφημερίδες του Βόλου ένα κύμα προσφύγων:  
μια πολυτροπική ανάλυση

Στις 7/11/2007 νέο κύµα προσφύγων φθάνει στην πόλη του Βόλου. Τις επόµενες µέρες 
οι τοπικές εφηµερίδες γράφουν (αναφέρουν και σχολιάζουν), προβάλλουν, απεικονίζουν, 
χωροθετούν και οριοθετούν στο φύλλο τους, τονίζουν και υπερτονίζουν, υπαινίσσονται, 
αποκρύπτουν και αποσιωπούν, απαξιούν, σε κάθε περίπτωση επιλέγουν, για να καταστεί-
λουν, να πανικοβάλλουν, να εκµεταλλευτούν, να διαφηµίσουν. Η ανάλυση που ακολουθεί 
αναφέρεται στην παρουσίαση του γεγονότος της άφιξης των προσφύγων στο Βόλο, στο 
φύλλο της 8ης/11/2007 των τοπικών εφηµερίδων, και στηρίζεται στην αρχή ότι το πε-
ριεχόµενο και η εµφάνιση του κειµένου, οι εικόνες, οι φωτογραφίες κ.λπ. προσδίδουν 
µηνύµατα πολλαπλά (Χοντολίδου, 1999, σ. 116). Η ανάλυση αυτή χρήζει περαιτέρω σύ-
γκρισης µε την παρουσίαση της είδησης από τις εφηµερίδες και κατά τις ηµέρες που 
ακολούθησαν, καθώς και περαιτέρω εµβάθυνσης, στα πλαίσια όµως ενός νέου άρθρου. 
Εδώ θα περιοριστούµε στα βασικότερα σηµεία –και στη σηµειωτική– της παρουσίασης 
της είδησης σε 5 εφηµερίδες (3 βολιώτικες και 2 ‘πανθεσσαλικές’) στις 8/11/2007. Ο τίτ-
λος κάθε εφηµερίδας δεν αποκαλύπτεται εδώ, αλλά σηµειώνεται µε τα γράµµατα Α, Β, Γ 
(οι 3 βολιώτικες), Δ, Ε (οι 2 ‘πανθεσσαλικές’).

Η εφηµερίδα Α έχει το θέµα στο πρωτοσέλιδό της, στο κέντρο, ενώ το κύριο θέµα είναι 
διαφορετικό (ανάδειξη ενός δηµάρχου της περιοχής µε κλήρωση λόγω ισοψηφίας). Όλο 
το κείµενο είναι σε γκρι φόντο, µε µικρή λευκή γραµµατοσειρά, και µόνον ο τίτλος είναι δι-
ακριτός, µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά. Πάνω από τον τίτλο υπάρχει υπότιτλος, µε πλάγια 
γραφή και γραµµατοσειρά µικρότερη από αυτή του τίτλου και µεγαλύτερη από αυτή του 
κυρίως κειµένου, που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη σελ. 5. Το µάτι του αναγνώστη 
‘πέφτει’ αµέσως στον τίτλο («Ενενήντα µετανάστες σε καρότσα φορτηγού…») και εν συνε-
χεία τον υπότιτλο («Εντοπίστηκαν στον Αλµυρό µε πληγωµένα πόδια από την πεζοπορία»). 
Κάτω από τον τίτλο υπάρχει στα αριστερά εισαγωγικό κείµενο και στα δεξιά µικρή φω-
τογραφία -από το συµβάν ή παλιότερο- µε ένα µισάνοιχτο φορτηγάκι του ΕΚΑΒ και έναν 
πρόσφυγα, µελαψό και αδύνατο, που υφίσταται έλεγχο από την αστυνοµία. Ας αποµο-
νώσουµε και µερικές φράσεις του κειµένου: «λαθραίας µεταφοράς µεταναστών», «είχαν 
παραληφθεί […] και προωθούνταν», «ολονύχτιος µαραθώνιος των Αρχών της Μαγνησίας 
για την εγκατάσταση των λαθροµεταναστών». Και στο αναλυτικό κείµενο της σελ. 5:

• υπάρχει ο ίδιος τίτλος και υπότιτλος, η ίδια φωτογραφία ασπρόµαυρη και σε 
µεγέθυνση στο κέντρο,
• µε λεζάντα «Ένας εκ των µεταναστών χρειάστηκε να µεταφερθεί στο Νοσο-
κοµείο»,
• είναι η κύρια είδηση της σελίδας,
• γράφονται φράσεις όπως «Η ταρίφα είναι 3000 έως και 8000 δολάρια έκα-
στος.», «όλοι τους άντρες», «στοιβαγµένους στην καρότσα», «κινητοποιήθη-
καν οι υπηρεσίες του νοµού για την περίθαλψή τους.», «Η Νοµαρχιακή Αυτο-
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διοίκηση έχει φροντίσει για τη σίτισή τους», «ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης 
[…] τους εφοδίασε µε ρουχισµό.», «µέχρι να αποφασιστεί από τις αρχές η τύχη 
τους.», «όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνοµίας, χιλιάδες είναι πλέ-
ον οι λαθροµετανάστες που κατακλύζουν τη χώρα.», «Μόνο τον περασµένο 
Σεπτέµβριο εντοπίστηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια 13400 λαθροµετα-
νάστες στους ελέγχους των διωκτικών αρχών.», «Οι διωκτικές αρχές έχουν 
καταγράψει εκατοντάδες αποφάσεις διοικητικής απέλασης λαθροµεταναστών, 
µόνο που στην ουσία αυτές δεν εκτελούνται».

Η εφηµερίδα Β έχει το θέµα στο πρωτοσέλιδό της, στα πλάγια, µε ελάχιστη ανα-
φορά, µεταξύ άλλων, εξίσου σύντοµων, υποθεµάτων, ενώ τα κύρια θέµατα είναι δια-
φορετικά (µεταξύ αυτών, αυτό που δεσπόζει είναι πάλι η ανάδειξη ενός δηµάρχου της 
περιοχής µε κλήρωση λόγω ισοψηφίας). Ακόµα και οι διαφηµίσεις στο κάτω µέρος της 
σελίδας έχουν µεγαλύτερη έκταση από την είδηση αυτή. Υπάρχει ένας µικρός τίτλος 
(«90 πρόσφυγες στοιβαγµένοι σε καρότσα!») και ένα µικρό κείµενο («Έξαρση παρου-
σιάζει το δουλεµπόριο και στη Μαγνησία»), που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη σελ. 
6. Δεν υπάρχει φωτογραφία. Η είδηση είναι σε λευκό φόντο, µε µικρή µαύρη γραµµα-
τοσειρά, και µόνον ο τίτλος είναι σχετικά διακριτός, µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά. Στο 
αναλυτικό κείµενο της σελ. 6:

• η είδηση βρίσκεται στο δεύτερο µισό της σελίδας και όχι στο πρώτο µισό, 
όπως στην εφηµερίδα Α, και δεν είναι η κύρια είδηση της σελίδας,
• παραλλάζει ο τίτλος («Ακόµη 90 ζωές στοιβαγµένες σε µια καρότσα») και 
προστίθεται υπότιτλος («Νέα υπόθεση µεταφοράς λαθροµεταναστών στη 
Μαγνησία»),
• µια φωτογραφία ασπρόµαυρη, κεντρικά και πάνω, απεικονίζει το Κέντρο Φι-
λοξενίας Μεταναστών, που θυµίζει –και είναι– φυλακή µε συρµατοπλέγµατα 
και περιπολικό στον περίβολο,
• τη φωτογραφία συνοδεύει η λεζάντα «Στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών, 
στο ΚΤΕΟ, φιλοξενούνται οι 90 λαθροµετανάστες ασιατικής καταγωγής»,
• γράφονται φράσεις όπως «Ανάµεσά τους και πέντε ανήλικα παιδιά που ακο-
λούθησαν το όνειρό τους ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αύριο», «το ταξίδι τους 
στην Τουρκία, το οποίο έκαναν πεζοί, διήρκησε περίπου 10 ηµέρες», «ενώ 
πέρασαν από αφύλακτο σηµείο της ελληνοτουρκικής µεθορίου, συνάντησαν 
τον µεταφορέα τους», «Τα χρήµατα που πλήρωσαν στους δουλέµπορους κυ-
µαίνονται από 4500 έως 7000 δολάρια», «Αµέσως οι αστυνοµικοί ξεκίνησαν 
την καταδίωξη», «Οι λαθροµετανάστες δεν πρόβαλαν καµία αντίσταση», «Η 
προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, ενώ τις 
επόµενες ηµέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της διοικητικής απέλασης», «Ιερά 
Μητρόπολη […] η οποία αµέσως συνέβαλε».
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Η εφηµερίδα Γ έχει επίσης το θέµα στο πρωτοσέλιδό της, στα πλάγια, µε ελάχιστη 
αναφορά, µεταξύ άλλων, εξίσου σύντοµων, υποθεµάτων, ενώ τα κύρια θέµατα είναι δι-
αφορετικά (πάλι η ανάδειξη ενός δηµάρχου της περιοχής µε κλήρωση λόγω ισοψηφίας, 
καθώς και ο σχολιασµός των εσωτερικών εκλογών σε ένα κόµµα εξουσίας). Και σ’ αυτή 
την εφηµερίδα, οι διαφηµίσεις στο κάτω µέρος της σελίδας έχουν µεγαλύτερη έκταση 
από την είδηση αυτή. Υπάρχει ένας µικρός τίτλος («Και νέο «φορτίο» λαθροµεταναστών») 
και ένα σύντοµο κείµενο («Αυτή τη φορά στους Αγ. Θεοδώρους –90 λαθροµετανάστες 
εντοπίστηκαν σε καρότσα φορτηγού»), που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη σελ. 5. Δεν 
υπάρχει φωτογραφία. Η είδηση είναι σε λευκό φόντο, µε µικρή µαύρη γραµµατοσειρά, 
και µόνον ο τίτλος είναι σχετικά διακριτός, µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά. Στο αναλυτικό 
κείµενο της σελ. 5:

• η είδηση βρίσκεται στο πρώτο µισό της σελίδας, και είναι η κύρια είδηση 
αυτής της σελίδας,
• υπάρχει ο ίδιος τίτλος και υπότιτλος,
• µια µικρή φωτογραφία ασπρόµαυρη, ακριβώς στη µέση, από το συµβάν ή 
παλιότερο, απεικονίζει ένα κλειστό φορτηγάκι του ΕΚΑΒ και έναν πρόσφυγα, 
µελαψό και αδύνατο, που υφίσταται εξέταση από επαγγελµατία υγείας, κάτω 
από τον έλεγχο της αστυνοµίας, στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών, που φαί-
νεται λυόµενο και θυµίζει –και είναι– φυλακή µε κάγκελα στα παράθυρα,
• τη φωτογραφία δε συνοδεύει λεζάντα,
• αφιερώνεται ολόκληρη στήλη στην τοπική ΜΚΟ της ορθόδοξης εκκλησίας 
(Σύλλογος Συµπαραστάσεως Κρατουµένων «Ο Εσταυρωµένος») και δίδονται 
στοιχεία επικοινωνίας6, όπως και στο ρεπορτάζ της εφηµερίδας Β,
• γράφονται φράσεις όπως «εµφανώς υποσιτισµένοι και εξαντληµένοι από 
την πολύωρη διαδροµή.», «µώλωπες […] αποδόθηκε στις υπό άθλιες συνθή-
κες µεταφοράς», «συµπτώµατα αφυδάτωσης», «Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Βόλου συνεχίζει την προανάκριση.», «γεγονός που προβληµατίζει ιδιαίτερα 
την Αστυνοµική Διεύθυνση Μαγνησίας. Για τις δε αρµόδιες αρχές, Νοµαρχία 
και Ιερά Μητρόπολη Δηµητριάδος, σήµανε εκ νέου συναγερµός για την κα-
λύτερη δυνατή υποδοχή των αλλοδαπών.», «Από την Ιερά µας Μητρόπολη 
ζητήθηκε η βοήθεια για την εξεύρεση ρουχισµού, η οποία αµέσως συνέβα-
λε», «Επί τόπου κλήθηκαν και έσπευσαν γιατροί από το Γενικό Νοσοκοµείο 
Βόλου.».

Η εφηµερίδα Δ έχει επίσης το θέµα στο πρωτοσέλιδό της, στα πλάγια, µε ελάχιστη 
αναφορά, µεταξύ άλλων, εξίσου σύντοµων, υποθεµάτων, ενώ τα κύρια θέµατα είναι δι-
αφορετικά (δεσπόζει το θέµα των χρεών του Δηµοσίου προς τους Δήµους, καθώς και 
η µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση σε χωριό ‘παρανόµων’). Και σ’ αυτή την εφηµερίδα, οι 
διαφηµίσεις στο κάτω µέρος της σελίδας έχουν συντριπτικά µεγαλύτερη έκταση από την 
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είδηση αυτή. Υπάρχει πολύ µικρή έγχρωµη φωτογραφία προσφύγων, από κάτω ένας 
µικρός τίτλος («Νταλίκα γεµάτη λαθροµετανάστες») και ένα σχετικά σύντοµο κείµενο, 
που παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη σελ. 37. Η είδηση είναι σε λευκό φόντο, µε µικρή 
µαύρη γραµµατοσειρά, και µόνον ο τίτλος είναι σχετικά διακριτός, µε µεγαλύτερη γραµ-
µατοσειρά. Στο αναλυτικό κείµενο της σελ. 37:

• η είδηση βρίσκεται στο πρώτο µισό της σελίδας, στα αριστερά, και είναι η 
κύρια είδηση της σελίδας,
• υπάρχει ο ίδιος τίτλος και προστίθεται ο υπότιτλος «Πρόκειται για 90 άνδρες, 
στην πλειοψηφία τους ενήλικες, που, σύµφωνα µε πληροφορίες, πλήρωσαν το 
ταξίδι της «ελπίδας» από 6000 έως 8000 ευρώ το άτοµο»,
• κάτω από τον υπότιτλο, µια εµφανής, µετρίου µεγέθους φωτογραφία ασπρό-
µαυρη, πάνω δεξιά, η ίδια µε αυτή της πρώτης σελίδας αλλά µε µεγαλύτερο 
πλάνο, από το συµβάν ή παλιότερο, απεικονίζει φτωχοντυµένους πρόσφυγες, 
νεαρούς άνδρες µελαχρινούς ή µελαψούς, καθισµένους κάτω, µε ένα µικρό 
µπόγο ο καθένας και πλαστικές καρέκλες πίσω τους, να κοιτάζουν το φακό µε 
ζωηρά µάτια7,
• τη φωτογραφία συνοδεύει η λεζάντα «Ενενήντα λαθροµετανάστες στοιβαγ-
µένοι σε καρότσα 14 τ.µ.»,
• γράφονται φράσεις όπως «ξένης υπηκοότητας», «Αµέσως τους παρασχέθη-
καν οι πρώτες ιατρικές βοήθειες», «Ένας από αυτούς µεταφέρθηκε και νοση-
λεύτηκε στο Νοσοκοµείο Βόλου, διότι ένιωθε έντονη αδιαθεσία. Ιδιαίτερη είναι 
η φροντίδα στους πέντε ανηλίκους.», «προσφέρθηκε φαγητό και ο απαραίτη-
τος ρουχισµός από την Ιερά Μητρόπολη», «τόσο το Τµήµα Πολιτικής Προ-
στασίας όσο και η αντινοµάρχης σε θέµατα Υγείας προσπάθησαν το καλύτερο 
ώστε να πετύχουν αξιοπρεπείς συνθήκες και φιλοξενία απέναντι σε αυτούς 
τους ταλαιπωρηµένους ανθρώπους.», «Δεν αποκλείεται, βέβαια, έπειτα από 
συνεννόηση της Αστυνοµίας µε το Υπουργείο Εσωτερικών να µεταφερθούν σε 
άλλα οργανωµένα κέντρα λαθροµεταναστών στην Ελλάδα».

Στη µεγάλου σχήµατος εφηµερίδα Ε απουσιάζει εντελώς το θέµα από την πρώτη σε-
λίδα. Στο κείµενο της σελ. 10:

• η είδηση βρίσκεται στο πρώτο τέταρτο της σελίδας, δεξιά,
• η είδηση φέρει τίτλο «Μπλόκο σε 90 λαθροµετανάστες στον Αλµυρό» και 
υπότιτλους «Εντοπίστηκαν από αστυνοµικούς στοιβαγµένοι σε καρότσα 
φορτηγού» και «Φιλοξενούνται στο Κέντρο Μεταναστών-Αναζητείται ο οδη-
γός του οχήµατος»,
• µια σχετικά µεγάλη φωτογραφία ασπρόµαυρη, ακριβώς στη µέση, από το 
συµβάν ή παλιότερο, απεικονίζει ένα ανοιχτό φορτηγάκι του ΕΚΑΒ και έναν 
νεαρό, µελαψό και αδύνατο πρόσφυγα που πρόκειται να υποστεί εξέταση 

180 Changing Worlds & Signs of the Times



από επαγγελµατία υγείας, κάτω από τον έλεγχο της αστυνοµίας, στο Κέντρο 
Φιλοξενίας Μεταναστών, που φαίνεται λυόµενο και θυµίζει –και είναι– φυλα-
κή µε κάγκελα στα παράθυρα,
• τη φωτογραφία δεν συνοδεύει λεζάντα,
• αφιερώνονται οι δύο από τις τρεις στήλες στο Σύλλογο Συµπαραστάσεως 
Κρατουµένων «Ο Εσταυρωµένος» και δίδονται στοιχεία επικοινωνίας,
• οµόρριζα του «λαθραίος» εµφανίζονται στην εφηµερίδα Α 19 φορές, στη Β 10 
φορές, στη Γ 12 φορές, στη Δ 9 φορές, στην Ε 5 φορές,
• γράφονται φράσεις όπως «έδειχναν εξαντληµένοι και ταλαιπωρηµένοι, ενώ 
δυο-τρεις µεταφέρθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών […] όπου τους 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους προσφέρθηκε φαγητό, καθώς και 
βοήθεια από τη Μητρόπολη […], από την οποία ζητήθηκε η βοήθεια για την 
εξεύρεση ρουχισµού, και αµέσως συνέβαλε».

Η παραπάνω ανάλυση των ρεπορτάζ καταδεικνύει α) τον υπεροπτικό, πανοπτικό 
λόγο (µέσω της παρακολούθησης των διαδροµών των µεταναστών, του εγκλωβισµού 
τους και του απόλυτου ελέγχου) και τον εχθρικό λόγο (λαθραίοι άνθρωποι, ανάθεση της 
τύχης των κατηγορούµενων ανθρώπων στις Αρχές ή των ανθρώπων-φορτίων-φορ-
τωµάτων-φορτικών σε φιλανθρωπικούς φορείς), που ενισχύεται από τα γραφικά, β) τις 
φωτογραφίες που εµµέσως καλούν τους γηγενείς να διατηρούν αποστάσεις από τους 
µετανάστες για ποικίλους λόγους (εξαθλιωµένη ή έστω µίζερη ζωή λόγω φτώχειας και 
κατατρεγµών, πιθανή επικινδυνότητα, ρυπαρότητα, υπόνοιες για µεταδοτικές αρρώ-
στιες), ώστε να ανέχονται την άνωθεν προσβολή της αξιοπρέπειας των µεταναστών. 
Η ανάλυση του µεταναστευτικού στις παραπάνω εφηµερίδες υπογραµµίζει ότι: α) το 
θέµα της άφιξης των προσφύγων είναι ελάσσονος αξίας (σε σχέση µε τις πολιτικές 
εκλογές, τη δηµόσια τάξη, τα δηµόσια οικονοµικά και τις εµπορικές διαφηµίσεις) αλλά 
ανησυχητικό, και µάλιστα προσφερόµενο για την µάχη των εκλογών, β) νοµιµοποιείται 
ο σωµατικός έλεγχος και εγκλεισµός (καθώς οι άνθρωποι περισσεύουν ως ενοχλητι-
κά πολυπληθείς και παράνοµοι, αναστατώνουν τις αρχές, αποπνέουν κακοµοιριά και 
λύπηση, υποβαθµίζουν το θέαµα, τον τουρισµό και την εµπορικότητα), γ) οι άνθρωποι 
µετατρέπονται σε παρανόµους που έµπλεξαν σε δουλεµπορικά κυκλώµατα και παρα-
βίασαν τα σύνορα, ή σε αδύναµους και µολυσµένους άρρωστους δούλους, ή σε πράγ-
µατα και εµπορεύµατα, δ) οι µετανάστες αποτελούν θύµατα ειρωνείας και χλευασµού, 
επειδή αποτελούν ‘αποθήκη ψυχών’ και εξαιτίας της οικονοµικής τους εκµετάλλευσης, 
ε) εδραιώνονται η παντοδυναµία των κρατικών µηχανισµών (νόµοι, αστυνοµία, επίση-
µη εκκλησία) και τα κέρδη ακόµα και από τη φιλανθρωπία, υπάρχει σαφής και έντονη 
προτροπή για εφαρµογή των απελάσεων, ενώ οι κρατικοί διώκτες των µεταναστών 
προβάλλονται ως άξιοι και αποτελεσµατικοί διεκπεραιωτές της κρατικής πολιτικής που 
εµπνέει σεβασµό και δέος, καθώς και της αιώνιας διοίκησης των κοινών, στ) κατα-
στρατηγείται κατάφωρα κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, ίσων ευκαιριών, δηµο-
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κρατίας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ελευθερίας, ζ) διαιωνίζονται οι ανισότητες (µε τα 
δίπολα πλούτος-εκµετάλλευση, εξουσία-υποταγή). Έτσι, προκύπτει το συµπέρασµα ότι 
τα οφέλη για το παγκόσµιο και εθνικό οικονοµικό σύστηµα, το πολιτικό καθεστώς και 
τους κρατικούς µηχανισµούς, και για όσους εκπροσωπούν όλα αυτά, είναι πολλαπλά 
ως προς το ζήτηµα της µετανάστευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα πολυτροπικά 
κείµενα των εφηµερίδων.

Υποσημειώσεις 
1.  Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται πολιτική αποτροπής της µετανάστευσης, µε τακτικές όπως 

εκµετάλλευση των µεταναστών, καταστολή και βία κάθε µορφής, από την κυρίαρχη πολιτική, 
προπαγάνδα για τους ‘κινδύνους’ της µετανάστευσης για τους ίδιους τους µετανάστες, από την επίσηµη 
πολιτική, αλλά και αδιαφορία για τα προβλήµατά τους, καιροσκοπισµός και ασυνέπεια στις σχέσεις µαζί 
τους, ακόµα και από ‘αντιρατσιστές’(!). 

2.  De/re-framing, de/re-voicing theory: πρόκειται για την απο/ανα-πλαισίωση και την απο/
ανα-νοηµατοδότηση της φωνής του κοινωνικού λόγου και του κοινωνικού υποκειµένου. 
Συγκεκριµένα, το θέµα οριοθετείται σε συγκεκριµένα πλαίσια για συγκεκριµένους σκοπούς, 
πχ. συνειδητά αποκρύπτεται ή διαστρεβλώνεται µια είδηση, για να υπηρετήσει συγκεκριµένους 
προπαγανδιστικούς/ιδεολογικούς σκοπούς. Αυτή η αλλοίωση της πραγµατικότητας µπορεί να 
γίνεται πολυτροπικά. Οι θέσεις της θεωρίας είναι: η επιλογή και η τοποθέτηση του πολυτροπικού 
κειµένου εντός πλαισίου (κειµενικές συνθήκες), η εσκεµµένη εστίαση στο µέρος και όχι στο όλον, 
η έµφαση, η παράλειψη του οµιλητή σαν να έχουν καθολική ισχύ οι θέσεις του, η δυναµική των 
κειµενικών µερών µε τη σύνδεσή τους ή την αποσύνδεσή τους, η υποκειµενική διακειµενικότητα, 
ο λόγος που προσωποποιείται αυθαίρετα είτε ενδοπροσωπικά είτε διαπροσωπικά. Επιπλέον, η 
θεωρία επεκτείνεται και στη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας τα φωτογραφικά τρικ ή την προβολή 
της φωτογραφίας σαν φυσικού γεγονότος και σαν πειστηρίου της αλήθειας του κειµένου. Η θεωρία 
αυτή παρουσιάζεται στο άρθρο της Macken-Horarick, η οποία επικαλείται σχετικά µελετητές όπως 
οι: Barthes, Halliday, Kress & van Leeuwen, MacLachlan & Reid, Lister & Wells, Fairclough, Bignell.

3.  Για παράδειγµα, ο τίτλος ενός ρεπορτάζ είναι «Η κακούργα θάλασσα», αλλά, συνδυασµένος µε 
τον υπότιτλο, το κείµενο και τη δοµή του ρεπορτάζ, το περιεχόµενο, το πλαίσιο και τη λεζάντα της 
φωτογραφίας, υπονοεί τίτλο όπως «Ο κακούργος πρόσφυγας», παρόλο που δεν το γράφει.

4.  Δηλαδή σκοπίµως αποµονώνεται και προβάλλεται µόνον ένα µέρος φωτογραφίας, γραπτού 
κειµένου, προφορικού λόγου.

5.  Την επεξεργασία των φωτογραφιών επιµελήθηκε ο επαγγελµατίας φωτογράφος, κ. Ανδρέας Γ. 
Μαρτινάκης.

6.  Υπάρχουν κι άλλες οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων και µεταναστών, οι οποίες βεβαίως 
αποκρύπτονται από το ρεπορτάζ της εφηµερίδας.

7.  Έτσι που να θυµίζει νεαρούς αγενείς µε βλέµµα που ‘καρφώνει’ έντονα και διαρκώς, 
οπισθοδροµικούς, σεξουαλικά… στερηµένους και δη επικίνδυνους.
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Abstract
Thessaloniki Allios’ is an urban activist group that was founded in Thessaloniki in 2010 
and that organized more than 27 public events within the first 3 years of its existence. 
The trademark of the organization that translates as ‘Salonica Other Ways – Other-
wise’, reverses one of the λs in the word ‘allios’ (αλλιώς) into its mirror image. What 
kind of semiotic significations of city life does this reflection imply? This anthropolog-
ical analysis focuses on significations of the mirror-λ by approaching the actions of 
the organization as heterotopic performances during which new topologies are con-
structed. It also raises the question of change, since Thessaloniki Allios aims at sub-
verting certain conditions of urban living, but it does not seem to assert a conflictual 
role with formal institutions. Rather, its subversiveness lies within the possibilities of 
urban living that its actions temporarily materialize, the invisibilities of city life that its 
actions transform into visibilities. Thus, the performative imaginings and re-imagin-
ings of the city emerge not as temporary utopias for a while coming true, but as forces 
that promote change in the urban scape, in socialities and subjectivities, bridging the 
distance between existing and potential habitual structures of everyday life. 
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Thessaloniki Allios is an urban activist group that was founded in Thessaloniki, Greece 
in 2010. Its first appearance on the 5th and 6th of June comprised of two-day actions 
that were organized by the free press Parallaxis on the occasion of its 20th anniversary. 
For the next three years1 Thessaloniki Allios became one of the most prominent move-
ments2 in the city, having planned and performed several public events in the wider city 
area. All these events were met with great success, both in terms of volunteer partici-
pation as well as public attendance. The 27 actions it organized in those 3 years, the (at 
the time) 550 volunteers who formed a network of active citizens, the more than 300 
cooperating groups and institutions, and the spectators who were estimated around 
1500003, all manifest the appeal of the cultural and developmental envisioning of city life 
that Thessaloniki Allios expressed. 

Its name, which can be translated as Salonica Other Ways – Otherwise, implies that 
the city can actually be, in existential and in lived ways, different from the way it current-
ly is. Perhaps the most characteristic and broadly recognizable aspect of Thessaloniki 
Allios is its trademark, where the second Greek λ in the word Allios (αλλιώς) is reversed 
into its mirror image. 

 

This reversal as well as the word Allios itself, which since then have become quite pop-
ular and have been used on other occasions and instances by other kinds of groups, consti-
tute key characteristic of the group, being portrayed on posters, t-shirts and all communica-
tion mediums. While the logo of the group seems a stylistic and design issue, the question 
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Figure 1. The logo “Thessaloniki other ways – otherwise: an urban 
experiment in progress” 



raised here concerns the matters that the term Thessaloniki Allios raises about city life; 
more specifically main issue is what the reverse λ of its logo signifies for the city. What 
exactly is it in this mirror image λ that effectively catches the eye, making it into an effective 
image? Besides, where is the mirror and what does the mirror λ mirror other than itself? 

In this paper it is argued that the reverse λ is an iconic sign that acquires its signifi-
cation from the actions that the group organizes and the wider socio-cultural context to 
which these are juxtaposed. In semiotic terms, as Sonesson (n.d., p.3) argued, the iconic 
sign is already a relation and the co-presence is a precondition for the indexical sign: 
“the sign character of these signs only endures as long as the object is in their presence” 
(Sonesson, n.d.: 5). What is thus the present object that the reverse λ as an iconic sign 
relates to and what kinds of semiotic significations of city life does this reflection imply?  
Besides, is it a mirror reflection or a reversal? As the mirror image λ stands next to its 
referent, the normal λ and the rest letters of the two words, the relation between the two 
signifies the “alternative” of the whole enterprise. 

The anthropological analysis of the organization investigates significations of the 
mirror-λ by approaching the actions of the organization as heterotopic performances 
during which new tentative spaces are constructed. Background of the particular events 
are the ongoing economic crisis in Greece, the global and national neoliberal conditions 
that form the contemporary in Thessaloniki, as well as the long established local and 
national, formal and informal institutional politics that have been mostly responsible for 
the formation of the contemporary urban living. It is argued here that it is not so much 
the neoliberal changes as such that triggered the appearance and the interventions 
of Thessaloniki Allios, as the local and national, municipal and other, state authorities 
which do not act “as they should” in the direction of solving common public problems 
and improving urban living. Thessaloniki Allios does not aim at substituting the role of 
the local authorities in the short or in the long run, but at challenging the urban status 
quo and pinpointing their inefficiency and ineffectiveness vis-a-vis certain public and 
welfare responsibilities, particularly with regards to the uses of public space.

As supported by the coordinators, the events that Thessaloniki Allios organizes in-
tend to contribute to the transformation of urban living by providing awareness of and 
alternatives to existing, problematic conditions of city life. This stance sets the strategic 
position of Thessaloniki Allios within the current politico-economic milieu as an agen-
cy which specifically targets all that constitutes the inhospitability of the urban envi-
ronment through actions that transform it into a convivial place. The materialization of 
those events has formed an urban community of engaged people whose spatial praxes 
realize ideas that reverse the current state of things. Thus, these performative events 
constitute the urban scape as an emergent, but scheduled and organized potentiality, a 
new critical social imaginary4. During those public performances, the reverse λ acquires 
an eventual life as differential public time and space are brought together.
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Thessaloniki Allios’ urban activism: Of what sort?

While many analytical approaches of urban movements in Greece tend to focus on the 
subversive dimensions of urban activism (see, amongst others, Vradis and Dalakoglou, 
2011), for Thessaloniki Allios the question of its subversive, or non-subversive role 
relates to the goals of the urban social movement and the means through which this 
subversion, or non-subversion is realized. Does Thessaloniki Allios meet the “character-
istics” of subversive urban activism, since it clearly aims at challenging and/or altering 
certain conditions of urban living, even though it does not seem to assert a conflictual 
role with formal institutions? The events with the particular actions that Thessaloniki 
Allios organizes are heterotopic performances during which new tentative spaces are 
constructed. In this sense, “Thessaloniki Allios” is a form of subversive activism, as its 
actions – either in the form of performative imaginings and temporary materializations, 
or of callings to change against existent habitual structures – are actions that target in 
the long run to subvert well established structures.

In specific, the 27 events that Thessaloniki Allios had organized by September 2013 
lasted one, two or three days and included several actions within. While the briefer 
events were equally important, this paper focuses on the larger events and the par-
ticular actions those involved, the overall materialization of which was always “in col-
laboration with” other groups, agents and public or private institutions. In all cases, 
the people of Thessaloniki Allios did not claim the uniqueness either of the creativity or 
of any of the events as such. On the contrary, in all cases they sought to broaden the 
scheme of actions and interventions with more, or even as many, agencies. Broader 
participation, thus, constituted an indispensable, and, therefore, vital dimension of the 
subversive character of Thessaloniki Allios. In the following translated quote from the 
website description of the very first event, one can read the principles that the members 
of Thessaloniki Allios believe should characterize urban public life: citizen participation, 
the formation of collectivities, and the cooperation with local authorities. 

“It is the philosophy of Thessaloniki Allios that the image of the city is deter-
mined not only by the behavior of its authorities but also of its citizens. Only 
through a participatory process and the successful transition from “I” to “we” 
the face of the city may beneficially and efficiently change. As long as creative 
minds and groups are given room for expression, in the direction of partner-
ship and synergy, with a view to set the future development of the city as a 
collective target. With proposals for the use of public space by the citizens 
themselves, proposals for the improvement of the environment and of cul-
ture, and for the socially equitable and sustainable development of the city, 
with an open and continuous call of the authorities, not excluding anyone who 
can contribute to the strengthening and reinforcing of initiatives that demon-
strably offer to the city”.5
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At the same time, all the events and the included actions always “utilized” what was 
already there. They did not construct future visions of the city out of nothing, visions that 
had no relevance to the existent city; instead they brought to the fore existing spaces 
that could have a different “life”, that could become part of different public urban habitual 
and institutional structures. Some cases of events and actions pinpoint this ‘alternative’ 
–would it even be subversive? – dimension of Thessaloniki Allios. 

The first events gave prominence to existent parts of the city, which they ‘altered’ by 
performing –and, thus, producing– different uses, perspectives, etc. of the urban land-
scape. The very first anniversary action, which introduced the reverse λ trademark, was 
titled “Thessaloniki Allios: an urban experiment for a different city” and included two days 
of urban interventions –and, thus, suggestions– as to how Thessaloniki might be, not in 
the remote future, but in the transient present of the event and, potentially and hopeful-
ly, in the near future. A series of questions that implied taken-for-granted answers of 
the impossible presented the possibility of the unbelievable for-a-while-coming-true. 

“Is it possible that Thermaikos gulf be filled with sails (i.e., sailing boats) and 
that there is sea transportation? Do concerts take place on the balconies of 
Electra Palace? Do paper planes with poetry fly from terraces on Tsimiski str.? 
Where is Thessalonitsi camping? How many mansions on Agios Minas str. 
get to open? Do the elderly in Charisseio nursing home dance tango? Can 
road-crossings be happy? Can a narrow cement city-road be bright? Can I 
put my tracksuit on to take free courses and exercise on the beach parks on 
a Sunday morning? Dance charleston in the middle of Iktinou str.? How does 
a pedestrian road get green? How can stray plots of land be converted into 
parks? Can the [abandoned] neoclassical building on Ag. Minas str. enliven? 
Can I go to the city center by carpooling? ...”

This first event and its actions were soon followed by other events at the suburban 
forest, the port, the suburban waterfront, abandoned public pieces of land and parks, 
etc., places that in general were cut off from regular public use, having become either 
almost ruins or appalling to any public use. They had thus become not only “useless” 
but also “invisible” to the citizens, carrying a “negative value” as ruins or trash. The 
events that Thessaloniki Allios organized not only brought those places to the front, but 
“showed” their hidden value. Thessaloniki Allios also actively participated in the official 
“World Carfree Day”, emphasizing they as well the value and pleasures of a city that is 
not overburdened by car traffic. Assuming as well a role of knowledge disperser Thes-
saloniki Allios organized the 3-day event “City Plan” that brought a world famous archi-
tect6 to give lectures to the general public and to university students about the human 
dimension an urban environment should have, while they also planned for him to meet 
with the mayor and other city agencies. In another direction, they organized actions that 
through different means aimed at providing inhabitants with a more intimate –embodied 
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and experiential– historical knowledge of the city and of cultural milieus within it, such 
as museums, the planetarium, archaeological sites. Goal of all those actions was to 
promote the familiarization of the public with existent places but in innovative, involved 
and interactive ways. In a similar fashion they also organized actions that encouraged 
practices like reading literature and picture taking in unusual for such activities city set-
tings, providing and encouraging alternative perceptions of them. On the other hand, 
the actions “Μade in Thessaloniki” #1 and “Μade in Thessaloniki” #2 aimed at publicizing 
what they called the “city’s creative economy and identity”, which referred to vocational 
professions like architecture, graphic design, art, etc., and at intervening in public spac-
es, transforming them into “living cells of everyday life”. They also set forth events and 
actions that promote social solidarity for the needy. This clearly social work of Thessa-
loniki Allios was reasoned not with respect to the economic crisis, but to the acknowl-
edgement that people who live in socially and economically deprived and marginalized 
areas are predestined to live hard lives. 

It becomes obvious that the subversiveness of Thessaloniki Allios lies within the 
possibilities of urban living that its actions temporarily materialized, the invisibilities 
of city life that its actions transformed into visibilities. These performativities of the 
“other ways /otherwise” provided to the citizens performative imaginings and re-im-
aginings of the city: organizing music performances in unlikely places like in old aban-
doned buildings, in the streets; using the streets in unusual ways, like doing tai chi, 
modern dance, playing games, or having a yoga day in the streets (in the example 
of New York). All such practices provided to the participating city residents, but also 
passers-by differential bodily experiences and envisionings of a city life “otherwise” 
characterized by a hectic routine overwhelmed by traffic, and formal and informal at-
titudes of indifference, lack of sociality, etc.; habitual practices and structures, that is, 
that make the city unfriendly to its citizens. In that direction Thessaloniki Allios organ-
ized the “Claiming Public Space” action at Agias Sophias str., defending its transfor-
mation –at the time provisional, but also strongly disputed– into a central pedestrian 
road7. Through this event the group raised a strong voice against those citizens and 
authorities who at the time claimed its return back into a road. In another action in 
Dendropotamos –one of the most deprived areas in the wider city–Thessaloniki Allios 
initiated its support of the efforts of the local priest and some community members 
to keep the children (mostly Roma) at school and away from drugs by providing them 
with a daily sheltered environment. In that action the call for volunteers to help by 
any means that might help the children, underscored the potential for change such 
an involvement might bring to the everyday reality but not only of the children; They 
maintained that this would constitute a life transforming experience for the involved 
“us” as well, the Thessaloniki Allios volunteers (“theirs and ours” [sic]), promoting the 
emergence of new socialities and subjectivities for the volunteers. 
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In the public events of Thessaloniki Allios one locates what Handelman called “the 
logic(s) of its public involvement”, i.e., that a public event is primarily activated “by the 
practice of the logic(s) of its organizational design” (1998, p. xi). The logic of the per-
formative imaginings and re-imaginings of the city is to function as temporary utopias 
for a while coming true and as forces that promote change in the urban scape, in the 
socialities and the subjectivities of the volunteers and the participating agencies, as well 
as the participating, or just attending public; ways that may bridge the distance between 
the existing and the potential habitual structures of everyday life. In this sense, these 
actions constitute heterotopic performances and the mirror λ of the trademark is the 
iconic sign of both a utopia and an heterotopia (Foucault 1986)8, a means through which 
people relate to themselves and escape from those long established uses of the public 
space. Thus, the reverse λ of Thessaloniki Allios constitutes a topological sign of political 
praxes that produce new subjectivities. 

The events of Thessaloniki Allios as extraordinary happenings bring about “a rupture 
of previous knowledge(s)” and propose a new truth different from opinions, i.e., an idea 
that is available to everyone (Badiou in Humphrey 2008, pp.359-360)9. The new citizens 
who emerge, experience, comprehend, sense the city and the urban in novel ways. The 
events create an urban topology that is ‘coupled’ with a particular mode of subjectivity, 
in which the imaginary is the most prominent dimension “at the same time experienced 
and beyond experience” (Lash 2012, p.262). It is these performative events that find 
their topological signifier in the reverse Greek λ of the logo, its signifieds comprising the 
social imaginary and driving the self-determination of the social. Being comprised of not 
images but imagings, the reverse λ produces images in its self-transformation, a social 
imaginary that is not in space, but it is a space, and as a process it exists not in time, but 
is a temporality (Castoriadis in Lash, 2012, pp.276-77).

Similar to Daskalaki’s et al. (2008) analysis of parkour, who note that in essence hu-
man agency and the performativity of the everyday can transform alienating non-places to 
grounds of possibility, creativity and civic identity, participation in Thessaloniki Allios events 
empowers the disempowered citizen; being else him/herself caught in the (re-)production 
of urban life habitual structures, s/he attains a temporary empowerment during which 
volunteers and participants become constituents of a topology. This topology is produced 
out of the ability Thessaloniki Allios provides to its inhabitants to interfere and transform 
the conditions of everyday life in a direction that institutional agencies habitually disregard.

Conclusion: Changes in the habitual structures of everyday life

While Thessaloniki Allios’ urban activism challenges those institutional and habitual 
practices that construct urban life as problematic, the volunteers and the participants 
themselves are not necessarily against the particular political establishment in any 
radical way. Many, if not most, are principally against established practices that dom-
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inate both on the level of long established institutional and habitual structures, raising 
thus the broader question of change. Do these events in general constitute change? If, 
however, for many people change is believed to be impossible to come, because there 
are strongly established habitual structures and ideologies, Badiou considers that the 
impossibility of a total reversal of ideas and behavior is actually possible through new 
ways of doing politics and thinking the political (Brancaleone, 2012, pp.62-63); through 
what Badiou termed the “evental sequence”, which involves the subjectivization of the 
body by the political event (Brancaleone, 2012, pp.64-65).

Thessaloniki Allios exists in an urban environment that resembles those of other 
first world cities, which compete for investors, affluent residents and tourists by de-
veloping marketing policies of themselves. Such self-brandings as event cities, culture 
cities or creative cities with festivalization and mega events involves the sanitation of 
the urban space to be consumed by the desired customers (Mayer, 2013, p.9). Whether 
Thessaloniki Allios intentionally assumes a reinforcing role to the marketization of the 
city aiming at its neoliberalization is not at all clear. As Mayer noted (2013, pp.10-11), 
the neoliberalization of first world cities presents a contradictory set of changes: it has 
intensified social fragmentation and, at the same time, it has allowed movement groups 
to be absorbed into city marketing and the locational politics that aim to attract inves-
tors, creative professionals and tourists. These tendencies Mayer considers to be at the 
root of the incongruent make-up of contemporary urban activism, which often coheres 
under the label of ‘right to the city’. Even radical movements, she notes, take on an 
ambiguous role, as they mark urban space as attractive and thus charge spaces initially 
with cultural, but then with economic capital as well.

 Returning to the issue of the significations of the mirror λ of Thessaloniki Allios, this 
mirroring, as Neumann remarked, may provide us with knowledge about the event of 
being as sense and event (2004, p.67). Thessaloniki Allios as a mirror offers, in Foucault-
ian terms, the mixed experience between utopias and heterotopias. While, however, the 
mirror as utopia is a placeless place –“In the mirror, I see myself there where I am not, in 
an unreal, virtual space that opens up behind the surface; I am over there, there where I am 
not, a sort of shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself 
there where I am absent”, says Foucault (1986, p.24)– the visibility of the potentials and 
the capabilities that emerge out of Thessaloniki Allios make its events into heterotopias 
that exert counteractions on the way things are. In Foucault’s words, “the mirror functions 
as a heterotopia in this respect: it makes this place that I occupy at the moment when I 
look at myself in the glass at once absolutely real, connected with all the space that sur-
rounds it, and absolutely unreal, since in order to be perceived it has to pass through this 
virtual point which is over there” (1986, p.24). This is exactly what one of the Thessaloniki 
Allios organizers said at the end of its very first action “What we changed for a weekend 
we should change forever”. 
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Endnotes
1.  This paper includes data gathered until September 2013. ‘Thessaloniki allios’ has continued its 

actions since and the research continues alongside its actions. 
2.  Christodoulou (2013) also supports that by 2011 various residents’ initiatives had made their 

appearance in Thessaloniki with different political and other objectives. These collectivities held 
different views on the uses of public space and did not necessarily relate to the condition of the cri-
sis. Some of these groups supported the ‘Initiative for Thessaloniki’ that in 2010 ran and eventually 
won the municipal elections.

3.  Aside the personal evaluation of public involvement and participation in the actions, the numbers 
mentioned are included in the Parallaxis’ and Thessaloniki Allios website www.parallaximag.gr/
diff/i-thessaloniki-allios

4.  On the definition of scapes and the social imaginary see Appadurai, A. (1990). Disjuncture and 
difference in global cultural economy. Public Culture 2(2), 1-24, and Appadurai, A. (1996). Modernity 
at Large. University of Minnesota Press. 

5.  http://www.thessalonikiallios.gr/index.php/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9 
%CE%B1.html

6.  David Sim of the Gehl Architects
7.  The road eventually became a permanent pedestrian road.
8.  For Foucault (1986), the mirror constitutes both the reality and unreality of utopian projects.
9.  On these issues see Badiou, Alain, (2001) Ethics: An Essay on the Understanding of Evil (trans. 

and introduction Peter Hallward). London: Verso and Badiou, Alain (2006) Being and Event (trans. 
Oliver Feltham). London: Continuum.
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Abstract
This paper discusses some of the characteristics of Istanbul’s problematics as a trans-
forming city, exposed through an art-project, part of which was the publication of the 
book Becoming Istanbul. The contributors to the project do not only negotiate global 
hegemonic economic and political values, as well as local power politics, but they 
become distinguished informants who promote a critical perspective and put them-
selves in dialogue with social analysis. In doing so they are able to subvert strong 
orientalist views, as well as global and local stereotypes that proliferate between the 
West and the rest. ‘Becoming Istanbul’ could serve as a very interesting example for 
the observation of the dynamic relations which unfold themselves through the inter-
action between the local and the global. Moving beyond the idea of space being made 
meaningful, we seek to explore the impact of spatial contestation and questions of 
adaptation and resistance in people’s lives.

196 Changing Worlds & Signs of the Times

 Fotini Tsibiridou   University of Macedonia   ft@uom.gr 
 Nikitas Palantzas   Hellenic American Educational Foundation   npalantzas@haef.gr 

SP
A

CE
 A

N
D

/IN
 S

O
CI

ET
Y

Becoming Istanbul: 
a dictionary of  
the problematics  
of a changing city;  
inside critique  
of significant cultural 
meanings



The Project

Becoming Istanbul was initiated on the occasion of the 2008 Frankfurt Book Fair, where 
the city was the Guest of Honor. Albeit its main objective to hold one of the most impor-
tant book exhibitions and literary events, the Frankfurt Book Fair is also accompanied 
by a number of architectural shows. In this respect, the German Architecture Museum 
[Deutsches Architekturmuseum (DAM)] proposed to the Garanti Galeri in Istanbul the 
organization of an exhibition project, aiming at representing the most contemporary 
issues on Turkish architecture and urbanism. After discussing on different topics, the 
people from Garanti Galeri came up with the idea of designing an encyclopedic scheme 
that would bring forward the diverse, often overlapping and certainly ambiguous per-
spectives on Istanbul living and the main challenges that the city faces through its rapid 
transformations at multiple levels. After different suggestions, the contributors of the 
exhibition came up with the idea of organizing a twofold project constituted by an in-
teractive digital installation and the publication of a book. Both of them had the format 
of a dictionary, in the sense that they were formed by key-terms that, according to the 
organizers, would describe different aspects of the city’s past and present social, ar-
chitectural, political and economic transformations. In the exhibition there are general 
abstract terms, like “adaptation”, “amnesia”, “public order” or “pretension” displayed in 
boxes randomly on large computer screens. Opposite of each screen there was a wood-
en stand with a database, where the viewers could choose any of the terms on the 
screen by clicking on the box. As soon as a box was clicked on, a number of windows 
appeared, each of them showing a video, a set of photographs, an academic project, a 
piece of news broadcast and so on. All those different sets of multimedia were linked to 
the concept initially clicked on the box. Moreover, each window was also connected with 
all the other concepts that it was supposed to be related with.1 

The book on the other hand, was designed and produced to look like a “dictionary” 
or an “encyclopedia”, as our interlocutors put it. According to the authors, the initial 
idea was to select a number of key-words, with the difference that this time it would 
not be just abstract concepts but also specific terms referring to particular places, 
buildings, situations or even simple objects. The underlying principle for the selection 
of the key-words that would be included in the dictionary-like book was that there 
would be used as many terms as possible that function as clichés when somebody 
thinks of Istanbul. As the director of Garenti Galeri explained to us, during our field-
work only the three curators of the project carried out the process of the initial selec-
tion of these terms. After coming up with all the one-hundred and fifty-two words, the 
curators had several meetings in order to decide who was going to write about which 
group of terms. The criteria were mainly based on the assumption of who was going 
to write about a term in a manner that would fit the curators’ expectations about the 
final appearance of the book. 
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Here we focus on the second part of the project, the dictionary or “encyclopedia”, as 
our interlocutors preferred to describe it. However, a cross-reference between the two 
parts of the project was, according to the curators, essential for the full understanding 
of the message conveyed in Becoming Istanbul. All the contributors were people who 
have lived in Istanbul for long periods, including some who are not Turkish. In this re-
spect, Becoming Istanbul is first of all a case where local people represent their personal 
narrative about their immediate environment; the place they live in. According to one of 
them, Becoming Istanbul should be viewed by external observers initially as an attempt 
of local people in Istanbul to talk about the city they love, and who see with great interest 
and anxiety the changes brought about by the city’s rapid transformation. 

From an anthropological perspective Becoming Istanbul represents an interesting 
case study of local contestation over living space, as an open arena of multiple and 
often conflicting discourses and subject positions. These appear as a set of narratives 
regarding a city, which bears on one hand the entire basic social, economic, political 
and cultural characteristics of a modern metropolis or a global city (see Sassen 2001, 
2005), while on the other hand it gathers an array of attributes deriving from Western 
imagination and orientalist conceptions. The contributors’ position towards that issue 
is clear: “Our intention was to confront any orientalist perceptions about Istanbul and 
put emphasis on the contemporary issues that the city confronts as part of the wider 
global economic and cultural procedures”. As the subtitle of the Turkish edition of the 
book suggests, Becoming Istanbul is an arrangement of different narratives that include 
phenomena, speculations and metaphors.2 And this is precisely what the whole project 
is about; an endeavor of local people to describe phenomena, articulate speculations 
and illustrate metaphors about their changing city. What is more, this is not a unified 
or homogenous process but it entails to some great extent the element of difference 
both in understanding and in negotiating the way people view, experience and become 
affected by the rapid transformations their city faces. 

The Anthropological Project

Both of us, having different previous projects in the city of Istanbul until then, decided 
to engage in this common work.3 We were and still are interested in the ways people in 
Beyoğlu (a central neighborhood around Taksim square) engage with social movements 
through artistic expression. At the same time it was obvious that local modalities of 
engagement in social activism draw energy and phantasy both from various forms of 
sociability and the balancing effort to deal with orientalism. However, at the present 
time a big opportunity for the multiplication of social movements that contest space and 
identities emerged. This came from the government’s and the municipality’s projects to 
attack and transform the city-center through gentrification, ennoblement (see i.e. the 
Tarlabasi project after the installation of the new mall on Istiklal Street, the demolition of 
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old movie theaters, i.e. Emek cinema, etc. Cf. Palantzas, 2012). Many of the people living 
in Beyoğlu engage either in social activism, or artistic and entertainment activities as a 
way of life. However, at the same time the places of Taksim square and Istiklal Street, 
as par excellence signs of ‘public space’ and its relevant negotiations in Modern Turkey 
since the end of the Ottoman empire, became the main symbolic places of contestation 
towards the state’s authority.4 Under the threat of the previously described neoliberal 
attack to this place, the two main modalities of living and using the public space, social 
activism and artistic expression came closer. 

An important part of this is the engagement of activism with artistic ways of expres-
sion, such as the street-art activities and the various public performances (Tsibiridou, 
2013). At the same time, in the center of Istanbul in Beyoğlu and Galata, since 2000 we 
notice the multiplication of artistic events, as well as the opening of many art-galleries. 
The growth and investment on art addressed to nouveaux riches clients at the time of 
neoliberal governmentality led equally to the serious investment and sponsorship of 
the wealth on art projects (see the Garanti bank investment for the Salt Gallery as well 
as the present project). Moreover, small art-galleries were opened too, giving the op-
portunity to less famous or amateur artists not only to expose their work and express 
their critique on their own society, but also to earn an income from their own art.5 This 
proliferation of art production became a modality of activist expression in the center 
of Istanbul and we decided to focus our attention on one of them, in order to open a 
dialogue with local agents thinking critically and being reflective over their own socie-
ty. The aim of our project remains to understand critically both the living space of the 
center of the megacity of Istanbul at the era of neoliberalism, and the glocal modalities 
of social activism people are engaging with in order to challenge modern identities and 
citizenship, to contest authoritarian ruling and thus produce both new subjectivities and 
living experiences (Lefebvre, 1974; Low, 2003; Harvey, 1989; Appadurai, 1996). These 
modalities refer to the ways people as agents conceptualize and react to the Western 
assumption of dichotomy between the public and the private sphere, as well as the ori-
entalist one between the West and the East.6 This perspective seems to be justified by 
the recent mobilization that resulted in the events that took place at the Gezi park.7 

Methodological issues

Searching for alternative ways to describe and interpret how people live and experi-
ence their city (interactively produce and reproduce the space), mostly in the center of 
Istanbul, we decided to focus on this particular artistic project. In the frame of cultural 
critique, artistic representation as a reflective approach of one’s own society and living 
conditions permit us to open a dialogue with those local informants/agents looking for a 
critical understanding (Marcus and Fischer, 1986; Marcus, 1995; Herzfeld, 1997) of “be-
coming” both of their own city, society and themselves. However, this process can nev-
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er be one-dimensional, since people, as active agents, are dealing with contradictions 
and stereotypes. At the same time they try to deconstruct the latter and negotiate the 
former, they do produce new assumptions, unless they shape their narratives through 
irony, humour, fragmented truth, dialogical presentation etc (Fischer, 1998; 2001; Tsi-
biridou, forthcoming). These processes of deconstructing and negotiating hegemonic 
narratives regard first of all the choice of the medium of communication, as the genre of 
representation. This is the case of the interactive exhibition or the dictionary-style book. 
Both choices of becoming Istanbul project clarify from the beginning the fragmented 
character between the Self and hetero-understanding, reminding anthropologists the 
snowball style and accidental access to fieldwork data and the always fragmented 
non-holistic capture of reality in terms of permanent and multilayered “interpretations” 
(Clifford & Marcus, 1986). People participating in the BI project become favored interloc-
utors for our anthropological one. We base the analysis upon their discourses in order 
to open dialogue and use them as informants critically interpreting their own society. 

Their discourses include, among others, the semantic framework under which those 
artistic interventions as performances took and continue to take place under various 
circumstances. One of these derives from the presence of the anthropologist in the field 
and his/her additional need to narrate a story, interpret practices, intentions and ways of 
life adopted by people interacting within a given space. We are interested in those signs 
adopted by people in their attempt to capture their own ‘truth’. Let us give one or two 
representative examples: 

By reading the book we realized the need of the writers to narrate the permanent 
transformation of the city, as well as the fluid bond of its inhabitants with the urban 
space and its different connotations.8 However, the never ending transformation and the 
endless will of capture by its permanent or temporary inhabitants becomes the modality 
of the unsatisfied will of its appropriation. Istanbul becomes the body of the mistress of 
the unsatisfied in love guy motivated by jealousy (see rubrics on pornography and erot-
icism). Since the last decades of the 20th century and the neoliberal governmentality 
multiplying the “chaos”9, fluidity, liminality and passing through became the aesthetics 
of living and tasting the city.10 The latter include the management of the nostalgia over 
the past of the city negotiated and reclaimed equally be secularists and Islamists, Istan-
bul residents and newcomers. The vulnerability of the town can be proved by its multiple 
wounded and transformed center, the Taksim square. The latter seems to symbolize 
and mutate the modality of ‘passing through’ as a philosophical stance of the pre-mod-
ern identities (different religions, languages and activities one culture of living in the city) 
(“Anarchy II”, p. 18), the permanent will of its transformation and appropriation since the 
rise of capitalism, the social movements and the people raising against the authoritar-
ian ruling and its military technology, since the foundation of the nation-state. We read 
under “Taksim square” and elsewhere that the surrounded area of Beyoğlu represents 
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the “heart of the city”, while at the same time it is endorsing liminal and marginal prac-
tices taking place “out of somewhere” (Beyoğlu as Pera in Greek). 

This kind of feeling in addition to the conceptualizations of the unity between the 
public and the private space seem to go with habitus of intersection between people and 
space, intimate and public spaces. This interdependence of each other modality gives 
birth to multiple liminal conditions, as is the permanent in love status with the city, i.e. 
the gluttony of savoring and tasting it in erotic terms.11 That leads to an ambiguous sta-
tus of living and conceptualizing the city.12 

With these conceptualizations/interpretations used by social agents in the spirit of a 
performed cultural critique, we can open a less hegemonic dialogue promoting critical 
understanding.13 

The aim of this project remains the enlargement of anthropological understanding, 
when this meets with artistic curiosity in the frame of cultural studies. We are convinced 
that this approach makes us able to understand better the local priorities and global 
challenges, contradicting contacts or the deconstruction and reproduction of stereo-
types. We want to narrate a diagonal story about people and space, crossing the eyes, 
aesthetics and discourses local agents adopt, by following cultural critique; this diago-
nal narrative of ours can provide two kinds of information:

1. Present the local stories with their own modalities and priorities. 
2. Understand critically how people are feeling and acting through the city,14 (re)

construct subjectivities and citizenship not only in the frame of nation-state but 
through everyday lived experiences within the city.

These people want to tell their own stories about their city and their everyday habitus 
and thus contest, protest and negotiate assumptions and stereotypes formed either 
vertically or horizontally. We think it is better to pay attention to these stories of living 
and acting in the global city of Istanbul before we construct any scientific narrative for 
the city “from above” or reproduce a stereotypical journalistic like discourse. 

Concluding note

Having read the book we think we can better empathize with those informants who 
deal and consume the stereotype of “living between the West and the East” or live un-
der permanent “transformation” and “chaos”. By investing into the joyful experience of 
continuing to invest in small things of everyday present and old habits, they are not only 
reclaiming the past by avoiding to essentialize nostalgia, but they also shape the present 
by using the memory and the positive energy of the past. People living and acting here 
at the heart of the city (Beyoğlu15) are making a productive use of past memories,16 even 
if they have never been part of the city. The place and its dynamics make them fantasize 
and be inspired by memories of well being and happiness, warmness and humanism, 
good will and expectations of improvement against discrimination, authoritarian ruling, 
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patriarchy, etc. However, as the present and future of the city and its inhabitants are in 
permanent transformation through the project of continuous non-ending renovation, 
people enjoy much more to live in the city than write about the city. As they make it clear 
in the book, “if you want to write about the city, you have to be away from it”. 

We think that it is this fruitful blocking of people that makes them more productive 
to this alternative and inventive activism, i.e. the artistic ways of representation and 
interpretation of their living conditions. The neoliberal project of gentrification has just 
accelerated and proliferated this modality of living precariously and in permanent trans-
formation. Based on the mutation of the condition of fluidity and instability the dynamic 
permanent change pushes them to invest on ‘emotions of love and solidarity’ and try to 
find more artistic ways of totally embodied understanding experiences, through multi-
ple representations of the body and its anatomy.17 

It is not that we desire to reproduce the dichotomy between rational reasoning and 
emotional empathy. On the contrary, by paying attention to the living space and the em-
bodied experiences we would like to avoid this dilemma between a scientific or an artistic 
approach (see our methodological option converting ethnography with cultural studies). 
People living in Istanbul are making perfectly reasonable choices, but most of them, and 
particularly those who prefer to be active in the heart of the city, enjoy everyday experi-
ences with the deepness, inventiveness, and sometimes frivolity of the artistic condition. 

It is not by accident that it was those people, who, having suffered from authoritarian 
ruling and repression in the past started the Gezi mobilizations, reclaiming a restart over 
citizenship and living conditions. The era of neoliberal governmentality enforces Istanbul 
to live under two kind of biopolitics, gentrification and real estate projects aiming to the 
individual profit, as well as the reshaping of public space by an authoritarian ruling fan-
tasizing a re-Islamized à la Ottomane citizenship. People’s reaction to the above politics 
is given through creative artistic practices, claiming the right to the city, to their memo-
ries and to their habitus of the past, full or generosity, love and experiences of sharing .

Endnotes
1.  See http://www.becomingistanbul.org 
2.  The English title of the book is Becoming Istanbul: An Encyclopedia, [Derviş, P., Tanju, B., Tanyeli, U. 

(eds). (2008) Istanbul: Garanti Galleri] while the Turkish one is more revealing and intimate; Istan-
bullasmak: Olgular [phenomena], Sorunsallar [speculations] and Metaforlar [metaphors].

3.  F. Tsibiridou’s research for the last 5 years on social activism in the area shows the increase of ac-
tivism in Beyoğlu by those who contest and try to negotiate gender and ethnic identities, choice of 
sexuality and citizenship in the public space. In addition, N. Palantzas’ previous project was looking 
at the different manifestations of Euro-scepticism among citizens of Istanbul, regarding Turkey’s 
accession to the European Union.

4.  “According to the definition of a “great” state official in very recent past, public sphere is the place 
where the police can ask you for identification documents, therefore the publicity in Istanbul is 
the police demanding identification and the citizen presenting it. According to the same course of 
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logic, the police can ask for identification everywhere, so therefore everywhere in Istanbul is public 
space” (“Public space”, p.233)

5.  See indicatively “Sanctity and Despotism of Progress”, Alan Art Gallery, Istanbul 2013.
6.  “although it means “everywhere outside private space”, such a simple definition means nothing in 

Istanbul” (p235). The reason can be found in the way conceptualizations and negotiations over the 
public space and the embodied experiences of authoritarian ruling and control, are pushing people 
to appropriate the intermediate outside space as places of entertainment and relax. (Public space, 
pp. 235-236). All this remind us the multiple ways of appropriation of the outside places as for 
instance the “non-lieux de la supermordernité” (See Augé, 1992).

7.  The Gezi park mobilizations which started in May 2013 inspired by the global occupy movements 
have already shown the persistence of the activists coming from different ideological spaces to 
engage with their will to resist on government’s last gentrification project in the center of the city. 
The latter was about a will to transform a park, an open space to Istanbul’s citizens and visitors, 
to a mall and a private hotel garden. The objection on this project, beyond the persistence of the 
activists who still come back reclaiming symbolically the renegotiation of their living in the city and 
their citizenship in the country, have shown the inventive and creative character of their resistance 
adopting artistic technologies of expression in addition to the development of deep solidarity 
practices.

8.  See “Urban transformation” and elsewhere in the book edition.
9.  “Istanbul must hung with all its “anarchy” in Taksim Square. See then if it dares cause chaos 

again…”(Anarchy, p.19)
10. See also Jale (2010) and Mills (2006).
11. See on “Urban transformation”. Pp 341-342.
12. See on Eroticism, pp. 92-96. “Istanbul is the city of the ambiguous and the obscure; nothing ends 

or begins in the full sense here. (p. 94) (…) this uncertainty can be startling, but it also presents 
possibilities, it opens on to discovery and adventure for those who are curious and seek what is 
different (pp.94-95). The power of Istanbul lies precisely at this conflicting intersection, in these 
interfaces where globalism touches marginality and capitalist mechanism touches poverty (...) It 
registers aesthetics and anesthetization, its charm is interwoven with slovenliness, clumsiness and 
even ugliness. This gives it potential to delay, therefore future and therefore excitement and hope. 
Istanbul is ready for the unexpected, for experimentation, that is why the city attracts the masses 
(…) in this dilemma between Eros and Civilization, the city has always taken sides with Eros and it 
doesn’t surrender to masculine reason. That is precisely what makes it attractive and worth living 
in. …Its eroticism is nurtured not by a readable, reasonable and conservative beauty but by these 
careless, ambiguous, equivocal and provocative whispers” (p.96).

13. We read under “Public space”(pp. 235-236) and “Wound” (pp.352-355): “There are three ways of 
looking at the wound zones of the city. The first is the specialist-eye. The specialist-eye is some-
times purely scientific; it categorizes wounds, places them in test tubes, measures their pain, un-
derlines their continuity and monitors the volume of bleeding per second. Another option is to look 
with the curious-eye. The curious-eye is often the artist’s eye. It is curious about how life is around 
here. About rhythm, entertainment, the humor. It tries to catch the rituals, the fleeting stories that 
drift away. It learns their language, signs along to their songs. Another way is to look at wounds 
with the wounded-eye. What does the wounded-eye see when it looks to the wound? Sometimes 
the last thing a wound wants is dressing (…) Wounded beauty. This is Istanbul’s constant seduc-
tion”.

14. “We need to understand within the plural structure of the city. The key concepts here are –space 
and politics. Urban space is both the space of conflict and the space upon which discursive clashes 
take place. In other words, the politics of the space are performed in the space of politics. The 
political spaces of Istanbul are the product of this process in two senses. And precisely for this 
reason, it is not difficult to guess that urban transformation projects as a tool of top-down inter-
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vention in the city will receive a strong social reaction in this area” (“Political Space”, p. 226) “… 
Neighborhoods like Beyoğlu and Harbiye which reflected the speed of urban transformation were 
not approved as spaces of anxiety and indecision, whereas old Istanbul, and especially Fatih, iden-
tified with a more stagnant, conservative life style represented the synthesis new modernization 
proposals” (“Literature”, p.173). “Istiklal caddesi or “Beyoğlu”, neither a street, nor a neighborhood 
… For the last two centuries it has been the most significant space where Turks who want to make 
an individual cultural preference have expressed heir choice” (“Istiklar Caddesi or Beyoğlu, p.156).

15. “The spatial counterpart of the aforementioned division here is Beyoğlu and Boğazici. Beyoğlu 
expresses the absence of space by alluding to transcience with its fast life, streets, restaurants and ho-
tels whereas the Bosphorus indicates settlement and possessing a specific space.” (“Literature”, p.171)

16. “The novelist history of Istanbul after the 1960 bifurcates even more with the emergence of 
fragmented narratives (…) the new agents in the history of a far more crowded city broken to 
smithereens (…) Istanbul is the space of nostalgic praise or historical reckonings, an interrogation 
of identity. In this process, the city is no longer a tale of ancient ages founded with reproduced 
orientalist images (…) This city, which now lives a different existence with its skyscrapers, satellite 
cities and underground and is never bored of change, continues to rewrite itself into novels in the 
same manner (“Literature”, p. 173)

17. The body becomes the main vehicle of reference in other artistic and activist performances too (see 
Tsibiridou, 2013), as many other examples of resistance have already revealed (see Comaroff, 1985).
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Abstract
Τhis paper deals with the construction of difference in two neighborhoods of Athens, 
Kerameikos and Gazi, where different social groups in terms of class, ethnicity, kin-
ship and sexuality coexist. The approach to the construction of difference is spatial. In 
specific, I examine the way in which difference is embedded in space and, inversely, 
how space constructs difference. Kerameikos and Gazi constitute privileged places 
for understanding the production of difference, as identity and difference, Self and 
Other are not to be taken for granted, or be perceived as located in place. Rather, they 
are fluid and in the process of making ,as they are constituted by mobile people in 
a process of deterritorialization and territorialization. The focus of this paper on the 
construction of difference as a process is strengthened by the fact that these neigh-
borhoods are in a situation of gentrification not yet completed. In this paper, I explore 
how the perceptions of gentrification and, on the other hand, of difference, multicul-
turalism, and the city are interrelated.
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Το άρθρό µου αφορά το επίκαιρο, ιδιαίτερα σήµερα, ζήτηµα της συνύπαρξης διαφο-
ρετικών κοινωνικών/πολιτισµικών οµάδων και τον τρόπο µε τον οποίο οι σχέσεις 
µεταξύ αυτών των οµάδων εγγράφονται στον αστικό χώρο, αλλά και διαµορφώνο-
νται από αυτόν. Με άλλα λόγια, η προσέγγισή µου στο ζήτηµα της συγκρότησης και 
διαχείρισης της διαφοράς είναι χωρική: µε τον όρο αυτό εννοώ ότι δεν σκοπεύω να 
διερευνήσω τις υλικές και χωρικές διαστάσεις των σχέσεων που εµπλέκουν την δια-
φορά, αλλά να τις κατανοήσω µε όρους χώρου (βλ. Low & Laurence-Zuniga, 2003). 
Η στροφή αυτή, από τη µελέτη των χωρικών και γενικότερα υλικών διαστάσεων ενός 
πολιτισµού σε εκείνη της κατανόησής του µε όρους χώρου στην ανθρωπολογία συν-
δέεται µε µια συνολική κριτική βασικών επιστηµολογικών παραδοχών γενικότερα 
στις κοινωνικές επιστήµες η οποία αποδίδεται συχνά µε τους όρους χωρική στροφή 
(spatial turn) και κοινωνιο-χωρική διαλεκτική (Soja, 1989, σ. 129). Σύµφωνα µε το 
νέο αυτό παράδειγµα αναγνωρίζεται ότι το χωρικό δεν είναι απλώς το αποτέλεσµα 
κοινωνικών και πολιτισµικών νοηµάτων και σχέσεων, αλλά επίσης το µέσο, η προ-
ϋπόθεση της ύπαρξής τους, δηλαδή το χωρικό κατασκευάζεται κοινωνικά αλλά και 
το κοινωνικό συγκροτείται επίσης χωρικά. Η προσέγγιση αυτή αντιτίθεται στη θε-
τικιστική προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία ο χώρος γινόταν αντιληπτός ως ένα 
αντικειµενικά υπάρχον σκηνικό διακριτό από την σκέψη και τη δράση των ανθρώ-
πων. Επιπλέον, ασκεί κριτική στις προσεγγίσεις εκείνες στο πλαίσιο των οποίων η 
σχέση χωρικού και κοινωνικού γινόταν αντιληπτή ως µονοµερής, δηλαδή οι χωρικές 
µορφές αντιµετωπίζονταν ως το αποτέλεσµα κοινωνικών σχέσεων οι οποίες διερευ-
νούνταν µε βάση άλλες επιστήµες, όπως η κοινωνιολογία και τα οικονοµικά (Massey, 
1993, σ. 145). Επιπλέον, όπως έχει δείξει ο Michel Foucault (Foucault, 1975) ο υλικός 
χώρος δεν αποτελεί τον τόπο, την επιφάνεια στην οποία επικάθονται, διαµορφώνουν 
εκ των υστέρων οι σχέσεις εξουσίας, αλλά η υλοποίηση των σχέσεων εξουσίας είναι 
σύµφυτη µε την ίδια την συγκρότησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνύπαρξης χώρου 
και σχέσεων εξουσίας, η χωρική προσέγγιση της διαφοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
αφού, όπως επισηµαίνει ο David Sibley (Sibley, 1995), o τρόπος µε τον οποίο ο χώ-
ρος οργανώνεται επηρεάζει την αντίληψη του άλλου είτε ως ξένου και απειλητικού 
είτε ως απλώς διαφορετικού. Ο τρόπος µε τον οποίο τα δρώντα υποκείµενα ορθώ-
νουν όρια στον χώρο σχετίζεται άµεσα µε τους τρόπους οριοθέτησης και ταυτόχρονα 
συγκρότησης του Εαυτού απέναντι στον Άλλο. Επίσης, για την χωρική προσέγγιση 
της διαφοράς, όπως την έχουν αναλύσει οι Akhil Gupta και James Ferguson (Gupta & 
Ferguson, 1997), o Κεραµεικός και το Γκάζι παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, αφού 
στην περιοχή γίνεται φανερή η διαδικασία δηµιουργίας τόπων µέσα από χώρους και 
ταυτόχρονα παραγωγής της διαφοράς. Κι αυτό διότι για αρκετούς κατοίκους η ταυ-
τότητα και η διαφορά, ο Εαυτός και ο Άλλος δεν θεωρούνται ως δεδοµένοι, «φυσικά» 
εδραιωµένοι, ριζωµένοι σε έναν ορισµένο τόπο, αλλά είναι υπό διαµόρφωση, υπό 
κατασκευή αφού συγκροτούνται από µετακινούµενους, µετατοπιζόµενους ανθρώ-
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πους που βρίσκονται σε µια διαδικασία απεδαφοποίησης και εδαφοποίησης. Το άρ-
θρό µου αφορά το επστηρίζεται στην εθνογραφική έρευνα που πραγµατοποιώ από το 
2006 στο Μεταξουργείο/ Κεραµεικό και το Γκάζι (βλ. και Γιαννακόπουλος, 2010). Η 
έρευνα αυτή περιλάµβανε ανοιχτές συνεντεύξεις και άτυπες συζητήσεις µε Ελληνες 
κατοίκους των γειτονιών αυτών, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας 
και αρχιτέκτονες/πολιτικούς µηχανικούς που δραστηριοποιούνται στη περιοχή, πα-
ρακολούθηση διαφόρων συγκεντρώσεων και δηµόσιων εκδηλώσεων σχετικών µε 
τα προβλήµατα της περιοχής και συλλογή δηµοσιευµάτων στον έντυπο και ηλεκτρο-
νικό Τύπο για την “υποβάθµιση” και τον “εξευγενισµό” στον Κεραµεικό και το Γκάζι. 
Τέλος, η παρατήρηση του χώρου συνέβαλε αποφασιστικά στη µελέτη του αντικειµέ-
νου της έρευνας. 

Οι γειτονιές αυτές θεωρούνταν υποβαθµισµένες λόγω της συγκέντρωσης οίκων 
ανοχής, της ύπαρξης πολλών µηχανουργείων, συνεργείων, βαφείων και της λειτουρ-
γίας του εργοστασίου φωταερίου έως το 1984. Επιπλέον, από την δεκαετία του `70, 
η περιοχή είχε αρχίζει να εγκαταλείπεται από πολλούς παλιότερους κατοίκους, του-
λάχιστον από όσους είχαν την οικονοµική δυνατότητα, να µετακινηθούν στα προά-
στια. Έτσι, η γειτονιά έχει πολλά άδεια, εγκαταλελειµµένα σπίτια τα οποία, σύµφωνα µε 
τους παλιότερους εναποµείναντες κατοίκους, ενισχύουν την υποβαθµισµένη εικόνα 
της περιοχής αφού, επιπλέον, σε αυτά εγκαθίστανται «περιθωριακοί» και µετανάστες. 
Στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί πολλοί µετανάστες κυρίως από την Ασία και την 
Αλβανία καθώς και, ιδιαίτερα στο Γκάζι, µουσουλµάνοι από τη Δυτική Θράκη. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, επιλέγουν την περιοχή ως τόπο κατοικίας µεσοαστοί 
κυρίως επιστήµονες και καλλιτέχνες οι οποίοι αποκαλούνται από τον τύπο «νεοαστοί». 
Οι νέοι αυτοί κάτοικοι ανακαινίζουν παλιά σπίτια ή διαµερίσµατα σε παλιές πολυκατοι-
κίες, αλλά κυρίως εγκαθίστανται σε µοντέρνες, πολυτελείς πολυκατοικίες. Οι πολυ-
κατοικίες αυτές ανεγείρονται από κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες είχαν αγοράσει 
οικόπεδα προβλέποντας ή και προκαλώντας την µελλοντική εγκατάσταση µεσοαστών 
στη περιοχή. Οι νέοι κάτοικοι είναι ηλικίας από 25 έως και 60 χρονών και είναι κυρίως 
«ανύπαντροι» είτε εργένηδες είτε ζουν σε εκτός γάµου συµβιώσεις, ετεροφυλόφιλες 
και οµοφυλόφιλες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στην 
περιοχή και ετεροφυλόφιλα ζευγάρια µε παιδιά. 

Επιπλέον, η περιοχή έχει γίνει τόπος εγκατάστασης µπαρ και εστιατορίων καθώς 
και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, κυρίως εναλλακτικών αλλά και πιο εµπορικών. 
«Η παραλιακή έχει µεταφερθεί στο Γκάζι» όπως λένε οι ταξιτζήδες δυσφορώντας για 
το πρόβληµα του κυκλοφοριακού στην περιοχή την Παρασκευή και το Σάββατο το 
βράδυ. Το Γκάζι αποκαλείται και gay village/γκέι χωριό αφού τα περισσότερα γκέι 
µπαρς της Αθήνας έχουν µεταφερθεί εκεί. Δεδοµένου ότι συχνά τίθεται το ζήτηµα 
του χαρακτηρισµού της περιοχής ως τόπου κατοικιών ή τόπου κέντρων διασκέδα-
σης,, θεωρείται ότι υπάρχει µια διάκριση ανάµεσα στον Γκάζι δηλαδή την γειτονιά που 
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εκτείνεται πέρα από την Ιερά Οδό όπως έρχεται κανείς από την Οµόνοια και τον Κε-
ραµεικό που εκτείνεται πριν από την Ιερά Οδό. Το Γκάζι θεωρείται περισσότερο τόπος 
εγκατάστασης µπαρ και κέντρων διασκέδασης, ενώ ο Κεραµεικός περισσότερο τόπος 
κατοικιών. Η διάκριση αυτή οφείλεται και στην ύπαρξη διαταγµάτων τα οποία επιτρέ-
πουν την εγκατάσταση στον Κεραµεικό µόνο «παραδοσιακών καφενείων και οινοµα-
γειρείων». Ωστόσο, µοντέρνα café/bar έχουν ανοίξει και στον Κεραµεικό, αλλά χωρίς 
δυνατή µουσική και όσα έχουν προσπαθήσει να εγκαταστήσουν ηχεία ή live µουσική 
έχουν αντιµετωπίσει τις καταγγελίες είτε των εταιρειών κατασκευής των µοντέρνων 
πολυκατοικιών είτε των κατοίκων κυρίως των νέων µεσοαστών που δεν θέλουν η 
γειτονιά τους «να γίνει Ψυρρή και Γκάζι». 

 Η εγκατάσταση των «νεοαστών» κατοίκων και των τόπων µιας, κυρίως, νεανι-
κής διασκέδασης είναι χαρακτηριστική µιας διαδικασίας ανάπλασης, εξευγενισµού 
(gentrification) υποβαθµισµένων περιοχών του «κέντρου» των δυτικών µεγαλουπό-
λεων. Ο εξευγενισµός αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, 
µε αποτέλεσµα η περιοχή εξακολουθεί να κατοικείται και από µετανάστες και εν γένει 
από έναν ετερογενή πληθυσµό. Ωστόσο, από τον Σεπτέµβριο του 2014 σχεδιαζόταν η 
πραγµατοποίηση µιας σηµαντικής κίνησης προς την ολοκλήρωση της ανάπλασης της 
οποίας φορέας είναι η εταιρία Οliaros µε επικεφαλής τον επιχειρηµατία στον χώρο 
του real-estate Ιάσονα Τσάκωνα. O Ιάσονας Τσάκωνας έχει αγοράσει 65 ακίνητα στον 
Κεραµεικό/Μεταξουργείο εκ των οποίων τα 30 σχεδιάζει να µετατρέψει σε πρότυ-
πες φοιτητικές κατοικίες, εµπορικά καταστήµατα και γραφεία για εταιρείες «υψηλής 
τεχνολογίας». Η ιδιωτική αυτή επενδυτική πρωτοβουλία θα υλοποιούταν χάρη στην 
ένταξή της στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης Jessica και υποστηρίζεται 
από το υπουργείο ανάπτυξης και τον δήµο της Αθήνας. Όµως, ο επενδυτής είχε θέ-
σει ως προϋπόθεση την εκδίωξη από την περιοχή των οίκων ανοχής των οποίων η 
παρουσία είχε αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και η νοµιµότητα της ύπαρξής τους σε 
περιοχές αµιγούς κατοικίας είχε αµφισβητηθεί.2 

Η νέα αυτή κίνηση ανάπλασης ή αστικής αναζωογόνησης όπως είχε χαρακτηριστεί 
από τον δήµο και το υπουργείο, είχε αναζωπυρώσει τις παλιές διαµάχες µεταξύ δια-
φόρων κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών οµάδων που είναι εγκατεστηµένες ή 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Σε γενικές 
γραµµές, οι απόψεις για την ανάπλαση µπορούν να διαχωριστούν σε δύο. Η πρώτη 
υποστηρίζει την ανάπλαση ως µέσο αναβάθµισης της περιοχής που µαστίζεται από 
την «ανοµία», δηλαδή το εµπόριο και τη χρήση ναρκωτικών, την πορνεία και τις κλο-
πές. Σύµφωνα µε την δεύτερη, το νέο-και ίσως τελικό- αυτό στάδιο της ανάπλασης 
αποτελεί την αφορµή για µια επιχείρηση αστυνόµευσης και, τελικά, εκδίωξης των µε-
ταναστών και των περιθωριοποιηµένων οµάδων/ατόµων από αυτές τις γειτονιές του 
κέντρου της Αθήνας.3 Οι υπερασπιστές της πρώτης άποψης είναι κυρίως οι µεσοαστοί 
νέοι κάτοικοι, αλλά και οι εναποµείναντες παλιότεροι έλληνες κάτοικοι ενώ τη δεύτε-
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ρη άποψη υποστηρίζουν κάτοικοι ή και συχνοί επισκέπτες της περιοχής που ανήκουν 
στην αριστερά και τον αντιεξουσιαστικό/αναρχικό χώρο. Ωστόσο, οι οµάδες αυτές και 
δεν είναι οµοιογενείς και οι απόψεις τους για την «ανάπλαση» και το µέλλον κυρίως 
του Κεραµεικού-αφού το Γκάζι θεωρείται σχεδόν τελειωµένη υπόθεση- αρκετές φο-
ρές αποκλίνουν. 

Χωρική συγκρότηση του Αλλου και του Εαυτού 

Η διαδικασία συγκρότησης του χώρου, του Εαυτού και του Άλλου, όπως την αντι-
λαµβάνονται κυρίως οι µεσοαστοί και γενικότερα νέοι κάτοικοι της περιοχής µε τους 
οποίους διεξήγαγα την επιτόπια έρευνά µου. Θα επιχειρήσω εδώ να αναλύσω πως οι 
µεσοαστοί συνοµιλητές µου συγκροτούν έναν χωρικό εαυτό µέσω µιας ιεραρχικής 
οριοθέτησης τους απέναντι στον Άλλον στον χώρο και πως η διαφοροποίηση αυτή 
στηρίζεται σε κυρίαρχους τρόπους, καθεστώτα θέασης. Επιπλέον θα δείξω πως αυ-
τές οι χωρικές αντιλήψεις για τον Άλλον συνδέονται µε νέες, διαφορετικές από τις 
παραδοσιακές, ξενοφοβικές, αντιλήψεις για τους Αλλους, κυρίως τους εγκατεστηµέ-
νους στη περιοχή µετανάστες, και τους τρόπους συνύπαρξης/συγκατοίκησης διαφο-
ρετικών κοινωνικών/πολιτισµικών οµάδων, την «πολυπολιτισµικότητα» ή «diversity» 
όπως λένε µερικοί από τους συνοµιλητές µου. Τα παραπάνω ζητήµατα τίθενται και 
µάλιστα µε αιχµηρό τρόπο, λόγω του ανολοκλήρωτου ακόµη «εξευγενισµού» της πε-
ριοχής του οποίου την βάση, την κινητήρια δύναµη αποτελεί η έλευση και µόνο στην 
περιοχή όλων αυτών των νέων κατοίκων, κέντρων διασκέδασης και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και µετά. 

Οι νέοι κάτοικοι της περιοχής επικαλούνται το «οικονοµικό» ως τον κύριο λόγο 
εγκατάστασης τους στην γειτονιά. Τα σπίτια που αγοράζουν θεωρούνται ότι είναι φτη-
νότερα, λόγω της υποβάθµισης της γειτονιάς, αλλά, ταυτόχρονα, από άποψη κατα-
σκευής και αισθητικής είναι αντίστοιχα µε εκείνα των βορείων προαστίων. Ενδεικτική 
είναι η ύπαρξη πισίνας στην πολυκατοικία των καλλιτεχνών και στην πολυκατοικία 
της Μυλλέρου, αλλά και σε πολλές µονοκατοικίες. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος, 44 χρο-
νών, ηθοποιός, που αγόρασε διαµέρισµα στην πολυκατοικία των καλλιτεχνών το 2004 
θεώρησε τη τιµή αγοράς του ακριβή, ενώ όσοι αγοράζουν παλιές µονοκατοικίες και 
διαµερίσµατα υπογραµµίζουν το υψηλό κόστος των δαπανών για την ανακαίνισή τους. 

Έτσι, µερικοί από τους συνοµιλητές µου παραδέχονται ότι το “υλικό”, το οικονο-
µικό δεν είναι «παρά µια δικαιολογία την οποία λες προς τα έξω για να ξεµπερδεύ-
εις», όπως λέει η Μάρω 45 χρονών, κινηµατογραφίστρια, και αναφέρονται σε πιο 
«εσωτερικούς» λόγους για την επιλογή της γειτονιάς ως τόπου εγκατάστασης τους. 
Οι λόγοι αυτοί συνοψίζονται στην έλξη, γοητεία που ασκεί στους µεσοαστούς αυτούς 
το κέντρο και τον συνακόλουθο αυτοπροσδιορισµό τους ως «παιδιά του κέντρου». 
Στην περίπτωση µας, η έλξη και ο αυτοπροσδιορισµός αυτός συγκροτείται µε βάση 
επιλεκτικές, αποσπασµατικές εικόνες της περιοχής, όπως η ύπαρξη «εναλλακτικών» 
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µπαρ για παράδειγµα το Bios, πολιτιστικών κέντρων όπως το µουσείο Μπενάκη ή και 
πεζόδροµων που θυµίζουν παλιές γραφικές Αθηναϊικές γειτονιές. Οι τόποι αυτοί απο-
τελούν τόπους ταύτισης και αίσθησης του ανήκειν στην γειτονιά. Η ύπαρξη τους και 
η εύκολη, µε τα πόδια, πρόσβαση σ’ αυτούς, αλλά και στον τόπο δουλειάς, συγκροτεί 
έναν ενδιαφέροντα τρόπο ζωής.

 Επίσης, η επιλογή της εγκατάστασης των µεσοαστών διανοούµενων στη περιοχή 
υπαγορεύεται και από τον «λαϊκoπαραδοσιακό» χαρακτήρα της και την «πολυπολιτι-
σµικότητά» της, δηλαδή την ύπαρξη των µεταναστών που δίνουν «χρώµα» στη γει-
τονιά ή προσφέρουν ερεθίσµατα στον διανοούµενο. «Έχουν όλοι µαγαζιά δικά τους 
σπίτια δεν έχω µπει έχει µια εκκλησία νέγρων έχουν νοικιάσει µια µεγάλη αποθήκη 
οπότε µαζεύονται τις Κυριακές. Είναι απίστευτοι αν τους δεις τι φοράνε για να πάνε 
στην εκκλησία οι άνδρες µε απίστευτα κοστούµια µε χρυσά ή χρυσά φοράνε επάνω 
τους ή οι γυναίκες µε απίστευτα ρούχα κι όλο αυτό το πλήθος χαρούµενο. Μαζεύονται 
εκεί και πιο κάτω µένουν τούρκοι δικοί µας τούρκοι από τη Θράκη …πιο σωστό θα 
πρεπε να πω µουσουλµάνοι (γελάει) αλλά µιλάµε µεταξύ µας τώρα… τους βλέπεις να 
κάθονται έξω από τις πόρτες πως ήταν οι γειτονιές παλιά στην Αθήνα κάθονται έξω 
από τις πόρτες απλώνουν τις µπουγάδες τα πιτσιρίκια παίζουνε ψήνουν έξω στον πε-
ζόδροµο. Δεν είναι ποµάκοι, οι ποµάκοι είναι πιο ευρωπαϊκοί πιο ξανθοί λευκό δέρµα. 
Μετά τι άλλο… έχει πολλούς κινέζους έχει πλάκα να τους βλέπεις κι αυτούς. Μ’ αρέσει 
να ζω ανάµεσά τους µέσα στην χώρα µου, µέσα στην πόλη µου είναι µια καινούρια 
πραγµατικότητα για την Αθήνα όχι ότι µε ενοχλεί µου αρέσει κιόλας από την άλλη δεν 
είναι να τους φοβάσαι να µη θες να τους συναντήσεις ούτε προβλήµατα δηµιουργούν 
(Γιώργος, 40 χρονών, γιατρός)» 

Η φολκλορική αυτή αντιµετώπιση των Άλλων συνδέεται µε την διάκριση, την από-
σταση από τον Άλλον η οποία δεν εκφράζεται τόσο ρητά, λεκτικά, αλλά υπόρρητα µε 
την αντίθεση ανάµεσα στους µεσοαστούς και τους Άλλους ως προς την εµφάνιση, 
τη σωµατική και χωρική παρουσία στη γειτονιά. Η Μάρω, διηγείται την απορία που 
προκαλεί στους παλιότερους κατοίκους της περιοχής και, πιο συγκεκριµένα στους 
µετανάστες και τους έλληνες χριστιανούς, η εµφάνιση του συζύγου της, αλλά και της 
ίδιας και των παιδιών της στην «υποβαθµισµένη», «λαϊκή» γειτονιά τους: « το τελευ-
ταίο επεισόδιο που έγινε ήταν το εξής: γυρνούσε ο άνδρας µου και περνούσε µια από 
αυτές τις παλιές ελληνίδες µεσοαστές που ζουν ακόµη στην περιοχή µια γυναίκα παλιά 
ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή. Πρέπει να ήταν λίγο θεούσα και φορούσε εµπριµέ 
φουστάνι. Είναι απο εκείνες τις γυναίκες που βλέπω συχνά να πηγαίνουν την Κυριακή 
στην εκκλησία ντυµένες µε τα καλά τους. Λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα στον άνδρα µου: 
‘εσύ παιδάκι µου φαίνεσαι καλό παιδί γιατί ήρθες εδώ;’ Απορούσανε και όταν ήρθαµε 
το βλέπανε ότι το φτιάχναµε, µας ρωτούσαν: ‘γιατί;’ Το ίδιο και οι διπλανοί που είναι 
τουρκόφωνοι της Θράκης και οι κυρίες αυτές όλοι αναρωτιόνταν: ‘εσείς δεν ανήκετε 
εδώ γιατί ήρθατε εδώ;’” 
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Έτσι, η εγκατάσταση των µεσοαστών στη γειτονιά, η γειτνίαση µε τους Άλλους υπο-
γραµµίζει, εν τέλει, την ιεραρχική διαφορά ανάµεσά τους, ενώ εκ πρώτης όψεως, στο 
συνειδητό λόγο, αυτή φαίνεται να υπαγορεύεται από µια ετερο-φιλική, δηλαδή φιλική 
απέναντι στον διαφορετικό, διάθεση.4 Η διάθεση αυτή διαφοροποιεί τους εναλλακτι-
κούς αστούς του κέντρου από τους κλασσικούς των βορείων προαστίων και κυρίως 
την κλασσική ξενοφοβία των τελευταίων. Γενικότερα, η διαφοροποίηση αυτών των 
«νεοαστών» ή «εναλλακτικών» αστών από τους Άλλους αστούς προβάλλεται συχνά 
στις συνοµιλίες µας, κυρίως µε την µορφή απόρριψης του τρόπου ζωής στα «ήσυχα», 
«ήρεµα», «νεκρά» δηλαδή «πράσινα» και «οικογενειακά» βόρεια προάστια. Με άλλα 
λόγια, η διάκριση των «εναλλακτικών» αυτών µεσοαστών από τους συχνά πρώην γεί-
τονες τους των προαστίων αποτελεί τον δεύτερο λόγο εγκατάστασής τους, κυρίως 
στον Κεραµεικό. 

Η ετερο-φιλική, ιεραρχική διαφοροποίηση από τους µετανάστες και τους παλιό-
τερους «Ελληνες» κατοίκους αποτυπώνεται, αλλά και ταυτόχρονα, συγκροτείται µε 
όρους χώρου. Παραθέτω ενδεικτικά τα λόγια της πολιτικού µηχανικού, µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου της κατασκευαστικής εταιρίας της πολυτελούς ή λεγόµενης 
εναλλακτικής πολυκατοικίας της οδού Μυλλέρου για το πώς συγκροτείται αρχιτε-
κτονικά µια αποσπασµατική, αποστασιοποιηµένη, αφ’ υψηλού φωτογραφική θέαση 
του ‘Αλλου: «το κτίριο είναι inviting προς τη γειτονιά, δηλαδή το κτίριο δεν στρέφει 
την πλάτη του προς τη γειτονιά και να πει: α! εµείς έχουµε ένα ωραίο κτίριο και δεν 
θέλουµε να σας βλέπουµε γιατί είστε πιο άθλιοι από µας, έχει κάτι µεταλλικά πλέγ-
µατα που είναι διάφανα και βλέπεις όλες αυτές τις µπουγάδες σαν µέσα από οµίχλη, 
λίγο φλουταρισµένες». Έτσι, όπως στη φωτογραφική λήψη, το ορατό οργανώνεται 
σε όψεις του, τυποποποιείται, γίνεται ακίνδυνο, δεν µας συµβαίνει (Σταυρίδης, 2002, 
σ.48-49). Όµως, παρόλη την αποστασιοποίηση, η ροµαντική, νοσταλγική αντίληψη της 
γειτονιάς ως «γραφικής», «παραδοσιακής» και οι αντίστοιχες χωρικές παρεµβάσεις 
αυτών των πρωτοπόρων της επανακατοίκησης του ιστορικού κέντρου της Αθήνας 
έρχονται σε αντίθεση µε την σύγχρονη πραγµατικότητα της πόλης ή όπως θα ’λεγε ο 
Mike Davis (Davis, 2008) µε την κοινωνική έρηµο που έχει προκαλέσει η εγκατάλειψη 
των downtown των µεγαλουπόλεων. Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση γνωστής ηθο-
ποιού, που έχει το θέατρο της στην περιοχή, σε τηλεοπτική εκποµπή5: «στον πεζόδρο-
µο µπροστά από το θέατρο) φτιάξαµε δυο παγκάκια και µια βρυσούλα και φανταζόµα-
σταν ότι θα κάθονται οι περαστικοί, θα παίζουν τα παιδάκια και θα πίνουν λίγο νεράκι... 
τελικά αναγκαστήκαµε να φράξουµε αυτά τα παγκάκια µε συρµατόπλεγµα, πράµα που 
δεν το θέλαµε καθόλου, γιατί µόνο παιδάκια και περαστικοί δεν κάθονταν. Κάθονται 
µόνο πρεζόνια, αλκοολικοί κι ότι άλλο µπορείτε να φανταστείτε. Αυτό δεν µπορούµε 
αλλιώς να το αντιµετωπίσουµε παρά µόνο φράζοντας τα παγκάκια». Το ζήτηµα που 
τίθεται στους εναλλακτικούς αυτούς µεσοαστούς είναι πως θα συνδυάσουν την εκ µέ-
ρους τους απόρριψη της οµοιογένειας των «πληκτικών» βόρειων προαστίων και την 
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συνακόλουθη υπεράσπιση, τουλάχιστον στον λόγο, της «πολυπολιτισµικότητας» της 
«diversity» µε τους «κινδύνους» της συνύπαρξης µε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. 
Για να το πω διαφορετικά: πως εννοιολογούν τη συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνι-
κών οµάδων και τελικά την διαφορά ταυτόχρονα ή σε συνδυασµό µε τον «εξευγενι-
σµό» της γειτονιάς; Mια σύντοµη, αλλά περιεκτική απάντηση στα παραπάνω ερωτή-
µατα δίνει ο επιχειρηµατίας Ιάσονας Τσάκωνας σε συνέντευξη του στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό Andro6: «Το ενδιαφέρον σε µία πόλη είναι το diversity, η πολυσυλλεκτικότη-
τα. Μεγάλωσα στην Εκάλη, που είναι το πιο µη diverse µέρος. Είναι βαρετό –και δεν το 
λέω από σνοµπισµό, τύπου «κατέβηκαν τα παιδιά από τα ΒΠ στο κέντρο να κάνουν την 
επανάστασή τους… Έζησα το diversity και στη Νέα Υόρκη και στο Αζερµπαϊτζάν, και 
θεωρώ ότι για να προχωρήσουµε δεν πρέπει να υπάρχουν γκέτο. Τα γκέτο µπορεί να 
είναι γκέτο πλουσίων, φτωχών, ηλιθίων, οτιδήποτε.» Η αντίληψη αυτή περί «γκέτο» 
του πρωτεργάτη του «εξευγενισµού» ταυτίζεται µε εκείνη των λιγότερο «εναλλακτι-
κών», πιο «συντηρητικών» ελλήνων/χριστιανών παλιών κατοίκων οι οποίοι εκφρά-
ζουν την ανοχή τους απέναντι στην εθνοτική και σεξουαλική ετερότητα, υπό τον όρο 
η γειτονιά να µην γίνει «γκέτο» µεταναστών, πορνών και οµοφυλόφιλων: «άλλοι λένε 
ότι τους φοβούµαστε, ότι υπάρχει ξενοφοβία, αλλά εµείς απλώς δεν θέλουµε να γίνει 
η περιοχή γκέτο των µεταναστών, αλλιώς θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής 
δηλαδή οι κάτοικοι να’ ναι 2000 και από την άλλη οι µετανάστες 5000. ...Υπάρχουν και 
τα µπαρ που είναι Κωνσταντινουπόλεως και Ιερά οδό. Εκεί πάνε όλοι οι οµοφυλόφι-
λοι, είναι κέντρο οµοφυλόφιλων. Δεν είναι κι αυτό καλό να µην είναι γκέτο εκεί όλα τα 
µπαρ στη σειρά. Δεν περνάει κανείς από κει εγώ περνάω βέβαια για να δω τι γίνεται» 

 Όπως παρατηρεί και η Anne-Marie Fortier (Fortier, 2007), σχετικά µε την «πολυ-
πολιτισµική οικειότητα» (multicultural intimacy) σε µια γειτονιά της βόρειας Αγγλίας 
όπου οι µουσουλµάνοι ασιάτες υπερτερούν αριθµητικά σε σχέση µε τους άγγλους, ο 
µεγάλος αριθµός των Άλλων, θεωρείται ως µια «υπερβολική παρουσία του Άλλου», 
µια «ανεξέλεγκτη εγγύτητα», η οποία διαταράσσει την «ισορροπηµένη ανάµειξη». Η 
ελεγχόµενη αυτή ποικιλία (Rabinow, σ. 277) φαίνεται να οδηγεί στην άµβλυνση της 
ετερογένειας µέσω της συµµόρφωσης, πειθάρχησης του Άλλου στην κανονικότητα. Η 
Ντόρα, ιδιοκτήτρια του πρώτου gay club στο Γκάζι, αλλά και άλλων δύο λεσβιακών/
gay bar στον Κεραµεικό και το Γκάζι, παρόλο που διαφωνεί κάθετα µε τις οµοφοβικές 
απαγορεύσεις στον χώρο των θεωρούµενων ως µη gay bars, χειρονοµιών τρυφερό-
τητας ανάµεσα σε gay θαµώνες και την συνακόλουθη εκδίωξή τους από τους ιδιοκτή-
τες, εν τούτοις συµφωνεί κι εκείνη, παραδόξως, µε τη συµµόρφωση της συµπεριφο-
ράς των gay και λεσβιών στην ετεροφυλόφιλη οικογενειακή κανονικότητα: «Κοίταξε 
ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει, αρκεί να µην ενοχλεί τον άλλον, 
αλλά ούτε και να ενοχλείται από τον άλλον. Να µην φτάνουµε σε ακραίες καταστάσεις. 
Για παράδειγµα στο δικό µου µαγαζί βλέπει ένας gay απέναντι µια οικογένεια µε ένα 
παιδάκι δεν είναι απαραίτητο να κάτσει επάνω στον φίλο του”. Αυτή η ελεγχόµενη, µε 
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τους όρους της «πλειονότητας», «κανονικότητας» ποικιλία, αντίκειται, κατά την γνώ-
µη µου, στη συνύπαρξη αναφοµοίωτων διαφορών που σύµφωνα µε την Iris Marion 
Young (Young, 1990) αποτελούν την ιδανική συνθήκη της ζωής στην πόλη. Σύµφωνα 
µε την Young σε αυτή την ιδεατή, δηµόσια ζωή της πόλης οι διαφορές παραµένουν 
αναφοµοίωτες, αλλά η κάθε οµάδα που συµµετέχει αναγνωρίζει τους άλλους και είναι 
πρόθυμη να τους ακούσει χωρίς να είναι απαραίτητο να συµµερίζεται ή και να κατανοεί 
πλήρως τη διαφορετική έκφραση των άλλων. Η συνύπαρξη αυτή ή καλύτερα η συνά-
ντηση διαφορετικών µεταξύ τους οµάδων και ατόµων δεν είναι ουδέτερη, στατική, 
αφού δεν αποκλείει την αντιπαράθεση, τον ανταγωνισµό των αναφοµοίωτων διαφο-
ρών. Όπως παρατηρεί η Margaret Kohn (Κohn, 2004, σ. 44) δεν πρόκειται για µια 
ορθολογική συζήτηση σε σαλόνια ή καφέ, αλλά για µια συνάντηση ξένων στο δρόµο η 
οποία εµπεριέχει ως αναγκαία, καταστατική συνθήκη την αντιπαράθεση, το άγχος και 
τον φόβο απέναντι στην ετερότητα. 
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7.  Όσον αφορά τις πόρνες, µια από τις κύριες δραστηριότητες των συλλόγων των κατοίκων είναι η 

συλλογή υπογραφών και τα διαβήµατα στο δήµο για την εκδίωξη των οίκων ανοχής που υπάρχουν 
στην περιοχή. 
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Keywords 
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Abstract
The case presented here is based on the question and the sequent stochastic discipline 
regarding the constant reference to a meaning peculiarity as it is expressed within 
the showcase phenomenon already classified in the western market culture, active 
and observed into exact time frames. The oral-visual presentation starts from Wal-
ter Benjamin’s indirect, although accurate, report regarding the showcases and the 
modernistic European city, and shifts to the ideologically driven thesis of Guy Louis 
Debord. It then examines the construction of a meaningful connection between the 
visual-symbolic dissolution of man in the Alfaville city (movie by Jean-Luk Godard) 
and the destruction of the exhibited artifact (replica) in the world of the Blade Runner 
(movie by Ridley Scott and Philip Dick). Finally, the analysis focuses on the phenome-
non of the Greek debt and the cultural crisis, as it is visually depicted onto the numer-
ous abandoned shop windows in the city of Thessaloniki.
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Πρώτη Υπόθεση

(Οι σημαντικές πράξεις του Walter Benjamin).1 1938.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του κειµένου του για «το Παρίσι της Δεύτερης Αυτοκρατορίας 
στον Μποντλέρ» (1938) ο Walter Benjamin δηµιουργεί και παρακολουθεί τον πλάνητα 
εκδότη άνθρωπο στην ενδοχώρα της αναδυόµενης νέας µορφής της πόλης, αλλά, επί-
σης, και την εγκαθίδρυση του σηµασιολογικού πεδίου της νεοτερικότητας, τη σταθερο-
ποίηση, δηλαδή, και την απόπειρα υποστήριξης ενός υλικού µοντέλου, ενός πλαστού 
παραδείγµατος για τον πολιτισµό και τη ζωή.

Ο Walter Benjamin ανιχνεύει την συµπεριφορά και τα δείγµατα της σκέψης του πε-
ριπλανώµενου σηµασιοδότη που ουσιαστικά είναι η στοχαστική εκδοχή του εαυτού 
του καθώς αυτός (ο εαυτός του) συσχετίζεται µε τις υφές και τις εκδοχές των πόλεων. 
Με τις πόλεις των επισκέψεών του, τις πόλεις της επιθυµίας του, τις πόλεις που κατα-
σκεύασε και εγκατέλειψε µέσα στα κείµενα των ορισµών τους, τις πόλεις υπόβαθρα, 
που χρησιµοποίησε για να υποστηρίξει την σκέψη του. Οι πόλεις του Walter Benjamin 
είναι τα άσυλα, τα υπόβαθρα, τα εφαλτήρια, οι πυριτιδαποθήκες της έξαλλ ης διέλευσής 
του και των ασύστολων (των απεριόριστων) κατασκευών της σκέψης του. Ο πλάνητας 
υποστηρίζεται και υποστηρίζει την ιδέα και την υλικότητα των εκδοχών των πόλεων 
που διαπερνά και κατέχει.

Η πόλη του Παρισιού, µετά ή ανάµεσα στους χρόνους και τις εµπειρίες της διάβα-
σης και της ανάγνωσης των πόλεων της Μόσχας, της Μασσαλίας, της Νάπολης και 
του Βερολίνου, αποκτά σηµασία και υποστηρίζει τον πλάνητα Benjamin επειδή έχει 
ήδη µεταµορφωθεί, έχει εγκαθιδρυθεί η νεοτερική υφή και τα δίκτυά της. Επειδή ο 
αναπλαστής της Haussmann κατασκευάζει την ασταθή και σταθερή ταυτότητά της και 
την αντιπαραθέτει ως δυνατό και απεριόριστο εύρηµα στην υπηρεσία του ερµηνευ-
τή της. Η πόλη αναµένει την ερµηνεία της και την εγκαθίδρυση αυτής της ερµηνείας.  
Γι’ αυτό προσφέρονται οι στοές και οι λεωφόροι της, προετοιµάζεται και προσφέρεται η 
άρχουσα σηµασία και σχέση του έκθετου εµπορεύµατος που την καθορίζει στο ανθρω-
ποµετρικό υψόµετρο της διάβασής και της εποπτείας του, των ειδικών και αµέτρητων 
θηκών του, των σκηνών της διαπραγµάτευσής του, των ευθέων προβολών και των 
αντανακλάσεών του. Γιατί; Επειδή... αυτή η καινοφάνεια χρειάζεται την ισχυρή συγκρα-
τούσα ερµηνεία της, την κατασκευή του νοµίσµατός της, χρειάζεται τον έρµαιο χειριστή 
της. Οι βιτρίνες του Παρισιού περιέχουν και περιέχονται, προτείνουν, απωθούν και επι-
ταχύνουν τη διήθυση µεταξύ του νεοτερικού εαυτού που σχηµατίζεται και περιέχεται 
στο κείµενο του συγγραφέα µηχανικού και κατασκευαστή.
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Εκείνο το Παρίσι, λοιπόν, κατοικείται µόνο από τον συγγραφέα των λεπτοµερειών 
και των εκφάνσεών του. Ο συγγραφέας, µε τη σειρά του, κατοικεί σε ένα τυχαίο και 
ειδικό ταυτόχρονα σώµα, το σώµα του πλάνητα, το σώµα του ποιητή και πλάστη του. Η 
σκηνογραφία εκείνου του Παρισιού χρειάζεται και έχει το σκοτάδι της νύχτας αλλά και 
το υπαρξιακό σκοτάδι του ανιχνευτή της που πρόκειται να διασπαστεί για ένα µέρισµα 
χρόνου. Χρειάζεται και έχει το τεχνητό φώς του καθορισµού της. Χρειάζεται και έχει 
την διαφάνεια και την αντανακλαστική ικανότητα του γυαλιού, του ακαριαίου και φευ-
γαλέου αυτού φράγµατος σχέσεων, ώστε το είδωλο του εαυτού να µπορεί να διαχέεται 
επί και να συνδέεται µε τις εκθέσεις των δειγµάτων διεγερτών της συνείδησης, των 
αντικειµένων-εµπορευµάτων της εισβάλλουσας αγοράς που βρίσκονται και ορίζουν 
τους ειδικούς ισχυρούς κόσµους των βιτρινών. Χρειάζεται τη στιγµιαία υπόσχεση της 
αθανασίας (την «ψυχή» των σχολίων του Μάρξ για το εµπόρευµα) που πυροδοτεί την 
επιθυµία της απόκτησής τους. Χρειάζεται την κατασκευασµένη εµµονή του θεατή αυ-
τών των βιτρινών, την πιθανότητα της εισβολής του, την κατοίκηση και την παραµονή 
του εκεί στο διηνεκές του. Χρειάζεται ακόµη την διαρκή και ατέρµονα διάβασή τους, τα 
γραµµικά µήκη των οδών και των στοών που, πλέον, είναι οι χώροι και τα κατώφλια 
της διαρκούς κατοίκησης και της διαρκούς επιθυµίας της κατοίκησής τους. Χρειάζεται, 
επίσης, τον χωρικό εντοπισµό τους, το χρόνο της αναµονής µέχρι το πλήθος να απο-
συρθεί και ο µόνος διαβάτης τους, ο ποιητής τους και ο ερµηνευτής τους εις µία φύση, 
να τις προσεγγίσει. Να διασχίσει το διάστηµα από ένα «αλλού» και ένα «όπου» έως το 
περιέχον δοχείο της ολοκλήρωσής του, την αιτία του κόσµου του.

Έτσι αυτό το σηµείο του εσωτερικού και µοναδικού ειδικού συµπτώµατος µιάς 
πόλης, αλλά και το σύστηµα του κειµένου όπου περιγράφεται, περιέχεται, κατασκευ-
άζεται, συντηρείται και δοξάζεται αυτό το εσωτερικό, συναπαρτίζεται και καθορίζεται 
από τις παρακάτω έννοιες και τις εµπειρικές απολήξεις τους: την έννοια και την κα-
τευθυντήρια εµπειρία του σκοταδιού αλλά και της έµφωτης διαπραγµάτευσης ενός 
είδους στοιχείων γνώσης, την έννοια και την κατευθυντήρια εµπειρία του τεχνητού 
φωτός και κατά σειρά και συνεχώς τον διάφανο φράκτη της βιτρίνας, την ιδεολογική 
βαρύτητα των εµπορευµάτων, το πλέγµα των δεσµών µε το µετα-φυσικό, την ποικιλία 
των εµµονών, τον αριθµό των πράξεων διεµβόλησης και διαπέρασης των αποστάσε-
ων έως την περιοχή της εξαπόλυσης του πόθου για µιά νέα αφήγηση, την αφήγηση 
που αυτά µεταφέρουν.

Δεύτερη Υπόθεση

(οι πράξεις του Jean Luc Godard)2, 1965.
Στην σηµαντική και σηµαίνουσα ταινία του «ALFAVILLE» ο Jean Luc Godard σχεδι-
άζει και κατασκευάζει ένα απατηλό, ως συνήθως, πεδίο γεγονότων και πράξεων σε 
κάποιο ακαθόριστο µέλλον διακινώντας όµως την αφήγησή του στο εσωτερικό της 
οικείας πόλης του, του Παρισιού της δεκαετίας του ’70. Γράφει, συνθέτει και υποστη-

218 Changing Worlds & Signs of the Times



ρίζει αυτήν την αφήγηση για την φήµη µιάς πόλης, την αντανάκλαση του περιεχοµένου 
της, δηλαδή, που είναι ταυτόχρονα η φαινοµένη και η υπάρχουσα πόλη πλάσµα του. 
Η πόλη-κατασκευή του Godard, την εποχή της εκδήλωσης της φιλµικής και στοχαστι-
κής του πρότασης, είναι η αναδυόµενη πόλη της γενικής και εξαπλωµένης επιθυµίας 
του Μοντερνισµού και σηµατοδοτείται από την πρόταση της ορθολογικοποίησης, της 
τακτοποίησης των νέων άπειρων δυνατών σχέσεων και, ταυτόχρονα, είναι η ασταθής 
πόλη περιέκτης των συνεχών απωθήσεων και διαπραγµατεύσεων των καινοφανών 
δειγµάτων της εµπειρίας. 

 

Είναι η πόλη φωνή και φορέας των διερωτήσεων και των οδηγιών, η πόλη της 
έκτακτης βίας των συµβόλων, η πόλη των καθοδηγούµενων φορµαλιστικών σχέσε-
ων. Ό,τι και όσα µπορούµε να διακρίνουµε, να συµπεράνουµε, από όσα βρίσκονται 
στο βαθύ εξωτερικό σκοτάδι της υποδηλούµενης πόλης στην επιφάνεια της οθόνης, 
ορίζεται από τα διάσπαρτα και στοιχηµένα καθ’ ύψος στίγµατα και πλαίσια φωτός 
καθώς βρισκόµαστε θεατές και ενσωµατωµένοι ακόλουθοι του οδηγού και ερευνη-
τή της. Κινούµενοι, εξαιτίας του, στο ακαθόριστο εξωτερικό των άυλων κτιριακών 
συγκροτηµάτων.

Ο,τι και όσα µπορούµε να παρακολουθήσουµε στα άπλετα φωτισµένα εσωτερικά 
τους, τους χώρους των αλλεπάλληλων διαφανών φραγµάτων, των υποβάθρων των 
φευγαλέων ειδώλων που επισηµαίνουν στιγµιαία και διαλύονται από την επιφάνειά 
τους σηµαίνουν ένα µέλλοντα κόσµο φτιαγµένο από υλικότητα και σηµαίνουσες σχέ-
σεις, αλλά, ταυτόχρονα, ανήκουν στον κόσµο που τώρα αµέσως, τότε δηλαδή, στο τότε 
του φιλµικού αιτήµατος της ταινίας, ορθώνεται µπροστά και γύρω, τον κόσµο του µο-
ντερνισµού, στο Παρίσι της δεκαετίας του ’70.

Εκεί, στον κόσµο αυτής και εκείνης της ταινίας, εκεί και τώρα, στο χρόνο και στο 
χώρο των σχέσεων των σηµείων και των σηµάνσεών τους, εκεί όπου ανήκει ο θεα-
τής τους ενσωµατωµένος στη µορφή, στο σώµα του ερευνητή και εξηγητή της για το 
διάστηµα του χρόνου της εκποµπής των ερωτήσεων και των συµπερασµάτων του, το 
µελλοντικό της ιδεώδες πρόταγµα ταυτίζεται, συµπίπτει, µε το παρόν της, ενώ, ήδη, το 
οπτικό σηµαίνον κείµενό της (η ταινία κατασκευή και οι πληθυσµοί των λεπτοµερειών 
της) ανήκει στο παρελθόν της πόλης.

Οι βιτρίνες και οι στοές, ως είδωλα στην ταινία αλλά και ως βέβαιες αστικές οντότη-
τες στα χωρικά σπαράγµατα, τους υποδοχείς της µυθολογίας της, ανήκουν ταυτόχρονα 
σε ένα παρόν και σε ένα µέλλον. Μετατίθενται και αναδιατάσσονται ώστε, έτσι, αµέσως, 
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να προκαλούν αλλαγές στις στοχαστικές συνδέσεις των θεατών τους σε σχέση µε τα 
ειδικά περιεχόµενά τους. Ο/Η παρατηρητής τους περιέχεται και διακινείται ήδη στο 
εσωτερικό τους ως φορέας µιας πιθανότητας και µιας δοκιµής της έκδοσης και της 
µετατροπής του σε εµπόρευµα.

 Οι βιτρίνες και οι στοές ανορθώνονται και τακτοποιούνται καθ’ ύψος, οι γραµµικές 
ευθείες αποστάσεις του κόσµου των σχεδίων και των πολεοδοµικών πρακτικών του 
Haussmann τέµνονται και επιµερίζονται. Συσσωρεύονται σε πύργους, σε ερµητικά και 
αποκλειστικά εσωτερικά όπου, πλέον, η περιπλάνηση, η θέαση και η κατασκευή της 
επιθυµίας µετασχηµατίζεται σε σειρές πράξεων αναµονής της εκδήλωσής της ή εκπί-
πτει σε διαρκείς πράξεις και υποδοχές βίας. Ο κόσµος στο Alfaville µετατρέπεται ρα-
γδαία. Καθελκύεται, αποσύρεται, παραµορφώνεται έτσι ώστε η χωρική ρευστότητα και 
η έρµαια ταυτότητά του να επιβάλλει και να επικαθορίζει βίαια την τοπική και χρονική 
ταυτότητα του θεατή της.

Γι’ αυτό, ο ασταθής αυτός κόσµος γεγονότων και µεταβάσεων, κυριαρχείται από ένα 
σύστηµα σηµάνσεων και συµβόλων. Οδηγιών και ευθυγραµµίσεων για την ειδική στιγ-
µιαία και τη γενική ανώφελη ανάγνωση της διαρκούς νοηµατικής µετεώρισής του. Ο 
κόσµος αυτός περιέχει το ίδιον σύστηµα φωτεινών δεικτών και ήχων που καθορίζουν 
και µεταβάλλουν τις πορείες και τις συµπεριφορές εντός του. Η νέα χωρική τακτοποίη-
ση καθ’ ύψος φέρνει µαζί της και το ειδικό εκπαιδευτικό της σύστηµα, το σύστηµα των 
σηµείων και σχέσεών τους. Σε κάθε σχέση σηµείου και ένδειξης αναµένεται και µία 
ανταπόκριση, µια ενέργεια, ένα ερώτηµα, µία ή συνεχόµενες υποταγές στην ανάγκη 
να αναγνωριστεί το τι και το πώς ενός δαίδαλου σχέσεων χώρου και χρόνου, ενός 
δαίδαλου ειδικών και γενικών ταυτοτήτων που έχουν ισχύ και αναγνωρίζονται ιδανικά 
από τον παρατηρητή και αναζητητή τους στο εσωτερικό των ελάχιστων θραυσµάτων 
χρόνου που αυτός παρατηρεί και παρατηρείται.

Η διαπέραση και η αναγνώριση της πόλης παροµοιάζεται πλέον µε πλεύση σε ένα 
δυναµικό πεδίο υποθέσεων. Χωρίς καµία βέβαιη αγκύρωση νοήµατος, χωρίς κανέ-
να σηµατωρό διεύθυνσης και χαρτογράφησης της νέας πρότασης για το είδος και την 
επιταγή της αστικότητας και των υλικών υπόβαθρών της. Οι ευθυγραµµίσεις και οι 
οριοθετήσεις, οι χωροθεσίες και οι ιδιότητες που περιέλαβε και επέβαλε στη µορφή 
της πόλης ο αρχιτέκτονας Haussmann έχουν ήδη µεταβληθεί σε ένα δίκτυο, σε µία 
διασπορά δυνατοτήτων όπου ό,τι ονοµάζεται παρόν και ό,τι ονοµάζεται µέλλον συν-
δέονται και αποσυνδέονται ως υλικότητες και ως φευγαλέα δυνατά γεγονότα που το 
µετείκασµά τους ορίζει και το χρόνο της ύπαρξής τους. Η ευµενής σύµπτωση των αστι-
κών ιδιοτήτων και των ποικιλιών της συµπεριφοράς στην αναγνώριση ενός εδώ και 
ενός είµαι καθορίζεται ευκαιριακά από την ανισοβαρή σχέση ισχύος µεταξύ της ανόη-
της στιγµιαίας οπτικότητας και της κατασκευής της επιθυµίας εντός της αναδυόµενης 
πια θεαµατικής κυριαρχίας.
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Τρίτη Υπόθεση

(οι πράξεις του Phillip Kindred Dick, συγγραφέα του διηγήματος “Do Adroids dream of 
electric sheep”, to 1968 και του Ridley Scott),3 1982.
Στην ταινία “BLADE RUNNER” η πόλη του Λος Άντζελες, στο έτος 2019, είναι το δια-
σπασµένο, άτακτο πεδίο της αναζήτησης ενός ανιχνευτή αλλότροπων συµπεριφορών, 
αποκλίσεων, διεµβολισµών της προσωπικότητας, διατρήσεων και αναµορφώσεων της 
µνήµης, το πεδίο της επικράτειας του διαρκούς βαρέως τρόµου που αναβλύζει από 
την αδυναµία του ελέγχου και της συγκράτησης της µνήµης ως δυνατού αποδεικτικού 
αρχείου και σταθεροποιητή της κοινής και πρόχειρης συµπεριφοράς καθώς και όσο, 
ο φορέας της, ελίσσεται σε αυτόν τον πυκνό κόσµο ποικιλιών και διακλαδώσεων. Η 
εικόνα της δυστοπικής πόλης, που είναι πια το µείγµα όλων των πόλεων και η υποδοχή 
όλων των συµπεριφορών, περιλαµβάνει, για ένα µικρό διάστηµα χρόνου, τη δραστηρι-
ότητα και τις εµπλοκές ανιχνευτών, των «άλλων» και των «αλλότροπων», ως πειστήρια 
και αποδείξεις των ειδικών και γενικών απαντήσεων για τη µοναδική, την ιδιάζουσα 
δική τους ζωή σε σχέση µε τη ζωή της κοινής τροπικότητας.

Και εδώ, επίσης, τοποθετείται ένας αφηγητής, παράπλευρος και έµπειρος ακόλου-
θος του ευθύγραµµου πλαστού αφηγήµατος της πόλης και των νόµιµων και εξώτερων 
ειδικών δεικτών της. Του συστήµατος των σηµείων και των σηµάνσεών της. Τοπο-
θετείται ο κατασκευαστής, ο χειριστής και ο µάρτυρας των τακτοποιηµένων σειρών 
ερωτήσεων ώστε, εντέλει, να αποκαλυφθεί µία υστέρηση της µνήµης, να αποκαλυφθεί 
ένα κενό σηµασίας, µια διακοπή της συνέχειας της κρυπτογράφησης, του αρχείου µιας 
ειδικής ζωής.

 Στη διάρκεια και τη ροή αυτής της κατασκευής µιας παροχέτευσης νοήµατος (της 
ταινίας και του διηγήµατος) η αφήγηση παρακολουθεί και συνδιαλέγεται µε την ικα-
νότητα και την αδυναµία συγκρότησης ενός έµπειρου συµπαγούς εαυτού. Ο µελλο-
ντικός κόσµος, η ατέρµονη σκοτεινή πόλη του αφηγήµατος είναι ένας κόσµος υπόβα-
θρο, εφαλτήριο για έναν άλλο, απροσέγγιστο κόσµο, τον κόσµο µιας κατασκευασµένης 
επιθυµίας. Εκείνος ο επερχόµενος κόσµος (ο κόσµος της φιλµικής κατασκευής που 
ορίζεται σε ένα χρόνο µέλλοντα) απεικονίζεται βυθισµένος, και πάλι, στο σκοτάδι και τη 
βροχή, στις σκιές, στις αποκρύψεις των µορφών, των διαλόγων και των προθέσεων. Ο 
άλλος, ο απροσέγγιστος κόσµος της φυγής, ορίζεται και επικρατεί ως θέαµα και επιθυ-
µία στις αιωρούµενες οπτικές συλλογές εικόνων και την υπνωτική επαναλαµβανόµενη 
φωνή και αφήγηση για κάποιο «άλλο», κάπου «αλλού».
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Εικόνα 3. Οι πράξεις του Phillip 
Kindred Dick (1968) και του Ridley 
Scott, 1982. BLADE RUNNER.



Οι βιτρίνες, ως ήχοι και εικόνες, εκθέσεις, επιταχυντές και όρια κατασκευής της  
επιθυµίας αιωρούνται και διατρέχουν το αδιάκοπο πεδίο µιας πόλης που δεν τερµατί-
ζεται όντας και αυτή χωνευµένη στο εσωτερικό µίας υπόθεσης, την υπόθεση της ίδιας 
έκθεσής της. Ο συγγραφέας και κατασκευαστής του δυστοπικού κόσµου του διηγήµα-
τος ορίζει στον τίτλο του το γενικό ερώτηµα για τις ζωές και τη δράση των «αλλότρο-
πων» καθώς αυτοί επανέρχονται, κατεβαίνουν από τους φηµισµένους απροσέγγιστους 
κόσµους ανιχνεύουν, προσδιορίζουν και εξουδετερώνουν τον εκδότη τους, τον κατα-
σκευαστή και εκθέτη τους.

Η σύγκρουση, ο κόµβος µιας συνάντησης, στο περιεχόµενο της φιλµικής κατασκευ-
ής, περιέχει πολλαπλούς θύλακες χρόνου µαρτυρηµένους συνεχώς στις αφηγήσεις 
των δρώντων συντελεστών καθώς αυτοί διαχειρίζονται, ανακαλύπτουν, συστήνουν και 
αναδιατάσσουν συνεχώς το περιεχόµενο της µνήµης τους, «κοιτάζουν» δηλαδή από 
ένα έξοχο σηµείο τον ίδιο τον εαυτό τους ως θέµα και έκθεµα. Ως ένα ασήµαντο επει-
σόδιο στον παρόντα χρόνο αλλά και ως ανασύσταση των πρωτευόντων µεταφυσικών 
αφηγηγηµάτων στον ατέρµονα χρόνο των κυρίαρχων αφηγήσεων που διαπερνούν και 
αναπαράγονται από κάθε κατασκευασµένο παρελθόν σε κάθε αντίστοιχο µέλλον.

Η σύγκρουση επιτελείται και τερµατίζεται σε πέντε ξεχωριστά επεισόδια. Πέντε ξε-
χωριστοί «αλλότροποι» τερµατίζουν την σχέση τους µε την εµπειρία του κόσµου τους 
και, ιδίως, τερµατίζουν την εµπειρία των µεταβάσεων από το ένα ερώτηµα στο επόµε-
νό του. Στο δεύτερο από αυτά τα επεισόδια, η γυναίκα και το φίδι, η τεχνητή γυναίκα 
και το τεχνητό φίδι εξέρχονται βίαια από τον παράδεισό τους, κυνηγηµένοι, διωγµένοι 
πια από τον διώκτη και χειριστή της αποκάλυψής τους. Ο κόσµος τους, ο παράδεισος ή 
η κόλασή τους, ο περίκλειστος κόσµος των εκθεµάτων και των βιτρινών διαπερνάται 
γρήγορα και βίαια.

Τα κρυστάλλινα φράγµατα των αλλεπάλληλων εκθέσεών τους διαλύονται, οι βιτρί-
νες που οριοθετούσαν έως πριν λίγο τις εµπλοκές και τις απολύσεις του εαυτού τους 
παύουν να συγκρατούν το γενικό περιεχόµενό τους, αφήνουν το σώµα σφαίρα να τις 
διαπεράσει γιατί, γι’ αυτό το σώµα και την ενθυλακωµένη και πολύτιµη ειδική µνήµη 
του το τεχνητό νόηµα και η απελευθερωτική σηµασία του σταµατούν να υπάρχουν.

Τέταρτη Υπόθεση

(Μία πράξη στην αγορά της Ελλάδας την εποχή της κρίσης) 2011.
Η βιτρίνα βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη. Το κατάστηµα είχε κλείσει ήδη ένα χρόνο 
πριν την φωτογράφιση της βιτρίνας του. H κρυστάλλινη επιφάνεια, η µεµβράνη και το 
φράγµα που συντηρεί και διατάσσει τη σχέση του εσωτερικού µε τον εξωτερικό δικό 
του ή αλλότριο κόσµο, τον κόσµο των εµπορευµάτων και των σχέσεων που διαπη-
δούν από αυτά, συντάσσοντας το πρόσκαιρο σύνταγµά τους, κατέχοντας και συντονί-
ζοντας τα γεγονότα ρυθµιστές και οδηγούς των πλεγµάτων της ζωής, καλύφθηκε µε 
φύλλα από εφηµερίδες που ήδη χάνουν την υλική σύσταση των αποτυπωµάτων τους.  
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Ένα σύστηµα, λοιπόν, αποτυπωµένων σηµείων και σηµάνσεων για τις διευθύνσεις, 
τις χίµαιρες, τις τακτοποιήσεις και τις αναγκαιότητες της ζωής σε συγκέντρωση υπο-
χωρεί καθώς, ακόµη, υπερασπίζεται το χωρικό κενό που επικαλύπτει, καθώς υπε-
ρασπίζεται και αντανακλά το πληθωρισµένο κοινωνικό και χωρικό πλήρες που ορί-
ζεται παρόν µπροστά του και συχνά περιέχεται στην επιφάνειά του.

 

Εκεί, στο διαφανές και θραυστό όριο περιέχεται πλέον και εκπέµπεται, σαν σε οθό-
νη, ως διαφεύγουσα µνήµη, το αρχείο των πιθανοτήτων και των εξορµήσεων των συ-
στατικών ενός παρελθόντος, πρωτοπόρου εσωτερικού και ενός κρίσιµου και ύστε-
ρου εξωτερικού που ολοένα και περισσότερο ισχύει ακριβώς. Περιέχεται, επίσης, η 
ποικιλία των σπαραγµάτων µιας παρελθούσας ακέραιης επικαιρότητας, περιέχονται οι 
συντοµογραφίες ενός σύντοµου παρελθόντος, µεταφέροντας τη φήµη για τη σύσταση, 
την αιτία και την αφορµή του αποτελέσµατός τους.

Η ειδική σχέση που µεταφέρει αυτή η εφήµερη και διαρκής υλικότητα αναµένει τον 
οδηγό και στραγγιστή του περιεχοµένου της. Αναµένει την έκτακτη επαλήθευσή της. 
Υπάρχει ως γεγονός, σύσταση και πρόσκαιρο αρχείο µόνο µπροστά στην µατιά ενός 
πλανηµένου οδηγού του νοήµατός της. Η λαµπρή εµπορευµατική υπόσχεση που υπερί-
σχυε κάθε άλλης δυνατότητας και νοητικής κατασκευής, η υπόσχεση και το θέαµά της 
που προσφέρονται και δεν προσφέρονται ταυτόχρονα έχει ήδη προ πολλού χάσει κάθε 
ισχύ. Ο επίκαιρος ειδικός πλάνητας των ενδεχοµένων και των προσφορών στο κέντρο 
µιας και οποιασδήποτε πόλης πρέπει να αρκεστεί στο πιθανό κενό και άκυρο χώρο κάθε 
βιτρίνας και στην χαρτογραφία των καταστάσεων και των ιχνών που συντίθενται, είτε 
ως ασήµαντο φράγµα, είτε ως πεδίο δυνατών στοχαστικών διελεύσεων και απο-κρυ-
πτογραφήσεων της δικής του και όλων των χρεωµένων συµβάσεων της αστικής ζωής.

Πολύ περισσότερο, ο κόσµος που συσσωρεύεται πριν από το βάθος της, πέρα από 
την ευαίσθητη και αλλότροπη επιφάνειά της, στο όλον έξω και «εκεί» αυτής της βιτρί-
νας έχει προ πολλού απολέσει την εκρηκτική επιθυµία της ανάγνωσης και της υπακοής 
στην ποικιλία και την τάξη των σηµάνσεων και των συµβόλων που, άλλοτε, στον κό-
σµο που δήλωσε ο Godard, τον φανταστικό και πραγµατικό κόσµο του εκδηλωµένου 
και διευθυνόµενου καπιταλισµού της ανεξέλεγκτης αγοράς, όριζαν τους απαραίτητους 
ορισµούς και σταθεροποιούσαν ακριβώς της γενικές τυπικές και µεταβατικές συµπερι-
φορές των υπηκόων του περιεχοµένου τους.
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Εικόνα 4. Μία πράξη στην αγορά της 
Ελλάδας την εποχή της κρίσης.  
Η βιτρίνα ως ελκυστής σηµασίας.
Φωτογραφία: Ιορδάνης Στυλίδης, 
2012.



Εκείνος, ο σκοτεινός και αποκρυµµένος κόσµος του ALFAVILLE, ο βίαιος, ανόητος, 
και θραυσµατικός κόσµος των έγκλειστων ανιχνευτών του, φάνηκε, για µία στιγµή, 
πως θα µεταπλαστεί στην ville radieuse του Corbusier. Σε υπόβαθρο και έξοδο από το 
συµπαγές και τυραννικό εσωτερικό της στο ηλιόλουστο και διαρκώς προσφερόµενο 
κοινόχρηστο εξωτερικό. Στην ταινία ALFAVILLE, ο επόπτης και παρατηρητής αυτού 
του σηµασιο-δοτηµένου προβλήµατος έχει ήδη εσωτερικεύσει την άρχουσα πρόταση 
του εµπορευµατικού περιεχόµενου και ήδη ορίζεται από αυτήν.

Επίλογος

Εντέλει, προσθέτω επιπλέον, σε αυτή την περίεργη διεµβόλιση πεδίων σηµασίας, τη 
συρραφή αλλεπάλληλων νοηµατικών συνδεσµολογιών, την τελική ανίχνευση της σύ-
στασης του αναµένοντος πεδίου σηµασιών που εκτείνεται και ορίζεται στο πάχος της 
υλικότητας του φράγµατος, το πάχος του κρυστάλλου και του χαρτιού της βιτρίνας. 
Εκεί, εφόσον αυτό το τελευταίο ίχνος και έκθεµα σηµασίας ειδωθεί ως έξοχο αίτη-
µα της διαλεύκανσης και της διαπέρασης της σηµαντικής φύσης του, η επικρεµάµενη 
ύλη-πληροφορία µεταµορφώνεται σε όχηµα και υποστήριγµα ενός νέου και πλήρους 
πεδίου σηµασιών ειδικά συνδεδεµένων µε το ίδιον πριν και το ίδιον µετά τους.

 Όπως ο συγγραφέας Phillip K. Dick διερωτάται αν «...µπορούν τα ανδροειδή να ονει-
ρευτούν ηλεκτρικά πρόβατα...» εισάγοντας ένα διαρκές πεδίο σηµασιολογικής αβεβαιό-
τητας στις πρώτες λέξεις και τους συστατικούς ορισµούς του κειµένου του που αργότε-
ρα, σε κάποιο µέλλοντα χρόνο, άλλο από αυτόν του περιεχοµένου του, θα συσταθεί σε 
εικόνες, σε διαλόγους και τακτοποιήσεις µερών φτιάχνοντας ένα θέαµα και εγκαθιστώ-
ντας ένα ερώτηµα, έτσι και ο ήρωάς του και οδηγός των θεατών του, επικρεµάµενος 
στο τελευταίο µεταλλικό στέλεχος του κτίσµατος της βεβαιότητάς του καταναλώνει τα 
ελάχιστα τελευταία δευτερόλεπτα της ύπαρξής του, πριν βυθιστεί στον κενό ενδιάµεσο 
χώρο της πόλης, επιµετρώντας µάταια την υλικότητα της διαδροµής του και όχι την δια-
µοιρασµένη σηµασία των αλλεπάλληλων ειδικών και γενικών σκοπών του.

Η σωτηρία του αλλά και η σωτηρία του εύθραυστου κόσµου του που περιορίζεται, 
όπως και στη βιτρίνα, στο πάχος µεταξύ των δύο πεδίων σηµασίας που περιέχονται 
και αλληλο-συσχετίζονται προέρχεται από το εµβόλιµο ένα και τελικό απίθανο σωτή-
ριο σύµπτωµα που έτσι, σπρώχνει, διεµβολίζει και ενισχύει την ισχύ της καινοφανούς 
έξαλλης εξόδου του από την περιοχή της τεχνικής ικανότητας και της αφοσίωσης στην 
συστηµατική ακολούθηση όσων βεβαιοτήτων ήδη γνωρίζει και υπηρετεί στο πεδίο των 
διαρκών διαγνώσεων και διελεύσεων.

Στο πεδίο των ποικιλιών και των διακλαδώσεων, των αλλεπάλληλων και αλληλοδι-
άδοχων σηµασιών.
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Υποσημειώσεις
1.  Από το κείµενο του Walter Benjamin: «Το Παρίσι της Δεύτερης Αυτοκρατορίας στον Μποντλέρ», 

κεφ. 2, Ο πλάνης.
2.  Από την ταινία “ALFAVILLE”, µία ταινία επιστηµονικής φαντασίας σε ένα µελλοντικό αλλά και 

πραγµατικό Παρίσι του Μοντερνισµού. Η ταινία διαπραγµατεύεται την ανίχνευση της δοµής της 
πόλης µέσα από επεισόδια διαρκούς ανίχνευσης των ιδιοτήτων και των ποιοτήτων της καθώς και 
την ανάδυσης και εγκαθίδρυση του Μοντερνισµού.

3.  Από την ταινία “Blade Runner”, µία ταινία επιστηµονικής φαντασίας που περιγράφει την πόλη του 
Λος Άντζελες στο 2019 αλλά και την σχέση αυτής της πόλης µε µία άλλη ιδεατή και ιδεώδη. Η 
κατευθυντήρια τεχνική της διέλευσης και της ανίχνευσης της πόλης εξαρτάται από το κυρίαρχο 
εσωτερικό αφήγηµα της οπτικής πρότασης, την αναζήτηση, δηλαδή, µιας οµάδας “αλλότροπων” 
replicas που διαπερνούν και κατοικούν το γενικό και αόριστο πεδίο της αναζητώντας τον πλάστη 
τους, τον κατασκευαστή τους.
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Abstract
The paper will attempt a critical evaluation of new opportunities and constraints posed 
by the digital process for the design of space. It will follow the changes in composition 
that digital design allows, the transition from design to the calculation of spatial ob-
jects, the temporal and relational structure of their components. Crucial for the paper 
is the thought of G. Deleuze insofar as it offers a dynamic cartography of concepts for 
understanding modern complexity, concepts open to connections with contemporary 
architecture. To investigate the dynamics of these connections, the paper examines 
three versions of emergence, those of concept, form and thought.
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Αναδυόμενες έννοιες  
για τον χωρικό σχεδιασμό



«Δεν υπάρχει χρόνος, παρά μόνο αν υπάρχει ανάδυση του άλλου, αυτού που 
με κανέναν τρόπο δεν παρέχεται μαζί με ό,τι ήδη είναι, δεν συμβαδίζει μαζί του. 
Χρόνος είναι, όταν φιγούρες άλλες αναδύονται.» 
— Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας, σελ.281

Η ανάδυση της έννοιας στη σκέψη των G. Deleuze - F. Guattari

Το φιλοσοφικό έργο του G. Deleuze και του σταθερού του συνοµιλητή F. Guattari µάς 
προτρέπει να σκεφτόµαστε διαφορετικά, που στο πλαίσιο της σκέψης τους σηµαίνει να 
θέτουµε σε κίνηση επανεξέτασης, συνεχώς, τις έννοιες τα εργαλεία και τις καταστάσεις 
µε τις οποίες σχετιζόµαστε. Οι γάλλοι διανοητές δεν αναζητούν στο έργο τους µια γενι-
κευτική βεβαιότητα σύγκλισης του νοήµατος, αλλά έργα και πράξεις, µια γένεση νοή-
µατος, συµβάντα µε τα οποία διασταυρώνονται οι έννοιες. Στη σκέψη τους δεν υπάρχει 
δηλαδή νόηµα ανεξάρτητο από τις δυνάµεις που το παράγουν. 

Η φιλοσοφία για τους Deleuze-Guattari δεν είναι παρά ένας τρόπος παραγω-
γής νέων εννοιών, παράγουν έννοιες ως να ήταν φόρµες ή ως να ήταν νέα πράγµατα 
στον κόσµο. Οι έννοιες σε αυτή την οπτική δεν αποδίδουν την ουσία των πραγµάτων  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
αλλά τα συµβάντα και τις περιστάσεις κάτω από τα οποία συµβαίνουν. Στην τοπολογική 
τους σκέψη, δηλαδή, οι έννοιες δεν επιδιώκουν τη συγκρότηση αυτόνοµων κλειστών 
ταυτοτήτων, ούτε ακολουθούν την προδιαγεγραµµένη πορεία που διαγράφει η διαλεκτι-
κή δυαδική µηχανή των αντιθετικών εννοιών. Οι Deleuze -Guattari ενδιαφέρονται για τη 
χαρτογράφηση των απρόσµενων σχέσεων, των προσωρινών συνδέσεων, των αποκλίσε-
ων, των διακλαδώσεων και των διαδροµών που αναπτύσσουν οι έννοιες. Απορρίπτουν 
λοιπόν την ιδέα εξέτασης µιας στατικής δοµής διαφορών καθώς εξηγούν την ανάδυση, 
τα γίγνεσθαι ή τη γένεση των δοµών. Διερευνούν το πώς συστήµατα όπως η γλώσσα, 
έρχονται σε ύπαρξη, πώς µεταβάλλονται, πώς µεταλλάσσονται στον χρόνο, πώς τελικά το 
σύστηµα της γλώσσας µπορεί να µολυνθεί από άλλους τρόπους, άλλα γίγνεσθαι. 
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Ειδικότερα, η γλώσσα για τους Deleuze-Guattari είναι ένα δυναµικό τοπίο συναντή-
σεων νέων σηµασιών και όχι µια γλώσσα κλειστή στον εαυτό της, ένα ολοποιητικό σύ-
στηµα. Ο δοµισµός στη σκέψη τους εµπλουτίζεται βάσει των κριτηρίων της πράξης και 
των εξατοµικευµένων συµβάντων. Πρόκειται για µια µορφή γλώσσας που βρίσκεται σε 
συνάφεια µε την τέχνη, ένα διευρυµένο γλωσσολογικό corpus, ένα συνάθροισµα ηχητι-
κό, οτιδήποτε εµµένει στο σχέδιο του κόσµου. Οι Deleuze- Guattari ενδιαφέρονται για τις 
διαγραµµατικές, τις µη σηµαίνουσες σηµειωτικές, στο έργο τους η γλώσσα είναι κατανο-
ητή ως όριο της σκέψης και της έκφρασης.

Το ενδιαφέρον των Deleuze- Guattari επικεντρώνεται λοιπόν στο άφατο, το ανέκφραστο 
στις συνθήκες του λόγου, στην προγλωσσική έννοια πριν από τους κωδικούς της γλώσσας. 
Mιλούν για µια άλλη µορφή γλώσσας παράλληλη µε τις εννοιολογικές ρήξεις των καλλιτε-
χνών. Oπτικές, ακούσµατα που δεν είναι έξω από τη γλώσσα, αλλά είναι το έξω της γλώσσας. 

Ο G. Deleuze στα βιβλία του Κάφκα και Essays Critical and Clinical θα µιλήσει για µια 
διαδικασία πρόσβασης στο έξω της γλώσσας ως ένα επινοητικό τραύλισµα, τότε που η 
γλώσσα φτάνει στο όριό της για να αντιµετωπίσει τη σιωπή. Oι Deleuze-Guattari εισηγού-
νται µια ελάσσονα γλώσσα, την εγκατάσταση µειονοτικών γλωσσών σε εγκατεστηµένες 
υπερκωδικώσεις της σηµασίας και της εικόνας της σκέψης.

Σε αυτή την οπτική, η ροή της γλώσσας και της επιθυµίας αποµακρύνουν τη σηµασία 
από την ταυτότητα που την παγιώνει. Οι Deleuze- Guattari ενδιαφέρονται για το καθε-
στώς της σηµασίας, τη διπλή άρθρωση ανάµεσα σε έκφραση (σύστηµα σηµειωτικό/τι λέ-
γεται/σύστηµα σηµείων) και σε περιεχόµενο (σύστηµα πραγµατιστικό/ τι γίνεται/πράξεις 
και παθήµατα). Ο γάλλος διανοητής συµπληρώνει την αλυσίδα της σηµασίας µε πραγµα-
τιστικές χειρονοµίες µέσω των οποίων η γλώσσα επιδρά στα σώµατα και τις κοινωνικές 
προϋποθέσεις. Ο Deleuze χειρίζεται δηλαδή την έννοια ως το αντικείµενο µιας συνάντη-
σης, αναφέρεται σε ένα υπερβατολογικό εµπειρισµό, µιας εξωτερικότητας πιο ριζικής 
από αυτή των αισθητηριακών δεδοµένων. Το εµµενές και υπερβατολογικό πεδίο για τον 
Deleuze δεν είναι η σηµασία στο δοµικό πεδίο σχέσεων, αλλά η αίσθηση, η δράση (effect) 
της σηµασίας, όπου µια αλλαγή συµβαίνει.

Το γλωσσικό υλικό συµµετέχει στο νόηµα, αλλά σε συνάφεια µε τον χώρο, µε δοµές 
επιτελεστικές, µε πράξεις και συµβάντα. Αυτό που αφορά ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική 
είναι ότι ο Deleuze αναγνωρίζει τη χωρική και υλική συµβολή στην παραγωγή του νοή-
µατος. Στην οπτική του η επεξεργασία της ύλης και του χώρου είναι πιο αποκαλυπτική 
από τις γλωσσολογικές επιχειρήσεις. Ο χώρος θεωρείται, συνεπώς, συστατικό της δυ-
νατότητας της έννοιας (Deleuze- Guattari 1980), γιαυτό ο Deleuze της δίνει ένα προσδι-
ορισµό εξαιρετικά χωρικό, µε έµφαση σε µια γεωγραφική, χαρτογραφική ευαισθησία σε 
έννοιες κίνησης, αλλαγής κατεύθυνσης, χωροποίησης. Οι έννοιες, σε αυτό το πλαίσιο, 
χαρακτηρίζονται από συνδυασµούς κίνησης και διαβαθµίσεις έντασης, είναι ανοιχτές, 
µετασχηµατιστικές δοµές σχετίζονται µε τις συνθήκες και τις συγκυρίες στις οποίες κατα-
σκευάζονται, πρόκειται για την τοπολογική ανάδυση της σηµασίας. 
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Η ανάδυση της φόρμας στον σύγχρονο σχεδιασμό 

Η αισθητική του Deleuze δεν αφορά λοιπόν στην αναπαράσταση των µορφών, αλλά στην 
παρουσία των ενεργειών που τις κατοικούν και τις υπερχειλίζουν. Αυτή η δυναµική ανα-
ζήτηση των Deleuze-Guattari προσφέρει ένα εννοιολογικό οπλοστάσιο ικανό να διαχει-
ριστεί τη σύγχρονη πολυπλοκότητα γεγονός καθοριστικό για τη συνάντησή της µε τη 
σύγχρονη αρχιτεκτονική. Οι αντιστοιχίσεις ανάµεσα στον πειραµατικό αρχιτεκτονικό σχε-
διασµό και στο έργο των Deleuze-Guattari θα είναι άλλοτε άµεσες και άλλοτε έµµεσες, 
άλλες από αυτές θα το µεταφράσουν δηµιουργικά και άλλες θα το παραφράσουν. Σε κάθε 
περίπτωση, θα σηµειώσουν µια σηµαντική µεταβολή παραδείγµατος για την αρχιτεκτονι-
κή δηµιουργία µε αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά.

Αρχικά θα αµφισβητηθούν συστήµατα αρχιτεκτονικής αναπαράστασης και συνθετι-
κής ιεραρχίας µακράς ιστορικής διάρκειας, στο µέτρο που επιχειρείται η διαχείριση των 
ετερογενών στοιχείων της πραγµατικότητας στο συνθετικό επίπεδο και η διαχείριση των 
δυναµικών σχέσεων στο σχεδιασµό. Σταδιακά, το ενδιαφέρον της πρωτοπορίας µετατο-
πίζεται από την οπτική αναπαραστατική ιδιότητα της αρχιτεκτονικής (µορφολογική, στυ-
λιστική, τυπολογική), στις συγκεκριµένες χωρικές καταστάσεις, τις δυναµικές δράσεις 
που µια αρχιτεκτονική χειρονοµία µπορεί να εισάγει σε ένα συγκεκριµένο περιβάλλον. 
Κάτω από αυτή την οπτική, το αρχιτεκτονικό κτίριο δεν αντιµετωπίζεται πλέον ως µια 
σταθερή, αυτάρκης οντότητα µε κλειστό περίγραµµα, αλλά ως µια διαδικασία ανοιχτή, 
ικανή να προσαρµοσθεί και να απαντήσει στην ταχύτατα µεταβαλλόµενη φύση των σύγ-
χρονων πόλεων. H σηµασία της αρχιτεκτονικής χειρονοµίας δεν έγκειται συνεπώς στους 
ερµηνευτικούς ή µορφολογικούς κώδικες που ανακαλεί, αλλά στην ειδική σχέση που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στην αρχιτεκτονική και τον περίγυρό της. Η ποιότητα ενός κτηρί-
ου, το νόηµά του επιτελείται µέσα από τη χρήση, µέσα από τις χωρικές σχέσεις που απο-
δίδει στην πόλη. Δεν έχει δηλαδή τόσο σηµασία πώς µοιάζει ένα κτήριο, αλλά τι κάνει στο 
συγκεκριµένο περιβάλλον που βρίσκεται. Πρόκειται για µια µετατόπιση ενδιαφέροντος 
από το κτήριο-αντικείµενο στη διαπλοκή ανάµεσα στο αρχιτεκτονικό αντικείµενο και το 
συγκεκριµένο πεδίο (υλικό και άυλο) επίδρασής του. 

Ο Stan Allen στο εµβληµατικό του κείµενο From object to field εισηγείται την έννοια 
του πεδίου ως µέσου για την κατανόηση των αναδυόµενων συνθηκών σε ένα σύστηµα. 
Αναφέρεται στη µορφή (figure) όχι ως ένα ευδιάκριτο αντικείµενο, αλλά ως µια δράση 
(effect) που αναδύεται από το ίδιο το πεδίο. Στην οπτική του: «H φόρµα υλοποιεί, αλλά 
όχι τόσο τη µορφή των πραγµάτων, όσο τις µορφές ανάµεσα στα πράγµατα» (Allen 1997, 
σ.24). Αυτή η έµφαση στις σχέσεις και όχι πια στους όρους µιας πολυπλοκότητας, στη 
µοριοποίηση ή στην πτύχωση µιας δοµής θα έλεγε ο Deleuze, θα επιφέρει πράγµατι µια 
σηµαντική µετατόπιση στο σχεδιασµό του αρχιτεκτονικού αντικειµένου. 

 Η αρχιτεκτονική µελέτη σε αυτή την οπτική δεν είναι τόσο το αποτέλεσµα µιας από-
φασης της κεντρικής ιδέας, όσο ένα δυναµικό πρόβληµα του οποίου η τελική έκφραση 
δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Στις αρχιτεκτονικές προτάσεις της πρωτοπορίας το 
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υφιστάµενο περιβάλλον της µελέτης ψηφιοποιείται επιλεκτικά µε τη µορφή διαδοχικών 
παραµέτρων που διαντιδρούν µεταξύ τους. Εισάγονται σταθεροί και δυναµικοί ελκυστές 
διαµορφώνοντας ένα πεδίο δυναµικών συνδέσεων και σχηµατισµών που δεν είναι εκ 
των προτέρων προβλέψιµοι από το λογισµικό. Το αποτέλεσµα είναι η διαχείριση ρευστών 
απρόβλεπτων µορφών που η τοπολογική γεωµετρία επιτρέπει να αναδυθούν, ικανές 
να µεταλλάσσονται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου. Αυτό συνεπώς που τίθεται ως 
εναρκτήρια συνθετική ώθηση δεν είναι πλέον ο επικαθορισµός του συνόλου µιας δοµής 
(µορφολογικός ή άλλος) αλλά ο συνεχής επαναπροσδιορισµός των αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ των στοιχείων που την απαρτίζουν και µε το µεταβαλλόµενο περιβάλλον που δρα. 
Το αρχιτεκτονικό αντικείµενο παραµετροποιείται. Σε αυτή την οπτική οι σχέσεις µέρος/
όλο δεν ακολουθούν τη λογική της οργανικής σύνθεσης όπου το µέρος υποτάσσεται στο 
όλο στην ψηφιακή λογική το µέρος µεταλλάσσει, τροποποιεί το όλο, τα όρια αντιµετωπί-
ζονται ως µόνιµα ενδιάµεσα.

Πρόκειται για µια πληθυσµιακή προσέγγιση, χωρίς προεπισκόπηση του όλου που 
εξαρχής υπόκειται σε πολλαπλό καταµερισµό και τοπική µετατροπή των συστατικών µε-
ρών του, δηλαδή των παραµέτρων, των αλγοριθµικών µονάδων που το προσδιορίζουν. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Σε αυτά τα δυναµικά συστήµατα αναπτύσσονται συνολικές συµπεριφορές πολυπλοκότε-
ρες από τη συµπεριφορά των µερών τους. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες διευκολύνουν 
την ανάδυση επεξεργασιών από κανόνες χαµηλής τάξης σε µια πολυπλοκότητα ανώτε-
ρης τάξης (bottom-up). Ειδικότερα στις µορφογενετικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις επι-
διώκεται η παραγωγή µορφών µέσα από διαδικασίες ανάπτυξης και διαφοροποίησης που 
προσιδιάζουν στην ανάπτυξη έµβιων οργανισµών. Γενετικοί αλγόριθµοι προσοµοιώνουν 
διαδικασίες εξέλιξης, προσαρµοστικότητας και ανάδυσης που συναντώνται στα φυσικά 
συστήµατα. Η χρονική διάσταση είναι κρίσιµη σε αυτές τις οργανωτικές δοµές στο βαθµό 
που τους επιτρέπει να εξελιχθούν, ενσωµατώνοντας τις πληροφορίες του περιβάλλοντος 
φυσικού ή ψηφιακού και µεταφράζοντάς τες σε χρονική µορφολογία. 
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Οι σύγχρονες αναζητήσεις αξιοποιούν λοιπόν τη δυναµική του χρόνου για τη σύλληψη 
της αρχιτεκτονικής φόρµας, µιας φόρµας που ωστόσο δεν µπορεί εύκολα να διαχωριστεί 
από τη δυναµική της µετατροπής της. Ποια είναι λοιπόν τα κατώφλια συνοχής ενός αντι-
κειµένου; Τι σηµαίνει σε αυτή τη συνθήκη το να σχεδιάζεις ένα αρχιτεκτονικό αντικείµενο;

Ο Bernard Cache αναφέρει σχετικά: «Τώρα µπορούµε να διαχειριστούµε συστήµατα 
όπου τα αντικείµενα δεν σχεδιάζονται πια, αλλά υπολογίζονται. Η χρήση των λειτουρ-
γιών του παραµετρικού σχεδιασµού ανοίγει για εµάς δύο µεγάλες δυνατότητες. Πρώτον, 
αυτός ο τρόπος σύλληψης επιτρέπει να σχεδιαστούν σύνθετες φόρµες που θα ήταν δύ-
σκολο να αναπαρασταθούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους σχεδιασµού. Αντί για τη σύν-
θεση πρωταρχικών ή απλών περιγραµµάτων έχουµε επιφάνειες και όγκους µεταβλητής 
καµπυλότητας. Δεύτερον, αυτά τα συστήµατα δεύτερης γενιάς επιτρέπουν τη θεµελίωση 
ενός nonstandard τρόπου παραγωγής. Πράγµατι, η τροποποίηση των παραµέτρων υπο-
λογισµού επιτρέπει την κατασκευή διαφορετικών σχηµάτων για κάθε αντικείµενο της 
ίδιας σειράς. Έτσι µοναδικά αντικείµενα παράγονται βιοµηχανικά. [...] Το ερώτηµα σήµερα 
είναι: τι είναι ένα αντικείµενο;» (Cache 1995, σ. 88). 
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Η αλλαγή, λοιπόν, που επιτρέπει ο ψηφιακός σχεδιασµός στην παραγωγική διαδικα-
σία σηµαίνει τη µετάβαση από το χωρικό καλούπι ως µήτρα µιας προκαθορισµένης ανα-
παραστατικής µορφής που εφαρµόζεται σε µια αδρανή ύλη, στη χρονική διαµόρφωση 
µέσα από παραµέτρους και την υπαγωγή της ύλης σε µια συνεχή ανάπτυξη της µορφής. 
Η ίδια η µορφή δεν επιβάλλεται δηλαδή εκτός της διαδικασίας αλλά αναδύεται µέσα από 
ένα ενεργό υλικό (Εικόνα 4). O Bernard Cache αναφέρεται σε έναν τύπο αντικειµένου 
παραµετρικής µοντελοποίησης όπου «η αρχική εικόνα δεν είναι η εικόνα του αντικειµέ-
νου αλλά η εικόνα του συνόλου των περιορισµών στην τοµή των οποίων δηµιουργείται.  
Αυτό το αντικείµενο δεν αναπαράγει πλέον ένα µοντέλο µίµησης, αλλά ενεργοποιεί ένα 
µοντέλο προσοµοίωσης» (Cache 1995, σ. 97). 

Η φόρµα του ψηφιακού αντικειµένου είναι συνεπώς µια τοπολογική επιφάνεια που οι 
κινήσεις της καταγράφουν το συνθετικό αποτέλεσµα των δυνάµεων που εφαρµόζονται 
από τα υπολογιστικά µοντέλα. Μέσα σε αυτή τη διεργασία, η υλικότητα του αντικειµένου 
δεν είναι κάτι δεδοµένο, αλλά το αποτέλεσµα, η συνέπεια κυριαρχίας των διαφορετικών 
διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των πραγµάτων. Για τους Cache και  
Deleuze οι διαφορές στην ένταση είναι που δίνουν στην φόρµα και στα όριά της έκταση, σε 
συνθήκες µακράν της ισορροπίας µια ευρύτητα από τοπολογικές φόρµες εµφανίζονται. Τι 
συνιστά συνεπώς την πολιτική και αισθητική οικολογία της παρουσίας µιας µορφής; 

Η ανάδυση της σκέψης στη συνθετική διαδικασία 

Στις πειραµατικές διαδικασίες το αποτέλεσµα της συνθετικής διαδικασίας ανοίγεται λοιπόν 
σε έναν πληθυσµό απρόβλεπτων εκδοχών που αναδύονται σε αισθητική εκφορά. Η οικο-
λογία της παρουσίας τους είναι εύθραυστη και εξαρτάται από την εξελικτική διαδικασία των 
ανατροφοδοτήσεων και των ανταλλαγών που θέτει το παραµετρικό πλαίσιο του συνθέτη. 

 Η σηµειωτική λειτουργία αυτών των µορφωµάτων στο ψηφιακό περιβάλλον δεν κα-
τορθώνει να παγιωθεί, καθώς προέρχεται από διαγράµµατα που φτιάχνονται και χαλούν 
διαρκώς. Το λειτουργικό πρόγραµµα δεν είναι πλέον καθοριστικό προσδιοριστικό για 
τον σχεδιασµό καθώς οι λειτουργίες δεν συνιστούν µια πρότερη λίστα απαιτήσεων αλλά 
µετατρέπονται σε συστατικά της ίδιας της διαδικασίας. Άρα, µε τι κριτήρια ελέγχεται το 
αλγοριθµικό πλαίσιο, ο κώδικας επιλογής αυτής της διαδικασίας; Πολύ περισσότερο, µε 
ποια κριτήρια αποφασίζεται ο ελιγµός επιβίωσης µιας τελικής µορφής που δίνει χρονική 
σταθερότητα και χωρική παρουσία σε µια συνθετική πρόταση; Και ακόµη πιο σηµαντικό, 
µε ποια κριτήρια ελέγχεται αν εξακολουθεί εκτός ψηφιακού πλαισίου να επιτελείται η 
δυνητική και εκφραστική λειτουργία αυτής της πρότασης σύµφωνα µε την οπτική των 
Deleuze-Guattari την οποία και επικαλούνται;

Η θέση της εισήγησης είναι ότι ο ψηφιακός σχεδιασµός µοιάζει να µην λαµβάνει υπό-
ψη στις επιδιώξεις του δύο βασικές προϋποθέσεις της αισθητικής των Deleuze-Guattari, 
αφενός το σύνθεμα ύλης, σκέψης και αίσθησης και αφετέρου την τοπολογική συνάφεια 
ανάμεσα στην έννοια και την ύπαρξη. 
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Σύµφωνα µε τον Deleuze: «αίσθηση είναι εκείνο που µεταδίδεται άµεσα, αποφεύ-
γοντας την παρακαµπτήριο ή την πλήξη ενός µύθου προς αφήγηση» (Ντελέζ 2006, σ. 
401). Πράγµατι, η λογική της αίσθησης στο έργο του G. Deleuze, έρχεται να µπολιάσει 
µε συναντήσεις συνάφειας τη ζωή µε τη σκέψη, τη δράση και την αίσθηση µε τρόπο που 
δεν προσιδιάζει στον αλγοριθµικό ρυθµό του ψηφιακού περιβάλλοντος. Ένα περιβάλλον 
ρυθµισµένο να αποβάλλει τις εκτροπές που ανθίστανται ή είναι σε ανυπακοή µε την τοπο-
λογική συνέχεια που θέτει το σύστηµα. Η ρήξη, η σχάση σε αυτά τα δυναµικά συστήµατα 
ενσωµατώνονται ως τοπική ανωµαλία, ως µεµονωµένο συµβάν στο υφάδι του κόσµου. 
Μοιάζει µε ένα αυτιστικό περιβάλλον που δεν συναντάται µε τη ζωή και τα συµβάντα της 
παρά µέσα από µια εξαιρετικά απλουστευµένη καταγραφή δεδοµένων που τα διαγραµµα-
τικά εργαλεία επιλέγουν να εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν. Ο Deleuze αναφερόµε-
νος στη ζωγραφική του Bacon αναφέρει σχετικά: «το διάγραµµα είναι η δυνατότητα ενός 
γεγονότος, όχι το ίδιο το γεγονός. [...] δεν εξαφανίζονται όλα τα εικονιστικά δεδοµένα, 
και κυρίως µια νέα απεικόνιση, αυτή της figure πρέπει να αναδυθεί από το διάγραµµα και 
να φέρει την αίσθηση σε ακρίβεια και καθαρότητα, ένας ζωτικός σπασµός της ύλης, µια 
µήτρα του γεγονότος» (Deleuze1981, σ.65). 

Κατά πόσο λοιπόν το ψηφιακό περιβάλλον, και οι παράµετροι που θέτει, είναι ικανό 
να αναπτύξει παθηµατικές συναντήσεις, κατά πόσο είναι ανοικτό στις περιστάσεις, στα 
γίγνεσθαι, στις πράξεις και τα συµβάντα που διαφεύγουν του ελέγχου και για τα οποία 
είναι ικανή µια ύπαρξη; Ειδικά, µάλιστα, όταν αυτό που συνιστά µια ιδιοµορφία στους ψη-
φιακούς πειραµατισµούς είναι ότι το ίδιο το σχεδιαστικό εργαλείο είναι οργανικό τµήµα 
της διαδικασίας του σχεδιασµού. Κατά πόσο λοιπόν το σύστηµα αυτό είναι ανοιχτό στις 
ποιοτικές αλλαγές κατάστασης, στις κατατµήσεις µε νόηµα σε χρονικά καίριες στιγµές 
που η συνθετική διαδικασία απαιτεί; 

Ακόµη, η αποσύνδεση της µορφής από το νόηµα του την υποστηρίζει δεν συνεπά-
γεται έµµεσα και την αποσύνδεση από την ευθύνη της προτεινόµενης µορφής στο κοι-
νωνικό πεδίο; Κατά πόσο η φαντασµαγορία της απρόβλεπτης µορφής δίνει χώρο στις 
περιθωριοποιηµένες πλευρές της ζωής, όταν µάλιστα το αγαπηµένο της µενού είναι η 
επέκταση της πληροφορίας, της κίνησης ή της χρήσης, ότι δηλαδή αποδίδει οικονοµικά;

Αντίθετα, λοιπόν, µε τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας, στη σκέψη του 
Deleuze είναι η αίσθηση, η βραδύτητα, η παρέκκλιση από την επικοινωνιακή αποτελεσµατι-
κότητα που συνιστούν το ενικό υλικό µιας καλλιτεχνικής πράξης. Για τους Deleuze-Guattari 
(2004) η αρχιτεκτονική ελευθερώνει εκφραστική ύλη, αποκτά χρονική σταθερότητα και 
χωρική παρουσία που επιτρέπουν να δηµιουργηθεί ένα εδαφικό ή εδαφικοποιητικό ση-
µάδι. H αρχιτεκτονική πλαισιώνει το έδαφος που κατοικούµε, σηµαδεύει το έδαφος, αλλά 
ανοίγεται και στη δυνατότητα αποπλαισίωσης, στη δυνητικότητα ενός τόπου, στο ατέρµονο 
πέρασµα από τη µικρή στη µεγάλη επωδό, από το πεπερασµένο στο άπειρο. 

Αξίζει λοιπόν να διερευνηθεί η ποιητική, η συνθετική πλευρά του ψηφιακού σχεδι-
ασµού και όχι η τεχνική επι-δεξιότητα του λογισµικού εργαλείου. Ενδιαφέρει ο ρυθµός 
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των σχέσεων, των αποκλίσεων, των παθηµάτων µε τα οποία µπορεί να τροφοδοτήσει τη 
συνθετική διαδικασία. Η µετάβαση τελικά από την κίνηση και την αποδοτική διαχείριση 
της πληροφορίας στη συγκίνηση και την επαύξηση του νοήµατος. Οι Deleuze -Guattari 
αναφέρουν σχετικά µε τη σχέση τέχνης, τεχνικής : «Σύνθεση, σύνθεση : ιδού ο µονα-
δικός ορισµός της τέχνης. Ωστόσο δεν πρέπει να συγχέεται η τεχνική σύνθεση, η κα-
τεργασία του υλικού που πολλές φορές προκαλεί την παρέµβαση της επιστήµης (των 
µαθηµατικών, της φυσικής, της χηµείας, της ανατοµίας) µε την αισθητική σύνθεση, η 
οποία αποτελεί επεξεργασία του αισθήµατος. Μονάχα η δεύτερη αξίζει να ονοµάζεται 
σύνθεση κανένα έργο τέχνης δεν έχει ποτέ δηµιουργηθεί από την τεχνική ή για την τεχνι-
κή» (Deleuze&Guattari 2004, σ. 225). 

Η σκέψη, λοιπόν, είναι η µόνη ικανή να ανατροφοδοτήσει τη σύνθεση και κυρίως τις 
παύσεις, τις κατατµήσεις µε νόηµα που θα διαρρήξουν το τοπολογικό συνεχές της µορ-
φής, Καθώς µάλιστα τα νέα αναπαραστατικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής συντοµεύουν 
ριζικά τον χρόνο ανάµεσα στην ιδέα και την οπτικοποίησή της, η κριτική σκέψη συνιστά 
τη µόνη αξιόπιστη δυνατότητα για τον συνεχή επαναπροσανατολισµό της συνθετικής δι-
αδικασίας και τη µετάβαση από την έννοια στη µορφή. 

Η σκέψη όµως σύµφωνα µε τον Deleuze είναι µια επικίνδυνη πράξη γιαυτό και δεν 
ευδοκιµεί στα ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα, γιατί έχει την ικανότητα µετατροπής του εαυ-
τού στην κατεύθυνση της επιθυµίας του, γιατί ο µετασχηµατισµός της σκέψης σύµφωνα 
µε τους Deleuze -Guattari οδηγεί στην τροποποίηση της µορφής της ζωής. 

Η σκέψη και η αίσθηση µπορεί λοιπόν να λειτουργήσουν ως δηµιουργικοί ξενιστές 
αν βρεθούν σε τοπολογική σχέση µε τη συνθετική πράξη αρκεί να βγουν από τις ναρ-
κισσιστικές και µεταφυσικές τους προσδέσεις. Ίσως λοιπόν το να προσπαθήσουµε να αι-
σθανθούµε και όχι να κατανοήσουµε τη σκέψη των γάλλων διανοητών, να µπορούσε να 
βοηθήσει σηµαντικά τόσο τον ψηφιακό, όσο και τον αναλογικό σχεδιασµό. 
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Abstract
The paper attempts to define the retaining-of-thought-mechanism activated today in 
architectural design in the light of digital writing. The rendering of thought in writ-
ten form does not aim any longer to accurately reproduce it, but is the result of the 
interconnections of the available information elements that somehow relate with it. 
As a result, the architectural design is described as a transcription mechanism of 
the already available digital items, both iconic and verbal, which are collected in ad-
vance, exctracted from a customized and digitalized information continuum. The end 
of transcriptions is equivalent to the end of design to such a degree that the work of 
architecture cannot be separated from the digital environment of transcriptions flow, 
without eventually taking into consideration the location of the work of architecture in 
the real locus. 
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ψηφιακού υλικού στον 
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Η γραφή εν γένει και η γραφή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Η παρούσα εισήγηση για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό στρέφεται γύρω από την ψη-
φιακή γραφή. Στρέφεται γύρω από την ψηφιακή γραφή για να καταδείξει τη σύγχρονη 
συνθήκη στην οποία δεσµεύεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός. Είναι κοινός τόπος ότι 
η σκέψη καθορίζεται από τη γραπτή της απόδοση (Galí, 1999). Κατ’ αναλογία, τα νέα 
ψηφιακά µέσα δεν επηρεάζουν απλά τις διαδικασίες του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 
αλλά καθορίζουν το περιεχόµενο αυτού που, κατά τον σχεδιασµό, είτε περιγράφεται 
µε λόγο είτε αποδίδεται σε εικόνα. Θα µπορούσαµε, ακολουθώντας αυτή τη συλλο-
γιστική, να υποστηρίξουµε ότι σε κάθε αλλαγή στον τρόπο της γραπτής απόδοσης 
της σκέψης –δηλαδή από την µυθογραφία1, στο αλφάβητο, την τυπογραφία και τη 
ψηφιακή γραφή– αντιστοιχεί ένα ιδιαίτερο είδος αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Παρ’ 
όλα αυτά, οφείλουµε, κινούµενοι αντιστρόφως, να αναρωτηθούµε για την ιδιαίτερη 
περιοχή στην οποία εκτείνεται, ερµηνεύεται και νοηµατοδοτείται ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασµός για να µπορέσουµε, τελικά, να µιλήσουµε για τη σύγχρονη συνθήκη στην 
οποία δεσµεύεται. Κατ’ ουσία, η ψηφιακή, όπως και κάθε άλλο είδος γραφής, διευ-
ρύνει αυτήν την περιοχή στρέφοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό προς νέες εννοι-
ολογικές κατευθύνσεις χωρίς, ωστόσο, να τον µετατοπίζει προς κάτι έξω και πέρα 
από αυτόν τον ίδιο.

Αποφεύγοντας συστηµατικά να απαριθµήσουµε τα προφανή οφέλη και τις επιπτώ-
σεις των νέων ψηφιακών µέσων, η σύντοµη εισήγηση που ακολουθεί επιχειρεί να 
εντοπίσει το είδος εκείνο του μηχανισμού συγκράτησης-της-σκέψης που ενεργοποιείται 
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό υπό το πρίσµα της σύγχρονης ψηφιακής γραφής.

Προτού προχωρήσουµε στην περιγραφή αυτού του µηχανισµού οφείλουµε να 
προσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η γραφή µπορεί να συµβάλλει στη διερεύνη-
σή του. Υποστηρίζουµε ότι η µετάβαση από τη γραµµική καταγραφή της σκέψης, που 
επέβαλε η αλφαβητική γραφή, στην πολυδιάστατη καταγραφή της2, όπως υπόσχεται 
η ψηφιακή γραφή, καταδεικνύει τον σύγχρονο τρόπο που συγκρατείται το νόηµα. 
Ο τρόπος αυτός συγκράτησης του νοήµατος διατρέχει όλο το φάσµα των σηµείων 
µιας δεδοµένης ιστορικής περιόδου στα οποία, βέβαια, συµπεριλαµβάνονται και τα 
σηµεία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Επίσης θεωρούµε, παραπέµποντας σε αυτό 
το σηµείο στον Jacques Derrida, ότι η σκέψη, όπως αποτυπώνεται στα γραπτά ίχνη 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, δεν είναι µια αναπαράσταση της σκέψης στον χώρο, 
αλλά είναι µια ιδιαίτερη εκδοχή του σκέπτεσθαι που µπορεί µάλιστα να αποκαλύπτει 
τη φύση εν γένει της σκέψης (Derrida, 1986, σ. 17). Προκειµένου να διερευνήσου-
µε την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους σκέψης που κατευθύνει τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασµό, στρεφόµαστε στα γραπτά ίχνη του, σε οτιδήποτε καταγράφεται κατά την 
διαδικασία του, στρεφόµαστε, εν τέλει, στα σηµεία της ιδιαίτερης γραφής του.

Εποµένως, και όπως προκύπτει από τα προηγούµενα, η γραφή3, ως η κατεξοχήν 
οικεία χειρονοµία (µετα-)στοχασµού αποτελεί το ερµηνευτικό εργαλείο για να κατα-
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δείξει κάθε φορά την επικρατούσα δοµή συγκράτησης-του-νοήματος-σε-σημεία, ενώ 
η ιδιαίτερη γραφή του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µπορεί να αποκαλύπτει αδιόρατες 
πτυχές αυτής της δοµής.

Ψηφιακή γραφή. Μηχανισμός ανάσυρσης και διασύνδεσης πληροφορίας

Παρακάµπτοντας την καθιερωµένη συνάρτηση της γραφής µε τη γλώσσα, θα µπο-
ρούσαµε να περιγράψουµε εν συντοµία το γράφειν ως µια χειρονοµία, και µάλιστα 
ως µια «διεισδυτική χειρονοµία»4 χάραξης, ως το σηµάδεµα µιας επιφάνειας. Στο 
µέτρο που η επιφάνεια λειτουργεί ως ένα υλικό και συνάµα εννοιολογικό µέσο, η 
χειρονοµία του γράφειν θεωρείται κατ’ ουσία, ως µια εγγραφή (Flusser, 2006, σ. 23). 
Όµως, η εγγραφή σε ένα υλικό και συνάµα εννοιολογικό µέσο απέχει πολύ, από το 
να περιγράψει την ψηφιακή γραφή. Πρόκειται για µια συναρµολόγηση, παρά για µια 
εγγραφή, µια συναρµολόγηση διαθέσιµων στοιχείων πληροφορίας τα οποία ανασύ-
ρονται από βάσεις δεδοµένων. Με αυτήν την ενέργεια όµως δεν ανασύρεται πάντα 
εκείνο το στοιχείο πληροφορίας που µε ακρίβεια αποδίδει την σκέψη, αλλά εκείνη 
η πληροφορία που σχετίζεται µόνο µε ένα περιεχόµενο αδιαφορώντας για το αν το 
αποτυπώνει επακριβώς. 

Από την άλλη πλευρά, η άµορφη σφαίρα του νοήµατος από όπου πήγαζε οποιου-
δήποτε είδους έκφραση, αντικαθίσταται από ένα ψηφιοποιημένο μόνο κατ’ επίφαση 
συνεχές, κάθε άλλο παρά άµορφο, στο µέτρο που συντίθεται αποκλειστικά από ει-
κόνες. Κατ’ επέκταση, οι παραποµπές από το άµορφο πεδίο του νοήµατος στο πεδίο 
του εκφρασµένου λόγου (Husserl, 1993) περιγράφονται πλέον ως ένας μηχανισμός 
ανάσυρσης πληροφορίας από ένα ψηφιοποιηµένο συνεχές, µιας πληροφορίας που 
δεν αποδίδει τη σκέψη αλλά σχετίζεται με αυτήν. Πρόκειται δε για ένα µηχανισµό, διότι 
η ανάσυρση ενέχει την ικανότητα να παράγει πολλαπλές σειρές διασυνδέσεων του 
διαθέσιµου υλικού. Βεβαίως, δεν είναι ότι έχουµε πάψει να γράφουµε αλφαβητικά, 
αλλά ο τρόπος που σκεφτόµαστε καθορίζεται από τα διαθέσιµα στοιχεία πληροφορίας 
που δεν οργανώνονται γραµµικά, αλλά οργανώνονται σύµφωνα µε µια άλλου είδους 
χωρική τάξη (Derrida, 1990). Τα διαθέσιµα στοιχεία πληροφορίας όντας συµπαγή και 
αµετάβλητα νοηµατοδοτούνται από τις µεταξύ τους διασυνδέσεις ή πιο σωστά από τη 
θέση τους µέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον πληροφορίας5. Και ενώ τα παραγόµενα 
συµπλέγµατα πληροφορίας φαίνεται να λειτουργούν χωρίς δεσµεύσεις και να επιτρέ-
πουν στην σκέψη να αναπτυχθεί, κατά βάθος ο τρόπος επιλογής του χρησιµοποιού-
µενου υλικού προεξοφλεί τις επεκτάσεις της σκέψης, προεξοφλεί την ίδια την σκέψη. 

Δίχως να προκαθορίζει τις διασυνδέσεις της ανασυρόµενης πληροφορίας, το 
Μάνταλα (Πίνακας 1), µια επινόηση του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Sou Fujimoto, αποδί-
δει εµφανώς αυτόν τον µηχανισµό. Ένας πίνακας, οργανωµένος σε σειρές και στή-
λες, περισυλλέγει, µε τρόπο ιδιοσυγκρασιακό, διαγράµµατα κατόψεων και τοµών 
από διάφορα αρχιτεκτονικά έργα αδιακρίτως ιστορικής περιόδου. Όπως δηλώνει το 
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όνοµά του, ο πίνακας έχει σκοπό να προκαλέσει τη σκέψη χωρίς να προκαθορίσει 
την αποκωδικοποίηση και ερµηνεία του εικονιζόµενου υλικού. Με την ενεργοποίη-
ση κάθε φορά ορισµένων διαγραµµάτων είναι δυνατόν να παραχθούν διαφορετικές 
νοητικές διαδροµές. Κατά συνέπεια, αυτές οι συµπτύξεις ή αλλιώς συµπυκνώσεις 
πληροφορίας καθορίζουν τις διαδροµές της σκέψης, ενώ πάνω σε αυτές ο αναγνώ-
στης-θεατής χαρτογραφεί τελικά ένα από τα πολλά υπερκείµενα.

Το γράφειν έγινε συνώνυμο του συλλέγειν πληροφορία ενώ ο αναγνώστης έγινε 
χρήστης πληροφορίας. Το κείμενο και το υπο-κείμενο έγιναν υπέρ-κείμενα από κάτι 
ξένο από αυτά. 

Για τους OMA (Office for Metropolitan Architecture), το S, M, L, XL (Πίνακας 1), 
αποτελεί άλλου τύπου Μάνταλα. Το ογκώδες αυτό βιβλίο περιέχει υλικό (φωτογρα-
φίες, σχέδια, διαγράµµατα, κείµενα, χάρτες) όπως αυτό συσσωρεύτηκε στο γραφείο 
των ΟΜΑ κατά τη διάρκεια µιας εικοσαετίας και οργανώνεται σύµφωνα µε το µέγε-
θος των παρουσιαζόµενων έργων6. Εξ ου και ο τίτλος. Η κάθε του ανάγνωση είναι 
µοναδική7, ενώ αυτό το εκτεταµένο και ετερόκλιτο υλικό, για τους ΟΜΑ, αποτελεί 
ένα συνεχές πληροφορίας ίδιας χρήσης. Εξάλλου, είναι ενδεικτικό ότι στο βιβλίο συ-
µπεριλαµβάνεται και ένα λεξικό τα λήµµατα του οποίου απευθύνονται ως ένα βαθµό 
αποκλειστικά στην οµάδα των ΟΜΑ. 

Σε αυτό το εξατοµικευµένο συνεχές πληροφορίας, η συνέργεια λόγου και εικόνας 
δεν είναι πλέον καθοριστική. Τα σηµεία στα οποία αποτυπώνεται η αρχιτεκτονική 
σκέψη, λεκτικά και εικονικά, δεν νοηµατοδοτούνται από την µεταξύ τους συµβο-
λή, παρά αποκτούν µια σηµασία κυρίως εξαιτίας της αποτελεσµατικότητάς τους να 
επικοινωνούν µια πληροφορία. Η πληροφορία δεν εκφράζει κάτι, ούτε παραπέµπει 
σε κάτι.8 Οφείλει να µεταδίδεται µε τρόπο αποτελεσµατικό ανεξαρτήτως του περιε-
χοµένου της και γι’ αυτόν τον σκοπό της επιτρέπονται όλα τα µέσα: γραπτός λόγος, 
σχέδιο, κινούµενη εικόνα, διαγράµµατα κ.ο.κ. αδιαφορώντας για το είδος της µεταξύ 
τους συσχέτισης. 

Παραδόξως, η ελεύθερη διασύνδεση που υποστηρίζει η ψηφιακή γραφή δεν µπο-
ρεί να διασφαλίσει την ουσιαστική συνεργασία ανάµεσα στον λόγο και την εικόνα για-
τί κάθε στοιχείο πληροφορίας µοιάζει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα υπόλοιπα 
στο µέτρο που καταλαµβάνει µια συγκεκριµένη θέση µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον 
πληροφορίας. Εξάλλου, ως περιβάλλον, αυτό το συνεχές πληροφορίας, δεν θα µπο-
ρούσε εξ ορισµού να λειτουργήσει ως ένα κοινό µέσο, χάριν του οποίου το διακινού-
µενο υλικό θα συνδέονταν µε τρόπο συνεκτικό. 
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Πίνακας 1. Συλλογή πληροφορίας από ένα εξατοµικευµένο συνεχές:
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Εικόνα 2. Koolhaas R., & Mau B., 
S,M,L,XL, 1995

Εικόνα 1. Fujimoto S., Mandala, 2010



Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Ροή μεταγραφών ψηφιακού υλικού

Οµοίως, το υλικό, λεκτικό και εικονικό, όπως συλλέγεται σήµερα κατά τον αρχιτεκτο-
νικό σχεδιασµό σχετίζεται µε την αρχική πρόθεση του αρχιτέκτονα χωρίς να επιδιώκει 
να την αποδώσει µε ακρίβεια και ανασύρεται από ένα εξατοµικευµένο συνεχές πλη-
ροφορίας. Η επιφάνεια του λευκού χαρτιού πάνω στην οποία κατατίθονταν οι γραµµές 
των πρώτων σκαριφηµάτων και οι πρώτες λεκτικές διατυπώσεις, σήµερα παρά ποτέ, 
είναι κορεσµένη από πληροφορία. Η επιφάνεια της γραφής του σχεδιασµού είναι τόσο 
γεµάτη από πληροφορία που δεν είναι δυνατόν να προστεθεί ή να εγγραφεί κάτι και-
νούργιο σε αυτήν (Deleuze, 2007, σ. 53). Κατ’ επέκταση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
παρά να γράψει κάνεις πάνω σε αυτήν µεταγράφοντας το διαθέσιµο ψηφιακό υλικό, 
ένα υλικό το οποίο δεν κατατίθεται πλέον πάνω στο υλικό µέσο σταθεροποίησης της 
γραφής, ούτε µέσα σε ένα διανοιγόµενο από το υλικό αυτό εννοιολογικό µέσο. 

Το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό δεν κατατίθεται σε μια επιφάνεια, ούτε εγγράφεται σε 
ένα μέσο, αλλά συνιστά αυτό το ίδιο την επιφάνεια στην οποία ενεργοποιούνται τα σημεία 
της γραφής του σχεδιασμού. 

Πάνω σε µια τέτοια επιφάνεια πληροφορίας, χαράσσεται το Μουσείο Guangdong 
(Πίνακας 2). Σύµφωνα µε τον Peter Eisenman, αρχιτέκτονα του έργου, η ιδέα για τον 
σχεδιασµό του όφειλε να βασίζεται στην κουλτούρα των µελλοντικών χρηστών του. 
Όφειλε δηλαδή να αντλείται από τον κινέζικο πολιτισµό. Η αρχαία λογική του I Τζιγκ, 
του Βιβλίου των Αλλαγών, ανασύρθηκε για αυτόν τον σκοπό. Ο κάνναβος των 64 εξα-
γραµµάτων του I Τζιγκ, αποτελεί την επιφάνεια πάνω στην οποία γίνονται ενεργές οι 
γραµµές του σχεδιασµού. Πάνω σε αυτήν την ήδη γραµµένη επιφάνεια, ενεργοποι-
ούνται οκτώ διαδροµές, σύµφωνα πάντα µε τον Eisenman, τέσσερις φανταστικές και 
τέσσερις πραγµατικές, στο εσωτερικό του µουσείου. Αυτές οι διαδροµές εγκαθίστα-
νται στο εσωτερικό ενός ορθοκανονικού κουτιού το οποίο δηµιουργεί µια σχέση αντί-
θεσης-ισορροπίας (γιν-γιανγκ) µε τις ροϊκές φόρµες των κτιρίων του περιβάλλοντός 
του. Εξ ου και ο τίτλος του έργου: το Κουτί των Αλλαγών.

Οι λέξεις “αλλαγή”, “γιν-γιανγκ”, “διαδροµή” εφαρµόζονται χωρίς να αποκωδικο-
ποιούνται. Το ίδιο συµβαίνει µε τον κάνναβο των 64 εξαγραµµάτων. Από το διαθέσιµο 
υλικό που οµαδοποιείται κάτω από την ετικέτα “κινέζικος πολιτισµός”, το Βιβλίο των 
Αλλαγών επιλέγεται διότι, όντας ήδη σχηµατοποιηµένο και εκ των προτέρων επε-
ξεργασµένο, είναι κατάλληλο να λειτουργήσει ως το υλικό του σχεδιασµού χωρίς 
να είναι απαραίτητη η αποκωδικοποίηση και η επαν-ερµηνεία του µε αρχιτεκτονι-
κούς όρους. Ο µηχανισµός ανάσυρσης της πληροφορίας λειτουργεί µε κριτήρια που 
καθορίζονται από τον βαθµό σχηµατοποίησης που έχει υποστεί ήδη το υλικό προς 
επιλογή. Με άλλα λόγια, το εκ πρώτης ελεύθερα επιλέξιµο υλικό δεσµεύεται από τον 
τρόπο επιλογής του. 

Στον σχεδιασµό του µουσείου, το Βιβλίο των Αλλαγών µεταγράφεται ως Κουτί των 
Αλλαγών. Το Κουτί των Αλλαγών µεταγράφεται στο αρχιτεκτονικό έργο κυριολεκτικά 
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ως δοχείο το εσωτερικό του οποίου περικλείει την “αλλαγή” σύµφωνα µε την λογι-
κή των µεταβολών I Τζιγκ σχηµατοποιηµένη σε οκτώ διαδροµές. Οι µεταγραφές του 
διαθέσιµου ψηφιακού υλικού καταφέρνουν να παρακάµψουν την αποκωδικοποίηση 
και την ταυτόχρονη επανεγγραφή του υλικού, µε αρχιτεκτονικούς όρους, στην νέα 
του συνθήκη. Ο µηχανισµός εγγραφών και επανεγγραφών9 των γραπτών ιχνών (λε-
κτικών και εικονικών) του σχεδιασµού που διασφάλιζε την ερµηνεία ή τη σηµείωση, 
για να παραπέµψουµε εδώ στον Peirce, πλέον περιγράφεται ως µια ροή μεταγραφών 
ψηφιακού υλικού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι γραµµές του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού αδυνατούν να αποδώσουν 
τις µεταγραφές ή πιο σωστά τη ροή µεταγραφών που φαίνεται να λειτουργεί αυτοδύναµα.

Πίνακας 2. Υλικό-επιφάνεια της γραφής του σχεδιασµού:
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Εικόνα 4. Peter Eisenman, The Box 
of Changes, Μουσείο Guangdong, 
Κίνα 2004



Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού µε το να µην λαµ-
βάνουν τις νοηµατικές προεκτάσεις που η εγγραφή τους στον αρχιτεκτονικό κώδικα 
θα επέβαλε, λειτουργούν ως λέξεις κλειδιά. Κατά συνέπεια, το υλικό που ανασύρεται 
από το εξατοµικευµένο και ψηφιοποιηµένο συνεχές, για να µπορεί να ενταχθεί µε τη 
λιγότερη δυνατή επεξεργασία στην νέα του συνθήκη, οφείλει να είναι εκ των προτέ-
ρων σχηµατοποιηµένο σε διαγράμματα10 και συµπυκνωµένο σε λέξεις κλειδιά. Τα δια-
γράµµατα µε την εγγενή τους προσαρµοστικότητα σε οποιοδήποτε πεδίο και οι λέξεις 
κλειδιά λειτουργώντας πέρα από τους προκαθορισµούς οποιουδήποτε εννοιολογι-
κού πλαισίου, είναι πλήρη σε αυτά τα ίδια, κλειστά στον εαυτό τους. Αυτό το γεγονός 
αποτρέπει την µεταξύ τους συνέργεια που θα µπορούσε εν γένει να διασφαλίσει την 
ερµηνεία τους µε αρχιτεκτονικούς όρους. 

Οι αυτόµατες µεταγραφές σταθεροποιούν ένα περιεχόµενο χωρίς επαν-εγγραφές. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκλείεται η συνυφασµένη µε τις επανεγγραφές ερµηνεία. Οι 
µεταγραφές του ανασυρόµενου υλικού δεν απαιτούν ενδιάµεσα στάδια. Κάτω από την 
πρόθεση µιας άµεσης µετά-βασης, ισοπεδώνουν τα ενδιάµεσα στάδια ερµηνείας και 
προκλητικά αγνοούν τη συνοχή αυτού του υλικού προκειµένου να το προσαρµόσουν 
παρά να το εγγράψουν στην νέα του αρχιτεκτονική συνθήκη. Από την άλλη πλευρά, 
φαίνεται να εκλείπει ένας ενεργός ερµηνευτικός ορίζοντας –διανοιγόµενος από τη ροή 
των µεταγραφών– µέσα στον οποίο θα εγγράφονταν από κοινού οι µορφές και οι έν-
νοιες του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, ένας ερµηνευτικός ορίζοντας που θα µπορούσε, 
κατ’ ουσία, να τις συνθέσει. Αυτός ο κοινός ερµηνευτικός ορίζοντας του εικονικού µε 
το λεκτικό, ο χώρος εγγραφής (Papidou, 2014), που θα επέτρεπε τις επανεγγραφές 
του υλικού του σχεδιασµού και τη συνυφασµένη σε αυτές ερµηνεία, µοιάζει να συρ-
ρικνώνεται. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα διαγράµµατα και οι λέξεις κλειδιά 
διανοίγουν ένα συρρικνούµενο και εν µέρει ενεργοποιηµένο χώρο εγγραφής, µέσα 
στον οποίο εξασφαλίζουν µεν µια κινητικότητα αλλά όχι µια σηµασία. Αυτό συµβαίνει 
διότι αυτό που θα καθιστούσε τα διαγράµµατα και τις λέξεις κλειδιά σηµεία του αρ-
χιτεκτονικού σχεδιασµού εκλείπει. Κατά παράδοξο τρόπο, τα σηµεία της γραφής του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού θεµελιώνονται –σύµφωνα µε την έννοια του ground κατά 
Peirce– στον καθεαυτό τόπο, εκείνο της εγκατάστασης του αρχιτεκτονικού έργου.11 

Στη σύγχρονη συνθήκη του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, το αρχιτεκτονικό έργο 
ως ένα δοχείο ευέλικτων και ελεύθερα προσαρµόσιµων δραστηριοτήτων, παρόµοιων 
µε αυτά της Οικίας Moriyama ή της Οικίας House before House (Πίνακας 3) παραµένει 
δεσµευµένο στον αυτοµατισµό της ροής των µεταγραφών του διαθέσιµου υλικού. Τα 
κουτιά είναι εκ προθέσεως άδεια12 ώστε να µην προκαθορίζουν µε σαφή τρόπο, τον 
τόπο και το είδος κατοίκησης στο εσωτερικό τους. Ως ελεύθερα διαθέσιµα δοχεία 
–σαν να επρόκειτο για στοιχεία πληροφορίας– µπορούν να συνάπτουν συµπλέγµα-
τα κατοίκησης τα οποία εγκαθίστανται στο έδαφος περιµένοντας ώστε κάτι έξω και 
πέρα από αυτά να µπορέσει τελικά να τα εντάξει στον τόπο της εγκατάστασής τους.  
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Το τέλος των µεταγραφών ισοδυναµεί µε το τέλος του σχεδιασµού, σε τέτοιο βαθµό 
ώστε το αρχιτεκτονικό έργο να µην µπορεί να αποδεσµευτεί από το ψηφιακό περι-
βάλλον της ροής των µεταγραφών, αδιαφορώντας τελικά για την εγκατάστασή του 
στον πραγµατικό τόπο.

Θα µπορούσε κάνεις να ισχυριστεί ότι η σύγχρονη γραφή του αρχιτεκτονικού σχεδια-
σµού µε το στιγµιαίο του αυτοµατισµού των µεταγραφών της, προσοµοιάζει, κατά παρά-
δοξο τρόπο, µε ένα προφορικό µοντέλο εκφοράς. Με αυτό το µοντέλο εκφοράς του πε-
ριεχοµένου του και σε αντίθεση µε τη δύναµη του προφορικού λόγου, ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασµός δεν καταφέρνει να επιβληθεί στις πραγµατικές τοπικές συνθήκες της εγκα- 

Πίνακας 3. Δοχεία κατοίκησης:
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τάστασης του αρχιτεκτονικού έργου. Το αρχιτεκτονικό έργο σχεδιάζεται τη στιγµή της γρα-
φικής και λεκτικής του απόδοσης. Στο στιγµιαίο αυτού του σχεδιασµού αποκλείεται εξ ορι-
σµού µια κάποια χρονικότητα που φέρει ερµηνεία η οποία θα θεµελίωνε τα σηµεία της 
γραφής του σχεδιασµού στον πραγµατικό τόπο και στις ιδιαίτερες συνθήκες του κατοικείν.

Υποσημειώσεις
1.  Ο Γάλλος ανθρωπολόγος André Leroi-Gourhan ονόµασε το πρώτο στάδιο της γραφής µυθογραφία. 

Βλ. Leroi-Gourhan, 2007, σσ. 349-351 και σσ. 324-333.
2.  Αυτή η µετάβαση, στο Περί Γραμματολογίας του Jacques Derrida, ερµηνεύεται ως µια σειρά 

επαναστάσεων στη φιλοσοφία, στις επιστήµες και τη λογοτεχνία που κλονίζουν και «κατεδαφίζουν 
σιγά-σιγά το γραµµικό πρότυπο» (Derrida, 1990, σ. 158). Εξάλλου, όπως εύστοχα επιχειρηµατολογεί 
ο Derrida, «η γραφή υπό την στενή έννοια –και κυρίως η φωνητική γραφή– είναι ριζωµένες µέσα σε 
ένα παρελθόν µη γραµµικής γραφής» (Derrida, 1990, σ. 154).

3.  Η γραφή νοείται εδώ ως «η δεξιότητα του ανθρώπου να αποτυπώνει τη σκέψη σε υλικά σύµβολα» 
(Leroi-Gourhan, 2007, σ. 315).

4.  «It is a gesture of making holes, of digging, of perforating. A penetrating gesture. To write is to in-
scribe, to penetrate a surface, and a written text is an inscription, although as a matter of fact it is 
in the vast majority of cases an onscription. Therefore to write is not to form, but to in-form, and a 
text is not a formation, but an in-formation» (Flusser, 2012, σ. 26).

5.  Βλ. Μάνιος, 2013, σσ. 223-277.
6.  Διαβάζουµε στην σύντοµη εισαγωγή του βιβλίου: «S,M,L,XL organizes architectural material 

according to size; there is no connective tissue. Writings are embedded between projects not as 
comment but as autonomous episodes. Contradictions are not avoided. The book can be read in 
any way» (Koolhaas y Mau, 1998, σ. xix).
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7.  «[...] αρχίζοντας να γράφουµε χωρίς γραµµή, ξαναδιαβάζουµε επίσης την παρελθούσα γραφή 
σύµφωνα µε µιαν άλλη οργάνωση του χώρου. [...] Επειδή ακριβώς αρχίζουµε να γράφουµε, να 
γράφουµε διαφορετικά, οφείλουµε να ξαναδιαβάσουµε διαφορετικά» (Derrida, 1990, σ. 158).

8.  «[...] η ίδια η επικοινωνία είναι για τον Χούσερλ µια εξωτερική διάστρωση της έκφρασης. Αλλά κάθε 
φορά που τελείται έµπρακτα µια έκφραση περιλαµβάνει µια αξία επικοινωνίας, έστω και αν δεν 
εξαντλείται σε αυτή ή αν αυτή η αξία αποτελεί ένα απλό παράρτηµα» (Derrida, 1997, σ. 38).

9.  Βλ. Papidou, 2014, σσ. 229-259.
10. Για να κατανοήσουµε οποιοδήποτε πρόβληµα, έγραφε ο Vilém Flusser αναφερόµενος στους 

ψηφιακούς κώδικες, δεν προσπαθούµε πλέον να το περιγράψουµε αλλά επινοούµε ένα διάγραµµά 
του (Flusser, 2011, σ. 26). Μπορούµε να προσθέσουµε: επινοούµε ένα διάγραµµά του ή αναζητούµε 
ένα κατάλληλο ανάµεσα στα διαθέσιµα διαγράµµατα.

11. Βλ. Papidou, 2014, σσ. 198-201.
12. Τα κουτιά είναι άδεια –και µάλιστα σχεδιάζονται έτσι ώστε να φαίνονται άδεια– για να υποδεχτούν 

«τον διαφορετικό τρόπο ζωής», αναφέρει ο Ryue Nishizawa, «απλά µε το να µην προκαθορίζεται, µε 
αυστηρό τρόπο, ο χώρος κατοίκησης ως µια ιδιαίτερη τοποθεσία µέσα στην κατοικία» (Nishizawa, 

2008, σ. 286).
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Abstract
In the course of modern Western history, reference to landscape connotes the sym-
bolic meaning of the correlation between nature and culture. Moreover it appears 
associated to the perception of movement and transformation. Thus contemporary 
digital design appears to be “landscape oriented” in its very essence, as it assumes the 
responsibility to simulate continuous transformation of forms in space, analogous to 
the morphogenesis of natural bas-relief. This last remark seems crucial for the “epis-
temic” identity of contemporary societies. Organizational schemata in many domains 
of contemporary social expression, in mathematical theory, in humanities, as well as 
in arts and applied constructional practices refer to the unstable temporality of natural 
processes. In the context of this generalized epistemic tendency, contemporary met-
aphoric reference to landscape reveals an important part of the fundamental cultural 
intuitions of our societies; it unveils an important cultural “a priori” knowledge that 
underlies contemporary semantic structural thinking. 
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H Σημειωτική και ο Δομισμός θεματικές περιοχές διεπιστημονικού ενδιαφέροντος

Η απόφαση να προταθεί το αντικείµενο του τοπίου ως θέµα σηµειωτικής διερεύ-
νησης, συνδέεται καταρχάς µε τη σηµασία της τελευταίας ως θεωρητικού πεδίου 
διεπιστηµονικού· ως προσέγγισης µεθοδολογικής η οποία µπορεί να εφαρµοστεί στη 
διερεύνηση του συνόλου µάλλον της πολιτισµικής παραγωγής. Αν όµως η εφαρµογή 
της Σηµειωτικής προσέγγισης, στο εσωτερικό κάθε µιας από τις περιοχές συγκρότη-
σης του πολιτισµού ξεχωριστά, επιτρέπει να επαυξήσουµε την ιδιαίτερη κατανόησή 
της, τότε η εξέταση του τρόπου µε τον οποίο τα πολιτιστικά ή πολιτισµικά σηµαινόµε-
να διατρέχουν πολλές παράλληλα περιοχές της κοινωνικής έκφρασης, επιτρέπει κάτι 
εξόχως ουσιαστικότερο.

Επιτρέπει να συλλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο κοινές διαθέσεις πολιτισµού δια-
τρέχουν, την ίδια περίοδο, επιµέρους εκφράσεις των κοινωνιών χαρακτηρίζοντας µια 
γενικότερη «επιστημική» ατµόσφαιρα. Αφήνοντας κατά µέρος την εξειδικευµένη συ-
ζήτηση για το αν θα έπρεπε εν προκειµένω να αναφερθούµε µε νεφελώδη τρόπο στο 
«πνεύμα της εποχής» ή µε πολιτικά εγκυρότερο τρόπο σε «ιδεολογικούς» συσχετισµούς 
ή να επιλέξουµε τους όρους του Michel Foucault «épistème – épistémique», θα τονί-
σουµε τούτο. Η διευρυµένη αυτή εξέταση προσφέρει τη δυνατότητα να εξετάσουµε τις 
«ηγεμονίες» κάποιων σηµειωτικών τάσεων. Επίσης τις στρεβλώσεις τους ή τις µετα-
πτώσεις τους, από περιοχή σε περιοχή. Στρεβλώσεις όµως ως προς τι; Ως προς µια αρ-
χική περιοχή απόδοσης σηµασίας µάλλον την οποία θα επιθυµούσαµε να υποδείξουµε 
ως κυρίαρχη.

Ας υποθέσουµε πως υποδεικνύουµε τη µαθηµατική θεωρία των οµάδων ως κυρίαρ-
χη, εννοιακά, για την αρχική συγκρότηση της θεωρίας του Δοµισµού. Μπορούµε τότε να 
εξετάσουµε τις µεταπτώσεις της και τις στρεβλώσεις της ως προς την αρχική µαθηµατική 
της διατύπωση. Αλλά µπορούµε όντως, επιµένοντας σε µια απαίτηση καθαρότητας, να 
επιµείνουµε πως υπέστη θεωρητική έκπτωση κατά τις θεωρητικές της µεταναστεύσεις; 
Αυτό δε θα σήµαινε µια αποσπασµατική αντίληψη για τις πολιτισµικές διεργασίες; Μήπως 
η συγκρότηση οποιασδήποτε σηµασιακής στάσης υπονοεί τη λειτουργία και την αµοιβαία 
επιρροή πολλών πολιτισµικών και πολιτιστικών προσεγγίσεων ταυτόχρονα;

Αν ο πολιτισµός, κατά την παροιµιώδη πρόταση του T.S. Elliot, είναι και οι γοτθικού 
ναοί και τα παντζάρια µε ξύδι και οι λεµβοδροµίες,1 µήπως η σηµασία του γοτθικού ναού 
οφείλει κάτι στην επιρροή της συνήθειάς µου να τρώω παντζάρια µε ξύδι; Μήπως, σε µια 
λιγότερο προκλητική ερώτηση, η θεώρηση του Jean Piaget για τον Στρουκτουραλισµό 
οφείλει την ποιότητά της στη δυνατότητά του να µετέχει στη µαθηµατική θεωρία γνω-
ρίζοντας τη θεωρία των οµάδων;2 Να ενεργοποιεί επίσης την περιοχή της ψυχολογίας, 
της γενετικής επιστηµολογίας ειδικότερα, διαθέτοντας εξαιρετική γνώση των ψυχολογι-
κών θεωριών και θετική προσέγγιση πολλών επιστηµονικών πεδίων, ανάµεσά τους των 
φυσιογνωστικών επιστηµών, όπως και να χειρίζεται µε αµεσότητα τη νεότερη δυτική 
φιλοσοφία (Richmond, 1970);
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Ο Claude Lévi-Strauss πάλι, µε κύρια πανεπιστηµιακή παιδεία φιλοσοφίας, συνάπτε-
ται µε την εθνολογία όχι µόνο λόγω ενδιαφερόντων, αλλά επίσης µε σχέση γαµήλια, ενώ 
έχει την ευκαιρία να συνυπάρξει ακαδηµαϊκά µε τον Roman Jakobson. Οι συνάψεις αυτές 
µας οδηγούν εντέλει στη γέννηση της Δοµικής Ανθρωπολογίας, στη θέση των Structures 
élémentaires de la parenté; Τελικά είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµαίνουµε στις επιστή-
µες, όπως και στις τέχνες, συσχετισµούς που θα µπορούσαµε να τους περιγράψουµε ως 
«δια-σημειωτικούς», «cross-semantic»; Ως «εγκάρσιους» συσχετισµούς που αναπτύσσο-
νται ανάµεσα σε διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα, πιθανότατα αναµειγνύοντας επιπλέον 
αφαιρετικά θεωρητικά σχήµατα και πολιτισµικά συγκροτηµένες εποπτείες· επιστηµονικές 
προτάσεις και παραστασιακές προτάσεις των τεχνών; Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντά ίσως 
η µεταφορά του «παλίµψηστου», συγκροτηµένη από έναν άλλο θεωρητικό του Δοµισµού 
τον Gérard Genette (Genette, 1982), προκειµένου να ενισχύσει τη διερεύνηση της διακει-
µενικότητας· πρόσφορη εντούτοις για να µιλήσει για τη δια-σηµειωτική επιρροή εν γένει.

Σημειωτική έρευνα, αρχιτεκτονική και θεώρηση του τοπίου

Την προηγούµενη δια-συστηµική συσχέτιση εξετάζουµε στη διερεύνηση που ακολουθεί, 
επιµένοντας στο κεντρικό θέµα της µεταβολής και στον τρόπο που το θέµα αυτό δια-
τρέχει διαφορετικά σηµειωτικά πεδία, χαρακτηρίζοντας µεταξύ των άλλων και το πεδίο 
της ίδιας της Σηµειωτικής θεωρίας και το πεδίο της θεωρίας του Δοµισµού. Με αυτήν 
τη γενικότερη θεωρητική πρόθεση συνδέεται και η αναφορά στην αρχιτεκτονική ή τον 
σχεδιασµό της πόλης και η κεντρικότερη ακόµη για τη διερεύνησή µας αναφορά στη θε-
ώρηση και το σχεδιασµό του τοπίου.

Πρέπει βέβαια να συµπληρώσουµε πως η απόφαση να προταθεί το αντικείµενο του 
τοπίου ως θέµα σηµειωτικής διερεύνησης, δε συνδέεται µόνο µε γενικά θεωρητικά εν-
διαφέροντα. Συνδέεται επιπλέον µε τη συγκεκριµένη, οργανωµένη προσπάθεια της αρ-
χιτεκτονικής, όσο και της αρχιτεκτονικής του τοπίου να παρουσιαστούν ως εκφραστικά 
συστήµατα των οποίων η σύνταξη, όπως και η παραδειγµατική ανάπτυξη µπορούν να 
συγκριθούν µε την οργάνωση του κατ’ εξοχήν επικοινωνιακού συστήµατος, της προφο-
ρικής και γραπτής γλώσσας.

Αν και ανάλογες προσπάθειες µπορούν ήδη να αλιευθούν στην Αναγεννησιακή κα-
ταγωγή της νεότερης αρχιτεκτονικής, στην τυπική συντακτική και παραδειγµατική πα-
ρουσίαση των κλασσικών ρυθµών από τον Leon Battista Alberti, η ρητή συσχέτιση των 
σχεδιαστικών πρακτικών και της Σηµειωτικής πρέπει να περιµένουν χρόνους πολύ εγ-
γύτερους. Έτσι, ο σηµειωτικός πυρετός της δεκαετίας του ’70 συνταράσσει εκ θεµελίων 
και τους χώρους της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας χαρακτηρίζοντας µε έµφαση 
την µεταµοντέρνα περίοδο της αρχιτεκτονικής και αποδίδοντας τίτλους εµβληµατικής 
σηµασίας, όπως στον Ελληνικό χώρο τη Δοµική Πολεοδοµία του Αλέξανδρου-Φαίδωνα 
Λαγόπουλου ή στη διεθνή δηµοσιότητα το καταστατικό The language of Post-Modern 
Architecture του Charles Jenks.3
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Οι λόγοι τόσο της παλαιότερης προσπάθειας όσο και της πρόσφατης συνάφειας 
ανάµεσα στη Σηµειωτική και στις πρακτικές του σχεδιασµού φαίνονται προφανείς. Αφ’ 
ενός η αρχιτεκτονική και ο αστικός σχεδιασµός, όπως και η αρχιτεκτονική του τοπίου, 
καθώς αποτελούν κεντρικές πολιτιστικές, πολιτισµικές και πολιτικές πρακτικές, ήταν 
αναµενόµενο να ασχοληθούν, σε όλο το εύρος της ιστορίας τους είτε το αποδέχονταν 
είτε όχι, µε το σηµειωτικό φορτίο το οποίο φέρουν. Αφετέρου, εξ αιτίας αυτής ακριβώς 
της κεντρικής και πρόδηλης θέσης τους, εξαιτίας της επικοινωνιακής τους ισχύος, ήταν 
αναµενόµενο να αποτελέσουν σηµαντικό πεδίο ανάπτυξης της σηµειωτικής έρευνας 
συνεισφέροντας κεντρικά παραδείγµατα «κατασκευής» κατασκευής σηµείων, µεταφο-
ρικά και κυριολεκτικά.

Αυτό ακριβώς το εποπτικό κύρος ενισχύεται πιστεύουµε από τη βασική συµβολική 
θέση που αναλαµβάνουν τα σηµαίνοντα των δυο προηγούµενων τεχνών, της αρχιτεκτο-
νικής, όσο και της αρχιτεκτονικής του τοπίου, καθώς συνεισφέρουν στο πολιτιστικό κατά 
προτεραιότητα πεδίο,4 την κεντρικότατη, µη συγκρίσιµη εποπτεία της δοµικής οργάνω-
σης. Σε µεγάλο εύρος της νεότερης δυτικής ιστορίας ο όρος «αρχιτεκτονική» δεν περιο-
ρίζεται να περιγράψει κτηριακές ή αστικές κατασκευές µόνον, αλλά αναλαµβάνει να υπο-
καταστήσει τον όρο «δοµή», υποδεικνύοντας την οργανωτική δοµική συνθήκη εν γένει.
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Εικόνα 1. Το τοπίο ως διαρκώς 
µεταβαλλόµενη φυσική πραγµα-
τικότητα στη ζωγραφική τοπι-
ογραφία. «Wreckers’ Coast of 
Northumberland», του Άγγλου 
ζωγράφου Joseph Mallord William 
Turner.



Με ανάλογη οργανωτική προσέγγιση, ο σχεδιασµός του τοπίου αναλαµβάνει και αυ-
τός να αποδώσει δοµικά σχήµατα, σχηµατοποιήσεις οργάνωσης εφαρµοσµένες στο φυσι-
κό πεδίο. Υποδεικνύει άλλωστε αυτήν του την πρόθεση µε την αυτονοµασία που επιλέγει· 
«αρχιτεκτονική τοπίου».5 Με µια διαφορά βεβαίως. Ο συσχετισµός της αρχιτεκτονικής το-
πίου µε τη διαρκώς µεταβαλλόµενη φυσική πραγµατικότητα υποδεικνύει, από τα τέλη του 
18ου αιώνα ήδη, δοµές σε διαδικασία µεταβολής. Οργανωτικά σχήµατα παράστασης ή δια-
µόρφωσης του τοπίου τα οποία θα µπορούσαν να αποδώσουν τη χρονούµενη, τη χρονικά 
ασταθή, περιβάλλουσα φυσική πραγµατικότητα. 

Η αρχιτεκτονική του τοπίου, η τοπιοτεχνία, όπως και η τέχνη παράστασης του τοπίου, 
η ζωγραφική τοπιογραφία, αναλαµβάνουν µε την έννοια αυτή να αποδώσουν, ταχύτερα 
από ότι η κτηριακή αρχιτεκτονική και ο αστικός σχεδιασµός, συνθήκες δοµών «εν µε-
ταβολῄ» µε όρους που καθίστανται ιδιαίτερα προφανείς στις ηµέρες µας. Στις ηµέρες 
µας κατά τις οποίες η κτηριακή αρχιτεκτονική επιλέγει συχνά να περιγράψει τον εαυτό 
της ως «διαμόρφωση τοπίου – landscape formation»6, στις ηµέρες µας κατά τις οποίες ο 
αστικός σχεδιασµός επιλέγει επίσης τοπιακά ήθη, προσεγγίζοντας µορφώµατα ανάλογα 
µε τις «αυτοφυείς», µεταβαλλόµενες δοµές του φυσικού τοπίου. 
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Εικόνα 2. Διερευνώντας την ακο-
λουθία κίνησης στο τοπίο, κατά τις 
συνθετικές συνήθειες του Άγγλου 
αρχιτέκτονα τοπίου του 19ου αιώνα 
Humphry Repton (σκαριφήµατα του 
συγγραφέα, από τις παρουσιάσεις 
των πανεπιστηµιακών του µαθηµά-
των). 



  

Με την προηγούµενη έννοια, η αδαής αυτή διερεύνηση, τοποθετηµένη πέρα της κε-
ντρικής σηµειωτικής θεωρίας, επιλέγει να συσχετίσει τη δοµική σταθερότητα µε το επο-
πτικό υπόδειγµα της σταθερής Ευκλείδειας αρχιτεκτονικής δοµής. Στο εποπτικό αυτό 
υπόδειγµα επιλέγει επίσης να αντιπαραθέσει τη δοµική ανησυχία αντιστοιχίζοντάς την µε 
το παράδειγµα τοπολογικών ή παραµετρικών µορφωµάτων, όπως αυτά αποδίδονται µε 
τη γενικευµένη εποπτεία του ανάλογα ασταθούς φυσικού τοπίου.

Μεταφορικές υποδείξεις – προφανέστατα, καθώς το πεδίο των σηµασιών δε µπορεί, 
όπως φαίνεται, να συγκροτηθεί από σταθερές θέσεις αλλά από διαφορικές µεταπτώσεις, 
µετατοπίσεις, από διαρκείς αναστολές ή εκπληρώσεις των σηµασιών που θα δηλωθούν 
την επόµενη χρονική στιγµή. Με αυτήν την έννοια, επίσης, δεν είναι παράδοξο πως οι προ-
σεγγίσεις της αποδόµησης επιλέγουν να ενισχύσουν την εποπτεία τους µε τη µεταφορά των 
αρχιτεκτονικών παραδειγµάτων. Ποιών παραδειγµάτων εντούτοις; Αυτών που για πρώτη 
φορά µε έµφαση επιλέγουν να ανατρέψουν την αντικειµενότροπη θέση τους και να διαχυ-
θούν στο εύρος της τοπιακής ολότητας. Από τα παραδείγµατα αυτά κατάγεται, έστω µε αδυ-
ναµία πλήρους ταύτισης, η συνάφεια συγχρόνων µας αρχιτεκτόνων µε τον Jacques Derrida.7

Διεπιστημονικοί συσχετισμοί και εποπτικές υποδείξεις ολισθήσεων

Ας δεχθούµε τη βασική υπόθεση πως, παρά την επιστηµονική ή εκφραστική ιδιαιτερό-
τητα τους, οι επιστηµονικές, θεωρητικές εκφραστικές περιοχές των κοινωνιών ανα-
πτύσσονται σε κοινή επιστηµική «ατµόσφαιρα», σε κοινό πεδίο αναγκαστικών αµοιβαίων 
επιρροών, συχνότατα ασύνειδων και εν πολλοίς χωρίς εκτενή κατανόηση, έστω και αν 
χρησιµοποιούνται από προβεβληµένους στοχαστές ή δηµιουργούς.8 Με βάση αυτήν την 
αρχική υπόθεση, θα επιχειρήσουµε να δείξουµε πως το αµοιβαίο ενδιαφέρον για τη µε-
τάπτωση της σηµασίας ή τη χρονική µετάπτωση των µορφών χαρακτηρίζει µε σαφήνεια 
τη νεωτερική συνθήκη σε εκτεταµένο εύρος.

Αν για παράδειγµα η λακανική πρόταση χαρακτηρίζεται από σαφή, ρητή διατύπωση 
αναφοράς στη σχέση σηµαίνοντος-σηµαινόµενου, στην κυριαρχία του σηµαίνοντος (SA), 
στους όρους εντέλει διαρκούς µετάπτωσής του, αναβολής της συσχέτισής του µε µια 
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Εικόνα 3. Κτήριο Υποδοχής των 
Επισκεπτών για την Ακτή Giants’ 
Causeway στην Ιρλανδία (αριστερά). 
Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνι-
σµός, Οµάδα µελέτης Σ. Μαυροµ-
µάτη, Α. Μωραΐτη, Κ. Μωραΐτης, Γ. 
Γκουµοπούλου (2008). Το κτήριο 
προκύπτει ως τοπιακή συνέχεια από 
την «αποφλοίωση» της επιφάνειας 
του εδάφους. Εικόνα 4. Διαγωνι-
σµός για το πολεοδοµικό σχέδιο της 
πόλης Appur στην Ινδία. Zaha Hadid 
Architects, 2008 (δεξιά). Παραµε-
τρικά δια-γράµµατα σε µίµηση της 
φυσικής «γεωµετρίας» του τοπίου.



οριστική εκδοχή του σηµαινόµενου το οποίο διαρκώς µετατοπίζεται, τότε η φροϋδική 
προσέγγιση ενέχει ήδη ή έστω προεικονίζει την λακανική υπόθεση. Όχι απλά γιατί το 
ασυνείδητο περιγράφεται ως η «επικράτεια των εικόνων», ούτε γιατί η ανάλυση θα µπο-
ρούσε να περιγραφεί, µε σύγχρονη διατύπωση, ως διερεύνηση της απώλειας του σηµαι-
νοµένου, αλλά γιατί η διερεύνηση αυτή συνιστά πάντα ανάδροµη κίνηση ολίσθησης. Δεν 
αποτελεί µόνο η παραπραξία «lapsus», «ολίσθηση» σε διαφορετικό «περιβάλλον» σηµα-
σιών, δεν αποτελεί µόνο η παραπραξία ολίσθηση δοµικών συσχετισµών, έστω και αν σε 
αυτήν κύρια αποδίδουµε τον σχετικό χαρακτηρισµό. Συνολικά η ψυχαναλυτική διεργασία 
επιχειρεί µια ανάλογη δοµική ολίσθηση η οποία, καθώς το αποτέλεσµα της σχέσης ανα-
λυτή και αναλυόµενου µπορεί διαρκώς να εξελίσσεται, παρουσιάζεται ως το συνολικό 
πεδίο, διαφορικών συσχετισµών και επάλληλων ερµηνειών.

Με τρόπο ανάλογο προς τη συσχέτιση που επιχειρήσαµε προηγούµενα, ανάµεσα 
στη λακανική νεότερη εκδοχή και στο παλαιότερο παράδειγµα, θα ισχυριστούµε πως η 
σύγχρονη συνθήκη των παραστασιακών πρακτικών και των κατασκευαστικών δοµικών 
συγκροτήσεων, των στραµµένων προς τη χρονική µετάπτωση των µορφών, δεν πραγ-
µατοποιείται στη σύγχρονη µας περίοδο για πρώτη φορά. Επικαλείται και αποδίδει τις 
πρώτες προσεγγίσεις της στη ροµαντική ήδη κατάδειξη, συσχετισµένη κατ΄ αρχάς µε τη 
ζωγραφική και την αρχιτεκτονική του τοπίου, όπως ήδη σηµειώσαµε. 

Με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη, το «άνοιγµα» στον περιβάλλοντα χώρο, συνδέεται µε 
το ενδιαφέρον για τη χρονική αστάθεια των δοµών. Αυτό είναι εντέλει το κεντρικό µας 
θέµα· η χρονική αστάθεια των δοµών και η συσχέτισή της µε έµφαση µε την αντίληψη του 
τοπίου, αν και θα χαρακτηρίσει πολύ γενικότερα τους νεωτερικούς όρους παράστασης 
όπως και τη νεωτερική αρχιτεκτονική στο σύνολό της.

Η ολλανδική υπόδειξη του De Stijl, ζωγραφική και αρχιτεκτονική, όπως και ο ρωσι-
κός Κονστρουκτιβισµός, εδράζονται σε αυτές τις χρονικά ανήσυχες προθέσεις µεταβο-
λής. Επιµένουµε σε αυτές τις δυο νεωτερικές εκδοχές, παραγκωνίζοντας άλλες, όπως 
τον Φουτουρισµό ή τον Κυβισµό, για να τονίσουµε τη σύγχρονη αναφορά αρχιτεκτόνων 
σε αυτές. Δεν είναι κατά την προηγούµενη υπόδειξη τυχαία η καταγωγική σχέση της 
Zaha Hadid και της OMA, µε το πρώτο ολλανδικό παράδειγµα,9 ούτε βέβαια είναι τυχαία 
η σχέση του Bernard Tschumi µε το ρωσικό δεύτερο, όπως αυτό σχολιάζεται στα περί-
πτερα-follies του πάρκου της La Villette. Επιπλέον, δεν είναι τυχαία η ακολουθία των 
επιρροών και συσχετισµών των δύο προηγούµενων σύγχρονων αρχιτεκτόνων µέχρι την 
αποδοµική τους συνθετική τοποθέτηση η οποία άλλωστε συνεχίζει, στην περίπτωση της 
Hadid τουλάχιστον, την ωρίµανσή της µέχρι και τα εγγύτερα σε εµάς, σηµερινά παραµε-
τρικά, τοπιοφιλικά επίσης συνθετικά εγχειρήµατα.10

Ισχυριστήκαµε µόλις πως η προηγούµενη επιλογή δυο µόνο νεωτερικών παραδειγ-
µάτων παραγκωνίζει πολλές άλλες «φυγόκεντρες» νεωτερικές εκφραστικές εκδοχές. 
Εννοούµε πως το συντριπτικά µεγαλύτερο τµήµα της νεωτερικής τέχνης και αρχιτεκτο-
νικής συγκλίνει προς τη χρονική διερεύνηση των χωρικών συνθηκών, επιµένοντας στη 
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χρονική µεταβολή και επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση του Michel Foucault 
για το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά, νεωτερικό επιστηµικό παράδειγµα.11

Έτσι λοιπόν, η νεωτερική τέχνη και αρχιτεκτονική γενικά, υποδεικνύουν ποιότητες 
δοµικών µεταβολών, αποδίδοντας εποπτεία σε µια γενικότερη επιστηµονική και επιστη-
µική διάθεση. Θα σχολιάσουµε πως στα 1930 τα τοπολογικά µαθηµατικά, ο κλάδος αυτός 
των µαθηµατικών που επιχειρεί να περιγράψει αλγεβρικά κανονικότητες για τη µεταβολή 
των µορφών, αποκτά το συγκεκριµένο σηµερινό του όνοµα,12 ενώ το κείµενο του D’Arcy 
Wentworth Thompson, µαθηµατικού και βιολόγου για τις αρχές της µορφογένεσης, On 
Growth and Form, έχει ήδη εκδοθεί στα 1917.13 Θα σχολιάσουµε επίσης την παραδοχή του 
René Thom, σύµφωνα µε την οποία το υποδειγµατικό εποπτικό αντίστοιχο, προκειµένου 
να παρουσιαστεί σε αδαείς περί τα µαθηµατικά η τοπολογική προσέγγιση, είναι ίσως το 
παράδειγµα του τοπίου.

Αποδείξαµε µόλις µια σύγχρονη γενεαλογία µορφών, συσχετισµένη µε τη ρητή ή όχι 
διερεύνηση των δοµικών µεταβολών και θα συνεχίσουµε µε µια βασική επισήµανση. 
Αυτή η χρονική συνθήκη που µόλις παρουσιάσαµε, εµφανίζεται ως φυσική συνθήκη κα-
ταρχάς. Η χρονική ανησυχία του De Stijl υποδεικνύει µια χρονική αναστάτωση πεπερα-
σµένης ιστορικά έκτασης. Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε στην προσέγγιση αυτή τον 
χαρακτηρισµό της «διαχρονίας»; Θα µπορούσαµε, να µια σοβαρότατη απορία για έναν 
αδαή, να αποδώσουµε στις αποδοµικές θεωρήσεις µια αντίστοιχη προσέγγιση διαχρονίας 
ή, όπως µου υποδεικνύει ένας πολύ εγκυρότερος εµού διορθωτής, οι αποδοµικές θεω-
ρήσεις αρκούνται στη συγχρονική διατύπωση;

 

Ανεπαρκής καθώς είναι συγγραφέας αυτής της εισήγησης, ως προς τη διερεύνηση 
των σοβαρότερων περιοχών της σηµειωτικής θεωρίας, θα δανειστεί τον τίτλο του έργου 
του Jacques Derrida Η αλήθεια στη Ζωγραφική, La verité en peinture (Derrida, 1978), 
προκειµένου να σχολιάσει την προηγούµενη απορία του. Θα ισχυριστεί πως η ζωγραφική 
αποδεικνύει πως δε µπορεί να υπάρξει διερεύνηση των συσχετισµών σηµαίνοντος και 
σηµαινόµενου, ανεξάρτητα από τη διαχρονική τους ανέλιξη.
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Εικόνα 5. Πίνακας Valerio Adami στο εξώφυλλο του βιβλίου του Jacques 
Derrida, La vérité an peinture. Το κείµενο ολισθαίνει πέρα από το πλαίσιο 
της επισήµανσής του.  



Με µεταφορικό τρόπο… ο µέγας Piet Modrian, εµβληµατική φυσιογνωµία της νεω-
τερικής διερεύνησης των δοµών σε µεταβολή, αποδίδει την αντίληψη του δέντρου µε 
διαδοχικές ζωγραφικές προσεγγίσεις, έως ότου η αρχική παράσταση «αποδοµηθεί» σε 
επιµέρους στοιχεία µιας αφαιρετικής τοπιακότητας. Αλλά αυτή η αποδοµική διεργασία 
δεν απηχεί µόνο την «προσωπική» εικαστική ιστορία του καλλιτέχνη. Ακολουθεί επί-
σης τη διαρκή ιστορική ολίσθηση των τρόπων παράστασης, από περίοδο σε περίοδο.

Ας συνεχίσω µε τη ζωγραφική επίσης υπόδειξη ενός άλλου καλλιτέχνη, λιγότερο 
σηµαντικού από τον Modrian, ιδιαίτερα αγαπητού όµως ως εποπτική αναφορά για τον 
Derrrida, τον Ιταλό Valerio Adami. Η µετάπτωση των δοµικών συσχετισµών, υποδει-
κνύει έµµεσα ο Adami, δε µπορεί εντέλει, ιδιαίτερα στους πυκνότατους από την άποψη 
της ιστορίας µεσογειακούς σηµειωτικούς χώρους, παρά να είναι και ιστορική.14 Σε αυ-
τήν την εµπλοκή φυσικής µεταβολής και ιστορικής µετάπτωσης, θα ήταν ίσως σηµα-
ντικό να επανακάµψουµε στον Ruskin. O χρόνος συνιστά βέβαια παράγοντα φυσικής 
φθοράς, φυσικής φθοράς των κτηριακών δοµών ή αναστάτωσης των φυσικών δοµών, 
αλλά αποτελεί ταυτόχρονα την αιτία «βύθισης» ή «ανάδυσης» των ιστορικών σχέσεων, 
των ιστορικών δοµών.

Καταληκτικά

Επιχειρούµε ενίοτε να µειώσουµε τη συνεισφορά της περιόδου που χαρακτηρίζουµε 
ως «µεταµοντέρνα» σε σχέση µε την κύρια, ηρωική παρουσία της παλαιότερης νεωτε-
ρικής περιόδου. Μια ανάλογη αποτίµηση θα µπορούσε, στην περιοχή της αρχιτεκτονι-
κής ιδιαίτερα, να στηριχθεί σε διαπιστώσεις σχετικές µε τη πρωτοτυπία της έκφρασης. 
Την πρωτοτυπία ενός εκφραστικού συστήµατος το οποίο στην περίπτωση της νεωτε-
ρικής αρχιτεκτονικής εµφανίζεται ως καινοτοµικό, ενώ αντίθετα στην περίπτωση των 
µεταµοντέρνων προτάσεων ρέπει σε επανεγγραφές παλαιότερων προσεγγίσεων.

Εντούτοις, η µεταµοντέρνα περίοδος είναι ταυτόχρονα περίοδος άνθησης της σηµει-
ωτικής έρευνας, περίοδος ανάπτυξης µιας ερευνητικής µετα-γλώσσας αποφασισµένης 
να εξετάσει κριτικά τα πεδία των άµεσων εκφραστικών εκδοχών. Αυτή η προσπάθεια 
διεύρυνσης της συνείδησής µας σε σχέση µε το πολιτισµικό πεδίο ζωής µας, απελπι-
σµένη συνεχής προσπάθεια την οποία εντούτοις οφείλουµε να αναλάβουµε, αποτελεί 
µια διαρκή συνθήκη ολίσθησης. Η γραπτή ερµηνεία µετατοπίζεται διαρκώς ως προς 
το πλαίσιο του «πίνακα» της έκφρασης, αποδίδοντας σε κάθε στιγµή την υπόδειξη του 
πίνακα του Valerio Adami, θέτοντας βέβαια το βασικό ερώτηµα – ποιο είναι το έργο 
της έκφρασης και ποιο το πάρεργο, ιδιαίτερα µάλιστα ο πίνακας προσλαµβάνεται από 
την ανάποδη πλευρά του. Το έργο είναι η ερµηνεία του; Σε κάθε περίπτωση αυτή µε-
τατοπίζεται διαρκώς µε τρόπο που αποδίδει την αµηχανία και της ανάλυσης και της 
αποδόµησης.

Να τι λοιπόν επέτρεψε η αποδόµηση, όπως και η ψυχαναλυτική πρόσβαση στην 
ολίσθηση των σηµασιών. Τόνισε πως η νεωτερικότητα δεν αποτελεί µια συντελεσθείσα 
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κατάσταση αλλά µια πολιτισµική αναγνώριση της κίνησης. Συνδέεται µε την πολιτισµι-
κή αναγνώριση της κίνησης και της µεταβολής, µε την εµπέδωση της διαίσθησης του 
τοπίου ως συνολικής επιστηµικής εποπτείας και πολιτισµικής µεταφοράς.

Υποσημειώσεις
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ed design, Bernard Caches. Ο τελευταίος ανέπτυξε τις θεωρητικές απόψεις του στο βιβλίο του, 
Earth Moves: The Furnishing of Territories ή µε τον γαλλικό τίτλο Terre – Meuble, που µπορεί να 
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11. Για τον όρο «επιστηµικός-épistémique» αντίστοιχο του όρου «épistème» µε την έννοια της 
«προεπιστήµης» (Μωραΐτης, 2011) ή της «επιστηµοσύνης», κατά την ελληνική µετάφραση του H 
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13. Τίτλος Ελληνικής µετάφρασης Ανάπτυξη και Μορφή στο Φυσικό Κόσμο (D’ Arcy, 1999).
14. Αναφορά στους πίνακες του Adami, όπου η pop προσέγγιση συναντά τα περιγράµµατα αρχαίων 

ναών και περικεφαλαίες αρχαίων πολεµιστών. Χαρακτηριστικός ο πίνακάς του «Penthesilea» 
(1994).
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Abstract
Jacques Lacan’s psychoanalytical theory constitutes one of the contemporary theories 
insisting on the terms of meaning alteration and, mostly, on the transition of the sig-
nifier. For Lacan the subconscious constitutes an active space of altering meanings 
and conditions, which goes through a constant re-configuration by maintaining a solid 
structure. The terms of this constant transition of meanings in Lacanian theory often 
occur through “topological” terms, since Lacan sees in topology the real structure of 
the conscious and subconscious. Since 1950 he studies three-dimensional shapes 
that he considers to represent the structure of psychological procedures. In these 
shapes, fluidity and vague differentiation between psychological dipoles can be seen. 
This paper will thoroughly analyse the fluidity and perpetual transition of meanings in 
Lacanian theory through the use of the psychoanalytical implementation of topology 
and, based on it, it will attempt to interpret the architecture of deconstruction.
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Η ολίσθηση των σημασιών  
στην τοπική θεωρία  
του Jacques Lacan



Η μετάπτωση του σημαίνοντος

Για τον Lacan το ασυνείδητο δοµείται ως γλώσσα, φέρει «σηµαίνον» και «σηµαινόµενο» και 
αποτελεί τον ενεργό χώρο µεταβαλλόµενων εννοιών και καταστάσεων που υπόκεινται σε 
διαρκή επαναδιαµόρφωση. Καθώς το «σηµαίνον» ως όρος περιγράφει τη συνθήκη εκείνη 
της γλώσσας που παραπέµπει στο δρών υποκείµενο καθ’ αυτό και το «σηµαινόµενο» πε-
ριγράφει τη συνθήκη ερµηνείας του σηµαίνοντος που πραγµατώνεται µέσα από το υποκεί-
µενο, η µεταφορά νοήµατος από το σηµαινόµενο δεν καθίσταται δυνατή εάν δεν οριστεί το 
σηµαίνον και το αντίστροφο. Συνοπτικά, εντός της σφαίρας του ασυνειδήτου, τα σηµαίνοντα 
υπακούουν σε µία αλληλένδετη και αλληλοσυµπληρούµενη κατάσταση που καθιστά δυ-
νατή την µετάθεση ενός σηµαίνοντος στη θέση του Ενός, δηλαδή του σηµαίνοντος εκεί-
νου που δύναται να αποτελέσει το υποκείµενο µιας εξωτερίκευσης (Nasio, 2010, σ. 82). Το 
σηµαίνον που εν τέλει µεταφέρεται εκτός των ορίων του ασυνειδήτου τείνει να καθορίσει 
τα σηµαινόµενα, καθώς δεν είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε ερµηνεία, γεγονός που συνεπά-
γεται ότι το σηµαίνον είναι εν µέρει και σηµαινόµενο. Εν τέλει το σηµαίνον µετατρέπεται 
σε σηµείο µόλις ερµηνευτεί, δηλαδή όταν σηµαίνον και σηµαινόµενο αποτελέσουν ενιαία 
µονάδα. Η µετατροπή του σηµαίνοντος σε Ένα και εν συνεχεία σε σηµαινόµενο και σηµείο, 
διαταράσσει τις υπάρχουσες ισορροπίες και προκαλεί τη διαφοροποίηση και κινητικότητα 
της πρότερης κατάστασης. Η δοµή της σύνδεσης θα αλλάξει, ένα νέο σηµαίνον θα πάρει τη 
θέση του Ενός, κ.ο.κ. Πρόκειται για µια διαρκή κινητικότητα των στοιχείων του ασυνειδή-
του µέσω της εναλλαγής σηµασιών και ρόλων που επαναλαµβάνεται σε σταθερή δοµική 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή, που ονοµάζεται αυτοματισμός της επανάληψης, εµπεριέχει 
ταυτόχρονα τις έννοιες της ανανέωσης και της επανάληψης χωρίς αυτές να έρχονται σε 
αντίφαση (Nasio, 2010): ανανεώνεται διαρκώς το καθαυτό υποκείµενο του Ενός, αλλά 
επαναλαµβάνεται σταθερά η διαδικασία κατάληψης της θέσης του Ενός και η δοµή του 
ασυνειδήτου. Η µεταφορά του σηµαίνοντος στη θέση του Ενός ενεργοποιεί το µηχανισµό 
domino του ασυνειδήτου και προκαλεί την αέναη επαναληψιµότητα της διαδικασίας. Ο J-D. 
Nasio στο βιβλίο του Πέντε παραδόσεις πάνω στη θεωρία του Jacques Lacan γράφει: «…το 
ασυνείδητο είναι µια ατελεύτητη αλλά περιορισµένη αλυσίδα, ατελεύτητη γιατί είναι αενάως 
ενεργή, ώστε να παραγάγει µια µεταφορά, και περιορισµένη στην πράξη από τη µεταφορά 
που παρήγαγε. Η αλυσίδα δεν παραµένει στατική, αλλά µετακινείται σύµφωνα µε µια κίνη-
ση εναλλασσόµενη και επαναληπτική» (Nasio, 2010, σ. 85).
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Η κυριαρχία του σημαίνοντος και η επικυριαρχία του σημαινομένου

Η διεργασία ορισµού και, άρα, εξωτερίκευσης του σηµαίνοντος και του σηµαινοµένου, 
σύµφωνα µε τον Ζακ Λακάν αποτελεί ένα σύστηµα αλυσιδωτών αντιδράσεων, όπου το 
σηµαίνον απαιτεί και περιλαµβάνει την παρουσία του ψυχαναλυτή. Εφόσον, λοιπόν, το 
σηµαινόµενο εκπληρώνεται µέσα από ένα άλλο σηµαινόµενο, αυτό που θα διαµορφώσει 
ο Άλλος, δηλαδή ο εκάστοτε παραλήπτης του αρχικού σηµαίνοντος, για ένα αρχικό ση-
µαίνον προκύπτουν πολλαπλά σηµαινόµενα, γεγονός που αιτιολογείται και κατανοείται 
µέσα από την πολυσηµία της γλώσσας. Εντούτοις, παρόλο που δεν πρόκειται για µια αντι-
στοιχία ένα προς ένα, το σηµαίνον δεν είναι ανοιχτό σε όλα τα νοήµατα, δεν ερµηνεύεται 
µε οποιοδήποτε τρόπο, γιατί το σηµαίνον πρέπει να οριστεί έτσι ώστε από αυτό να προ-
κύπτει το σηµαινόµενο. Μόνο έτσι αποκτά νόηµα. Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι το σηµαίνον 
ήδη τείνει να καθορίσει τις ερµηνείες του.

Αν, λοιπόν, µε συµβατικούς όρους σηµειολογικής προσέγγισης αντιλαµβανόµαστε 
ένα βουβό, αδρανές σηµαίνον και ένα ενεργό υποκείµενο που του αποδίδει τα σηµαινό-
µενα, η λακανική ανάλυση µας προτρέπει να δούµε την κυριαρχία του σηµαίνοντος. Αυτό 
είναι που τείνει να καθορίσει τα σηµαινόµενα και να τα ανακαθορίζει διαρκώς. Αλλά για 
να αποκτήσει αυτή την ισχύ προϋποθέτει ότι το σηµαίνον έχει ήδη ενσωµατώσει µέσα 
του κοινωνικές τάσεις ερµηνείας, οι οποίες υπερβαίνουν την ισχύ του αποµονωµένου 
αντικειµένου. Όµως το υποκείµενο που ερµηνεύει, ο Άλλος, δεν είναι µια αυτόνοµη προ-
σωπικότητα, αλλά ένα φερέφωνο που φέρει κοινωνικές επιρροές. Και αυτές οι κοινω-
νικές επιρροές δεν δηλώνονται µόνο από συνθήκες που βρίσκονται έξω από το αντικεί-
µενο αναγνώρισης, αλλά που συχνά ενσωµατώνονται σε αυτό και αναδύονται κατά την 
ερµηνεία του. Ένα τµήµα των επιρροών που ορίζουν το αντικείµενο υπάρχει ήδη µέσα 
στο σηµαίνον. Δηλαδή το σηµαίνον προτρέπει σε συγκεκριµένες ερµηνείες. Συνεπώς, 
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το σηµαίνον είναι εν µέρει και σηµαινόµενο, γιατί έχει αφοµοιώσει µέσα στην υλικότητά 
του στοιχεία της ερµηνείας του που είναι κοινωνικά κατατεθειµένα, και αυτή η ιδιότητα 
το προβάλει ως υποκείµενο της έκφρασης. Στην περίπτωση αυτή, το σηµαίνον ενσωµα-
τώνει ήδη στοιχεία µίας γλώσσας που µιλά προς τα υποθετικά υποκείµενα. Για τον Λακάν 
ο αυτοκαθορισµός του σηµαίνοντος είναι τέτοιος ώστε ο ίδιος γράφει ότι «το σηµαίνον 
ορίζεται να µην έχει καµία σχέση µε το σηµαινόµενο» (Λακάν, 2011, σ.81) και εν συνεχεία 
τονίζει ότι αυτό δε συνεπάγεται ότι η µεταξύ τους σχέση είναι αυθαίρετη αλλά ότι το ση-
µαίνον «δεν έχει σχέση µε το σηµαινόµενο επιτέλεσµά του» (Λακάν, 2011, σ. 83).

Η αυτονόµηση και κατ’ επέκταση κυριαρχία του σηµαίνοντος µεταφέρει στο σηµαινό-
µενο µια έτερη κυριαρχία. Η αποµόνωση του σηµαίνοντος σε έναν αυτοαναφορικό ορι-
σµό προσδίδει στο σηµαινόµενο που θα διαµορφώσει ο Άλλος διαστάσεις αυθύπαρκτης 
ερµηνείας. Καθώς το ασυνείδητο δοµείται ως γλώσσα και, άρα, ο απώτερος σκοπός της 
βρίσκεται στην επικοινωνία µεταξύ των υποκειµένων, η τελική µετάφραση του σηµαίνο-
ντος από τον Άλλον καθίσταται ως το ύψιστο σηµείο αυτής της διάδρασης, δηλαδή ενώ το 
σηµαίνον αποτελεί το αίτιο της επικοινωνίας, το σηµαινόµενο πραγµατώνει τον απώτερο 
σκοπό της. Συνεπώς, το υποκείµενο καθ’ εαυτό, δηλαδή το σηµαίνον, χάνει τη σπου-
δαιότητά του µπροστά στη µεταφρασµένη εικόνα του. Ακόµα και στην ίδια τη διαδικασία 
της ψυχανάλυσης ο Λακάν ορίζει ότι ο ψυχαναλυτής είναι µέρος του συµπτώµατος του 
ασθενούς, όπου το σύµπτωµα ορίζεται ως σηµείο. Η σηµασία της ερµηνείας είναι τόσο 
µεγάλη που εάν διαταραχθεί, δηλαδή εάν το σηµαινόµενο αποδειχθεί αυθαίρετο του ση-
µαίνοντος, καταρρέει και το ίδιο το σηµαίνον µην έχοντας επιτρεπτή συνθήκη ερµηνείας.

Η μετάφραση των λακανικών εννοιών στην τοπολογία

Στη λακανική θεωρία η αλληλεξάρτηση και διαρκής µετάπτωσης των ανωτέρω εννοιών 
πραγµατώνεται συχνά µε όρους «τοπικούς». Η τοπική θεώρηση εισάγεται στη ψυχανά-
λυση από τον Φρόυντ ως µεταφορική αναπαράσταση τόπων, σύµφωνα µε την οποία το 
συνειδητό και το ασυνείδητο αντί για δραστηριότητες συµπεριφοράς, παροµοιάζονται µε 
«τοπικότητες», περιοχές, συνεχή «δωµάτια» που χαρακτηρίζονται από µικρότερη ή µεγα-
λύτερη µεταξύ τους επαφή. Ο Φρόυντ εισαγάγει τη διαγραµµατική εικόνα του παγόβου-
νου ως τη µεταφορά συνειδητού, προσυνειδητού και ασυνείδητου σε ένα κατακόρυφο 
άξονα (πάνω / κάτω) όπου σε καθένα από τα τρία τµήµατά του είναι σαφώς καταχω-
ρηµένες οι εγκεφαλικές δραστηριότητες, π.χ. σκέψη, αντίληψη, µνήµη, γνώση, φοβίες, 
τραυµατικές εµπειρίες, κλπ. Οι τοπικότητες αυτές όµως περιγράφουν, περισσότερο από 
παγιωµένους τόπους, δυναµικές διεργασίες µετάπτωσης, προσεγγίζουν εποµένως πε-
ρισσότερο τοπολογικές διαδικασίες µεταβολής, που µπορούµε να τις αποδώσουµε ως 
δυναµικές διαδικασίες µεταβολής των δοµών. Είναι αυτός ακριβώς ο λόγος για τον οποίο 
ο Lacan, ο οποίος αρχικά ασπάζεται τις τοπικές θεωρίες του Φρόυντ, στρέφεται προς την 
τοπολογία, επιµένοντας πως αυτή δεν αντιστοιχεί σε σχήµα µεταφοράς αλλά στην απτή 
πραγµατικότητα. Το ασυνείδητο παύει να βρίσκεται στα άδυτα του φροϋδικού παγόβου-
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νου και αποτυπώνεται στην εσωτερικότητα των µεταβλητών σηµαινόντων του Lacan. 
Η τοπολογία ως αναπαράσταση των ψυχικών διεργασιών, αναγνωρίζεται ως η πραγµατική  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
δοµή συνειδητού και ασυνείδητου, όπου η δοµή ορίζεται ως «ο τρόπος µε τον οποίο συµ-
βαίνει να οργανώνεται τοπολογικά η ψυχική δραστηριότητα του οµιλούντος όντος και να 
ρυθµίζεται η σχέση του µε ό,τι το περιβάλλει» (Σκριαµπίν, 2007, σ. 139). Ο ίδιος ο Lacan γρά-
φει στο L’étourdit (1973) «η τοπολογία δεν είναι φτιαγµένη για να µας καθοδηγεί µέσα στη 
δοµή. Είναι η ίδια η δοµή» (Σκριαµπίν, 2007, σ.142) µετατρέποντας την τοπολογία σε µέσο 
απόδοσης κανονικοτήτων στη µετάπτωση των σηµασιών και κατ’ επέκταση των µορφών.

Εάν ο µαθηµατικός ορισµός της τοπολογία δηλώνει τη µελέτη των επιπτώσεων που έχει 
πάνω σε ένα αντικείµενο η παραµόρφωσή του1, αντίστοιχα η χρήση της τοπολογίας στις ψυ-
χαναλυτικές µεθόδους του Lacan µελετά την επαναλαµβανόµενη παραµόρφωση του ασυ-
νειδήτου µέσα από τη διαρκή ολίσθηση των σηµασιών. Το σηµαίνον περνάει από την «εσω-
τερικότητα» του ασυνειδήτου, στην ενδιάµεση ασαφή κατάσταση του Ενός και καταλήγει 
στην «εξωτερικότητα» του συνειδητού µε τη µορφή σηµαινοµένου. Καθώς εσωτερικό και 
εξωτερικό είναι συγκεχυµένα στη χωρική θεωρία του Lacan, ο ίδιος εισάγει το νεολογισµό 
εκ-σωτερικότητα (ex-tériorité) προκειµένου να αµφισβητήσει τη σκληρότητα και σαφήνεια 
των ορίων. Συνεπάγεται, λοιπόν, αφενός ότι ο τρόπος εναλλαγής εσωτερικού και εξωτερι-
κού δεν µπορεί να είναι σαφής, αφετέρου ότι οι τοπολογικές µορφές που θα προκύψουν 
πρέπει να ξεπερνούν τις δύο διαστάσεις, ώστε να µπορεί να υφίσταται η εκ-σωτερικότητα. 

Η βασική αρχή της γλωσσολογίας ότι «το σηµαίνον δεν ορίζεται παρά µέσω της δι-
αφοράς του από τα άλλα σηµαίνοντα» (Σκριαµπίν, 2007, σ. 143), οδηγεί τον Lacan στη 
δεύτερη καθοριστική συνιστώσα της τοπικής του θεωρίας, στην αναγκαιότητα και καθο-
ριστική σηµασία της απώλειας, της τρύπας. Όταν το σηµαίνον (S1) παίρνει τη θέση του 
Ενός, παρουσιάζεται η τρύπα, το έλλειµµα, καθώς απουσιάζει ένα σηµαίνον που όριζε 
ένα άλλο σηµαίνον (S2). Σε τοπολογική µετάφραση εξηγείται γιατί η χωρική µεταφο-
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ρά του ασυνειδήτου από τον Lacan δεν µπορεί να πραγµατωθεί σε συµπαγή σχήµατα.  
«Το ασυνείδητο είναι ένα σύνολο που οριοθετείται από ένα στοιχείο το οποίο έχει αφαιρε-
θεί από το υφάδι του» (Nasio, 2010, σ. 87). Συνεπώς, η τοπολογική µεταφορά του ασυ-
νειδήτου οφείλει να ενσωµατώνει την έννοια της τρύπας, δηλαδή τα επιµέρους στοιχεία 
να δύνανται να αποσπαστούν ως µονάδες από το σύνολο δηµιουργώντας το έλλειµµα, 
ενώ παράλληλα το σύνολο να αναπληρώνει τη θέση του απολεσθέντος στοιχείου ώστε να 
διατηρείται σταθερή η πρότερη δοµή.

Από τη δεκαετία του 1950 και έπειτα ο Lacan µελετά συγκεκριµένα σχήµατα που θεωρεί 
ότι αντιπροσωπεύουν τη δοµή των ψυχικών διεργασιών. Η επιλογή των σχηµάτων είναι 
τέτοια ώστε να αποδίδει τη δοµή της γλώσσας του οµιλούντος υποκειµένου και, συνεπα-
κόλουθα, να φανερώνει τη ρευστότητά της. Η Ευκλείδεια γεωµετρία µε τα σαφώς ορισµέ-
να σχήµατα δεν µπορεί να αποτυπώσει τη λακανική εικόνα για το ασυνείδητο. Αντίθετα, οι 
µορφές που επιλέγονται χαρακτηρίζονται από τη λογική της ασάφειας2. Για παράδειγµα στο 
torus – ένα από τα πρώτα σχήµατα που µελετά ο Λακάν – η ασάφεια του ορίου δεν επιτρέπει 
το διαχωρισµό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, και αντίστοιχα το Moebius strip, ενώ 
αποτελεί ένα κλειστό σχήµα, για να διαγράψει κανείς την περιφέρειά του εναλλάσσει διαρ-
κώς την µέσα µε την έξω επιφάνεια. Η σηµαντικότερη όµως τοπολογική µορφή που µελέ-
τησε και που αντανακλά το σύνολο της θεωρητικής του σκέψης είναι ο βορρόµειος κόµβος, 
καθώς για τον Lacan «ο εν λόγω δακτύλιος είναι σίγουρα η πλέον εξέχουσα αναπαράσταση 
του Ενός, µε την έννοια ότι εµπερικλείει απλώς µια τρύπα» (Λακάν, 2011, σ. 295). Στο βορ-
ρόµειο κόµβο, εάν ένας δακτύλιος κοπεί, τότε οι άλλοι δύο αµέσως ελευθερώνονται από τη 
µεταξύ τους σχέση. Η αλληλεξάρτηση αυτή µπορεί να υπάρξει για οποιοδήποτε µονό αριθµό 
δακτυλίων. Αν µελετήσουµε όµως το βασικό βορρόµειο κόµβο, αυτόν που απαρτίζεται από 
τον ελάχιστο αριθµό δακτυλίων, δηλαδή τρεις, θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε κάθε δα-
κτύλιο µε το κάθε επίπεδο συνειδητότητας όπως ορίστηκε από τον Lacan. Αν για τον Freud 
οι τρεις δακτύλιοι θα ήταν το συνειδητό, το προσυνειδητό και το ασυνείδητο ή αργότερα το 
ego, το superego και το id, για τον Lacan αναφέρονται στο πραγµατικό, το φαντασιακό και το 
συµβολικό δηλώνοντας ρητά το πέρασµα από την εκ-σωτερικότητα. 
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Η λακανική τοπολογία ως a priori συνθήκη της αρχιτεκτονικής της αποδόμησης

Η ουσία και σπουδαιότητα της λακανικής διδασκαλίας δεν έγκειται στα περιορισµένα 
πλαίσια της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Η λακανική διδασκαλία παραµένει επίκαιρη και ζω-
ντανή µέσα από τις κοινωνικές προεκτάσεις της, γιατί επιτρέπει να ερµηνευθούν και να 
κατανοηθούν παραδείγµατα του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθαι. Σε µια προσπάθεια 
να ερµηνεύσουµε τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, η λακανική θεωρία µπορεί να στοιχειο-
θετήσει τις αιτίες που οδήγησαν στην απήχηση του κινήµατος της αποδόµησης και των 
κειµένων του Jacques Derrida στους αρχιτεκτονικούς κύκλους και στο πέρασµα της συ-
γκεκριµένης κοινωνιολογικής θεωρίας στον αρχιτεκτονικά δοµηµένο χώρο.

 Αν το αρχιτεκτονικό σχέδιο αποτελεί το ίχνος µίας σκέψης που αποτυπώνεται στο 
χαρτί, τότε η αρχιτεκτονική στις δύο ή στις τρεις διαστάσεις της γίνεται µέσο που επικοι-
νωνεί και, άρα, αποκτά γλωσσική βαρύτητα που διαθέτει «σηµαίνον» και «σηµαινόµενο». 
Με βάση τη λακανική θεώρηση των δύο εννοιών προκύπτει ότι στο αρχιτεκτονικό «υπο-
κείµενο» το σηµαίνον αναφέρεται στην αντιληπτική παράσταση και το σηµαινόµενο στο 
περιεχόµενο, δηλαδή στην έννοια που απεικονίζεται µέσω της µορφής. Η αρχιτεκτονική 
γλώσσα είναι ένα «υποκείµενο» το οποίο για να ολοκληρώσει το διάλογο µε την πραγµα-
τικότητα απαιτεί ένα δεύτερο υποκείµενο, που είναι η κοινωνία-χρήστης, ο κοινωνικός 
υποδοχέας. Το αρχιτεκτονικό «υποκείµενο» προσβλέπει στον παραλήπτη της πληροφο-
ρίας, στην ερµηνεία του από τον θεατή ή τον χρήστη, υποβάλλοντάς του ήδη κατευθύν-
σεις ερµηνείας. Αυτή η διεργασία ορισµού της µορφής και της έννοιας στο αρχιτεκτονικό 
«υποκείµενο» υπόκειται ακριβώς στην αιτιότητα σηµαίνοντος και σηµαινοµένου, όπου 
αντίστοιχα το σηµαίνον απαιτεί και περιλαµβάνει την παρουσία του ψυχαναλυτή, όπως 
και η ερµηνεία του αρχιτεκτονικού σηµαίνοντος την ύπαρξη του Άλλου. 

 Η γλωσσική επεξεργασία του αρχιτεκτονικού υποκειµένου το καθιστά ικανό να απει-
κονίσει φιλοσοφικές, κοινωνικές, πολιτικές ιδεολογίες. Σύµφωνα µε τη λακανική θεωρία, 
η ψυχανάλυση «δε δείχνει στο άτοµο πώς να εναρµονιστεί µε τις απαιτήσεις της κοινωνικής 
πραγµατικότητας· αντιθέτως, εξηγεί πώς αυτό που αποκαλούµε «πραγµατικότητα» αυτο-
συγκροτείται a priori» (Zizek, 2011, σ. 13). Αντίστοιχα, η αρχιτεκτονική δεν καλύπτει τις 
σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, αλλά αφού πρώτα αντανακλά µια ήδη διαµορφωµένη 
κοινωνική κατάσταση, εν συνεχεία αλληλεπιδρά µε τα υποκείµενα επηρεάζοντας την αντί-
δραση του υποκειµένου στην προκείµενη κατάσταση. Το 1967 ο Jacques Derrida εκδίδει 
το βιβλίο του Περί γραμματολογίας µέσω του οποίου εκφράζει την ασάφεια, την αντίφαση 
και την πολυσηµία του νοήµατος και της γλώσσας στη σύγχρονη εποχή µεταφράζοντας την 
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ολίσθηση των σηµασιών στις ψυχικές διεργασίες του Lacan σε κοινωνικές συντεταγµένες. 
Η µεταφορά µιας τέτοιας θεωρίας στην αρχιτεκτονική οδηγεί αναµφίβολα στη διάσπαση 
της συνοχής και στην τελική διάρρηξη του καθαυτού αρχιτεκτονικού υποκειµένου µε χα-
ρακτηριστικά παραδείγµατα τα έργα των Daniel Libeskid, Zaha Hadid, Frank Gehry, Coop 
Himmelb(l)au, κ.α. Τα επιστηµικά πεδία της λακανικής ψυχανάλυσης, της ντεριντιανής φι-
λοσοφίας και της αρχιτεκτονικής της αποδόµησης συναντιούνται στη µετάβαση από µια 
σταθερή δοµή σε µια δοµή εν µεταβολή. Η Zaha Hadid γράφει για το One North Project στη 
Σιγκαπούρη ότι πρόκειται για ευελιξία χωρίς χάος (“flexibility without chaos”), δηλώνοντας 
την απόπειρα ελέγχου της διαρκούς µεταβολής µέσω του καθορισµού κανονικοτήτων.

Η ολίσθηση των σηµασιών στη λακανική θεωρία και η ρευστότητα στο κίνηµα της 
αποδόµησης αναπαρίστανται στον τρισδιάστατο χώρο µέσα από τη σύγχρονη αρχιτεκτο-
νική. Εάν παλαιότερα η αρχιτεκτονική χαρακτηριζόταν από µια καθ’ ύψος ιεραρχία εφά-
µιλλη µε το παγόβουνο του Φρόυντ και παρουσίαζε αρχιτεκτονικά δείγµατα που έφεραν 
«επίστεψη» στο ψηλότερο τµήµα τους3, η αρχιτεκτονική της αποδόµησης χαρακτηρίζεται 
από ένα συνονθύλευµα χώρων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους προς οποιαδήποτε κα-
τεύθυνση και δίχως ιεραρχία. Η χρήση της καµπυλότητας και της διαφάνειας µε τεχνικές 
που αγγίζουν τα όρια του trompe-l’œil της εποχής του Μπαρόκ, επιχειρεί να καταργήσει 
το σαφή διαχωρισµό του µέσα και του έξω παραπέµποντας στην εκ-σωτερικότητα των 
τοπολογικών σχηµάτων του Λακάν. Η ασαφής σχέση αυτού που φαίνεται και αυτού που 
καλύπτεται φανερώνει µια προσπάθεια κατάργησης του ορίου και εισβολής σε χώρους 
άδυτους µέχρι πρότινος. Η ρευστότητα ως η µεταφορά της πλήρους διάρρηξης εκείνου 
που αποκρύβει ή προστατεύει, µπορεί να αναγνωσθεί ως µια προσπάθεια ανασκευής 
των σχέσεων συνειδητού και ασυνειδήτου στη σύγχρονη κοινωνία. Άλλωστε, η λακανική 
θεωρία έχει απενοχοποιήσει το µέχρι πρότινος «σκοτεινό» ασυνείδητο και τα τρία επί-
πεδα συνειδητότητας µπορούν πλέον να συνυπάρχουν χωρίς ηθική κατηγοριοποίηση. 
Αν για τον Φουκώ «η ψυχανάλυση είναι η µεγάλη άρση των απαγορεύσεων» (Ντεριντά, 
Φουκώ, 1998, σ. 86), τότε σε µια εποχή που έχει επιτρέψει στην ψυχανάλυση να εισβάλει 
και να αποκαλύψει το ασυνείδητο, η αρχιτεκτονική µπορεί πλέον να δοµεί ρευστές µορ-
φές που χαρακτηρίζονται από τη λακανική εκ-σωτερικότητα. 

Μέχρι τα µέσα περίπου του 20ου αιώνα και µε αποκορύφωµα το κίνηµα του Μο-
ντέρνου, η εξωτερική όψη του αρχιτεκτονικού υποκειµένου όφειλε ως ένα βαθµό να 
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υποδηλώνει την εσωτερική δοµή. Η ελεύθερη όψη του Le Corbusier διαχώριζε την όψη 
από την εσωτερική λειτουργία του κτηρίου, αλλά όριζε ουσιαστικά ότι αυτή θα διαµορ-
φώνεται οργανικά µε βάση την κάτοψη. Ο εξωτερικός φλοιός δήλωνε την απόκρυψη του 
εσωτερικού αλλά παράλληλα διατηρούσε µια ειλικρινή σχέση, υποδηλώνοντας ορισµέ-
να από τα στοιχεία που απέκρυπτε. Η συγκάλυψη ήταν θεµιτή αρκεί να ήταν ειλικρινής. 
Αποκορύφωµα αυτής της προσέγγισης αποτέλεσε ο όρος lobotomy του Rem Koolhaas 
στο Delirious New York (Koolhaas, 1994), που αναφέρεται στην ολοκληρωτική ρήξη των 
δυο χώρων: ο εξωτερικός φλοιός λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας που καλύπτει τις 
καθηµερινές δραστηριότητες στο εσωτερικό του ουρανοξύστη χωρίς να υπάρχει η ελά-
χιστη διείσδυση ή αλληλεπίδραση.

Με την αποδοχή της ψυχανάλυσης ορίζεται µια νέα σχέση εσωτερικού και εξωτερι-
κού. Η κρατούσα κοινωνική ιδεολογία δεν απαγορεύει πλέον τη διείσδυση στα απόκρυ-
φα µέρη του ασυνειδήτου και αντίστοιχα η αρχιτεκτονική µε τη σειρά της επιτρέπει τη 
ρευστότητα και τα ασαφή όρια στη σχέση αυτού που φανερώνεται και αυτού που καλύ-
πτεται. Το torus, το moebius strip και ο βορρόµειος κόµβος µεταφράζονται στον τρισδιά-
στατο χώρο µέσω αρχιτεκτονικών µορφών που χαρακτηρίζονται από την ίδια ασάφεια 
των ορίων, ρευστότητα της εκ-σωτερικότητας και αλληλεξάρτηση των µερών. Προκύ-
πτει όµως ότι όσο µεγαλύτερη η ολίσθηση, τόσο µεγαλύτερη σηµασία αποκτά σταδιακά η 
εικόνα του αρχιτεκτονικού υποκειµένου, καθώς η άρση της απόκρυψης δεν προδιαθέτει 
σε ερµηνείες προκειµένου να κατανοηθεί αυτό που καλύπτεται. Η θεωρία του Λακάν έχει 
ήδη αποδείξει τη σχέση αυτή. Το σηµαίνον κυριαρχεί και η κυριαρχία αυτή οδηγεί στην 
εξύψωση της εικόνας. Το αποτέλεσµα αποδίδεται µέσα από τις ποµπώδεις κατασκευές 
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που στοχεύουν στον εντυπωσιασµό του Άλλου. Η υπερ-
βολική έκθεση και προβολή του σηµαίνοντος αφήνει στην αφάνεια το σηµαινόµενο, µε 
αποτέλεσµα να διαµορφώνει µια γλώσσα στείρα, δίχως τη δυνατότητα επαναπροσδιορι-
σµού των σηµαινοµένων καθώς η σταθερότητα της δοµικής διαδικασίας εναλλαγής των 
σηµασιών µεταφέρεται στη σταθερότητα των σηµασιών καθαυτών.

Υποσημειώσεις
1.  Στο λήµµα «τοπολογία» στο Wikipedia αναφέρεται µεταξύ άλλων: “Topology is the mathematical 

study of shapes and spaces. It is a major area of mathematics concerned with the most basic prop-
erties of space, such as connectedness, continuity and boundary. It is the study of properties that 
are preserved under continuous deformations including stretching and bending, but not tearing or 
gluing.”, βλ. σχ. en.wikipedia.org λήµµα topology. 

2.  Ο πρωτότυπος όρος αναφέρεται ως logic of vagueness και εισάχθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα  
από τον Charles Peirce.

3.  Βλ. π.χ. Centro direzionale στην Perugia της Ιταλίας, έργο του Aldo Rossi (1982-88).
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Abstract
In the mid-1960s, structural analysis comes to be very dynamic. It not only broadens 
its own theoretical field, but renders the terms complexity and liquidity that charac-
terize the post-modernist era and that are being processed both as theoretical and 
artistic production. A first basic observation concerns the identification of two different 
orientations that focus on the characteristic of the variation of structure or diachronia, 
the first referring to the deconstructive and the second to the topological approaches. 
As described in this paper, they both feature an immediate correlation with the per-
ception of landscape.
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Τόποι Απουσίας

Η πρώτη κατεύθυνση την οποία θα παρουσιάσουµε, αναφέρεται στην αποδοµική 
προσέγγιση, όπως συγκροτείται από τον J. Derrida. Εστιάζει σε σχήµατα ρήξεων, συ-
γκροτήσεις θραυσµάτων, στη σύλληψη της δοµής κατά τον µετασχηµατισµό της. Σε 
θεωρήσεις που εκφράζουν και επιτείνουν τις ολισθήσεις του νοήµατος, στο πλαίσιο 
µιας κειµενικής προσέγγισης, η οποία επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της πραγµατι-
κότητας µε την παραγωγή πολυστρωµατικών θεωρητικών και χωρικών διατυπώ-
σεων. Η έµφαση στις συνθήκες µεταβολής των δοµικών συγκροτήσεων κατά την 
πρώτη αυτή κατεύθυνση επιχειρεί να «επιτεθεί» στη συγχρονική επίφαση της δοµής, 
«ρηγµατώνοντάς» την.

Η αποδομική θεωρητική προσέγγιση και το παράδειγμα προσχεδιασμού κήπου από 
τους J. Derrida και P. Eisenman 

Στο παράδειγµα προσχεδιασµού κήπου στο πάρκο La Villette, από τους J. Derrida και P. 
Eisenman, επισηµαίνουµε δύο σχεδιαστικές µεταγραφές της αποδόµησης. Tην υπέρθεση 
ή παλίµψηστο και την αντίληψη της αρχιτεκτονικής ως δρώµενο. Αναφέρονται και οι δύο 
στη διπλή ερµηνεία του τίτλου του βιβλίου Chora-L-Works όπου καταγράφεται, µεταξύ 
άλλων το χρονικό της συνεργασίας τους: Χορωδιακά έργα (µε όµικρον) ως αντίληψη 
µιας πολυφωνικής αρµονίας ή Χωροδιακά Έργα (µε ωµέγα) ως αναφορά στην Πλατωνι-
κή Χώρα και την επεξεργασία της ως βασικό αντικείµενο του σχεδιασµού. 

Επισηµαίνουµε τη διπλή διατύπωση του αποδοµικού ισχυρισµού: α. περί ενότητας 
θεωρίας και αρχιτεκτονικής πρακτικής και β. περί αβυσσαλέου χάσµατος που χωρίζει τις 
ιδέες από τις υλικές τους πραγµατώσεις. Οι διατυπώσεις αυτές επισηµαίνουν και τη διττή, 
αντιφατική, αποδοµική λογική, την δυαδική ή αντακλαστική λογική που σχετίζεται µε τις 
αναπαραγωγές κειµένου της αποδοµικής ανάγνωσης (Βερυκίου, 2012).

Ο J.Derrida εστιάζει στα ζεύγη της «παραδοσιακής» µεταφυσικής, αισθητό/νοητό 
(προερχόµενο από την πλατωνική κοσµοθεώρηση), µέσα/έξω, πραγµατικό/φανταστι-
κό, υποκείµενο/αντικείµενο και βέβαια στη διαίρεση του γλωσσικού σηµείου σε σηµαί-
νον/σηµαινόµενο. Σύµφωνα µε την αποδοµική αντίληψη όλα τα παραπάνω αποτελούν, 
αντιθέσεις ή διακρίσεις του δυτικού παραδοσιακού φιλοσοφικού λόγου οι οποίες είναι 
µεταφυσικές. Δηλαδή αναφέρονται στην εξωτερικότητα ενός Απόλυτου λόγου ο οποίος 
µπορεί να τις συσχετίζει.

O ισχυρισμός περί ενότητας θεωρίας και αρχιτεκτονικής πρακτικής 

Η αποδοµική αµφισβήτηση των φιλοσοφικών ιεραρχικών αντιθέσεων ή διακρίσεων, 
επιδιώκει την αναίρεση της συσχέτισης µεταξύ των αντιθετικών όρων και προτείνει ότι 
µεταξύ τους αναπτύσσεται ένα είδος αµφίρροπης ταλάντωσης την οποία χαρακτηρίζει ο 
όρος undecidable. Χαρακτηρίζεται δηλαδή η σχέση ως µη αποφασίσιµη, µη αποκρίσιµη, 
εντέλει απροσδιόριστη.
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Στο πλαίσιο της αµφισβήτησης της διαλεκτικής η αποδόµηση της δοµικής έννοιας της 
διαφοράς (µε όµικρον), συντελείται µε την αντικατάσταση της από την πιο βασική αποδο-
µική έννοια·τη «διαφωρά», (µε ωµέγα) ως ακύρωση της διαφοράς µεταξύ της διαφοράς 
και της µη διαφοράς. Εµπεριέχει ταυτόχρονα την έννοια της αναστολής, της αναβολής ως 
αµφίσηµη ερµηνεία του γαλλικού ρήµατος differer. Ο C.Norris επισηµαίνει τη δυναµική 
λειτουργία της διαφωράς. «Το σημείο όπου ο Derrida ανοίγει νέους δρόμους, είναι ο βαθ-
μός στον οποίο το “διαφέρει” παίρνει αποχρώσεις του “αναβάλλω”. Η διαφωρά (differance) 
είναι χαρακτηριστική, γιατί η ασταθής σημασία της προσφέρει ένα παράδειγμα μιας διαδι-
κασίας σε εξέλιξη» (Norris, 2002,. σ.32).

Ως αποτέλεσµα της φιλοσοφικής αποδόµησης είναι η υπέρθεση αντί της διαλεκτικής 
αντίθεσης ή σύνθεσης. Δεν προσανατολίζει µόνο προς τη γνωστή σχεδιαστική χειρονοµία 
αλλά επεκτείνεται και στη συνολικότερη αντίληψη της προβολής των όρων ενός συνο-
λικού µηχανισµού σε έναν άλλον. Όπως στην περίπτωση που εξετάζουµε µεταξύ της εκ-
φραστικής περιοχής της λογοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής πρακτικής (Βερυκίου, 2012) 

Παλίμψηστο: Η σχεδιαστική μεθόδευση της υπέρθεσης αλλεπάλληλων επιπέδων 

Στην πορεία του σχεδιασµού, λοιπόν, προτείνεται η δια-στρωµατική συνύπαρξη, ετερο-
τοπικών, χωρικών µεταγραφών, µελετών που έχουν εκπονηθεί παλαιότερα από τους P. 
Eisenman και B. Tschumi. Έτσι, τα αλλεπάλληλα επίπεδα περιλαµβάνουν κυρίως συν-
δυασµούς µε αλλαγή κλίµακας και δοκιµές στροφής των αξόνων µιας µελέτης του P. 
Eisenman για την πλατεία Cannaregio στη Βενετία και τη µελέτη για το πάρκο La Villette 
του B. Tschumi. Αυτά τα δύο επίπεδα προβάλλονται πάνω από ακόµη ένα, αυτό που ο 
P.Eisenman αποκαλεί αρχαιολογία της Villette. Το τελευταίο αναφέρεται στην επιλεγµέ-
νη χρήση στοιχείων από το πολεοδοµικό σχέδιο, επίσης σε άλλη κλίµακα, της περιοχής 
των παλιών σφαγείων, η ανάπλαση της οποίας ήταν το αντικείµενο του σχεδιασµού του 
πάρκου La Villette. Επιπλέον, σε άλλο επίπεδο, περιλαµβάνεται και ο σχεδιασµός του 
J.Derrida µιας κατασκευής που µοιάζει µε κόσκινο, ως αναφορά σε µια παροµοίωση του 
Πλάτωνα για την Χώρα. (εικ.1). Με αυτόν τον τρόπο προτείνεται η διαµόρφωση του τό-
που τον οποίο ο P. Eisenman αποκαλεί «παλίμψηστο» (Chora-l-Works, 1997).

Πρόκειται για έναν µηχανισµό που αναπαράγει σύµφωνα προς τις τεχνικές γραφής του 
J.Derrida ως τεχνική montage/ collage, αποσπάσµατα σχεδίων από άλλους τόπους και 
άλλους χρόνους. Προσπαθεί να αποδώσει αισθητικό αποτέλεσµα από την πολυφωνική 
τους αρµονία. Θα αναφέρουµε εδώ ότι «Collage» είναι η µεταφορά υλικών από ένα πλαί-
σιο σε άλλο, και «montage» είναι η «διασπορά» των δανείων αυτών σε νέα διάταξη. Η 
διαδικασία αυτή αναφέρεται από τον J.Derrida ως «μπόλιασμα» ή παρεµβολή. Αφορά στην 
«δηµιουργία ενός αποτελέσµατος αλληλεπίθεσης, υπερεγγραφής ενός κείµενου πάνω 
στο άλλο, αποδίδοντας έτσι το κείµενο ως «παλίμψηστο» ή διαδικασία «διπλής δέσμευ-
σης». Μια παραλλαγή της τεχνικής, που χρησιµοποιείται στο «Dissemination» αλλά και το 
«Glas», απλά παρεµβάλει ρυθµικά µια σειρά από αναφορές από τα κείµενα «υποδοχής». 
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Αλλά η σχεδιαστική αυτή προσέγγιση, καθορίζεται από το παράδειγµα του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή σε αυτή την ιστορική περίοδο όπου η τεχνολογία της εικόνας εξελίσ-
σεται. Τόσο η πρόταση του B. Tschumi όσο και του P.Eisenman διατυπώνονται ως ακο-
λουθία επάλληλων επιπέδων µια προσέγγιση αντίστοιχη µε τα layers, τις σχεδιαστικές 
στοιβάδες, τα αποκολληµένα σχεδιαστικά πεδία ενός συστήµατος cad. Στο πλαίσιο µιας 
αποδοµικής θεώρησης, η οργάνωση των σηµασιών δεν είναι µόνο υποχρεωµένη σε µια 
διαρκή µετάπτωση, αλλά αυτή η κίνηση θα µπορούσε να υποστηρίξει µια «εκλεκτικιστι-
κή» διάθεση, ενός πολυσυλλεκτικού µεταµοντέρνου πολιτισµού (Μωραΐτης, 2005).

Σχεδιαστικές μεταγραφές της Χώρας: ο σχεδιασμός ως δρώμενο

Η δεύτερη σχεδιαστική µεταγραφή η οποία αφορά στην πλατωνική Χώρα, ως κεντρικό 
θέµα του σχεδιασµού, ανα-παράγει τις βασικές αποδοµικές αντιλήψεις. Η Χώρα αποτε-
λεί το Τρίτο γένος της πλατωνικής κοσµοθεώρησης. Δεν είναι κατονοµάσιµη και γι αυτό 
διαφεύγει της περιγραφής. Έτσι ο Τίµαιος µιλάει γι αυτήν µόνο µε τη χρήση µεταφορικών 
σχηµάτων. Ο πιο επίµονος καθορισµός της είναι ως δοχείο (δεχόµενον) ή τόπος. Δοχείο, 
τόπος υποδοχής ή κατάλυµα που υποθάλπει (Υποδοχή). Χώρος. (εικ. ό.π.)

Αν η Χώρα είναι η συνθήκη δυνατότητας της συσχέτισης αισθητού /νοητού, της µο-
νοσήµαντης αναφοράς σε ένα υπερβατικό νόηµα, παρόν στον εαυτό του, ο Derrida, χα-
ρακτηρίζει τον ενδιάµεσο αυτό χώρο ως ρήγµα. Και επισηµαίνει τη συσχέτιση της συ-
γκρότησης των τόπων µε τις δοµές εξουσίας. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται και η πολιτική 
στόχευση του αποδοµικού εγχειρήµατος. Ο J.Derrida προσδιορίζει την «δοµική ανάγκη» 
του ρήγµατος, της αβύσσου: «Η αποδόμηση δεν αποτελεί μια μέθοδο, μια κριτική, μια ανά-
λυση ή μια πηγή νομιμοποίησης. Δεν είναι στρατηγική. Δεν έχει καθορισμένο στόχο. Δεν 
είναι όμως άσκοπη. Κινείται με μεγάλη ακρίβεια, αλλά όχι προς κάποιο τέλος. Δεν είναι ένα 
έργο. Δεν πρόκειται ούτε για μια εφαρμογή ούτε μια προσθήκη σε κάτι. Είναι, στην καλύτερη 
περίπτωση, μια παράξενη δομική κατάσταση, ένα συμβάν» (Wigley, 1989, σ.19).

Μεταξύ, των προτεινόµενων από τους J.Derrida και P.Eisenman σχεδιαστικών µετα-
γραφών της αποδοµικής προσέγγισης στην αρχιτεκτονική πρακτική και ειδικότερα για 
τον σχεδιασµό της µη αναπαραστάσιµης Χώρας, θα µπαίναµε στον πειρασµό να αναδεί-
ξουµε ως καταλληλότερη, τον σχεδιασµό ως δρώµενο, µε την έµπρακτη συµµετοχή των 
επισκεπτών του κήπου. Αυτή αναφέρεται σε µια δράση σχηµατισµού και από-σχηµατι-
σµού ενός λαβύρινθου από τα υλικά ενός λατοµείου, που σκοπεύουν επίσης να εγκα-
ταστήσουν στον κήπο. Έτσι, οι επισκέπτες θα δηµιουργούν και θα σβήνουν τα ίχνη της 
κίνησής τους µέσα στον κήπο, µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν τόσο απουσία όσο και πα-
ρουσία. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα µπορέσουν να αποδώσουν στον σχεδιασµό 
τον διαφεύγοντα χαρακτήρα της Χώρας (Chora-l-Works, 1997).

Αυτή η µεταγραφή της αποδοµικής προσέγγισης στην αρχιτεκτονική, θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως περισσότερο «συνεπής», καθώς συνοψίζεται τόσο στη µετωνυµική 
χωρική µεταγραφή εννοιών όπως το λατοµείο και ο λαβύρινθος – ο δεύτερος επισηµαί-
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νεται ως µη τόπος και υποβάλλει σε διαρκή κίνηση – αλλά και τη διαρκή πραξιακή αναί-
ρεση του σχεδιασµού. Οι µεταγραφές αυτές αφορούν υλικές µορφές των οποίες εντέλει 
αναιρείται η αδιαµφισβήτητη παρουσία. Η συνεχής πραξιακή συγκρότηση και από-συ-
γκρότηση αποδίδει και την αντίληψη του συνεχούς µετασχηµατισµού των δοµών που 
προτείνεται από τον J.Derrida, ως αποτέλεσµα της δράσης της διαφωράς όπως είδαµε 
προηγουµένως. Δηλαδή, η αντίληψη της δοµικής µεταβολής ως αποτέλεσµα της «δια-
φωράς», ως ρήγµατος στον ενδιάµεσο χώρο των αντιθετικών διπόλων, καταλήγει στη 
διαπίστωση της διαρκούς αναβολής, της «διαγραφής» των υλικών πραγµατώσεων.

 

Τοπολογικά Τοπία

Η δυναμική μορφολογική κατεύθυνση 
Μια δεύτερη κατεύθυνση που αποκτά ιδιαίτερη έµφαση, την ίδια περίοδο, στην περιοχή 
των µαθηµατικών αλλά και των φιλοσοφικών προσεγγίσεων, αφορά αντίθετα, την αντίληψη 
της συνέχειας διαφορικών όρων και όχι των ρήξεων, ως ελαστική συνθήκη που προσοµοι-
ώνεται από τη µαθηµατική τοπολογική επιφάνεια. Η δεύτερη αυτή κατεύθυνση µπορεί να 
περιγραφεί και από τον όρο «διαφορικότητα» ως µαθηµατική αντίληψη προσέγγισης των 
µεταβολών, οι οποίες αναδεικνύονται έτσι ως ο κοινός τόπος των δύο παράλληλων χρονι-
κά, µετα-δοµιστικών επεξεργασιών. Η δεύτερη κατεύθυνση αποδίδει έµφαση σε µια συνε-
χή, χωρίς ρήξεις, δοµική προσέγγιση η οποία αποσκοπεί στην παραγωγικότητα της δοµής. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη κατεύθυνση, οι αρχιτεκτονικές τοπολογικές προσεγγίσεις, 
αξιοποιούν την ανάπτυξη και ευρύτητα χρήσης των ηλεκτρονικών παραστάσεων και 
αφορούν την παράσταση των όρων διαρκούς µεταβολής. Παράσταση, πλούσια νοήµα-
τος, η οποία καταλήγει σε «οικογένειες» διαφορικών αποτελεσµάτων. Αποτελέσµατα δη-
λαδή τα οποία αναφέρονται στη συνθήκη της τοπολογικής οµοιότητας, σε αντίθεση µε 
την παραγωγή ίδιων αποτελεσµάτων. Προσεγγίζεται έτσι η γεωµετρική εποπτεία της φυ-
σικής συνθήκης, ειδικότερα στο παράδειγµα της πτύχωσης, αποδίδοντας εντέλει «µορ-
φές» που χαρακτηρίζονται από όρους «ζωτικότητας». 

274 Changing Worlds & Signs of the Times

Εικόνα 1. Οι σχεδιαστικές προθέσεις 
της από-δοµικής προσέγγισης 



Η τοπολογική προσέγγιση και η αντίληψη του τοπίου 
Οι διαφορικές τοπολογικές προσεγγίσεις συνοψίζουν φυσικές µεταβολές, µαθηµατικά 
πρότυπα αλλά και τις σύγχρονες – υποβοηθούµενες από Η/Ύ – σχεδιαστικές προ-
σεγγίσεις. Οι δυναµικές σχηµατοποιήσεις ή δυναµικές µορφολογίες, αναφέρονται σε 
µια γενικευµένη αντίληψη του χώρου και των γεωµετριών και προσοµοιώνουν τους 
όρους µεταβολής φυσικών φαινοµένων και βιολογικών διεργασιών. Το µαθηµατικό 
µοντέλο, της πτύχωσης ειδικότερα, ως νοητική παράσταση της εξέλιξης ιδιοµορφιών, 
οι οποίες νοούνται ως «τοπικά συµβάντα» και αναφέρονται «ως λόφοι και κοιλάδες», 
εντούτοις δεν αποδίδει τους όρους βαρυτικού δυναµικού του τοπιακού ανάγλυφου, 
αλλά αναφέρεται σε ροές δεδοµένων και τελικά διαταράσσει τα όρια νοητικού και 
πραγµατικού, υλικού και άυλου, εισάγοντας αυτό που µπορεί να περιγράφει ο όρος 
µαθηµατική φαινοµενολογία. 

Αλλά η τοπολογία λειτουργεί ως «χωρική µεταφορά» δηλαδή νοητή µετατόπιση της 
αντίληψης ενός συστήµατος µέσα σε ένα αισθητό χώρο, τόπο ή τοπίο. Η χωρική µετα-
φορά ενός συστήµατος η οποία είναι πολύ σηµαντική για την κατανόηση του, αποτελεί 
το κατεξοχήν αντικείµενο της τοπολογίας. Η τοπολογία, παρέχει µε αυτόν τον τρόπο, το 
πλαίσιο για να καθιερωθούν έγκυρες διαδικασίες µέτρησης, αποτίµησης και συσχετι-
σµών κατάλληλες για να αξιολογήσουν τις ιδιότητες που µας ενδιαφέρουν στα σύνθετα 
στοιχειώδη φαινόµενα που συχνά εξετάζονται (Κοσώνα, 2012).

Η τοπολογική χωρική µεταφορά συνίσταται κυρίως στην αντίληψη της µελέτης ενός 
φαινοµένου ως εξέταση της «χωρικής ρύθµισης» του, δηλαδή της συµπεριφοράς του 
ορίου του στην επίδραση εξωτερικών διαταραχών. Γεγονός που αποδίδουν οι βασικοί 
τοπολογικοί όροι όπως «συµπάγεια», «περιοχή ή γειτονιά», «συνέχεια».

Η αντίληψη του τοπίου αφορά στην σύναψη πολύπλοκων και εκτενών διασυνδέσεων 
µεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων από τη µία πλευρά, και τις 
κοινωνικο-πολιτιστικές δοµές και οργανώσεις από την άλλη. 

Η αντίληψη ενός οργανικού, ρευστού σχεδιασµού συναντά την οικολογία ως αντίλη-
ψη δυναµικής συσχέτισης των ζωντανών συστηµάτων ως µορφές που έχουν παροδικό 
υλικό µορφικό χαρακτήρα, οι οποίες βρίσκονται πάντα σε µια κατάσταση µεταβολής. Και 
αναφέρεται σε µαθηµατικά πρότυπα: «Συνεπώς αυτό που εµφανίζεται ως µη συνεκτική 
ή πολύπλοκη συνθήκη που µπορεί να θεωρηθεί αρχικά ως τυχαία ή χαοτική, αναφέρεται 
σε υψηλό επίπεδο δοµηµένες οντότητες που συνοψίζουν ένα ιδιαίτερο σύνολο γεωµετρι-
κών και χωρικών οργανώσεων». (Corner, 2006)

Τοπολογικά τοπία και μορφογένεση 
Τα δυναµικά µαθηµατικά πρότυπα µέσω της απόδοσης γεωµετρικής εποπτείας των φυ-
σικών διαδικασιών συνδέουν τις αφηρηµένες δυναµικές διατυπώσεις µε τις χωρικές 
εκφράσεις. Η προκύπτουσα µορφολογία σε αυτή την γενικευµένη προσέγγιση µπορεί 
επίσης να αναφέρεται σε µορφές οργάνωσης δεδοµένων. 
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Σε αντίθεση µε τη διακριτή παρουσία των σχηµάτων στην στατική Ευκλείδεια προ-
σέγγιση, µια τοπολογική επιφάνεια χαρακτηρίζεται από τους όρους συνέχειας ετερογε-
νών διαδικασιών. Οι τοπολογικές επιφάνειες —ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των 
µαθηµατικών µε τη φυσική και τη βιολογία— είναι γενετικής τάξης, αφορούν δηλαδή 
οικογένειες καταστάσεων που περιγράφουν την εξέλιξη των φυσικών φαινόµενων ή 
δράσεων και αποτελούν ταυτόχρονα εργαλεία περιγραφής και σχεδιαστικής έκφρασης. 
Διατυπώνουν πλέγµατα σχέσεων ή κανόνες σχηµατισµού και αναφέρονται περισσότερο 
στους όρους ανάπτυξης και εξέλιξης κατ’ αναλογία µε ένα οικοσύστηµα, παρά σε στατι-
κές µορφικές παραστάσεις. 

Θα αποκαλέσουµε τις επιφάνειες που διαµορφώνονται ως µοντέλα εκδίπλωσης της 
συµπεριφοράς χρονικά ευαίσθητων (temporal) διαδικασιών, κυρίως βιολογικών και φυ-
σικών φαινοµένων, νοητικά ή τοπολογικά τοπία. 

Το μοντέλο της πτύχωσης ως στοιχειώδης καταστροφή στη θεωρία της καθολικής 
εκδίπλωσης ιδιομορφιών ή θεωρία καταστροφών

Στην περιοχή της φιλοσοφίας η στρουκτουραλιστική προσέγγιση την οποία εισηγείται 
ο G. Deleuze υποστηρίζει ότι µαθηµατικό πρότυπο των δοµών αποτελεί ο διαφορικός 
λογισµός. (Deleuze, 1990) Προκειµένου να παρουσιάσουµε τη δυναµική διαφορική και 
διαφοροποιητική δοµική προσέγγιση που αναπτύσσεται ως δεύτερη παράλληλη κατεύ-
θυνση τη δεκαετία του ‘60 και αποδίδει έµφαση στη µεταβολή ή τη διαχρονία της δοµής, 
θα αναφερθούµε στην µαθηµατική Θεωρία των Καταστροφών.

Η Θεωρία Καταστροφών την οποία εισηγείται ο R. Thom (1990) στα µέσα της δεκαετίας 
του ‘60 εντάσσεται στη µαθηµατική περιοχή της διαφορικής τοπολογίας, ενώ οι βασικές 
επιρροές του εντοπίζονται στη θεωρητική βιολογία και ειδικότερα στο επιγενετικό τοπίο 
του C.H. Waddington (Thom, 1990). Θα προχωρήσουµε στην περιγραφή του µοντέλου της 
πτύχωσης το οποίο αποτελεί µια από τις στοιχειώδεις καταστροφές στην οµώνυµη θεωρία.

Η επιφάνεια που αποκαλείται πτύχωση αποτελεί µία από τις επτά στοιχειώδεις κατα-
στροφές στην οµώνυµη θεωρία του R. Thom (εικ.2). Η επιφάνεια αυτή διαµορφώνεται 
από την κεκλιµένη – για τεχνικούς µαθηµατικούς λόγους – προβολή διαδοχικών τοµών 
της µορφολογίας για παράδειγµα ενός φυσικού ανάγλυφου. Με άλλα λόγια διαµορφώνε-
ται ως ο παραµετρικός χώρος της εξεταζόµενης µορφολογίας, για την οποία η εποπτεία 
του πραγµατικού φυσικού ανάγλυφου αποτελεί το βασικό πρότυπο. Η εν λόγω µορφο-
λογία όµως καθορίζει το δυναµικό της ισορροπίας ενός σώµατος – καθορίζει την κίνηση 
του σώµατος – στο συγκεκριµένο φυσικό ανάγλυφο. Έτσι, σώµα και έδαφος νοούνται 
ως ένα σύστηµα το οποίο εξετάζεται συνολικά ως µια εξελισσόµενη δυναµική διαδικα-
σία. Η διαδικασία αυτή είναι δυναµική, καθώς η συνθήκη ισορροπίας περιγράφεται για 
διαδοχικές θέσεις του σώµατος στο ανάγλυφο, δηλαδή ενός σώµατος εν κινήσει. Και 
εξετάζει το δυναµικό του συστήµατος τοπικά, δηλαδή σε θέσεις οι οποίες επισηµαίνο-
νται ως κρίσιμα ή ιδιόμορφα σηµεία. Τα ιδιόμορφα σημεία είναι στην αντίστοιχη θεωρία 
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του M. Morse (2007), τα σηµεία των τοπικών ελαχίστων και µεγίστων – στο παράδειγµα 
της µορφολογίας ή τοπογραφίας του εδάφους αναφέρονται ως λόφοι και κοιλάδες. Τα 
πιο ιδιόµορφα από αυτά, τα σηµεία µε το µεγαλύτερο «υψόµετρο» αποδίδουν τις θέσεις 
ασταθούς ισορροπίας, στις οποίες η κινητική κατάσταση του σώµατος είναι πιθανότερο 
να µεταβληθεί (Morse, 2007).

 

Αν θεωρήσουµε ότι αυτό το σώµα βρίσκεται τοποθετηµένο σε ένα σηµείο τοπικού µέ-
γιστου ή στην κορυφή ενός λόφου, προβλέπεται ότι θα κινηθεί προς χαµηλότερα σηµεία 
ή θέσεις στο ανάγλυφο αυτό. Πρόκειται για µια συνθήκη ασταθούς ισορροπίας. Υπάρ-
χει όµως και µια διαβάθµιση των θέσεων µε χαµηλότερο υψόµετρο, καθώς το σώµα 
τείνει να καταλάβει τη θέση µε το µικρότερο δυναµικό δηλαδή τη θέση µε χαµηλότερο 
υψόµετρο, σύµφωνα µε τον κανόνα του J.C.Maxwell. Εκεί εντοπίζεται η θέση µε το χα-
µηλότερο δυναµικό της κινητικής ενέργειας και προβλέπεται ότι η κίνηση του σώµατος 
θα διακοπεί οριστικά. Μια πρώτη σηµαντική διαπίστωση συνδέεται µε την µεταβολή της 
αντίληψης του χώρου υποστρώµατος ως αποχώρηση από το Νευτώνειο οµοιογενές χω-
ρικό υπόστρωµα προς ένα σχεσιακό, δυναµικό χωρο-χρονικό υπόστρωµα. Εξαιτίας της 
σχεσιακής συγκρότησης σώµατος – µορφολογίας, οι µεταβολές του δυναµικού οδηγούν 
στην αντίληψη µιας µεταβαλλόµενης µορφολογίας του υποστρώµατος. Η διαδικασία η 
οποία αποκαλείται μορφογένεση, στη δυναµική αυτή σχέση υποστρώµατος – δυναµικού, 
αποδίδεται σε καταστάσεις δοµικής αστάθειας οι οποίες προκαλούν την µεταβολή της εν 
λόγω µορφολογίας. Η περιοχή της πτύχωσης παριστά τις θέσεις στις οποίες είναι πιθανό 
να συµβεί µια αλλαγή της µορφικής κατάστασης. Στο καρτεσιανό επίπεδο προβολής αυτό 
εκφράζεται ως διακλάδωση δηλαδή ως διαδροµή η οποία µπορεί να υποστηρίξει εναλ-
λακτικές µορφικές διαδικασίες. Άρα, η δομική αστάθεια δηλαδή η πτύχωση, µπορεί να 
υποστηρίζει τη μορφική ασυνέχεια η μεταβολή και αποτελεί το φορέα των γενεσιουργών 
διαδικασιών σε αντίθεση µε αντίληψη του ρήγµατος της αποδοµικής προσέγγισης. 
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Εικόνα 2. Το µοντέλο της πτύχωσης



Η Θεωρία των Καταστροφών ως σημειωτική θεωρία 

Ως αναπόσπαστο µέρος της θεωρίας των Καταστροφών, ο R. Thom ανέπτυξε µια ση-
µειωτική. Σύµφωνα µε µια άποψη, αποτελεί µια πρωτότυπη θεωρία βιοσηµειωτικής, ή, 
όπως ο µαθητής του J. Petitot υποστηρίζει, µια βιογλωσσολογία. Έτσι, ο R.Thom και ο 
συνάδελφος του C.Zeeman εισήγαγαν την αρχή ότι η µαθηµατική θεωρία των διακλαδώ-
σεων των ελκυστών µη γραµµικών δυναµικών συστηµάτων θα έπρεπε να διαδεχτεί την 
φορµαλιστική λογική στη γνωστική γλωσσολογία (Petitot, 1994).

Σύµφωνα µε τη Θεωρία Καταστροφών οι στοιχειώδεις καταστροφές, αντιστοιχούν στις 
«αρχέτυπες µορφολογίες» των λεκτικών διαδικασιών. Και υποστηρίζει ότι η καταστροφική 
επιφάνεια, όπως στο παράδειγµα της πτύχωσης, δηµιουργείται από την υποκείµενη δυναµι-
κή µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και το σηµαίνον δηµιουργείται από το σηµαινόµενο και 
κατά συνέπεια αποτελεί το πρότυπο της µεταξύ τους συσχέτισης. Με αυτόν τον τρόπο το σύ-
νολο της Θεωρίας Καταστροφών αποτελεί ήδη µια σηµειωτική (Bundgaard, Stjernfelt, 2010).

Αυτό που προτείνει είναι ότι το σηµαινόµενο αποτελεί µια ολική δυναµική κατάσταση 
και το σηµαίνον αποτελεί την τοπική µορφολογία στην οποία εκδηλώνεται. Αυτή η θεώ-
ρηση επιχειρεί – όπως αναφέρει χαρακτηριστικά οThom –την επίλυση του δόγµατος του 
«αυθαίρετου» του σηµείου σύµφωνα µε τον Saussure, δηλαδή το αυθαίρετο του καθορι-
σµού του σηµαίνοντος από το σηµαινόµενο (Thom, 1990).

«Αν ο στρουκτουραλισµός θέλει να ξεφύγει από το αυθαίρετο της περιγραφής πρέπει 
να επανεισάγει το χρόνο, τη δυναµική των δοµών […] Για να προσεγγίσουµε το πρόβληµα 
της αλλαγής, της διαχρονίας, θα πρέπει να αποδώσουµε στο υπόστρωµα –το οποίο δεν 
µπορεί να νοείται πια ως ο οµοιογενής νευτώνειος χώρος αλλά ως µορφογενετικό πεδίο 
– δυναµικές ιδιότητες και να το καταστήσουµε έδρα µιας διαρκούς δυναµικής διαδικασίας 
της οποίας η τυπική δοµή δεν είναι παρά µια παρατηρήσιµη µορφολογία» (Thom, 1990, 
σ.207). Προκύπτει, δηλαδή, η αναγκαιότητα να εισάγουµε πίσω από µια επιφανειακά στα-
θερή δοµή «κρυµµένες» παραµέτρους κινητικής φύσης που να εξηγούν την ευστάθεια. Και 
αυτό που µπορεί να µας τη δώσει δεν είναι η Τοπολογία αλλά ένας στενός συσχετισµός της 
Τοπολογίας µε τη Δυναµική, νοούµενη µε την γενικότατη έννοια της επιστήµης των δρά-
σεων του χρόνου στις καταστάσεις ενός συστήµατος. Η ποιοτική θεωρία των διαφορικών 
συστηµάτων, θεωρία της Μορφογένεσης ή των «καταστροφών» φαίνεται να είναι η οδός 
µε τις περισσότερες υποσχέσεις. Έχει ως αφετηρία την ιδέα πως ένα υλικό σύστηµα – φυ-
σικό αντικείµενο ή ζωντανό ον – οφείλει την ευστάθεια του στο γεγονός πως η δυναµική 
του οργάνωση είναι «δοµικά ευσταθής». H οργάνωση αυτή περιγράφεται από µια αλγεβρι-
κο-τοπολογική δοµή που µπορούµε ενίοτε να αναπτύξουµε (Thom, 1990).

Παραδείγματα αρχιτεκτονικής ανάλυσης και σχεδιασμού

O E. Viollet-le-Duc στα µέσα προς τέλη του 19ου αιώνα, αναπτύσσει µια θεωρία για την 
δοµική συγκρότηση του τοπιακού ανάγλυφου. Έτσι, ενώ έχει αποδώσει µια νατουραλι-
στική παράσταση του Λευκού Όρους – µια στατική παράσταση – στη συνέχεια επιχειρεί 
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να µελετήσει, να κατανοήσει και ενδεχοµένως να καταστήσει κατανοητή και να επικοι-
νωνήσει, την γεωδαιτική δοµική συγκρότηση αλλά και τους µετασχηµατισµούς του ανά-
γλυφου εξαιτίας των σχηµατισµών των παγετώνων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί ένα 
σύστηµα ροµβοειδών στα οποία εντάσσει και µε τα οποία προσπαθεί να καθορίσει και 
να ελέγξει τη συγκρότηση αλλά και τους µετασχηµατισµούς του φυσικού ανάγλυφου. 
Επιχειρεί δηλαδή µια αφαιρετική σχηµατοποίηση των όρων συγκρότησης της φυσικής 
συνθήκης µε τη χρήση ενός «ευκλείδειου» γεωµετρικού εργαλείου. Επιβάλλει, έτσι, κα-
νονικότητες που αναφέρονται σε υπερβατικές αφαιρετικές γεωµετρικές οντότητες.

 

Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης, µε τη χρήση βασικών εργαλείων ψηφιακής σχε-
δίασης όπως είναι οι επιφάνειες NURBS – τις οποίες θα χαρακτηρίζαµε ως τοπολογικά 
«ευαίσθητες» – µπορούµε να προσοµοιώσουµε το φυσικό ανάγλυφο µε την πλησιέστε-
ρη δυνατή προσέγγιση. Επιπλέον, η εν λόγω παράσταση δεν είναι στατική αλλά αναφέ-
ρεται σε αντίστοιχα λογισµικά παραµετρικής σχεδίασης όπως είναι το Grasshopper που 
προσφέρουν εργαλεία ελέγχου και των µετασχηµατισµών του ανάγλυφου αυτού, κατα-
λήγοντας έτσι σε µια µορφική παράσταση πλησιέστερη τόσο σε µια ρεαλιστική απόδοση 
της φυσικής πραγµατικότητας όσο και τις µεταβολές της (εικ.3).

Η πιο πάνω σύγκριση φέρνει στο προσκήνιο ένα βασικό επιστηµολογικό ερώτηµα. 
Αυτό αφορά το αν αποδίδουµε κανονικότητες στη φυσική συνθήκη δηλαδή αν επιβάλ-
λουµε σχηµατοποίηση στη φυσική συνθήκη ή αν αναγνωρίζουµε κανονικότητες σε αυ-
τήν. Την πρώτη άποψη µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ως µεταφυσική, τη δεύτερη θα 
χαρακτηρίζαµε ως µαθηµατική φαινοµενολογία.

Το τοπιακό υπόδειγµα και η φυσικότερη απόδοση των όρων µεταβολής του που 
προσφέρουν τα σύγχρονα λογισµικά παραµετρικού σχεδιασµού έχουν εφαρµοστεί για 
παράδειγµα στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αστικών τοπίων (εικ.4) αλλά και κτηριακών 
κατασκευών (εικ.5). 
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Εικόνα 3. Η απόδοση της δοµής του 
τοπιακού ανάγλυφου στην προγενέ-
στερη «ευκλείδεια» προσέγγιση και η 
τοπολογική αντίληψη του παραµετρι-
κού σχεδιασµού. 



Συμπεράσματα-Αφορμές για περαιτέρω συζήτηση

Οι επιστηµονικές εξελίξεις τον 20ο αι. φαίνεται ότι προωθούν µια µεταβολή της αντίληψης 
όσον αφορά στη φύση και στη συσχέτιση των Καντιανών πρωταρχικών µορφών της επο-
πτείας, δηλαδή του χώρου και του χρόνου. Οι εξελίξεις αυτές επισηµαίνουν την αποχώρη-
ση από τον οµοιογενή, ισότροπο Νευτώνειο χώρο και τα στατικά µορφικά πρότυπα προς 
την αναγνώριση του σχεσιακού χωρο - χρόνου η οποία µπορεί να υποστηρίξει εξελικτικές 
µορφικές διαδικασίες. Η µετάβαση αυτή, ισχυριζόµαστε ότι αποτελεί κεντρική οντολογική 
πρόοδο της εποχής µας. Η σύγχρονη ανάπτυξη µαθηµατικών και αντίστοιχων σχεδιαστικών 
εργαλείων φαίνεται ότι καθορίζει και νοηµατοδοτεί συνολικά τη σύγχρονη κοσµοθεώρηση 
και συνιστά αυτό που ο φιλόσοφος Μ.Foucault αποκαλεί επιστηµική προσέγγιση ή σχηµατι-
σµούς Λόγου. Η εξέλιξη αυτή αφορά επίσης στις περιοχές των σηµειολογικών θεωρήσεων 
και γενικότερα των επιστηµών του ανθρώπου. Η µεταβολή των µαθηµατικών προτύπων 
καθορισµού της στρουκτουραλιστικής προσέγγισης προς µια δυναµικότερη σύλληψη στα 
πλαίσια των µετα–δοµιστικών προσεγγίσεων της δεκαετίας του 1960, δεν επισηµαίνουν 
µόνο την αποχώρηση από το καρτεσιανό cogito αλλά ολοκληρώνουν τη µετάβαση προς το 
τοπιακό υπόδειγµα ως κεντρική επιστηµική αντίληψη της εποχής µας. 

Η νέα αυτή αντίληψη για το χώρο και το χρόνο, επισηµαίνει και την αποχώρηση τόσο 
από τις «κλασικιστικές» κατηγορηµατικές συσχετίσεις όσο και από το µηχανιστικό συ-
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Εικόνα 4. Παραµετρικός αστικός σχε-
διασµός (Hadid, Schumacher, 2007) 

Εικόνα 5. Παράδειγµα κτηριακού 
σχεδιασµού, (Casagrande, 2012, 
Sandworm) 



ναρτησιακό ή αλγεβρικό πρότυπο του µοντερνισµού προς τις δυναµικές διαδικαστικές 
τοπολογίες. Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι αυτήν τη µετάβαση υποδεικνύει και ο 
J.Derrida ως διαισθητική προσέγγιση. Και η οποία στη συνέχεια καταλήγει σε ταύτιση 
παράστασης και παριστάµενου, διαγράµµατος και µορφής.

Η άποψη ότι ο τοπολογικός τρόπος σκέψης συνιστά ένα πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέ-
πει θεωρήσεις ορίων καθορισµένων µε απόλυτη σαφήνεια, τόσο µεταξύ διαφορετικών 
πειθαρχιών αλλά και των ιστορικών σχηµατισµών, θα µπορούσε να ενισχυθεί επιπλέον 
από τον συσχετισµό της αντίληψης της πτύχωσης στο µπαρόκ όπως φαίνεται στο βιβλίο 
του G. Deleuze «Η πτύχωση, Ο Leibniz και το µπαρόκ» και της πτύχωσης στις σύγχρονες 
τοπολογικές θεωρήσεις του R.Thom.

Το τοπολογικό a priori δεν είναι µεταφυσικό αλλά ένα τοπιακό a priori καθώς είναι συ-
νυφασµένο µε τις παρατηρήσιµες µορφολογίες του πραγµατικού και ως εκ τούτου αυτή 
η τοπιακή εποπτεία µπορεί να εξηγήσει τόσο την παραγωγή αρχιτεκτονικών µορφών 
αλλά και την παραγωγή του νοήµατος. 
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Abstract
This paper examines undergraduates’ perspective of the role of visual literacy within 
the context of the world’s semiotic turn to the visual. Recently, literacy habits have 
undergone dramatic changes and many educators have adopted a more systematic 
approach to visual education. Taking into account this tendency and the fact that the 
dominance of the verbal modes of communication has been challenged by non-verbal 
modes, an examination of university students’ perspective of visual literacy to trans-
lation would involve looking for how they perceive the role of visual literacy in gen-
eral and the extent to which they adopt a visual literacy perspective while translating 
multimodal texts. This examination involved triangulating data gathered from under-
graduates’ performance while translating multimodal texts from English into Greek. 
Evidence shows that although students did not have a clear view of the role of the 
visual in translation studies, they realized its importance for purposes of translation. 
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Introduction

While the term ‘visual’ that appears in the title above could be referred to many things, 
in this paper it is particularly meant ‘visual literacy’. Similarly, while the students men-
tioned above could study a variety of subjects, here I will specifically talk about trans-
lation trainees. A very basic definition of visual literacy is ‘the ability to understand and 
produce visual messages’ (Bleed, 2005, p.5). From the translators’ perspective, visual 
literacy is defined here as a group of competencies that they should develop in order to 
interpret visual messages, when translating multimodal texts into another language. 

The term ‘visual literacy’ was coined by Debes (1968) after his publication of a newslet-
ter called Visuals are a Language in 1967. More than four decades later, there seems to be 
confusion about the meaning of visual literacy. Definitions may range from the very gener-
al, namely ‘the ability to construct meaning from visual images’ (Giorgis et al. 1999), to the 
very specific, namely ‘screen language as the new currency for learning’ (Bleed, 2005, p. 
5). Bleed goes on to argue that when we consider new topics ‘we are often biased by who 
we are’ (2005, p. 6). For instance, the computer scientist may approach visual literacy from 
the perspective of technological developments, the artist may think of visual literacy as 
an opportunity to advance artistic expression, and the military officer may consider visual 
literacy as a means to analyse aerial photographs that will be used to make battle damage 
assessments. It would therefore be difficult to find a single definition of visual literacy that 
would reflect the use made of it by these three users. 

Similarly, translators could approach visual literacy in such a way that would meet 
their own needs. Following the definition of visual literacy provided here, I propose that 
students who translate multimodal texts should think of visual literacy as the ability to 
interpret verbal and non-verbal semiotic elements for intentionally communicating the 
source text (ST) culture to the target text (TT) audience. Therefore, I will refer to the turn 
translators should make to the visual for their own purposes. 

Assumptions of the turn to the visual 

With reference to the turn to the visual, there is a strong debate around the multi-literacies 
concept, with some researchers (e.g .Lemke 1998) arguing that there are several distinct 
literacies (e.g. visual, print, computer). On the other hand, Snyder (2001) finds it difficult 
to separate them and talks about a mixture of literacies. She argues that visual, media 
and print literacies create complex, ‘context-based domains’. In the field of translation, 
Oittinen (2008) argues that in order to translate films and picture books, translators do not 
simply need visual literacy, but something more particular, like media literacy.

Within this multidimensional environment, a reasonable question would be whether 
the new modes of communication can be approached using traditional models. Cohn 
(2003) suggests the opposite, namely that the exploration of these domains requires 
a grammar for the theoretical examination of the verbal, visual and audio languages. 
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Therefore, one of my main hypotheses is that translators require an array of skills and 
competencies that go beyond an ability to translate; for instance, the ability to use ter-
minology (e.g. depth, focus, perspective, salience) in the description of photographs. 
These skills are reflected in (some of) the reading-as-a-multimodal-practice questions 
based on Kress and Van Leeuwen’s (2006) metafunctions. This specialized knowledge 
is an important consideration when someone has to answer questions that involve the 
interpretation of visuals. 

Competence in the analysis of visual elements would also help translators to make 
judgments about the appropriateness of the overall organization of multimodal texts 
(Smith, 2008). She argues that at the risk of it being considered as a direct intervention, 
or as trespassing on other professional fields, such a skill may not only facilitate the 
translation, but also the producers of texts. In the case of multilingual texts (e.g. techni-
cal manuals, brochures), where the same text is being translated into several languages 
at the same time, the translators could comment on the way the visuals should be ar-
ranged on the paper in relation to the different verbal components. 

Risku and Pircher (2008) describe the influence of this professional angle on transla-
tors’ ability to fulfil the services that are likely to be required of them. The authors refer 
to a popular myth in technical translation that ‘by using image-based forms of docu-
mentation, the time, effort and costs involved in translation can be saved’ (ibid. p. 159). 
In one of their empirical studies, they examined how former translators who had moved 
to the field of technical communication acknowledged that working with both text and 
images was a new skill they should have learned during their translation training. In 
technical communication, translators have to decide on the appropriateness of a ST 
visual element in the context of a specific verbal element in the TT. 

They also argue that images are a central point of concern in multimodal texts be-
cause they dictate the format of the document to a large extent. An understanding of 
the way the layout works would help translators to establish a better picture of the ST 
and gain an understanding of its constraints for the creation of the TT. In the marketing 
environment, if the translators themselves wanted to format the layout so as to accom-
modate a particular photograph or logo, they would need special skills to work with 
graphic tools. Thus, the question that is raised is whether these skills should be taught 
and practised regularly or simply allowed to be acquired in the course of time. These 
assumptions about the turn to the visual are based on a number of literacy theories that 
surround visual analysis. 

Literacy theories for visual analysis

It seems to be clear that multimodal communication would require a systematic expan-
sion of the concept of literacy, such as the one made by the New London Group (1996) 
through the term multiliteracies. In this group, scholars from various fields – education, 
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linguistics and sociology, among others – discussed the present state of literacy and 
possible directions for the future. The focus was on the changes imposed on the world 
and the new requirements for the people in order to become meaning makers in the 
ever changing community lives.

Until recently, Lemke (1998) claims, literacy assumed a transparent relation between 
the signifier and the referent. A similar transparency was also assumed between lan-
guage and intended meaning, which privileged linguistic communication over non-ver-
bal forms of communication and expression. He also claims that twentieth-century con-
ceptualisation of what theories and teaching of literacy entail has not moved away from 
reliance on logocentric theory. That is, while children are learning to distinguish different 
semiotic resources (e.g., drawing from writing) they are only taught how to use written 
language. In teaching other modes, such as singing, drawing, or mime, they are not 
taught about the traditions and possibilities for combining these with writing and with 
each other. Additionally, the teaching of the four basic literacy skills (reading, writing, 
speaking and listening) revolved almost exclusively around verbal language. 

Similarly, it is argued that, on the basis of the proliferation of multimodal texts within 
the new communicative landscape, that in the twenty-first century the traditional notion 
of literacy as consisting of the ‘four basic skills’ is inadequate. If we accept, then, that 
there is a new type of literacy that is not (solely) verbal in orientation then we need to 
adopt a systematic approach to the study of visual education (Lemke, 1998). A move-
ment towards independence of the visual as a literacy skill is proposed by Avgerinou 
and Pettersson (2011), who argue that visual literacy is holistic, must be learned, is not 
universal and often needs verbal support. 

Although researchers and practitioners disagree and do not present a common defi-
nition of visual literacy, they cite a number of researchers who agree with their argu-
ment that visual literacy exists. Visual literacy is also widely referred to as either a skill, 
a competency or an ability. Their holistic view of visual literacy is sometimes discussed 
with reference to the ambiguity of non-verbal modes of communication in contrast to 
verbal and technical descriptions, which must be as unambiguous as possible. 

Avgerinou and Pettersson (2011) have also shown that competent school students 
had problems with understanding and analysing pictures. Moreover, since visuals are 
cultural products shared by individuals, their understanding is dependent on the indi-
viduals’ access to the culture of production. Unless they are properly analysed and dis-
cussed, it is suggested that these visuals will not be properly understood and will remain 
ambiguous. Multimodal texts that are composed of several visuals could be problematic 
with regard to the literacy they require and may thus demand training or grounding in 
the relevant concepts. These developments therefore have significant implications for 
students of translation who are confronted with multimodal texts that they have not 
been systematically taught how to produce or consume, let alone translate. 
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This training is expected to contradict traditional ‘translation [training] ... [that] tends 
to focus on the verbal dimensions of the text’ (Torresi, 2008, p.64), where the term 
‘translation’ is usually defined as a verbal-only practice without covering non-verbal 
modes of expression. For example, in the case of the change in the style of newspapers 
from prose to visual narrative, where the photograph is the central storyteller, trans-
lation trainers and trainees must approach this visual (the photograph) as a potential 
translation factor. I argue that this focus on the visual aspect of translation training may 
require the integration of teaching techniques that are not verbal-only but (also) based 
on a kind of visual grammar. 

Such a grammar has been developed by Kress and Van Leeuwen (2006) based on 
the idea that pictures having same kind of regularities with words and sentence syn-
tax. They claim that by using this visual grammar, we could analyze images and their 
relationships to words. That is, pictures visualize and conceptualize a story by including 
activities, which have a certain purpose, and give information about the relationship of 
the characters or things appearing in picture-based stories. This grammar is about how 
meaning is constructed in visuals and what meanings are socially generated by reading 
these visuals. Of particular interest is their argument that the arrangement of elements 
in an image are governed by the same rules that apply to the ordering of linguistic ele-
ments in a written sentence. 

In response to these new developments in grammar, analytical frameworks have 
been developed that demonstrate some approximate correspondence between visual 
resources and linguistic systems such as speech acts, mood, and person. Such frame-
works (e.g. Harrison, 2003) employ systemic-functional (SF) linguistic models and a 
multimodal discourse analysis (MDA) perspective to analyse language and visual forms. 
Yet, this SF-MDA perspective has been met with some criticism. Sidiropoulou (2006), 
for example, argues against the readiness with which a language-oriented theory is 
applied to the description of non-verbal semiotic resources. 

As Kress and Van Leeuwen (2006) have argued, multimodal texts function in a 
non-linear way, in which readers follow their own ‘reading paths’ to negotiate the var-
ious elements on the page. They also argue that texts ‘impose a paradigmatics’ on the 
reader in contrast to more traditional forms of linear text. Therefore, it might be difficult 
for the readers who do not follow the same reading paths to come to a consensus over 
the reading and interpretation of the same multimodal text. What Kress and Van Leeu-
wen (2006) postulate is a distinction that should be made between visual grammar as 
a theoretical model for the purposes of semiotic analysis and a descriptive model of an 
actual set of interpretive processes carried out by viewers of images. Therefore, it is a 
matter of whether the readers of multimodal texts know and use these models. 

According to Baumgarten (2008), this type of analysis of multimodal texts within the 
SF paradigm has focused on the visual aspects, disregarding the accompanying verbal 
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information and the potential verbal-visual interactions. This observation could be ad-
duced in support of Smith’s (2008) argument that there has been little research into the 
implications of visual aspects of the SF approach in translation. However, the relevant 
body of literature is growing fast; for instance, Séguinot (1994) issues a warning to trans-
lators to take into account various non-verbal aspects. She describes how the excessive 
use of white space employed by graphic specialists creates a layout which breaks up 
units of text, leaving an incoherent message, or how a particular typographic feature 
(e.g. Cyrillic letters) may evoke certain cultural (Slav) connotations. This warning is in line 
with Risku and Pircher (2008), who argue that the layout helps the translator to establish 
a better picture of the ST and to deliver important constraints for the creation of the TT.

Nevertheless, such a freedom of choices (i.e. use of layout or typography) should 
be treated with caution, especially in cross-cultural translations. For example, in the 
area of intercultural technical communication, Risku and Pircher (2008) argue that the 
layout of the ST may impose certain constraints for the creation of the TT, because the 
client wants to keep as close to the original layout as possible, or because the layout 
is handled by a graphic designer who is not familiar with the TT. For example, Chinese 
cultural realities in relation to photographic culture in many ways contrast with west-
ernized ones. Smith (2008) also argues that the left-right organisation is limited to those 
cultures where the writing system moves from left to right. Thus, great care should be 
taken when applying Kress and Van Leeuwen’s (2006) left/right orientations and given/
new information to the different reading paths of East Asian cultures. But even in West-
ern cultures, such orientations may not always work. 

In the next section, these theories are put to test in a small scale qualitative study 
with undergraduates in the field of translation. 

University student’s perspective of the visual as a semiotic mode in translation

In this section I will briefly present part of the results of a small scale study whose pur-
pose was to gain a perspective of university students, and in particular translation train-
ees, of the role of visual literacy in translation. I set up a qualitative action research at 
the Aristotle University of Thessaloniki with thirty two fourth-year undergraduates from 
the four foreign language department. The experiments involved students translating a 
text, video-recording them, completing questionnaires and retrospective interviews by 
the researcher. 

The answer to the question that appears in the title of the paper was informed by the 
conceptual framework (described very briefly in this paper) of visual literacy (in particu-
lar, multimodality), semiotics and translation. Multimodal semiotics provided the per-
spective through which to examine the way the students described semiotic resources, 
what they said about and did with the visual means of communication, and if/how they 
focused on the latter.
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The study allowed the examination of the way the students described semiotic re-
sources, what they said about and did with the visual means of communication, and 
if/how they focused on the latter. This examination also involved students’ ability to 
interpret verbal and non-verbal semiotic elements for the purpose of intentionally com-
municating the source text culture to the target text audience. The students’ adoption of 
the role of visible/invisible translator was taken as an indicative factor of their (un)will-
ingness to co-examine verbal and non-verbal elements. Another issue was the exami-
nation of students’ ability to understand a particular model of visual grammar and apply 
it to the translation of an English multimodal text into Greek. This text is actually an 
advertisement which consists of a short verbal element, an accompanying photograph 
and other elements (the company’s logo and website address). A key point of reference 
was students’ perception of the image as an autonomous type of text. Related to this 
last point was students’ ability to examine issues such as the development of the image 
or the materiality of the ST and how they might affect the target readership. ST verbal 
information modified, added in or removed from the TT was also an indication that the 
visual material might have been a translation factor for the students. 

The students did not have a clear idea of the role of visual literacy in TS. One reason 
for this was probably the fact that the students’ training in translation did not include 
several visual-related courses. The total number of translation courses taken by the 
students by far outnumbers the visual-related ones. In addition, the fact that most stu-
dents had difficulty identifying which courses were visual-related makes their categori-
sation as visually (il)literate more problematic.

Another reason could be the tendency to ignore the image during the translation 
process, which suggests that the visual element had no (significant) role to play. While 
the students were looking for words with potential translation difficulties, there was no 
indication that they related them to a visual element. Most students just took a quick 
look at the photograph and then put it aside when they began their translation. This is 
a strong indication that it is almost impossible to tell what was involved when students 
read the photograph while translating. This is further enhanced by the fact that both 
think aloud protocols and video-recording analysis did not reveal any activity that could 
be attributed to image-oriented translation.

The tendency to ignore visual elements was also evident in the students’ declaration 
that their training, as a whole, did not include the visual as a potential factor. On the 
other hand, the students acknowledged that MST is dependent on (literacies) skills that 
went beyond their training and educational background, such as the semiotic analysis 
of non-verbal elements. This was quite evident in the image-based questionnaire and in 
their difficulty to understand what they called ‘technical terms’ (e.g. vector, perspective, 
visual angle, validity of the message). In fact, most students claimed that they would 
have performed much better had they been trained in visual analysis. Moreover, one 
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student suggested recruiting students from a cinema university department as partic-
ipants in the hope of being better prepared to analyse visual elements. This shows an 
awareness of the inherent difficulties in translating multimodal texts.

The students acknowledged that the image-based questionnaire gave them the op-
portunity to take a closer and more systematic look at the various visual elements. 
However, the TAPs conducted in pairs showed that the discussions around the students’ 
answers to the questionnaire did not involve any translation concern. In the first retro-
spective interview, most of the students stated that they looked for words that posed 
potential translation problems without relating them to the photo.

The students’ multiple interpretations of the data-text, as a result of the various 
verbo-visual interactions, refute the argument that most pictures are capable of several 
interpretations until anchored to one by a caption. Students’ reading of the caption of the 
data-text seems to obscure rather than anchor the meanings of the photograph. Their 
claims that the aircraft meant nothing to them suggest that students challenge the issue 
of the autonomy of the image as an integral ‘visual text’ within a larger multimodal text.

According to the retrospective questionnaire, for the majority of the students, the read-
ing of the data-text did not involve potential interactions with its visual semiotic elements. 
However, they acknowledged that the retrospective interviews helped them to realize that 
there were such interactions, at least in the way they were presented by the researcher.

Conclusion

In order to fully appreciate the students’ perspective of the role of visual literacy in 
translation, someone would have to take into account three main limitations of this 
research. Briefly speaking, the type of participants, certain methodological aspects, and 
the teaching approach. 

Firstly, the students were not translation trainees, but they had simply taken a number 
of courses in translation, and the assumptions of their academic background was based on 
their statement and not on a cross-examination of the translation courses offered by their 
university. Secondly, the research design, the data collection techniques and the absence of 
external evaluators/coders give a particular view of students’ performance which, although 
triangulated, requires further empirical investigation. Thirdly, the research was mainly a 
teaching task while also incorporating an aspect of an awareness-raising task; that is, it 
adopted a structural practice approach to the formal instruction of rules, and at the same 
time the students were encouraged to look for regularities and formulate rules for them-
selves. It remains to be examined further possible combinations of these two approaches. 

Bearing in mind the limitations briefly described above, their translation studies were 
dominated by logocentric theories. The verbal element was the main mode of commu-
nication of concern during their translation tasks which made any multimodal approach 
to translation a secondary issue.
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The research design placed the students within a particular educational framework 
of translation development. In their eyes, the research appeared to be an innovative 
and high-quality training programme, in the form of a research-based crash-course. 
Most of them admitted that they had the opportunity to reflect on their performance in 
image analysis and engagement with an instructor to develop their translation skills for 
multimodal texts. The students admitted that their perspective of image-text relations 
in translation was altered in an unprecedented way. This is evidence that the visual was 
not integrated closely in their literacy habits. 

The research was viewed by all students as ultimately beneficial because it enabled 
them to reflect on their own attitude towards the potential impact of the non-verbal semi-
otic mode on translation. Consequently, many made a shift in their translation approach 
and tried to move away from the established practices they had been taught thus far. A 
fair amount of additional empirical studies, from different perspectives, would shed more 
light on students’ perspective of the visual in translation and other subjects as well. 
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Abstract
Following the wider theoretical framework of social semiotics, it could be argued that 
the present historical juncture and its diverse parameters, as well as the social pro-
tagonists’ agency, are reflected in the construction of school time and space, whose 
significance has only recently been acknowledged in education. This paper approach-
es Greek classroom space not as a fixed container of human action and pedagogies 
but as a multimodal ‘text’, and explores its ongoing reconstructions through the dis-
cussion of an indicative example. Its analysis demonstrates the dynamic and constant 
interplay between classroom space and the discourses, strategies and identities of 
the social protagonists (teacher and students). An important observation emanating 
from our analysis is that in the pedagogic discourses employed by the teacher there 
is continual hybridization, co-articulated with student attempts to appropriate or dis-
tance themselves from institutional school discourse. This mixing of discourses helps 
interpret the constant fluidity and multiplicity of classroom space.
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Introduction

The present historical juncture is characterized by major changes, technological, eco-
nomic and socio-cultural, that have transformed our daily practices, and, consequently, 
our perceptions about time and space. Harvey (1996, 2009) has acutely described the 
so-called “time-space compression” as a result of new capitalism and technological-
ly-mediated practices. 

The significance of analyzing school space following a discourse-based perspective 
has only recently been acknowledged in education (see Kress et al., 2005; McGregor, 
2004). Our own approach to classroom space is informed by social semiotics in that we 
perceive classroom space as an inextricable part of teaching practices, ideologies and 
identities; this approach constitutes part of a broader initiative for the development of a 
theoretical and methodological framework for educational discourse analysis within ed-
ucational linguistic research (see Koutsogiannis, 2010, 2011; Koutsogiannis, Adampa, 
Antonopoulou, Pavlidou & Hatzikyriakou, 2014). This paper explores Greek classroom 
space(s) and its ongoing reconstructions through an indicative example of a 10th grade 
Modern Greek language teacher in a city of Northern Greece. Through the discussion 
of this example we will attempt to trace the various ways in which classroom space, 
as a physical and learning space, is constantly negotiated and reconfigured during a 
two-hour language lesson. We will also demonstrate how the detected fluidity of the 
specific classroom space is intertwined with the heterogeneous pedagogic discourses 
employed by the teacher. 

We begin with a quite brief overview of the literature concerning approaches to 
classroom space and our own theoretical conceptualization. In the following sections 
we present our research data and methodological framework, which comprises three 
levels of analysis: middle, micro and macro-levels. Then, through an example, class-
room space is analyzed at the micro-level, revealing constant spatial fluidity linked with 
hybrid teaching ideologies and identities. The final section summarizes our findings. 

Theoretical framework

Space in education has been approached in diverse ways. It has been argued that, in 
educational policy, school space is exclusively identified with material infrastructure 
(Gkizeli, 2008). Moreover, in educational research, Leander, Philips and Taylor (2010) 
identify a dominant discourse according to which classroom space is perceived as a 
pre-existing, fixed and stable container of human action. 

More recent studies on space, educational contexts and (offline/online) literacy prac-
tices (e.g. Burnett, 2014; Leander & McKim, 2003; Sørensen, 2009) move away from the 
classroom-as-container and as a one-dimensional system of already formulated iden-
tities, by acknowledging the complexity and multiplicity of school space connected with 
human action. These studies are informed to a great extent by Lefebvre’s (1991) seminal 
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work on space, according to which space is socially produced and open to contestation 
and change through human agency. The aforementioned studies also draw from Mas-
sey’s (2005) postmodern discourse on space as the sphere of the possibility of coeval 
heterogeneity, multiplicity and plurality of personal trajectories. Such conceptions which 
underscore space fluidity are thought to be particularly useful and are, thus, integrated 
into our own approach to classroom space in both its physical and learning dimensions. 

The social semiotic approach to classroom space, as it has been developed by the re-
search of Kress et al. (2005), is quite interesting in that it brings together issues pertain-
ing to history, ideology, multimodality and spatial fluidity. More specifically, classrooms 
are viewed as historically-determined multivocal and multimodal ‘texts’ which can be 
continually ‘rewritten’, with significant effects on pedagogies and learning experiences. 
Additionally, educational spaces are perceived as the material embodiment of pedagogic 
ideologies and as producing power relations. 

Taking into consideration the recent literature and adapting social semiotics in its 
broader sense (Fairclough, 2003; Kress et al., 2005; Kress, 2010; van Leeuwen, 2005), 
our theoretical departure point is that indeed classrooms are texts incorporating ideol-
ogies and that, during teaching, these texts are fluid and provisional, strongly related 
to the identities of the social protagonists (teachers and students), their educational 
discourses and to the local or global context. We also believe that the emphasis on dis-
course analysis from a social semiotic – multimodal perspective has the potential not 
only to reveal such educational space fluidity but also to connect it to broader historical, 
cultural, educational and agentive parameters. In the analysis of a two-hour language 
lesson we will attempt to demonstrate the ways in which a teacher creatively wrote and 
rewrote classroom space as part of her hybrid teaching pedagogies. 

Research data, participants and methodological framework

Research data
The language lesson under investigation is part of a corpus of eleven (11) Modern Greek 
language lessons in secondary education, which took place during the school years 
2010-11 and 2011-12, and which were observed and recorded according to ethnograph-
ic methodology. More specifically, the school visits included lesson observation (1-2 
hours) by two researchers, tape recording1 of lessons and quite extensive and detailed 
field notes, with an emphasis on multimodality, interviews with language teachers and 
school administration, ethnographic mapping of the function and use of various school 
spaces (laboratories, libraries etc.), as well as examination of educational material in 
both print and digital form. 

The language teacher was very experienced, trained in drama techniques, and an 
active participant in the school’s extra-curricular activities. The analysis that follows will 
demonstrate that her initiatives and openness to change were reflected in her teaching 
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practices and, concomitantly, in the ways she attempted to reconfigure the classroom 
text. Due to space constraints, we will analyze her two-hour language lesson at the 
micro-level (see below). 

Tools of analysis 
Based on social semiotics, we consider classroom as a multimodal and multivocal text 
which is constantly recontextualized (Bernstein, 1996) during teaching. This dynamic 
process depends to a large extent on the ongoing design of social protagonists, based 
on their agentive use of available semiotic resources (Kress, 2010), material or concep-
tual (e.g. discourses), on teaching and on their interpretation of context. Thus, the strong 
connection between classroom space as text and the discourse-based, socially-situated 
identities (Gee, 2011) of social protagonists (see Fairclough, 2003; van Leeuwen, 2005) 
is our analytical priority. 

A crucial insight issuing from our analysis is that there is continual hybridization 
in the pedagogic discourses employed by the language teacher under consideration. 
This hybridization becomes the sign of the teacher’s agency and willingness for further 
changes (Fairclough, 1992, 2003). The mixture of pedagogies is also materially mani-
fested in the constant negotiation and reconstruction of classroom space. 

In our analysis of classroom space we rely on verbal and non-verbal multimodal 
resources for meaning-making such as classroom layout/arrangement, stasis, move-
ment, gestures, gaze, intonation and tone of voice (Kress et al., 2005). 

Levels of analysis
As we have already mentioned, we approach classroom space analysis as a constit-
uent part of a wider project for the development of a theoretical and methodologi-
cal framework for analyzing educational discourse. Within this framework and at the 
methodological level we identify the following three interconnected levels of analysis 
which utilize scientific inquiries mostly from the fields of classroom discourse analy-
sis (Cazden, 2001; Christie, 2002; Rymes, 2009) and social semiotics (see Koutsogi-
annis et al., 2014). 

At the middle-level the analysis is based upon the teaching macrogenre (Christie, 
2002), that is larger units of curriculum activity, which is being recomposed partly by 
the teachers’ interviews, as well as by the lessons observed. This teaching macrogenre 
comprises teaching events within one or more lessons, the analysis of which at the 
micro-level reveals the appropriation of pedagogic discourses and the subsequent con-
struction of teaching/learning identities. These two levels of analysis are supplemented 
by different types of data such as interviews, class/school ethnographic data, curricula, 
local and global perspectives on language teaching, which link the specific school con-
text with wider educational and socio-cultural contexts (macro-level). 
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In this paper we will mainly focus on the micro-level (providing elements from the 
middle and macro-levels, as well), in order to demonstrate how the same physical 
classroom space is reconstructed by language teaching practices, ideologies and iden-
tities into new semiotic spaces within a two-hour language lesson. 

Classroom space analysis of a language lesson in a Greek Senior High School 
The teaching macrogenre and the sequence of teaching events 
This two-hour language lesson (highlighted 6th part), which centered on the genre of pan-
el discussion,2 belonged to a macrogenre which is briefly outlined in the following table:

Table 1. Description of the teaching macrogenre

 

During the recorded 6th part of the macrogenre, the students participated in the 
panel discussion which focalized on adolescence and its related pleasures and prob-
lems. The realization of the panel discussion comprises seven teaching events that are 
delineated in Table 2: 

Table 2. Brief description of the teaching events during the panel discussion
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1st part Familiarization with the characteristics of the panel discussion genre

2nd part Writing activity: texts resembling panel presentations

3rd part Reading student texts in class and teacher’s proposal to organize a panel 
discussion

4th part Preparation for the panel discussion: topic selection (adolescence) and 
sub-topics upon students’ suggestions

5th part Writing panel presentations > e-mailed to the teacher > detection of 
plagiarism, recommendation for rewriting  >  selection of the 
presentations upon order of their receipt

6th part Realization of the panel discussion in class

7th part Written assessment of the panel discussion: reading comprehension, 
‘traditional’ essay writing

Event 1 Students enter the classroom and restructure the desks in order to prepare 
for the panel discussion. The teacher sets up the necessary digital 
equipment. There is another teacher present at the back of the classroom.

Event 2 Introduction to the lesson: the teacher presents the class and the activity 
that is going to take place. The teacher is seated at her own desk. The 
student moderator sits at the centre of the panel discussion formation and 
the rest of the students at their panoptically arranged rows of desks.

Event 3 The moderator introduces the topic and invites the panel members, who 
gradually move from their desks towards the panel discussion space. The 
teacher intervenes in the panel seating arrangement so that a 
troublemaker is seated next to her.

Event 4 Eight (8) panel presentations by individual panelists-students (one of 
them by the teacher who represents an absent student). Multiple roles for 
the teacher (moderator, panelist, facilitator). Members of the audience 
applaud and whistle.

Event 5 Questions and discussion among all students based upon panel 
presentations:  

a) The teacher regulates panel discussion by posing questions to the 
whole classroom.  

b) Personal narrative by a student. Discussion on teenage role 
models.  

c) Discussion about Facebook risks.

Event 6 Closing remarks by the moderator.

Event 7 Assessment of the panel discussion:  
a) The teacher leaves her desk and distributes handouts to be filled 

in by students for assessment purposes.  
b) Closure of the lesson. Student movement in anticipation of the 

end of the school day.
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In our analysis we will mainly concentrate on the dynamic interplay between the 
hybrid pedagogic discourses employed by the teacher and the detected spatial recon-
structions during teaching events. 

Μicro-level analysis: the teacher’s hybrid pedagogic discourses and spatial reconstructions
a) Local aspects of progressive pedagogy 
One of the pedagogic discourses appropriated by the language teacher was that of pro-
gressive pedagogy (Chouliaraki, 1995; Cope & Kalantzis, 1993), as it has been filtered and 
performed by certain Greek teachers during the last years, under the influence of com-
municative approaches to language teaching. It is interesting to note that teaching Mod-
ern Greek mainly entails following textbooks in a linear manner, emphasizing knowledge 
about language and essay writing. Therefore, the panel discussion activity, although it is 
included in the school book, is not usually realized by Greek language teachers due to its 
divergence from the dominant discourse. Despite the fact that the panel discussion actual-
ly operated as a progressive guise for more traditional classroom activities (essay writing 
conforming to certain criteria-7th part of the teaching macrogenre), the teacher’s initiative 
is indicative of her willingness to enrich the (traditional) language lesson with elements 
informed by this influential local language teaching discourse. 

This influence of more progressive pedagogical practices can be traced in the re-
structuring of the classroom text.3 More specifically, in Event 1, before the actual begin-
ning of the lesson, the initial classroom layout consisted of panoptically arranged rows 

299Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

1st part Familiarization with the characteristics of the panel discussion genre

2nd part Writing activity: texts resembling panel presentations

3rd part Reading student texts in class and teacher’s proposal to organize a panel 
discussion

4th part Preparation for the panel discussion: topic selection (adolescence) and 
sub-topics upon students’ suggestions

5th part Writing panel presentations > e-mailed to the teacher > detection of 
plagiarism, recommendation for rewriting  >  selection of the 
presentations upon order of their receipt

6th part Realization of the panel discussion in class

7th part Written assessment of the panel discussion: reading comprehension, 
‘traditional’ essay writing

Event 1 Students enter the classroom and restructure the desks in order to prepare 
for the panel discussion. The teacher sets up the necessary digital 
equipment. There is another teacher present at the back of the classroom.

Event 2 Introduction to the lesson: the teacher presents the class and the activity 
that is going to take place. The teacher is seated at her own desk. The 
student moderator sits at the centre of the panel discussion formation and 
the rest of the students at their panoptically arranged rows of desks.

Event 3 The moderator introduces the topic and invites the panel members, who 
gradually move from their desks towards the panel discussion space. The 
teacher intervenes in the panel seating arrangement so that a 
troublemaker is seated next to her.

Event 4 Eight (8) panel presentations by individual panelists-students (one of 
them by the teacher who represents an absent student). Multiple roles for 
the teacher (moderator, panelist, facilitator). Members of the audience 
applaud and whistle.

Event 5 Questions and discussion among all students based upon panel 
presentations:  

a) The teacher regulates panel discussion by posing questions to the 
whole classroom.  

b) Personal narrative by a student. Discussion on teenage role 
models.  

c) Discussion about Facebook risks.

Event 6 Closing remarks by the moderator.

Event 7 Assessment of the panel discussion:  
a) The teacher leaves her desk and distributes handouts to be filled 

in by students for assessment purposes.  
b) Closure of the lesson. Student movement in anticipation of the 

end of the school day.



of desks facing the board and the teacher’s front desk, signaling transmission pedago-
gies (the teacher as authority), as well as the need for student surveillance and control.  
This quite common Greek classroom space is visualized in Figure 1: 

 

At the beginning of the lesson, the students entered the classroom and with the 
teacher’s help restructured the desks and chairs in order to prepare for the panel dis-
cussion. More specifically, as can be seen in Figure 2, they placed three desks and seven 
chairs in front of the board and next to the teacher’s desk:

 

The traditional classroom text was, thus, rewritten by the teacher through the crea-
tion of a new interactional semiotic space which would facilitate the panel discussion.4 
This spatial reconstruction marked the transition from teacher-centred to student-cen-
tred pedagogies, as students occupied what is considered as teacher space. 

The teacher’s local aspects of progressive pedagogic discourse were also articulated in 
various forms: humorous interventions, friendly tone of voice, lifeworld discourse, lack of 
overt displays of power. Although during most teaching events she remained seated at her 
desk, identified as an essentially authoritative and surveillance teacher space, she man-
aged to reduce the formal and spatial distance with the pupils by employing the diminu-
tives of their first names (e.g. Margaritoula), everyday language (e.g. some have promised 
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Figure 1. Initial classroom layout 

Figure 2. Formation of the panel 
discussion space 



that they will speak about love as experts, but it seems to me that they have shown the 
white feather), and by being tolerant to students’ impromptu interventions which could be 
subversive to her teacher status. Moreover, during discussion time (Event 5) she stimu-
lated and provided the necessary space for students’ personal narratives; these narratives 
contributed to the transformation of the public classroom space into a more private, in-
formal, lively and relational setting, consisting of multiple, heterogeneous and co-existing 
trajectories/voices (see Massey, 2005). However, as we will see in the following section, 
her progressive teacher identity alternated with more traditional pedagogies, having an 
effect on teaching and learning identities, as well as on spatial (re)constructions. 

As the discussion on adolescence unfolded, the teacher’s willingness to move away 
from authoritarian teaching identities and pedagogies became interwoven with the stu-
dents’ strategic attempt to distance themselves from institutional school discourse 
through references to popular culture and their private lives, in the form of non-structured 
dialogues, disruptive contributions, as well as applauses and whistles at the end of certain 
presentations. This differentiation from teacher-dominated pedagogies was also spatially 
encoded since, in anticipation of the end of the school day, a few students stood up and 
started moving in the classroom (Event 7). An indicative example of student mobility is 
shown in Figure 3, with a student (S14) heading towards the windows and another one 
(S20) sitting in a relaxing way on his desk, on which the teacher herself had previously sat:  

By not exerting control over students’ bodies and movement, the teacher reconceptu-
alized classroom space as a more relaxed, informal and student-centred space. Her 
tolerance towards student mobility, her multimodal proximity to students, as well as 
her own manner of seating in what is considered as student space, challenged tradi-
tional classroom space and power relations under the influence of locally-oriented pro-
gressive pedagogy and her training in drama techniques. Overall, her language teaching 
practices combined with the students’ response and strategies contributed to the con-
struction of a malleable classroom text which could be better understood through the 
discourses and identities of the social protagonists. 
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Figure 3. Student mobility before the 
end of the lesson 



 b) Local (essay-and-paragraph-oriented) language teaching discourse
The teacher’s appropriation of locally-informed progressive pedagogic teaching 
practices is hybridized with a dominant Greek language teaching discourse which 
emphasizes decontextualized paragraph and essay writing conforming to certain 
formalistic criteria. Such highly structured written school discourse permeated most 
panel presentations (Event 4). The student moderator’s and panelists’ texts did not 
voice personal views on the topic of adolescence but they were either copied from 
online sources or they unimaginatively conformed to the official school discourse of 
essay writing: 

(S2) “Adolescence is the transitional period in human development through 
intense corporeal, cognitive, emotional and social changes…”
(S5)“Adolescence is a grace period, a preparatory and maturing period, so that 
adolescents can prepare for the complex responsibilities that they will have to 
undertake as adults…” 

Moreover, the transitions from one presentation to the next were rather awkward 
and the students’ orientation was towards mere task completion without any reflexivity 
on the panel discussion context and their role as panel members. There were no traces 
of orality (e.g. particular variations in intonation or tone of voice) and there was lack of 
movement and eye contact with the audience. Therefore, the students, through their 
reproduction of written institutional discourse in the form of decontextualized para-
graphs, enacted traditional school-oriented identities and, thus, reconstructed the panel 
discussion space as an authoritative and not as an interactional, student-centred space, 
as it was originally conceived and (re)constructed by the teacher. 

This spatial authoritativeness was reinforced by the unchanging spatial and seat-
ing arrangement for the panel audience (see Figure 2), which did not prove to be 
conducive to the positioning of students as active members of a panel audience. 
Throughout the presentations the members of the panel audience remained seated 
at their desks, their bodies ‘self-disciplined’. Their strong student identities were 
complemented by peer-teenage identities when they whistled and applauded at the 
end of certain presentations. 

After the completion of the panel presentations, and due to lack of questions 
from the audience, the teacher regulated the panel discussion as an authority figure 
by posing questions to the whole classroom, occasionally ‘snatching’ the role of 
panel moderator already assigned to a student (Event 5). The students forming the 
panel audience acknowledged her role as a teacher by addressing her as ‘Ms.’ and 
gazing at her. In her interview, the teacher acknowledged that the choice to remain 
seated at her desk, in front of the classroom, influenced to a great extent students’ 
identities in that they remained static, without being transformed into active panel 
audience identities.
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In this way, the panel formation space gradually dissolved into a space of transmission 
pedagogy, with the predominant utilization of the IRF (Initiation-Response-Feedback) ex-
change structure: the teacher initiated by asking questions, the students responded and 
the teacher gave feedback:

T. (…) Are there any other dangers? Can we all think about it? Anything else?
S6. For example, one’s friends can sometimes be a danger, because they influ-
ence an individual and not always, they do not always influence in a positive way.
T. Hm. Therefore friends. Anyone else, anything else? Any other questions? Do 
you know it all?

By employing formal school discourse, she attempted to orchestrate the discussion 
session in such a way as to prepare the students for argumentative essay writing: 

T. (…) Could they (i.e. institutions) help in this direction (…) so that adolescents 
won’t espouse promoted role models thoughtlessly… 

Her orientation towards consolidated and standardized schooled literacies in Greek 
language teaching, as those of paragraph and essay writing, is materially echoed by the 
fact that almost throughout the lesson she remained seated at her front desk, a space 
conventionally associated with teacher authoritativeness and student control. She actu-
ally intervened in the panel seating arrangement to ensure that a trouble-maker would 
be seated next to her (Event 3). 

The teacher left her desk for the first time during the assessment of the panel discus-
sion (Event 7) in order to distribute hand-outs to be filled in by students for assessment 
purposes. During this assessment the panel discussion formation dissolved into class-
room space, despite the fact that the classroom arrangement was not modified. The 
hand-outs comprised semi-open and closed questions related to the panel discussion 
experience and the characteristics of the panel discussion genre. The teacher moved 
between the rows of students’ desks, as well as up and down the left corridor between 
two rows of desks (row next to the window and middle row). Her movements are de-
picted in Figure 4: 
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Figure 4. Dissolution of the panel 
discussion space 



The space created through her movements was both a supervisory space to ensure 
student compliance to the task, as well as an interactional space (closer proximity to 
students) in order to answer students’ queries and provide further explanation. In gen-
eral, the classroom text was rewritten once again through traditional local approaches 
to Greek language teaching and the students’ constant training and involvement with 
corresponding schooled literacies. 

Conclusions

Educational space is usually perceived as a neutral container of human action and ped-
agogies (Leander et al., 2010). Recent literature has stressed the fluidity and multiplicity 
of school space, as well as its correlation with the ideologies and practices of social 
protagonists (Kress et al., 2005). These inquiries inform our own approach to classroom 
space analysis as an organic constituent of educational discourse analysis, which was 
utilized for the investigation of a two-hour language lesson. 

Our analysis manifests that the discourses and strategies of the social protagonists 
were materialized not only discursively but also spatially. The language lesson was ac-
tualized through heterogeneous pedagogic discourses: a hybrid of a locally-informed 
progressive pedagogic discourse, co-articulated with student strategies to move away 
from the official school discourse, along with a strong local (essay-and-paragraph-ori-
ented) language teaching discourse. The detected mixing of discourses is instrumental 
in the constant reconfiguration of this classroom space, which became the sphere for 
the implementation of traditional and more progressive teaching practices, as well as 
the relational, relaxed space for multiple student trajectories. 

Therefore, school space can be approached as a text strongly connected with the 
identities and strategies of the social protagonists. In this line of thought, classroom 
space fluidity is not a mere reflection of postmodern liquidity but takes the form of dy-
namic dialogicality closely linked with wider educational and socio-cultural dimensions.

Endnotes
1.  Video recording is not allowed in the Greek educational system.
2.  Panel discussion refers to a situation in which a selected group of people discuss an issue of public 

concern in front of an audience. 
3.  It should be noted that in most Greek State High Schools classrooms are assigned to students and 

not to teachers.
4.  The various types of classroom space identified in our analysis are based to a great extent on an 

extension of Hall’s (1966) work on proxemics developed by Lim, O’Halloran and Podlasov (2012).
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Abstract
Literacy pedagogy, which has been traditionally restricted to teaching and learning to 
read and write in printed and official forms of the national language, needs to be modified 
to meet the communicational demands of the era; drawing solely on the linguistic ele-
ment to derive meaning while interacting with texts is no longer adequate but adopting a 
multimodal approach that involves the integration of all the available modes to construct 
meaning is required. In particular, the present paper discusses English as a Foreign 
Language (EFL) strategic reading in comics, which constitute a complex environment 
for deriving meaning, as they provide information using various modes, such as words, 
images, typography, and colour. Taking a multimodal approach to comics entails mak-
ing connections among the various semiotic modes to create meaning. Simultaneously, 
comics are considered very motivating and popular instructional materials, especially 
among poor EFL readers. Despite the presence of the various modes of meaning making 
in comics, educators usually highlight only their linguistic element neglecting the con-
tribution of their multimodal nature to the meaning-making process. By teaching EFL 
students, who often face linguistic deficiencies, to become aware of the ways in which 
they can construct meaning from multimodal texts, educators can make them more mo-
tivated readers and, ultimately, help them improve reading comprehension. 
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Introduction

Reading in any language is a cognitively demanding and complex task involving the co-
ordination of many comprehension processes; reading in a foreign language (FL) can 
place even greater demands allowing for dual language involvement, language defi-
ciencies, and inappropriate use of strategies, which render reading less efficient (Kern, 
1989; Koda, 2005). The process of reading is mainly viewed as “getting information from 
written texts” (Urquhart & Weir, 1998, p. 85) or constructing meaning from written texts 
(Gambrell & Koskinen, 2002) implying that reading is an interaction between the reader 
and the text (Grabe, 2004; Psaltou-Joycey, 2010). In this context, comprehension emerg-
es, when the reader uses a variety of reading strategies, extracts information from the 
text and combines it with prior knowledge (Koda, 2005). At the same time, allowing 
for the technological development and the inauguration of the digital era, learners are 
exposed to a plethora of texts, both print and digital, which include visual and linguistic 
elements. Comics are typical examples of reading which combine the visual elements 
with language to render reading more enjoyable and comprehensible (Liu, 2004).

Although there are some studies that have probed into the aspect of multimodality 
in terms of English as a Foreign Language (EFL) texts and textbook analyses (Astorga, 
1999; Bezerra, 2011; Chen, 2012; Royce, 2002), teachers’ views (Karchmer, 2001; Meskill 
& Mossop, 2000; Petrie, 2003), and students’ interpretations (Ajayi, 2009; Early & Mar-
shall, 2008; Walsh, 2003), there is dearth of research on experimental studies, including 
teaching interventions that instruct students to develop reading strategies in multimodal 
texts to derive meaning. Based on FL literature, the concept of reading strategies has 
so far been associated only with texts in which language is the only mode to provide 
information (e.g., Kern, 1989; Macaro & Erler, 2008; Song, 1998; Zhang, 2008). Mano-
li and Papadopoulou (2013) have indicated that teaching students how to use reading 
strategies in EFL multimodal texts has improved students’ ability to derive information 
from these types of texts and their overall reading performance. Additionally, though the 
educational strength of using comics in the EFL classroom has already been discussed 
(e.g., Liu, 2004; Williams, 1995), there is lack of research on applying reading strategies 
in this type of reading material. 

In this context, the present study adds to the reading research and multimodality field 
by highlighting the need to combine strategic reading in comics, a typical example of mul-
timodal narratives, in which the linguistic elements are intertwined with the visual ones, to 
help students construct meaning. EFL students, who often face linguistic deficiencies (Koda, 
2005), should be taught to combine the available linguistic and visual elements and, simul-
taneously, apply reading strategies to derive meaning from written texts. Thus, teaching 
EFL students to become aware of the ways in which they can construct meaning from mul-
timodal texts, such as comics, can make them more motivated and familiar readers with 
the ways of meaning-making and, ultimately, help them improve reading comprehension. 
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In the following sections, the theoretical framework is set and an example of how 
strategic reading can be applied to an extract of comics is presented in order to help ed-
ucators reconsider reading instruction and broaden strategic reading beyond texts that 
are solely consisted of linguistic elements.

Multimodal texts

Literacy pedagogy, which mainly focuses on language texts, has dominated in the so-called 
literate Western societies and, in particular, the field of education (New London Group, 
1996). However, the contention that language is a central means of communicating and de-
riving meaning is no longer tenable (Kress & Van Leeuwen, 2006). The inauguration of the 
digital era, the multiplicity of communication channels, the globalization, the cultural and lin-
guistic diversity in contemporary societies have all rendered contemporary communication 
highly multimodal moving, particularly, towards the extensive use of image and have led to 
reconsider the limits of literacy, as meaning is inevitably derived from ways that are mul-
timodal (Cope & Kalantzis, 2000; Kress, Jewitt, Ogborn, & Tsatsarelis, 2001; New London 
Group, 1996). The term multimodal refers to the integration of the various semiotic modes 
of communication in which the linguistic mode of meaning is linked with the visual (such 
as images, page layouts, screen formats), the gestural (body language, facial expressions), 
the spatial (environmental and architectural spaces), or the audio mode (music sound ef-
fects) that individuals can combine to derive meaning during interaction with texts, though 
one mode may prevail over the rest (Baldry & Thibault, 2006; Cope & Kalantzis, 2000; New 
London Group, 1996). Thus, the multimodal approach recognizes that the various types of 
semiotic resources are intertwined to yield a text-specific meaning (Baldry & Thibault, 2006).

As a consequence of the new information technologies and computer-mediated com-
munication, people, especially youths, are exposed to a variety of multimodal texts -both 
print and digital- such as comics, websites, video games, picture books, advertisements, 
and graphic novels that mainly involve a complex interplay of linguistic, visual, audio, ges-
tural, and spatial elements (Kress et al., 2001; Kress & Van Leeuwen, 2006; Unsworth, 
2001). In this context, the field of education, in particular, the teaching and learning of 
languages has been influenced, as the traditional literacy pedagogy has been challenged 
to expand beyond the skills of encoding and decoding texts (Kern & Schuitz, 2005). Name-
ly, literacy pedagogy can no longer be viewed as a process that is centrally contingent on 
language, but as a process where the various modes of communication are either woven 
jointly or are separated to produce meaning in order to keep up with the constantly chang-
ing world and meet the communicational demands of the era (Kress et al., 2001). There-
fore, educators need to reconsider their instructional approaches and adopt a multimodal 
approach in order to familiarize students, especially EFL learners, with applying a multi-
modal way to text reading, by highlighting the various semiotic modes of communication 
that are present in conventional and electronic texts (Unsworth, 2001).
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Comics as multimodal literacy 

Visual genres have attracted EFL researchers’ interest, as they help learners, especially 
lower proficiency readers, improve reading comprehension (Hudson, 1982; Liu, 2004; 
Tang, 1992). Five major functions of visuals have been mainly highlighted in the field of 
reading comprehension (Levin, Anglin, & Carney, 1987; Levie & Lentz, 1982):

– Representation: Visuals repeat the text’s content or simply overlap with the text. 
– Organization: Visuals boost the text’s coherence.
– Interpretation: Visuals furnish the reader with more specific information. 
– Transformation: Visuals represent important information in the text and recode it 
in a more memorable manner. 
– Decoration: Visuals are used for aesthetic reasons or to trigger readers’ interest 
in the text.
Comics, which belong to visual genres, are defined “as a series of pictures inside boxes 

that tell a story” (Liu, 2004, p. 229). The educational strength of comics lies in that they 
are seen as a popular and interesting way to motivate and help learners, especially lower 
proficiency ones, become engaged in EFL reading, as they render reading more pleasant 
and comprehensible (Jacobs, 2007; Liu, 2004). Comics, a typical example of ‘multimodal 
narratives’, constitute a complex environment for deriving meaning, as they provide infor-
mation mainly drawing on two major semiotic modes, the linguistic and the visual mode 
(Jacobs, 2007). More often than not, the layout of a comics’ page (see fig. 1) consists of 
(Jacobs, 2007):

– panels 
– gutters (dividing panels from each other)
– strips 
– speech bubbles or thought bubbles (including the characters’ words or thoughts)
– images (depicting people, objects, animals, settings, lettering, sound effects etc)
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Figure 1. The layout of a comics’ 
page, coming from Goscinny, R., 
& Uderzo, A. (1970). Asterix the 
Legionary (pp. 18-19). 



All the above elements, which form the layouts of a comic’s page, are closely as-
sociated to create meaning in an increasingly multimodal way. More specifically, the 
process of meaning-making in comics is the result of a complex interplay of various 
modes and techniques, such as:

– linguistic elements
– the type and size of font (e.g., bold lettering)
– the facial expression and body posture
– the sound (words that resemble a particular sound)
– the colour (mainly used to denote feelings)
When put together, the above elements form a multimodal way to derive meaning 

from comics (Jacobs, 2007).

An example drawn from Asterix the Legionary. 

An extract from Asterix the Legionary has been selected to indicate how the various 
semiotic modes are intertwined to produce meaning. More often than not, the cartoon-
ists make extensive use of caricatures paying attention to details in order to maximize 
meaning (Bauldry & Thibault, 2006). In this extract, which has been chosen for its mul-
timodal elements, Asterix and Obelix are joining the Roman Army, where people from 
different countries come together. 

In the following strips (fig. 2), the cartoonist’s main intention is to make clear to the 
readers that the Legionary is expressing some particular feeling, anger, by using a num-
ber of elements or techniques. In particular, 

– the size and weight of the font (all of a sudden, the font has become bold and 
has increased size to denote that the Legionary has become angry and speaks in a 
louder voice just as in case of a quarrel 
– the body posture and facial expressions (emphasis on his big and open mouth) 
– the lines behind the Legionary’s head, which are indicative of an abrupt movement 
– the use of drops near his mouth to denote that the Legionary speaks in a louder 
voice 
– the use of colour (the use of red colour on the face of the Legionary indicates 
anger and irritation)
– the sound (the use of the letter ‘‘S’’ stands for silence) are conducive to text-mean-
ing. Overall, the cartoonist draws on words, images, and typography to trigger 
readers’ interest and help them derive text meaning. 
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Strategic FL reading

In the late 1970s and early 1980s, FL reading research turned to the use of strategies and 
strategy instruction in order to enhance learners’ reading performance and render them au-
tonomous readers (Carrell, 1998; Duke & Pearson, 2002). Reading strategies are viewed as 
intentional actions used to facilitate reading (Erler & Finkbeiner, 2007). Skimming a text to get 
the main idea(s), scanning a text for specific information, making contextual guesses about 
the meanings of unfamiliar words, skipping unknown words, making predictions, rereading, 
summarizing or activating prior knowledge are just some of the reading strategies (Carrell, 
1998). Strategies can be explicitly taught to make students aware of what, how, when and 
why they are doing (Oxford, 2011). In this context, FL reading research has indicated that 
training in the use of strategies has improved students’ reading performance (e.g., Kern, 
1989; Macaro & Erler, 2008; Song, 1998; Zhang, 2008). Strategic reading, which is usually a 
prime trait of expert readers, is inextricably linked with ‘reading for meaning’ and indicates not 
only the readers’ knowledge of what strategy to use but also how to use it and orchestrate it 
with other strategies in order to construct text meaning (Anderson, 1991; Carrell, 1998). 

Applying strategic reading in multimodal EFL texts. 

However, when readers are faced with multimodal texts, the meaning-making process 
is more complex or different from the one used in language texts. Namely, in order to 
derive meaning from multimodal texts, such as comics, the reader should be able to take 
advantage of the combination of both the linguistic, visual and typographic modes of com-
munication usually available during the meaning-making process and, at the same time, 
deploy reading strategies, which have been so far associated with language texts (e.g., 
Kern, 1989; Macaro & Erler, 2008; Song, 1998, Zhang, 2008). In the following section, an 
example of applying a combination of reading strategies in comics is discussed. 
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Figure 2. An example of integration 
of the various semiotic modes to 
construct text-meaning, coming 
from Goscinny, R., & Uderzo, A. 
(1970). Asterix the Legionary (pp. 
18-19). 



Strategic reading in comics. 

Skimming a text to get its main idea(s), scanning a text for specific information or guess-
ing the meaning of unfamiliar words based on context are some of the most frequently 
used reading strategies. When applying the two first reading strategies to comics, the 
reader should go through the speech bubbles rather quickly, as usually happens in lan-
guage texts, but, at the same time, the reader should allow for the visual elements, as the 
process of meaning-making relies on the integration of linguistic, visual, and graphic re-
sources, because cartoonists usually make extensive use of the visual mode paying atten-
tion to details to maximize meaning (Bauldry & Thibault, 2006). Namely, students should 
be instructed how to allow for linguistic, that is, speech bubbles depicting the interaction 
with others, and visual devices, such as images, colours, and typographic features used by 
the cartoonist in the specific extract to get an insight into the Legionary’s feelings (e.g., an-
ger). For instance, EFL learners should be shown how to associate the red color depicted 
on the face of the Legionary with the feeling of anger in combination with the bold letters 
in order to understand his emotional state, as the use of colour is a major communication-
al resource (Kress & van Leeuwen, 2002). Furthermore, the reading strategy of contextual 
guessing can be applied in comics if students do not know a word. For example, suppose 
that students do not know the meaning of the word giggling (fig. 3) and want to derive its 
meaning without interrupting the whole reading process; in this way, students can guess 
its meaning based on context. Namely, in addition to language, the visual and typographic 
elements of the panel, such as the use of red colour, the bigger face, the use of lines and 
drops near his head, and the bold font help readers roughly guess its meaning. All these 
elements are indicative that the Legionary has become angry and is shouting at people 
asking them to stop giggling, that is, laughing. 
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Figure 3. An example of integration 
of the various semiotic modes to 
construct text-meaning, coming 
from Goscinny, R., & Uderzo, A. 
(1970). Asterix the Legionary (p. 18). 



Discussion

The present paper focuses on the multimodal nature of comics and discusses strategic 
EFL reading in comics, which has so far been associated with language texts. Literacy 
pedagogy, which has been traditionally restricted to teaching and learning to read and 
write in printed and official forms of the national language, needs to be modified in order 
to keep up with the constantly changing world and meet the communicational demands 
of the era; drawing solely on the linguistic element to derive meaning while interacting 
with contemporary texts is no longer adequate but adopting a multimodal approach 
that involves the integration of all the available modes to construct meaning is required 
(Cope & Kalantzis, 2000; Kress et al., 2001; New London Group, 1996). In this con-
text, Manoli and Papadopoulou (2013), who focused on instructing students to develop 
reading strategies in multimodal EFL texts, including comics, demonstrated that young 
learners improved reading performance. 

Comics, which are regarded as motivating and popular instructional materials, 
especially among poor EFL readers, constitute a complex environment for deriving 
meaning, as they provide information using various semiotic modes, such as words, 
images, typography, and colour (Jacobs, 2007; Liu, 2004). In this way, teaching EFL 
students, who often face linguistic deficiencies (Koda, 2005), to become aware of the 
ways in which they can construct meaning from multimodal texts, such as comics, can 
make them more motivated and familiar readers with the ways of meaning-making 
and, ultimately, help them improve reading performance. In particular, EFL students 
should be explicitly taught to make connections among the various semiotic modes 
usually available in comics and apply reading strategies in order to identify the main 
idea(s), find specific pieces of information, have access to unfamiliar word meaning 
and, overall, boost reading performance. 

Taking everything into account, the semantic field of reading comprehension should 
extend its limits beyond language texts to allow for multimodal texts, which have be-
come an integral part of modern life. Thus, educators should reconsider their reading 
instructional approaches and foster students’ ability to deploy reading strategies in mul-
timodal texts, including comics that are popular among learners, and take advantage of 
the presence of the various semiotic modes in order to help them overcome comprehen-
sion difficulties, enhance reading performance, and make them autonomous readers. 
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Abstract
Comics as a form of cultural, technological and financial development constitute a 
means of visualization of the information given and include the virtual representation 
of knowledge, concepts, ideas and messages. The modern comics constitute multi-
modal cultural palimpsests, since they are composed by verbal and non verbal indi-
cators (Koutsousimou-Tsinoglou & Papadopoulou, 2011). The theoretical framework 
of this study follows those by Koutsousimou-Tsinoglou and Papadopoulou (2011) , 
Forceville (2011), Tsakona (2009), Pourkos (2011), Giannoudaki (2011), and Chatzis-
avvidis (2011). In the present study the modern Greek comic Black Fustanella” was 
studied in terms of the categories of palimpsest and the data of its architectural struc-
ture; the deconstructing techniques of the multimodal palimpsest were also exam-
ined through the review of theories and researches on multimodality and semiotics.
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Εισαγωγή 

Τα πολυτροπικά πολιτισµικά παλίµψηστα απαντώνται στις µέρες µας σε µία σειρά προ-
ϊόντων επικοινωνίας, έργων τέχνης αλλά και εκπαιδευτικών υλικών. Εµφανίζονται µε 
διάφορες µορφές σε διαφηµίσεις, τίτλους εφηµερίδων, γελοιογραφίες, κόµικς, κινηµα-
τογραφικές ταινίες, και σχολικά βιβλία. Πρόκειται για πολυτροπικά κείµενα τα οποία συ-
ντίθενται από λεκτικούς και µη λεκτικούς δείκτες που ανήκουν σε διαφορετικά κειµενικά 
είδη και διαφορετικές πλαισιώσεις (Κουτσουσίµου-Τσίνογλου & Παπαδοπούλου, 2011). 
Στην κυριολεξία ο όρος παλίµψηστα (πάλιν+ψάω=αποξέω) αναφέρεται σε περγαµηνές 
από τις οποίες έξυσαν την πρώτη γραφή, ώστε να χαράξουν µία άλλη. Η µέθοδος αυτή 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως για λόγους οικονοµίας και γι αυτό η δεύτερη γραφή δεν απο-
κρύπτει εντελώς την πρώτη, ώστε να µπορεί να αναγνωσθεί. Μεταφορικά τα παλίµψηστα 
ονοµάσθηκαν και υπερκείµενα, καθώς προήλθαν από το µετασχηµατισµό ενός προη-
γούµενου έργου. Η τελευταία επιφάνεια µέσα από διαρκείς αλληλεπικαλύψεις και επα-
νεγγραφές αποτελεί ένα τέλειο όλον, ένα ολοκληρωµένο προϊόν (Genette, 1997). 

Στις επιστήµες της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της διδακτικής, ο όρος πολυτρο-
πικά παλίµψηστα αναφέρεται σε πολυτροπικά κείµενα που συνδυάζουν περισσότερους 
από έναν σηµειωτικούς τρόπους, οι οποίοι αλληλοεπηρεάζονται και διαπλέκονται µεταξύ 
τους. Οι Κουτσουσίµου-Τσίνογλου και Παπαδοπούλου (2011) οριοθέτησαν την έννοια και 
προχώρησαν σε κατηγοριοποίηση, στρατηγικές πρόσληψης δεικτών και νοηµατοδότηση 
παλίµψηστων. Όπως υποστηρίζουν για τη δηµιουργία ενός πολυτροπικού παλίµψηστου 
χρησιµοποιείται ένα αρχικό κειµενικό είδος από το οποίο απαλείφονται κάποιοι δείκτες και 
αντικαθίστανται µε νέους άλλων κειµενικών ειδών ή συµβάσεων. Για τη σύνθεση πολυ-
τροπικών παλίµψηστων απαιτείται καλή γνώση των διαφόρων κειµενικών ειδών τα οποία 
µαρτυρούν την επιδεξιότητα του δηµιουργού στο χειρισµό σηµειωτικών τρόπων. Μέσα 
από την ανάλυση, διαφηµίσεων, τίτλων από παιδικά παραµύθια και εφηµερίδες προσδιό-
ρισαν 3 κατηγορίες πολυτροπικών πολιτισµικών παλίµψηστων, µε λέξεις µέσα σε λέξεις, 
µε ίχνη παγιωµένων εκφράσεων σε εικόνες και παλίµψηστα που προκύπτουν µε συναίρε-
ση κειµενικών ειδών (Κουτσουσίµου-Τσίνογλου & Παπαδοπούλου, 2011).

Τόσο η δηµιουργία όσο και η αποκωδικοποίηση παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη νοηµατοδότηση και την επικοινωνία µεταξύ δηµιουργού και αποδέκτη. Το πολυ-
τροπικό παλίµψηστο εµπεριέχει τα χαρακτηριστικά διαφόρων σηµειωτικών τρόπων, οι 
οποίοι από µόνοι τους δίνουν ο καθένας το δικό του νόηµα, ενώ σε συνδυασµό δίνουν 
ένα νόηµα που έχει το καθένα τα χαρακτηριστικά του και κάτι παραπάνω (Χατζησαββίδης, 
2011). Τα πολυτροπικά παλίµψηστα συντίθενται από πλήθος σηµειωτικών τρόπων, όπως 
είναι το βίωµα, η µεταφορά, το υπονόηµα, ο πολυτροπικός λόγος, οι γραµµές κίνησης, 
οι εικόνες και τα σύµβολα. Το βίωµα, όταν εµπεριέχεται σε ένα παλίµψηστο δηµιουργεί 
στον αποδέκτη ταυτόχρονα µία ενεργητική, γνωστική και συναισθηµατική σύνδεση µε 
το κείµενο, ακόµη και όταν ο αποδέκτης δεν έχει συνειδητή σχέση µε το αντικείµενο στο 
οποίο επικεντρώνεται (Πουρκός, 2011). Επιπρόσθετα, η αναπαράσταση του βιώµατος  
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εξαρτάται από τη γλώσσα, γεγονός που καθιστά καθοριστικό τον ρόλο της στο πολυτρο-
πικό κείµενο (Χατζησαββίδης, 2011). 

Παράλληλα, η µεταφορά αποτελεί έναν ακόµη, δυναµικό σηµειωτικό τρόπο, καθώς 
παρέχει δυνατότητα νοηµατικής ευελιξίας στο λόγο (Χατζησαββίδης, 2011). Η µεταφορά 
χρησιµοποιείται ευρέως στην ανθρώπινη επικοινωνία όχι µόνο µε λεκτικούς τρόπους 
αλλά και µε µη λεκτικούς, µέσα από εικόνες, ήχους, χειρονοµίες, γλώσσα του σώµατος ή 
άλλα σύµβολα (Πουρκός, 2001). Επιπλέον η µεταφορά δηµιουργεί γέφυρα επικοινωνίας 
ανάµεσα στον οµιλητή και τον αποδέκτη, καθώς επιτρέπει στον πρώτο να παρακάµπτει,  
να υπονοεί και να οριοθετεί γεγονότα και πράξεις που µπορεί να εµπεριέχονται σε ένα 
πολυτροπικό κείµενο (Χατζησαββίδης, 2011). 

Τα πολυτροπικά παλίµψηστα, εµπλουτίζονται συχνά µε υπονοήµατα. Τα συµβατικά 
δοµούνται από λέξεις που δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο σηµασιολογικό περιεχόµενο, 
ενώ τα διαλογικά, διακρίνονται στα ειδικευµένα στα οποία η κατανόηση του µηνύµατος 
υποθέτει ότι ο αναγνώστης έχει γνώση της περίστασης, και στα γενικευµένα τα οποία 
γίνονται αντιληπτά χωρίς προηγούµενη γνώση. Τα πολυτροπικά υπονοήµατα µπορεί να 
κρύβονται σε εικόνες ή µέσα στις ίδιες τις λέξεις. Ακόµη, µπορούν να κρύβονται σε λέξεις 
και να υποβοηθούνται από συµπληρωµατικά στοιχεία, εικόνες ή σκίτσα. Πολλές φορές οι 
λέξεις έχουν εικονιστική λειτουργία, η οποία όµως δεν είναι εύκολα διακριτή και πρέπει 
ο αναγνώστης να παρατηρήσει µε λεπτοµέρεια το κείµενο, για να αντιληφθεί το κρυφό 
µήνυµα (Γιαννουδάκη, 2011)

Βασικό ζήτηµα για τη δηµιουργία πολυτροπικών κειµένων είναι η σχέση γραπτού λό-
γου και εικόνας. Η Tsakona (2009) διερεύνησε τους τρόπους παραγωγής χιούµορ σε 
561 πολιτικές γελοιογραφίες. Πιο συγκεκριµένα, προσδιόρισε 3 είδη σχέσεων εικόνας 
και γραπτού κειµένου. Στο πρώτο η εικόνα συνοδεύει και αναπαριστά αυτό που γράφει 
το κείµενο, στο δεύτερο η εικόνα λειτουργεί υποστηρικτικά και αναπαριστά αυτό που 
δεν γράφει το κείµενο και στο τρίτο είδος µόνο η εικόνα παράγει χιούµορ, ενώ το γραπτό 
κείµενο µπορεί να απουσιάζει και εντελώς. Σηµαντικό ρόλο στα καρτούν κατέχουν οι 
έννοιες της υπερβολής, της αντίθεσης και της µεταφοράς (Tsakona, 2009).

Στα πολυτροπικά κείµενα, όπως έχει ήδη αναφερθεί ο λόγος µπορεί να είναι συνδυαστι-
κός, υπαινικτικός, και συνθηµατικός (Χατζησαββίδης 2011). Στα εικονογραφηµένα πολυτρο-
πικά κείµενα, όπως είναι τα καρτούν, χρησιµοποιούνται σε υψηλό βαθµό γραµµές κίνησης 
και έκφρασης, προκειµένου να αποδοθεί µια ενέργεια ή κατάσταση µε άµεσο, περιεκτικό και 
εντυπωσιακό τρόπο ή να οπτικοποιηθούν µη ορατά γεγονότα. Ο Forceville (2001) µελέτησε 
τα σύµβολα, τις γραµµές κίνησης και έκφρασης που χρησιµοποιήθηκαν σε ένα άλµπουµ του 
κόµικ Τεντεν, σύγκρινε τα σύµβολα αυτά µε αντίστοιχα άλλων κόµικ και κατέληξε στο συ-
µπέρασµα ότι οι γραµµές κίνησης και έκφρασης δεν αποτελούν αυθαίρετες συµβάσεις µε-
ταξύ των δηµιουργών κόµικς και των αναγνωστών. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι οι άνθρωποι 
έχουν την ικανότητα να αντιλαµβάνονται το πραγµατικό νόηµα των συµβόλων µέσα από τις 
αισθήσεις τους, µέσα από νοητικές διεργασίες, αρχέτυπα και µεταφορές (Forceville, 2011).
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Στην παρούσα έρευνα κεντρικό ζητούµενο ήταν η αποκωδικοποίηση και απεικόνιση 
του πολυτροπικού πολιτισµικού παλίµψηστου ενός κόµικ. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε 
η Μαύρη Φουστανέλα του Χρήστου Σταµπουλή (2012), διότι εµπεριέχει και συνδυάζει  
έναν µεγάλο αριθµό σηµειωτικών τρόπων. Τα περισσότερα κόµικ ανήκουν στην κατη-
γορία του θαυµαστού που αποτελεί την πιο ελεύθερη δηµιουργική ανάπτυξη της φαντα-
σίας. Ως υποείδος της περιπέτειας, µεταφέρει στη µυθοπλασία τις συγκρούσεις µεταξύ 
καλού και κακού, προσφέροντας µια σχηµατική ερµηνεία του κόσµου (Βαλούκος, 2006). 
Τα κόµικς συνήθως ακολουθούν το κειµενικό είδος του σεναρίου, το οποίο αναφέρεται 
σε µια ιστορία ειπωµένη µε εικόνες. Κάθε σενάριο οργανώνεται σε τρεις πράξεις ( Πίνα-
κας 1) σε αρχή, µέση και τέλος (Αριστοτέλης, µετάφρ. 1995). Η Μαύρη Φουστανέλα είναι 
ο κεντρικός ήρωας του κόµικ του οποίου η ρουτίνα του διακόπτεται όταν του κλέβουν 
την πολυαγαπηµένη του Μαυροβουλίτσα, το πρόβατο. Από εκεί ξεκινούν οι συγκρούσεις 
µε φόντο την ελληνική επανάσταση του 1821. 

Μέθοδος

Για τη συλλογή δεδοµένων, την ανάλυση και την απεικόνιση του παλίµψηστου, χρη-
σιµοποιήθηκαν, ως θεωρητικό πλαίσιο, οι στρατηγικές πρόσληψης και οι δείκτες των 
Κουτσουσίµου-Τσίνογλου και Παπαδοπούλου (2011) . Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας 
έγινε σχεδιασµός, επιλογή του κειµενικού είδους, και εκτέλεση, δηλαδή αναζήτηση λε-
κτικών και µη λεκτικών δεικτών στο κόµικ. Στη συνέχεια έγινε αξιολόγηση των σηµειω-
τικών τρόπων που χρησιµοποιήθηκαν από τον δηµιουργό του κόµικ και το τρίτο στάδιο 
περιλαµβάνει την απεικόνιση και αποκατάσταση του παλίµψηστου. 

Κατά το σχεδιασµό έγινε αρίθµηση των καρέ, αρίθµηση των σελίδων, εντοπισµός επι-
µέρους ιστοριών και διαχωρισµός σε θεµατικές ενότητες και προσδιορισµός των τριών 
πράξεων του κόµικ, το οποίο ακολουθεί το κειµενικό είδος του σεναρίου (Πίνακας 2). 
Κατά την εκτέλεση αναζητήθηκαν λεκτικοί και µη λεκτικοί δείκτες σε κάθε καρέ, σελίδα, 
ιστορία, θεµατική ενότητα και πράξη του κόµικ.
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Πιο συγκεκριµένα αναζητήθηκαν λέξεις µέσα σε λέξεις, παγιωµένες εκφράσεις, συ-
ναίρεση κειµενικών ειδών (Κουτσουσίµου-Τσίνογλου & Παπαδοπούλου, 2011), συν-
θηµατικός λόγος (Χατζησαββίδης, 2011), σχέση λόγου και εικόνας (Tsakona,2009), 
πολυτροπικά υπονοήµατα (Γιαννούδη 2011), βιώµατα (Πουρκός, 2011), µεταφορές (Χα-
τζησαββίδης, 2011), γραµµές κίνησης και έκφρασης (Forceville, 2011).

Για την απεικόνιση και τη νοηµατοδότηση των επιµέρους παλίµψηστων που εµπε-
ριέχονται στο κόµικ και συνθέτουν το ευρύτερο πολυτροπικό πολιτισµικό παλίµψηστο 
χρησιµοποιήθηκαν τα βασικά συστατικά στοιχεία του κειµενικού είδους του σεναρίου. Τα 
στοιχεία αυτά είναι ο ήρωας, ο µύθος, η αφήγηση, το θέµα και η γραφή. Ο ήρωας εκφρά-
ζει το ήθος του κόµικ και γι αυτό δεν έχουν σηµασία τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, όσο οι πράξεις του (Αριστοτέλης, 1995). Η τυπολογία του κεντρικού χαρακτήρα ανα-
φέρεται στο αν πρόκειται για θετικό, αρνητικό, αντιήρωα, υπερήρωα, περιπλανώµενο ή 
κωµικό. Ο µύθος περιλαµβάνει την οργάνωση των τριών πράξεων και των ιδεών του 
έργου. Η αφήγηση αναφέρεται στην παρουσίαση της πλοκής αν είναι γραµµική, ψηφιδω-
τή, κυκλική ή εγκιβωτική. Το θέµα αναφέρεται στο αν πρόκειται για σύγκρουση, περιπλά-
νηση ή µεταµόρφωση. Η γραφή περιλαµβάνει τα εκφραστικά µέσα, τη σκηνή, το πλάνο, 
την σεκάνς. (Βαλούκος, 2006)

Αποτελέσματα

Από την ανάλυση του κόµικ προέκυψε ότι η δοµή του βασίζεται σε ένα πλήθος λεκτι-
κών και µη λεκτικών δεικτών οι οποίοι συνθέτουν πολυτροπικά πολιτισµικά παλίµψη-
στα ξεχωριστά σε κάθε καρέ του κόµικ. Τα επιµέρους παλίµψηστα των καρέ συνθέτουν 
ευρύτερα παλίµψηστα σε επίπεδο σελίδας, θεµατικής ενότητας και πράξεων του κόµικ. 
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Από την αξιολόγηση των 47 σελίδων του κόµικ, στις οποίες περιέχονται 261 καρέ έγινε 
εντοπισµός των σηµειωτικών τρόπων και προσδιορίστηκε ο ρόλος τους στη δοµή των 
επιµέρους πολυτροπικών παλίµψηστων.

Σε ό,τι αφορά τις 3 κατηγορίες των παλίµψηστων (Κουτσουσίµου-Τσίνογλου & Πα-
παδοπούλου, 2011) βρέθηκε ότι δεν γίνεται συχνή χρήση της κατηγορίας λέξεις µέσα σε 
λέξεις, παρά µόνο στo εξώφυλλο (Εικόνα 1). Αντιθέτως οι κατηγορίες των παγιωµένων 
εκφράσεων σε εικόνες και της συναίρεσης των κειµενικών ειδών συναντώνται στο µε-
γαλύτερο τµήµα του κόµικ. Η µοναδική περίπτωση λέξης µέσα σε λέξη υπάρχει στο εξώ-
φυλλο, µε την φράση «in-k situ comix presents». Η λέξη ink σηµαίνει µελάνι και υπονοεί 
το σκίτσο, ενώ γράφεται µε τρόπο, ώστε να διαβαστεί µε γιαπωνέζικη προφορά, η οποία 
µε τη σειρά της παραπέµπει σε Σαµουράϊ (υπονόηµα). Η λέξη presents χρησιµοποιεί-
ται κατά κύριο λόγο στους τίτλους έναρξης κινηµατογραφικών ταινιών (βίωµα). Ο τίτλος 
του κόµικ Μαύρη Φουστανέλα, υποδεικνύει δύο διαφορετικούς κώδικες ενδυµασίας, τη 
µαύρη φούστα των Σαµουράϊ και την Φουστανέλα των Ελλήνων Τσολιάδων. Το νόµισµα 
της δραχµής (Εικόνα 1), εγείρει το βίωµα και ενηµερώνει τον αποδέκτη ότι κοστίζει 0 
δραχµές υπονοώντας την παγιωµένη φράση «διατίθεται δωρεάν». Οι τρεις εικόνες στη 
δεξιά κάτω πλευρά του εξωφύλλου, τοποθετούνται σαν να συνοµιλούν, γεγονός που 
υπονοεί τη συνεργασία τριών εκδοτών. Στο εξώφυλλο οι λέξεις έχουν εικονιστική λει-
τουργία και υποστηρίζονται από τις εικόνες, ώστε να στείλουν πολλαπλά µηνύµατα, για 
το είδος του κόµικ, το κόστος, τους εκδότες, τον κεντρικό ήρωα, την υπόθεση. Η µορφή 
του εξώφυλλου δοµείται µε συναίρεση κειµενικών ειδών, από παγιωµένες εκφράσεις, 
από λέξεις µέσα σε λέξεις, µε εικονιστική λειτουργία, πολυτροπικά υπονοήµατα, βιώµατα 
και µεταφορές, συνθέτοντας ένα πολυτροπικό πολιτισµικό παλίµψηστο. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο πολυτροπικός λόγος, ο συνθηµατικός, ο υπαινικτι-
κός, κατέχει σηµαντική θέση στη δηµιουργία των παλίµψηστων σε κάθε καρέ, σελίδα και 
ενότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα καρέ µε γραµµές κίνησης, έκφρα-
σης, επιφωνήµατα, ήχους, θορύβους κραυγές όπου το νόηµα της κάθε σκηνής δίνεται µε 
άµεσο, δυναµικό, σύντοµο και περιεκτικό τρόπο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Συνολικά 
βρέθηκαν 52 αναφωνήµατα (φιούπ, χόϊ χόϊ, χράπα χράπα, φρότ φρότ, µπέου, κρά κρά, 

323Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Εικόνες 1, 2. 



ψου ψου ψου), 49 γραµµές κίνησης έκφρασης, όπως γραµµές εξαφάνισης, εντύπωσης, 
θυµού, αίµατος, γραµµές ζαλάδας, εµφάνισης, κτύπων, πορείας, πτώσης, ιδρώτα. Βασι-
κή συµµετοχή στον πολυτροπικό λόγο κατέχουν επιπλέον τα 37 είδη των speech bubbles 
(συννεφάκια οµιλίας), τα οποία εµπλουτίζουν τα παλίµψηστα του καθενός καρέ, απο-
καλύπτοντας πληροφορίες για τη συναισθηµατική κατάσταση των χαρακτήρων. Μερικά 
παραδείγµατα είναι τα κλειστά συννεφάκια µε γραµµή σαν αστραπή που δείχνει έντονο 
ύφος (Εικόνα 8), κλειστό χωρίς γραµµή που δείχνει σκέψη, µε γραµµή ζικ ζακ που δείχνει 
ταραχή. Επιπρόσθετα, ο πολυτροπικός λόγος του κόµικ ενισχύθηκε µε 42 διαφορετικά 
είδη γραµµατοσειρών, ως προς το µέγεθος, την ένταση και το στυλ οι οποίες αναπαρι-
στούν διαφορετικές συναισθηµατικές καταστάσεις των χαρακτήρων, όπως φόβο, ηδονή, 
δειλία, αποφασιστικότητα, οργή. 

Τα πολυτροπικά υπονοήµατα χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό και καθορίζουν το 
λεκτικό ύφος (Αριστοτέλης, µεταφρ. 1995) του κόµικ. Εµπεριέχονται σε καρέ µε διαλό-
γους, σε καρέ µονολόγων, αλλά και σε καρέ που συµβαίνει µία δράση ή ένα γεγονός. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υπονοηµάτων είναι οι φράσεις «Αυτοί είνι µωρέ οι σωτή-
ρις µας; Αν µας σώσουν αυτοί χαθήκαµι!», «Να δούµε τί προτιµάς: τις κουµπαριές ή τις 
κουµπουριές», «Μια ζωή στη στάνη πού να µάθει! Πήγε φαίνεται στο κρυφό σχολειό», 
«Μαύρη φουστανέλα, εσύ µε ποιόν είσαι; Ή µάλλον πόσα;». Σε µερικές περιπτώσεις για 
την κατανόηση των υπονοηµάτων και την αναγνώριση των χιουµοριστικών σκηνών 
απαιτείται γνώση συγκεκριµένων ιστορικών στοιχείων. Για να κατανοήσει ο αναγνώστης 
το νόηµα του διαλόγου ανάµεσα στον Αδαµάντιο Κοραή και τη Μαύρη Φουστανέλα θα 
έπρεπε να γνωρίζει το Γλωσσικό ζήτηµα. Οι διαφορετικές διάλεκτοι των δύο χαρακτή-
ρων, δηµιουργούν έντονη αντίθεση και υπερβολή στο υπονόηµα, «Ω, συγνώµηθην. Δεν 
εσυσταθήκηµην. Επονοµαζόµησµαι, Αδαµάντιος Κοραής. Ιµένα µι λεν Μαύρη Φουστανέ-
λα, Τί ελέγ’ς, µίλα Ελληνικά». Άλλα υπονοήµατα προκύπτουν σε συνδυασµό εικόνας και 
διαλόγου (Εικόνα 4). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Εικόνα 3 που αναπαριστά 
τον Αλί Πασά να συνοµιλεί µε τον Ιµπραήµ, κρατώντας το κεφάλι του. Στην Εικόνα 4 το 
παλίµψηστο εµπεριέχει την παγιωµένη έκφραση ο καλός Έλληνας, ο κακός Τούρκος µε 
χρήση του τίτλου κινηµατογραφικής ταινίας ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος και συµµε-
τρική τοποθέτηση των καρέ που υπονοεί σύγκριση αναµέτρηση. 

Σε ότι αφορά τη σχέση λόγου και εικόνας στη δοµή του παλίµψηστου προκύπτει ότι ο 
λόγος δεν αποτελεί πρωτεύον αφηγηµατικό στοιχείο, αλλά συµπληρωµατικό στην εικόνα. 
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Κάθε καρέ του κόµικ αποτελεί πολυτροπικό κείµενο καθώς προκύπτει από συναίρεση κει-
µενικών ειδών και εµπλουτίζεται µε πλήθος σηµειωτικών τρόπων για την αναπαράσταση 
νοήµατος και την τελική επικοινωνία µε τον αποδέκτη. Τα καρέ µε διάλογο εκφράζουν τις 
απόψεις των χαρακτήρων και αποκαλύπτουν τη συναισθηµατική τους κατάσταση (Εικόνα 
3). Ο διάλογος εκτυλίσσεται κυρίως σε πλάνα ραπροσέ (ανθρώπινη φιγούρα ως τη µέση) 
ή κοντινά (ανθρώπινο µπούστο) µε γωνίες λήψης στο ύψος του µατιού του θεατή, ώστε 
να νιώθει ότι συµµετέχει και ο ίδιος στη σκηνή. Τα καρέ µε αφήγηση off, τοποθετούν το 
λόγο σε έναν αθέατο σχολιαστή που αναλαµβάνει να προσφέρει αντικειµενικότητα και να 
δηµιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο επικοινωνίας µεταξύ του δηµιουργού και του αποδέκτη. 

Ως πλαίσιο για την απεικόνιση και τη νοηµατοδότηση του πολυτροπικού παλίµψηστου 
του κόµικ χρησιµοποιήθηκαν τα µορφολογικά συστατικά στοιχεία του σεναρίου που είναι 
ο ήρωας, ο µύθος, η αφήγηση, το θέµα, η γραφή (Βαλούκος, 2006). Ο κεντρικός χαρα-
κτήρας δοµείται ως περιπλανώµενος αντι-ήρωας, καθώς οι πράξεις του δεν µπορούν 
να χαρακτηριστούν ως καλές ή κακές, αλλά ως επιβεβληµένες από τις ανάγκες, τις συ-
γκρούσεις ή τα διλήµµατα (Βαλούκος, 2006). Στην πρώτη πράξη (Εικόνα 5) ο δηµιουργός 
παρακάµπτει τον περιγραφικό λόγο και παρουσιάζει το ποιόν του ήρωα, µέσα από τη συ-
νολική σκηνοθεσία των καρέ. Οι λέξεις έχουν εικονιστική λειτουργία, χρησιµοποιούνται 
στο 5ο, 6ο και 7ο καρέ για να αναπαραστήσουν φωνές ζώων, αλλά και στο 4ο καρέ, για 
να αναπαραστήσουν το µουσικό θέµα του παλιού σήµατος έναρξης της ΕΡΤ «ο Τσοµπα-
νάκος» και να εγείρουν συναισθήµατα και βιώµατα στο θεατή. Το 9ο καρέ, το οποίο ορ-
γανώνεται µε το κειµενικό είδος της αφίσας κινηµατογράφου, ολοκληρώνει την πρώτη 
παρουσίαση του ήρωα. Οι φωνές ζώων, οι ήχοι, τα κοντινά πλάνα, η συµµετρία στο 1ο 
και 4ο καρέ, οι διαφορετικού µεγέθους και έντασης γραµµατοσειρές, οι διαφορετικού 
µεγέθους και έντασης γραµµατοσειρές, τα διαφορετικά σχήµατα καρέ οργανώνουν τη 
συνολική σκηνοθεσία και δηµιουργούν ένα πολυτροπικό παλίµψηστο σελίδας. Στην Ει-
κόνα 6, γίνεται αναπαράσταση µιας άλλης πτυχής του ήρωα µε δύο επιµέρους παλίµψη-
στα που συνιστούν επίσης παλίµψηστο σελίδας. Το πρώτο καρέ οργανώνεται σε µέγεθος 
µουαγιέν (ολόσωµη φιγούρα) συµµετρικά χωρίς πλαίσιο, µε γωνία λήψης χαµηλή που 
προκαλεί συναισθήµατα θριάµβου και επιτυχίας. Ο κώδικας ενδυµασίας είναι ένας συν-
δυασµός στολής του τσολιά και µαύρης φούστας των Σαµουράϊ που συνδυάζεται µε την 
κίνηση από την πολεµική τέχνη αικίντο. Το άλµα ενισχύεται από τις χαράξεις του γιλέκου. 
Στο δεύτερο καρέ ο µεταφορικός, υπαινικτικός λόγος της ερώτησης «συκαλάκι ή περγα-
µόντο» δηµιουργεί αντίθεση µε την εικόνα µάχης και αίµατος. 
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Το θέµα του κόµικ συνδυάζει την αναζήτηση και την σύγκρουση. Η αναζήτηση του 
πολύτιµου αντικειµένου (Μαυροβουλίτσα), βάζει τον ήρωα σε διαδικασία αναζήτησης της 
αλήθειας. Ο ήρωας οδηγείται σε συγκρούσεις που εκφράζουν την επίθεση εναντίον αρτη-
ριοσκληρωτικών θεσµών και ιδεών, την πάλη ανθρώπων διαφορετικής νοοτροπίας και 
επιδιώξεων. Για να αναπαραστήσει την σύγκρουση ο δηµιουργός χρησιµοποιεί τη µεταφο-
ρά µέσα από διαφορετικά είδη σχέσεων λόγου και εικόνας. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7 ο 
κεντρικός ήρωας αναιρεί τις έννοιες της Αρετής και της Κακίας, επιλέγοντας τη µέση οδό. 

  
Στην Εικόνα 8 χρησιµοποιείται η αντίθεση ανάµεσα στο λόγο και την εικόνα µε τον 
άσχηµο Μαυροκορδάτο να ισχυρίζεται ότι «για όλα φταίει η οµορφιά του», ενώ τα λόγια 
της Μαύρης φουστανέλας συµφωνούν µε την εικόνα. 

Το κοντινό πλάνο και η γωνία λήψης, φέρνουν το θεατή κοντά στη σκηνή και ενισχύ-
ουν τη συµµετοχή του στη δράση. Οι χαράξεις του προσώπου, το µουστάκι και τα µαλ-
λιά βοηθούν στην απεικόνιση της αντίθεσης των δύο χαρακτήρων. Τα δύο διαφορετικά 
bubbles, µαρτυρούν την συναισθηµατική κατάσταση των χαρακτήρων της οργής και της 
απάθειας.

Η γραφή του κόµικ, οργανώνεται σε επιµέρους πολυτροπικά παλίµψηστα µε σκηνές 
δράσης, διαλόγου, περιγραφικές, επεξηγηµατικές, κωµικές, δραµατικές, ρεαλιστικές και 
συµβολικές σκηνές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο µέγεθος των πλάνων, αλλά και στις 
γωνίες λήψης, προκειµένου να λάβει ο αποδέκτης όλες τις πληροφορίες που αφορούν 
στη συναισθηµατική κατάσταση των πρωταγωνιστών, την ιδιοσυγκρασία τους, τις σκέ-
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Εικόνες 5, 6. 

Εικόνες 7, 8. 



ψεις τους, τις απόψεις τους, το χώρο, το χρόνο και τις λεπτοµέρειες της αφήγησης. Στην 
Εικόνα 9 ο κεντρικός ήρωας µέσα από ένα γκρο πλάν, προαναγγέλλει, τη σύγκρουση που 
πρόκειται να συµβεί, ενώ παράλληλα οι λέξεις που γράφονται µε έντονη µεγάλη γραµ-
µατοσειρά και υπογραµµίζονται από το µουστάκι του ήρωα, λειτουργούν εικονιστικά. Η 
δήλωση αυτή του ήρωα οργανώνεται µε το κειµενικό είδος του γκράφιτι, που εγείρει το 
βίωµα του θεατή, µέσα από µία φράση µεταφορική και υπονοηµατική. Η σκηνή αν και στη 
βάση της είναι αφαιρετική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα πολυτροπικού παλίµψη-
στου µε συναίρεση κειµενικών ειδών.

Ο µύθος του κόµικ συντίθεται από επιµέρους πολυτροπικά πολιτισµικά παλίµψηστα 
που µε τη σειρά τους συνθέτουν ένα ολοκληρωµένο υπερκείµενο (Genette, 1997). Για 
την οργάνωση των 3 πράξεων (εισαγωγή, ανάπτυξη, φινάλε), των ιδεών και της επιχει-
ρηµατολογίας του έργου, ο δηµιουργός χρησιµοποιεί, γνωστούς µύθους και ιστορικά 
γεγονότα που εγείρουν βιώµατα και προκαλούν σκέψεις στο θεατή. Η αφήγηση οργανώ-
νεται κυρίως γραµµικά και σε κάποιες περιπτώσεις εγκιβωτικά. Στη 2η πράξη (ανάπτυξη) 
ο κεντρικός ήρωας συγκρούεται διαδοχικά µε χαρακτήρες της ελληνικής µυθολογίας 
και ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821. Ο δηµιουργός συνθέτει το πολυτροπι-
κό παλίµψηστο των συγκρούσεων χρησιµοποιώντας πολυτροπικό λόγο και εικονιστικά, 
µεταφορικά υπονοήµατα. Χρησιµοποιεί τον Κέρµιτ, τον βάτραχο για να υπονοήσει τη συ-
νεργασία Μαυροκορδάτου µε τους Άγγλους (Εικόνα 10), την Μπριτζίτ Μπαρντώ για να 
υπονοήσει τη συνεργασία Κωλέττη µε τους Γάλλους (Εικόνα 11) και την εικόνα του Στά-
λιν για την σύνδεση της ορθόδοξης εκκλησίας µε τους Ρώσους (Εικόνα 12). Η παρόµοια 
οργάνωση και η σκηνοθεσία των σελίδων δηµιουργεί την αίσθηση της επανάληψης και 
της ενότητας. Το µέγεθος των πλάνων και οι γωνίες λήψης φέρνουν τα γεγονότα µπρο-
στά στα µάτια του θεατή. Τόσο ο λόγος των χαρακτήρων όσο και οι εικόνες εµπεριέχουν 
βιώµατα και µεταφορές που σκοπό έχουν να δηµιουργήσουν στο θεατή προβληµατισµό, 
ώστε να επανεξετάσει αναντίρρητες αλήθειες, δόγµατα και έννοιες.
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Εικόνα 9. 



Συμπεράσματα

Στην περίπτωση του κόµικ, ως πολυτροπικού πολιτισµικού παλίµψηστου, µπορεί κανείς 
να παρατηρήσει ότι εµπεριέχει επιµέρους παλίµψηστα που οργανώνονται το ένα µέσα 
στο άλλο δηµιουργώντας ένα υπερκείµενο που γίνεται αντιληπτό και µπορεί να διαβαστεί 
µετά από λεπτοµερή παρατήρηση και µε την προϋπόθεση ότι ο αναγνώστης έχει κοινές 
γνώσεις, βιώµατα, ιδιοσυγκρασία, πολιτισµική ταυτότητα µε τον δηµιουργό (Πίνακας 3). 
Τα καρέ αποτελούν παλίµψηστα που συνθέτουν τα παλίµψηστα των σελίδων οι οποίες 
δηµιουργούν τα ευρύτερα παλίµψηστα των τριών πράξεων οι οποίες οργανώνουν τελικά 
το κόµικ ως ένα τελικό προϊόν, ένα τέλειο όλον (Genette, 1997)

Η δοµή των παλίµψηστων επηρεάζει το λεκτικό ύφος του κόµικ και µαρτυρά την επι-
δεξιότητα του δηµιουργού στη διαχείριση εκφραστικών µέσων, την αισθητική και την 
πρωτοτυπία. Επιπλέον, τα παλίµψηστα δίνουν τη δυνατότητα στον δηµιουργό να επιτύχει 
πολυεπίπεδη επικοινωνία µε τον θεατή ελέγχοντας το βάθος των ιδεών και των νοηµά-
των. Η δηµιουργία πολυτροπικών παλίµψηστων σε κόµικ απαιτεί από τον δηµιουργό να 
έχει καλή γνώση των κειµενικών ειδών, των διαφόρων των συµβάσεων και, επιπλέ-
ον, να διαθέτει ανεπτυγµένη χωρική αντίληψη, ικανότητα σχεδιαστικής αναπαράστασης 
γνώσεις σκηνοθεσίας, γλωσσολογίας και σηµειωτικής (Βαλούκος, 2006)

Τα παλίµψηστα δίνουν στον θεατή τη δυνατότητα πολλαπλής ανάγνωσης µιας ιστορίας 
(Εικόνα 13). Ο αποδέκτης αφού καταφέρει να δηµιουργήσει µία δίοδο επικοινωνίας µε 
το έργο ανακαλύπτει σταδιακά επιπλέον νοήµατα και ξεκινά ένα παιχνίδι ανακάλυψης 
κρυφών ιδεών, και ερµηνειών. Ωστόσο, πολλές φορές, ο θεατής καλείται να απαλείψει 
τον επιφανειακό θόρυβο που δηµιουργεί η χρήση ποικίλων σηµειωτικών τρόπων, να 
αποκωδικοποιήσει τις αντιφάσεις, τις µεταφορές, τα βιώµατα και τα υπονοήµατα, ώστε 
να ανακαλύψει το µυστικό του κρυφού µηνύµατος του πολυτροπικού παλίµψηστου. Οι 
τελικές αναγνώσεις του παλίµψηστου εξαρτώνται από τα ενδιαφέροντά του θεατή, την 
πολιτισµική του ταυτότητα, την ιδιοσυγκρασία του, τα βιώµατά του και τον βαθµό δογµα-
τισµού σε θρησκευτικά και πολιτικά ζητήµατα. Για το λόγο αυτό µπορεί κανείς να κάνει 
µία πολιτικο-οικονοµική ανάγνωση, όταν κάποιοι άλλοι για το ίδιο θέµα προβούν σε ανα-
γνώσεις µε ψυχολογικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές προεκτάσεις.  
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Εικόνες 10, 11 και 12. 



Για την απεικόνιση και την νοηµατοδότηση του παλίµψηστου ενός κόµικ από τον 
θεατή απαιτούνται συχνά εξειδικευµένες γνώσεις ιστορίας, µυθολογίας ή πολιτικής. Η 
αποκωδικοποίηση του παλίµψηστου ενός κόµικ µπορεί να αποτελέσει ένα πολυτροπικό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι γρίφων, εξάσκησης του αναγνώστη σε γνώσεις, γλωσσολογίας, 
σκηνοθεσίας, σεναρίου, χωρικής αντίληψης, ψυχολογίας και αρχιτεκτονικής. Όπως και 
στην περίπτωση των διαφηµίσεων, των γελοιογραφιών, των τίτλων εφηµερίδων, το κό-
µικ ως πολυτροπικό παλίµψηστο εµπεριέχει πληροφορίες για τις κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες της εποχής που δηµιουργήθηκε γεγονός που το 
καθιστά φορέα επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών γενεών.
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Keywords 

 social discourse of childhood , visual codes , signification , meaning attribution , 
 Primary Education 

Abstract
This research aimed at investigating whether elementary students recognize in visual 
representations of children the significance of visual codes that communicate the he-
gemonic social discourse of childhood, as well as the kind of meanings these students 
attribute to the codes. The theoretical framework relied on Social Semiotics and Child-
hood Studies. The sample consisted of 112 sixth-grade students of five urban primary 
schools. The data, their responses to a print advertisement, were collected via question-
naires and analysed through content and critical discourse analyses for the ideational 
codes (setting, action, attire, attire’s color, age), the interpersonal codes (the figures’ 
gaze, camera’s distance and angle), and the existence of text-image linkage. We dis-
covered that the signification of ideational codes is more frequent than the interpersonal 
ones. The meaning attributed to both types of codes was restricted to the narrative level 
of aesthetic response. The majority of the sample conceptualized the text-image linkage 
in a low level, while only a small percentage demonstrated media literacy skills. 

332 Changing Worlds & Signs of the Times

 Αναστασία Φακίδου   Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιςτημίου Θεςςαλίας   afakidou@uth.gr 
 Απόστολος Μαγουλιώτης   Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίας   amagouliotis@uth.gr 

VI
SU

A
L 

CU
LT

U
R

ES

Σημεία και κώδικες:  
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παιδική ηλικία;



Εισαγωγή 

Οι πολιτισµικές σπουδές διερευνούν τον τρόπο που τα άτοµα διαµορφώνουν τη συνεί-
δησή τους για τον εαυτό και την εικόνα του κόσµου υπό την επήρεια των πρακτικών της 
µαζικής κουλτούρας. Αποσκοπούν στην απόκτηση κριτικής θεώρησης της καθηµερινό-
τητας (Hall, 1997) για κατηγορίες όπως φυλή, φύλο, ηλικία. Πολλές έρευνες αποβλέπουν 
στο σχεδιασµό και αξιολόγηση προγραµµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικού γραµµα-
τισµού, ώστε να αντιληφθούν οι µαθητές/τριες τους κώδικες µε τους οποίους έργα µαζι-
κής κουλτούρας επιδιώκουν τη χειραγώγηση. Παρουσιάζεται έλλειµµα σε έρευνες που 
εξετάζουν τον τρόπο που αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
τους κοινωνικούς λόγους περί παιδικής ηλικίας που υπολανθάνουν σε εικόνες που απει-
κονίζουν παιδιά (Duncum, 2002). 

Οι κοινωνικοί λόγοι (social discourses) είναι συνδυασµός νοηµάτων που αναφέρο-
νται σε κοινωνικά και ιστορικά κατασκευασµένα πεδία γνώσης ή τρόπους κατασκευής του 
κόσµου (Fairclough, 2000). Αποτελούν συστήµατα σκέψεων που συντίθενται από ιδέες, 
στάσεις, διαδικασίες, πεποιθήσεις, πρακτικές. Συστηµατικά προσδίδουν νόηµα σε φυσι-
κές, κοινωνικές πραγµατικότητες, ενσωµατώνονται στην επικοινωνία µιας κοινωνίας, κα-
τασκευάζουν τα υποκείµενα και τους κόσµους για τους οποίους µιλούν (Foucault, 1972). 

Σκοποί της έρευνας ήταν η διερεύνησητων σηµασιοδοτήσεων και των νοηµατοδοτή-
σεων µαθητών/τριών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε οπτικές αναπαραστάσεις παιδιών 
οι οποίες επικοινωνούν τον κυρίαρχο κοινωνικό λόγο περί παιδικής ηλικίας.

Τα αποτελέσµατα ενδιαφέρουν γνωστικά πεδία της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγι-
κής, τον σχεδιασµό προγραµµάτων κριτικού γραµµατισµού (αποδόµηση οπτικών αναπα-
ραστάσεων παιδικής ηλικίας). 

Το θεωρητικό πλαίσιο συµπεριλαµβάνει παραδοχές της Κοινωνικής Σηµειωτικής και 
των Σπουδών για την Παιδική Ηλικία.

Θεωρητικό πλαίσιο

Κοινωνική Σημειωτική
Κάθε κείµενο-εικόνα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα σηµείων. Η ανάλυσή τους 
σύµφωνα µε τους Kress and van Leeuwen (2004) στηρίζεται σε τρεις µεταλειτουργίες 
(metafunctions): αναπαραστατική (ideational), διαπροσωπική (interpersonal) και κει-
µενική (textual). 

Η πρώτη αφορά στο αφηγηµατικό υλικό. Οι θεατές αντιλαµβάνονται την ενέργεια των 
Δρώντων-προσώπων µέσω της κίνησης που κατευθύνουν στο σκοπό της δράσης των 
προσώπων (Kress & van Leeuwen, 2004). Η δεύτερη αφορά στη σχέση που δηµιουρ-
γείται µεταξύ θεατή-µορφών και όσων απεικονίζονται. Εξετάζονται διαστάσεις όπως πα-
ρουσία/απουσία βλεµµατικής επαφής µορφών-θεατή, απόσταση και οπτική γωνία λήψης 
της σκηνής που υποδεικνύουν την επιδιωκόµενη κοινωνική στάση του θεατή επί του 
θέµατος. Η βλεµµατική επαφή συστήνει σχέση επικοινωνίας, απαιτεί την προσοχή. Δι-
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αφορετικά ο θεατής λειτουργεί ως αόρατος επιβλέπων της δράσης. Η απόσταση λήψης 
της σκηνής όπως κοντινό, µακρινό πλάνο συνδέεται µε την προσωπική, επαγγελµατική 
αντιστοίχως στάση. Η οπτική γωνία λήψης όπως οριζόντια-µετωπική ή πλάγια, δηµιουρ-
γούν αντιστοίχως αισθήµατα εµπλοκής και αποστασιοποίησης (Kress & van Leeuwen, 
2004). Η τρίτη αφορά σε νοήµατα που επηρεάζονται από τη θέση των µορφών. Όσες 
βρίσκονται αριστερά/δεξιά θεωρούνται γνωστές/άγνωστες αντίστοιχα, στο πάνω/κάτω 
µέρος εκφράζουν τις έννοιες του «ιδεατού», φανταστικού/πραγµατικού, αποδεικτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών αντίστοιχα (Kress & van Leeuwen, 2004). 

Η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων για την επι-
κοινωνία µηνύµατος καθιστούν τα έργα πολυτροπικά. Η ερµηνεία και η απόδοση νοήµα-
τος σε ένα οπτικό έργο δεν βασίζεται µόνο στην εικόνα, αλλά συµπεριλαµβάνει το κεί-
µενο που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του. Η πολυσηµειωτική φύση (Fairlough, 2000) 
υποχρεώνει στην εξέταση του κάθε σηµειωτικού τρόπου, αλλά και της αλληλεπίδρασης 
των διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων στη νοηµατοδότηση (Jewitt & Kress, 2003· 
Unsworth, 2001).

Σπουδές της Παιδικής Ηλικίας
Η έννοια παιδική ηλικία θεωρείται µια ιστορική, κοινωνική κατασκευή επηρεαζόµενη από 
κοινωνικοπολιτισµικά πλαίσια, οικονοµία, πολιτική. Αποτελεί µέρος των κοινωνικών µα-
κροδοµών και αναφέρεται σε κατασκευασµένες αναπαραστάσεις της ταυτότητας παιδιών  
(James & James, 2008). Δοµείται και επηρεάζεται από τους κοινωνικούς λόγους περί 
παιδιών κάθε εποχής. 

Ο κυρίαρχος κοινωνικός λόγος περί παιδικής ηλικίας εγγράφει στην παιδική ταυτό-
τητα ειδικά χαρακτηριστικά όπως η διάκριση του παιδιού στον χώρο και στον χρόνο ως 
ο διαφορετικός «Άλλος», την εγγύτητά του στη φύση, αθωότητα, άγνοια, ευτυχία, τρω-
τότητα και συνεπώς την πλήρη εξάρτησή του από τους ενήλικες. (Buckingham, 2000· 
Cannella & Kincheloe, 2002· James & Prout, 1990· Jordanova, 1989). Οι λόγοι-πεποιθή-
σεις είναι ενσωµατωµένοι στις γλωσσικές και οπτικές αναπαραστάσεις. Εικόνες κάθε εί-
δους δείχνουν χαµογελαστά παιδιά στο ύπαιθρο µε παιχνίδια (συχνά παλιάς τεχνολογίας), 
µε µικρά κατοικίδια ζώα. Αναπαριστώνται σε πλήρη αρµονία µε τη φύση, τον εαυτό και 
τα άλλα παιδιά. Απεικονίζονται µε ενδυµασίες παλιάς εποχής ή ειδικά κοστούµια όπως 
νεραϊδών, αγγέλων, ερωτιδέων (Higonnet, 1998· Holland, 2004). Αυτές οι οπτικές ανα-
παραστάσεις οδηγούν σε εννοιολογήσεις περί αθώων, αγνών, ανώριµων, χαριτωµένων, 
µικρών παιδιών. Εστιάζουν στο φυσικό, άχρονο του παιδιού και οπτικοποιούν το «ροµα-
ντικό παιδί» του Jean-Jacques Rousseau (Higonnet, 1998· Holland, 2004). 

Οι κυρίαρχες οπτικές αναπαραστάσεις παιδιών στον οπτικό πολιτισµό κάθε εποχής 
συνεισφέρουν στον λόγο περί παιδικής ηλικίας, λειτουργούν ως µοτίβα προσδοκιών 
τα οποία ενήλικες και παιδιά αποδέχονται και επαναχρησιµοποιούν (Benton, 1996· 
Cunningham, 1995· Higonnet, 1998· Holland, 2004). 
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Η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας δεν θεωρεί τα παιδιά παθητικούς αποδέκτες. 
Αποδέχεται τον ενεργό τους ρόλο ως ερµηνευτών και διαπραγµατευτών των νοηµάτων 
στις κοινωνίες που ζουν. Μελετά τις αντιλήψεις των παιδιών και διερευνά τις απόψεις 
τους (Buckingham, 2000· Corsaro, 1997).

Η έρευνα

Δείγµα αποτέλεσαν 112 µαθητές και µαθήτριες της Στ’ τάξης πέντε δηµοτικών σχολείων 
αστικής περιοχής. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα ήταν:
Α) Οι µαθητές/τριες σηµασιοδοτούν (αναγνωρίζουν τη σηµασία στην επικοινωνία 

µηνύµατος) οπτικούς κώδικες της αναπαραστατικής (χώρος, ηλικία προσώπων, δράση, 
είδος ενδυμασίας, χρώμα ενδυμασίας) και της διαπροσωπικής διάστασης (βλέμμα μορ-
φών-θεατή, απόσταση, οπτική γωνία λήψης) σε εικόνες µε οπτικές αναπαραστάσεις της 
παιδικής ηλικίας;

Β) Ποια νοήµατα αποδίδουν στους παραπάνω οπτικούς κώδικες;
Διερευνήθηκαν οι αποκρίσεις τους σε µια οπτική αναπαράσταση παιδιών µε τη χρήση 

ανώνυµου ερωτηµατολογίου. Προβήκαµε σε ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου και κριτι-
κή ανάλυση λόγου. 

Επιλέχτηκε µια έντυπη διαφήµιση (Εικόνα 1) που αναπαριστά τον κυρίαρχο κοινωνικό 
λόγο περί παιδικής ηλικίας µε χαρακτηριστικά όπως παιχνίδι, επαφή µε τη φύση, αρµο-
νικές σχέσεις, οικιακό περιβάλλον, νοσταλγία. Παρουσιάζει µέτριο βαθµό ανοιχτότητας 
(openness) (κυριαρχία εικόνας, πολύ σύντοµο λεκτικό κείµενο-σλόγκαν, παρουσίαση 
αποσπάσµατος ιστορίας) (Ketelaar, van Gisbergen, & Beentjes, 2012). 

Στη διαφήµιση τα παιδιά αποτελούν την πηγή (source) για την πολυτροπική µεταφο-
ρά1 µε στόχο (target) τη µαρµελάδα: Η-ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ-ΕΙΝΑΙ-ΑΓΝΗ-(ΟΠΩΣ-ΤΑ)-ΠΑΙΔΙΑ 
(Forceville, 2007). Για αγκύρωση της σύνδεσης αγνότητας µε το «φυσικό» των παιδιών, 
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Εικόνα 1. Διαφήµιση (Πηγή: Παιδί και Νέοι Γονείς, Νοέµβριος 2010) 



απεικονίζονται ωµές φράουλες και υπάρχει οµοιοχρωµία ενδυµασίας παιδιών-µαρµε-
λάδας. Αξιοποιούνται αναπαραστατικοί κώδικες όπως ο οικιακός χώρος παρελθούσης 
εποχής, η παιγνιώδης, χαρούµενη δράση και διαπροσωπικοί όπως απουσία βλεµµατικής 
επαφής (θεατές-αόρατοι επόπτες), µετρίως µακρινή απόσταση (χρονική απόσταση θεα-
τών), οριζόντια οπτική γωνία (ισότιµη εµπλοκή). Το σλόγκαν («Η αγαπηµένη γεύση του 
παλιού καλού καιρού») κατευθύνει στην επιδιωκόµενη νοηµατοδότηση περί γευστικών 
προτιµήσεων και ονειρικής, αλλά παρελθούσης παιδικής ζωής. 

Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε εννέα ερωτήσεις. Αντιστοιχούσαν σε πέντε αφηγη-
µατικούς κώδικες (χώρος, ηλικία προσώπων, δράση, είδος ενδυμασίας, χρώμα ενδυμα-
σίας), τρεις διαπροσωπικούς (βλέμμα μορφών, απόσταση, οπτική γωνία λήψης) και στην 
πολυτροπικότητα (σχέση κειµένου-εικόνας). Κάθε ερώτηση συνοδεύονταν από κλειστή 
και ανοιχτή ερώτηση. Για παράδειγµα: «Από ποια απόσταση βλέπουµε τα παιδιά; Έχει 
σηµασία αυτή η απόσταση για το νόηµα που θέλει να δείξει η εικόνα; Ναι/ Όχι, Αν ναι, τι;». 

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκε µεγάλη διαφορά στις σηµασιοδοτήσεις αναπαραστατικών /διαπροσωπι-
κών κωδίκων υπέρ των αναπαραστατικών (Γράφηµα 1). Ανάµεσα στους αναπαραστατι-
κούς η ηλικία, το χρώμα ενδυμασίας, η δράση συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά σε αντίθεση 
µε τον χώρο και το είδος ενδυμασίας. Οι διαπροσωπικοί κώδικες δεν σηµασιοδοτήθηκαν 
από τη συντριπτική πλειονότητα, συγκέντρωσαν παρόµοια χαµηλά ποσοστά και οι τρεις 
κώδικες. Μικρό προβάδισµα παρουσιάζει αυτός του βλέμματος µορφών-θεατών. Το ήµι-
συ του δείγµατος (55,35%) αντελήφθηκε την πολυτροπική φύση του µηνύµατος της ει-
κόνας απαντώντας θετικά στην ερώτηση για τη σχέση κειµένου-εικόνας.

Στη νοηµατοδότηση των κωδίκων παρουσιάστηκε ποικιλία νοηµάτων. Σε αυτή των 
αναπαραστατικών κωδίκων συµπεριελήφθησαν στοιχεία του κυρίαρχου λόγου περί 
παιδικών χαρακτηριστικών (γευστικές προτιµήσεις, παιγνιώδης δράση, αγνότητα), κοι-
νωνικές συµβάσεις (ενδυµασία φύλων), γνώσεις γραµµατισµού των µέσων, διεκδίκηση 
δικαιωµάτων. Ειδικότερα: 

Χώρος: Οι µαθητές/τριες εστίασαν κυρίως στο σπίτι ως πεδίο παιδικής δράσης «τα 
παιδιά δεν βγαίνουν έξω», «σχεδόν όλα τα παιδιά στο σπίτι παίζουν») ή στα συναισθήµατα 
εκ της δράσεως («ακόµα και µέσα στο σπίτι µπορείς να περάσεις καλά»). Οκτώ περιπτώ-
σεις συνέδεσαν τον οικιακό χώρο µε το προϊόν («σπιτική µαρµελάδα»), ή µε ιδέες όπως 
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Γράφημα 1. Σηµασιοδότηση ανα-
παραστατικών και διαπροσωπικών 
κωδίκων



ασφάλεια («είναι πιο προφυλαγµένα»). Το ήµισυ του δείγµατος γενίκευσε τα νοήµατα στο 
σύνολο των παιδιών χρησιµοποιώντας πρώτο πληθυντικό («παίζουµε παντού»), δεύτερο 
ενικό πρόσωπο («όπου βρίσκεσαι»), ποσοτικό προσδιορισµό («όλα τα παιδιά»). Τρεις πε-
ριπτώσεις χρησιµοποίησαν αντιθετικά διώνυµα επιχειρηµατολογώντας για την επιλογή 
της δράσης σε εσωτερικό χώρο («ζούνε µέσα στο σπίτι και όχι στους δρόµους»). 

Δράση: Οι µαθητές/τριες νοηµατοδότησαν κυρίως βάσει θετικών συναισθηµάτων που 
δηµιουργεί το παιχνίδι, ως σηµαίνον της παιδικής ηλικίας («θέλει να δείξει την παιδική ηλι-
κία σαν να είναι παιχνίδι»), το δικαίωµα στο παίζειν («τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο παιχνί-
δι»). Οι 37,28% γενίκευσαν το νόηµα αναφερόµενοι ρητώς στο δικαίωµα του παίζειν ή του 
χαίρεσθαι χρησιµοποιώντας τον όρο «δικαίωµα», το απρόσωπο ρήµα «πρέπει», προσδιο-
ρισµούς («όλα τα παιδιά», «συνήθως παίζουν συνεχώς»), ονοµατικές φράσεις («η παιδική 
ηλικία σαν ένα παιχνίδι»), ρηµατικές («το παιχνίδι είναι το νόηµα αυτής της ηλικίας»). 

Ηλικία: Οι νοηµατοδοτήσεις αντιστοιχούν σε τρεις κατηγορίες: γευστικές προτιµή-
σεις παιδιών-αρέσκεια κατανάλωσης µαρµελάδας (41,47%), ποιοτικά χαρακτηριστικά 
παιδιών (39,02%), επίτευξη των επικοινωνιακών σκοπών των διαφηµίσεων (19,51%).  
Στη δεύτερη κατηγορία συµπεριελήφθησαν δηλώσεις για χαρακτηριστικά αγνότητας, 
γλυκύτητας («αγνή όπως τα παιδιά»), οµορφιάς, ενέργειας (σύγκριση παιδιών/ενηλί-
κων). Η τρίτη κατηγορία συµπεριλάµβανε στοιχεία περί τεχνικών όπως πρόθεση προ-
σέλκυσης ή πειθούς («η διαφήµιση γίνεται πιο ζωντανή», «ο κόσµος χαίρεται να βλέπει 
παιδιά»), οµάδα κοινού («είναι για τα παιδιά, όχι για τους µεγάλους», «συστήνει τη µαρµε-
λάδα στους γονείς για τα παιδιά τους»). Τη µεταφορά περί αγνότητας αναγνώρισαν ελάχι-
στοι/ες κυρίως όσοι/ες νοηµατοδότησαν βάσει χαρακτηριστικών αγνότητας, γλυκύτητας. 
Τέσσερις περιπτώσεις δηµιούργησαν πρωτότυπες µεταφορές βάσει χαρακτηριστικών, 
όπως σκανταλιά («η µαρµελάδα είναι µια σκανταλιά, τα παιδιά έχουν την αίσθηση της 
σκανταλιάς»), αντιστοίχιση παιδιών-άνοιξης, σύγκριση ζωής-υφής µαρµελάδας-παιδιών 
(«όπως η µαρµελάδα είναι σαν ζελέ, έτσι είναι η ζωή των παιδιών»). 

Είδος ενδυμασίας: Όσοι/ες νοηµατοδότησαν (18,75%) αναφέρθηκαν κυρίως στις λει-
τουργικές ανάγκες λόγω καιρικών συνθηκών («άνοιξη», «καλοκαίρι»), ελάχιστοι στην 
οικονοµική κατάσταση («εύπορη οικογένεια», «φτωχά») ή στο φύλο. Γενίκευσαν χρησι-
µοποιώντας ονοµατικές φράσεις («διαφορά φύλου»), επιρρηµατικό προσδιορισµό («ντύ-
νονται σωστά ανάλογα µε το φύλο τους»).

Χρώμα ενδυμασίας: Οι µαθητές/τριες εστίασαν στο χρώµα του προϊόντος (60,87%) 
(«ταιριάζουν µε µαρµελάδα») ή στον συµβολισµό χαράς (30,43%). Μεµονωµένες περιπτώ-

337Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Γράφημα 2. Νοηµατοδοτήσεις του 
κώδικα “ηλικία”.



σεις συνέδεσαν µε χαρακτηριστικά παιδιών («ζωηρά και ζωντανά όπως το χρώµα της φρά-
ουλας»), χρωµατικές προτιµήσεις («το αγαπηµένο τους»), επικαιρότητα («είναι Πάσχα»). 
Ελάχιστοι/ες εξήγησαν ρητώς την τεχνική περί οµοιοχρωµίας προϊόντος-ενδυµασίας.

Οι νοηµατοδοτήσεις των διαπροσωπικών κωδίκων αφορούσαν στη θέαση χώρου-α-
ντικειµένων χώρου. Ειδικότερα:

Βλέμμα μορφών-θεατών: Οι µαθητές/τριες προσέδωσαν κυρίως αφηγηµατική σηµασία 
στην απουσία βλεµµατικής επαφής, καθώς θεώρησαν ότι «είναι απορροφηµένα στο παιχνίδι 
τους» ή ότι δρουν µε φυσικό τρόπο ως µη εποπτευόµενα («σαν να µην κάνουν διαφήµιση»). 

Απόσταση: Η πλειονότητα του δείγµατος (71,42%) ανεγνώρισε κάποιο µέτρο στην 
απόσταση θεατών-απεικονιζόµενων µορφών. Οι εκτιµήσεις κυµάνθηκαν από το πολύ 
κοντά, κοντά, µέτρια, ως µακριά. Παρουσιάστηκε τάση εκτίµησης της απόστασης ως 
κοντινής έναντι του ορθού µετρίως µακρινή (Γράφηµα 2). Οι εννοιολογικές κατηγορίες 
αφορούσαν σε αφηγηµατικά στοιχεία όπως τη δυνατότητα θέασης λεπτοµερειών, του 
συνολικού οπτικού πεδίου, των συναισθηµάτων των προσώπων.

Οπτική γωνία λήψης: Ποσοστό 52,67% δεν αναγνώρισε την έννοια γωνία λήψης-θέ-
ασης. Από όσους/ες αναγνώρισαν, οι περισσότεροι/ες εκτίµησαν ορθώς, ενώ πολλοί/ες 
την εκτίµησαν λανθασµένα ως πλάγια (Γράφηµα 3). Παρατηρήθηκαν οι ίδιες εννοιολογι-
κές κατηγορίες µε την απόσταση λήψης. 

Πολυτροπικότητα: Από όσους/ες επέτυχαν να αναγνωρίσουν την πολυτροπική φύση 
του µηνύµατος η πλειονότητα (80,65%) εστίασε στις έννοιες «ποιότητα-γεύση», «παρελ-
θόν» και το 19,35% στη λειτουργία ή στους σκοπούς του κειµένου.

Το 32% νοηµατοδότησε βάσει της έννοιας «ποιότητα-γεύση µαρµελάδας» (Γράφηµα 5). 
Αναφέρθηκαν σε «γευστική», «βιολογική», αλλά δεν επεκτάθηκαν περισσότερο. Μεµο-
νωµένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στα πρόσωπα παραγωγής στο παρελθόν («είναι σπι-
τική, διότι παλιά οι γυναίκες έφτιαχναν µόνες τους τις µαρµελάδες»), στην παιδική ηλικία 
(«είναι γλυκιά όπως η παλιά παιδική ζωή») και στο µήνυµα περί διαχρονικότητας του 
προϊόντος («όπως και παλιά έτσι και τώρα απολαµβάνουµε την ίδια µαρµελάδα»).
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Γράφημα 3. Εκτίµηση του µέτρου της 
απόστασης λήψης.

Γράφημα 4. Αναγνώριση του είδους 
της γωνίας λήψης.



Το 62% ερµήνευσε το εκφώνηµα «παλιού καιρού» βάσει εννοιολογικών µονάδων δια-
φορετικών της ποιότητας προϊόντος. Οι εννοιολογικές µονάδες ήταν: (α) παλαιότητα φωτο-
γραφίας, (β) παλαιότητα µάρκας, (γ) σύγκριση σύγχρονης ζωής µε παρελθόν («παλιά έπαι-
ζαν, τώρα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγµατα», «παλιά έπαιζαν ελεύθερα στους δρόµους», 
«παλιά τρώγανε σπιτικά, τώρα έχουν αλλάξει»), (δ) διαχρονική διατροφική συνήθεια παι-
διών («πάντα τα παιδιά έτρωγαν µαρµελάδα»), (ε) αναµνήσεις ενηλίκων («θυµίζει τα παλιά 
χρόνια», «οι ενήλικες και οι ηλικιωµένοι ψάχνουν τρόπους να θυµηθούν τα παλιά»), (στ) 
παλαιότητα σπιτιού («το σπίτι είναι παλιό και γι’ αυτό έχει µπει η φράση»).

Το 19,35% εστίασε στη λειτουργία ή στο σκοπό της διαφήµισης («είναι το σλόγκαν για να 
πείσουν»). Δεν ερµήνευσαν το περιεχόµενο του κειµένου ούτε συνέδεσαν µε οπτικά στοιχεία. 

Συζήτηση

Σημασιοδότηση κωδίκων
Η πλειονότητα του δείγµατος σηµασιοδότησε κώδικες της αναπαραστατικής διάστασης 
σε αντίθεση µε της διαπροσωπικής. Σύµφωνα µε την Housen (2001), καθώς οι αναπαρα-
στατικοί κώδικες επικοινωνούν αφηγηµατικά στοιχεία, τους επιλέγουν άτοµα του χαµη-
λότερου σταδίου αισθητικής απόκρισης και αφηγούνται την ιστορία. 

Η διαφορά στη σηµασιοδότηση µεταξύ αναπαραστατικών και διαπροσωπικών κωδίκων 
πιθανόν οφείλεται στο είδος του διαφηµιζόµενου προϊόντος που χαρακτηρίζεται παιδικό. Οι 
µαθητές/τριες σηµασιοδότησαν την ηλικία και τη δράση επειδή αποτελούν βασικούς κώ-
δικες οπτικής αναπαράστασης του λόγου περί παιδικής ηλικίας (James & James, 2008). 

Το χρώμα σηµασιοδοτήθηκε σε υψηλό ποσοστό διότι σύµφωνα µε τους Brand, (2007), 
Livingstone και Helsper, (2006) προσελκύει τα παιδιά. Η περιορισµένη σηµασιοδότηση χώρου 
και είδους ενδυμασίας υποδεικνύει ότι δεν έγιναν αντιληπτοί ως σηµαίνοντα, εκλαµβανόµενοι 
ως ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε τη δράση και το χρώμα (Φακίδου & Μαγουλιώτης, 2014). 

Η µειωµένη σηµασιοδότηση των διαπροσωπικών κωδίκων οφείλεται στη λειτουρ-
γία τους που αφορά σχέσεις θεατή-µορφών, απαιτεί γνώσεις γραµµατισµού των µέ-
σων (media literacy) που προϋποθέτουν συστηµατική διδασκαλία σύµφωνα µε τους 
Buckingham, (2004) και Unsworth, (2001). 

Η σηµασιοδότηση της πολυτροπικής φύσης του µηνύµατος ήταν προβληµατική. Δεν 
αξιοποίησαν το κείµενο αυθορµήτως κατά την ελεύθερη απόκριση στην εικόνα (Φακίδου 
& Μαγουλιώτης, 2014) εκτός µιας µαθήτριας που συνυπολόγισε αυτοβούλως το σλόγκαν, 
υποδεικνύοντας σύµφωνα µε τον Serafini, (2012) ότι πλοηγήθηκε (navigated) µεταξύ των 
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διαφορετικών σηµειωτικών συστηµάτων. Μόνο το ήµισυ του δείγµατος ανεγνώρισε τη 
σχέση κειµένου-εικόνας όταν ζητήθηκε. Πιθανόν η στιλιστική δοµή της διαφήµισης (κυρι-
αρχία εικόνας) επηρέασε την απόκρισή τους (Ketelaar, van Gisbergen, & Beentjes, 2012) 

Νοηματοδότηση κωδίκων
Α) Αναπαραστατικοί κώδικες: Γενικά, η νοηµατοδότηση αντιστοιχεί στο αφηγηµατικό 
στάδιο σύµφωνα µε τα στάδια αισθητικής απόκρισης της Housen (2001). 

Ειδικότερα, αν και κάποιοι/ες δηµιούργησαν δικές τους µεταφορές για την ηλικία βά-
σει του λόγου περί παιδιών, λίγοι/ες ερµήνευσαν την οπτική µεταφορά περί αγνότητας, 
υποδεικνύοντας τη δυσκολία στην κατανόησή της ή την απουσία γνώσης της συγκε-
κριµένης εννοιολογικής µεταφοράς. Φαίνεται ότι έχοντας εσωτερικεύσει τον λόγο περί 
παιδιών νοηµατοδότησαν αποδίδοντας στα παιδιά µια συλλογική ταυτότητα (Cannella & 
Kincheloe, 2002) η οποία προέρχεται από τον λόγο περί αγνότητας, παιδικής κουλτού-
ρας-παιδικές τροφές παραβλέποντας ότι η κατανάλωση γλυκών δεν περιορίζεται ούτε 
αποτελεί παιδικό προνόµιο (Holland, 2004· James & Prout, 1990). 

Λίγοι/ες επέδειξαν δεξιότητες γραµµατισµού των µέσων αναφερόµενοι/ες στους επι-
κοινωνιακούς σκοπούς της εικόνας και στις τεχνικές προσέλκυσης κοινού (Brand, 2007). 
Ελάχιστοι/ες αναφέρθηκαν στην οµάδα κοινού λόγω απουσίας συστηµατικής διδασκαλί-
ας (Babalioutas & Papadopoulou, 2007) ή λόγω της στιλιστικής δοµής της διαφήµισης 
(Fox, 1995) και της µη συσχέτισης εικόνας-κειµένου. 

Η αναγνώριση του συµβολισµού του κόκκινου χρώµατος φαίνεται ότι επιτεύχθηκε βά-
σει των εµπειριών τους (Burkitt, Barett, & Davis, 2003) και της αντίστοιχης διδασκαλίας στα 
Εικαστικά (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002). Αναγνώρισαν την τεχνική περί οµοιοχρωµίας προϊόντος-προ-
σώπων, αλλά δεν αντελήφθησαν ότι προσδίδει συµβολική αξία στο προϊόν (Kress & van 
Leeuwen, 2002) λόγω ηλικίας (Livingstone & Helsper, 2004).

Η νοηµατοδότηση του κώδικα δράση φαίνεται ότι βασίστηκε σε βιώµατα (Freedman, 
2003) και στον λόγο περί παιγνιώδους παιδικής ηλικίας (Holland, 2004). Αναγνώρισαν δι-
καιώµατα (του παίζειν) αποδίδοντας στα παιδιά τον ρόλο του συντελεστή της κοινωνικής 
δοµής, συµµετεχόντων στις λειτουργίες της κοινωνίας (Μακρυνιώτη, 2003· Μουσούρου, 
2005). Το στοιχείο υποδεικνύει τον ενεργό ρόλο των παιδιών στην ερµηνεία των κοινω-
νικών κόσµων (Buckingham, 2000· Corsaro, 1997).

Οι µαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν να νοηµατοδοτήσουν χωριστά τον χώρο από τη 
δράση. Τη διάκριση χώρου/δράσης κατόρθωσαν όσοι/ες χρησιµοποίησαν αντιθετικά 
διώνυµα υποδεικνύοντας τον βοηθητικό ρόλο των διωνύµων στην ερµηνεία (Addison, 
& Burgess, 2004). Επέδειξαν το σπίτι ως πεδίο δράσης και γενίκευσαν τη δράση στο 
σύνολο των παιδιών εκφράζοντας την εσωτερικευµένη συλλογική αναπαράσταση περί 
παιγνιδιού (Cannella & Kincheloe, 2002). Θεωρώντας το σπίτι είτε φυσική επιλογή σε 
αντίθεση µε το δηµόσιο χώρο ή ασφαλή χώρο δράσης, οικειοποιήθηκαν τον λόγο περί 
συσχέτισης παιδιών-οικιακού περιβάλλοντος (Holland, 2004· Mavor, 2002). 
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Οι νοηµατοδοτήσεις του κώδικα είδος ενδυμασίας αφορούσαν κυρίως τις λειτουργι-
κές ανάγκες, όχι την έκφραση ιδεών παραµένοντας στο αφηγηµατικό επίπεδο απόκρισης 
(Housen, 2001). Ελάχιστοι/ες διαφοροποιήθηκαν συνδέοντάς την µε τον ενδυµατολογικό 
κώδικα του φύλου υποδεικνύοντας ότι διαθέτουν επίγνωση των στερεοτύπων του φύ-
λου (Turner, 1998· Skelton & Hall, 2001) και των κοινωνικών αντιλήψεων των ενδυµα-
τολογικών επιλογών (Kaiser 1990). 

Β) Διαπροσωπικοί κώδικες: Η εύκολη αναγνώριση από πολλούς/ές µαθητές/τριες 
κάποιου µέτρου στην απόσταση, ακόµη και αν δεν ήταν ορθό, υποδεικνύει ότι διαθέ-
τουν το βασικό γνωστικό σχήµα µέσω των βιωµάτων τους σύµφωνα µε τον Buckingham 
(2004). Η µειωµένη αναγνώριση της γωνίας λήψης υποδεικνύει δυσχέρεια είτε στην κα-
τανόηση της έννοιας είτε στην αναγνώρισή της στην εικόνα. 

Ο όρος θέση αντί γωνία που χρησιµοποιήθηκε στο ερωτηµατολόγιο αποδείχτηκε 
βοηθητικός, καθώς οι περισσότεροι/ες από όσους/ες αναγνώρισαν την οπτική γωνία, 
εκτίµησαν ορθώς. Οι ελάχιστες δηλωθείσες νοηµατοδοτήσεις αντιστοιχούν στο αφη-
γηµατικό επίπεδο απόκρισης (Housen, 2001). Καθώς ταύτισαν τους δυο κώδικες από-
στασης και γωνίας λήψης, δεν αντελήφθησαν ότι επικοινωνούν διαφορετικά µηνύµατα. 
Συνέδεσαν την κοντινή απόσταση µε θέαση λεπτοµερειών, τη µακρινή µε θέαση συνο-
λικού πεδίου επηρεασµένοι/ες σύµφωνα µε τον Buckingham, (2004) από τα βιώµατα. 
Οι µαθητές/τριες περιορίστηκαν στη σχέση µεταξύ δρώντων προσώπων-φωτογράφου 
και δεν προσέδωσαν ενεργητική στάση στους θεατές, ώστε να θεωρήσουν ότι παρα-
τηρούν τα απεικονιζόµενα πρόσωπα εν αγνοία τους. Ωστόσο, αντελήφθησαν την απε-
µπλοκή προσώπων–φωτογράφου, υποδεικνύοντας ότι προσεγγίζουν διαισθητικά το 
διαπροσωπικό επίπεδο.

Γ) Πολυτροπικό µήνυµα: Αξιοποιήθηκε κάθε όρος του σλόγκαν, αλλά όχι αθροιστικά. 
Τοιουτοτρόπως το µήνυµα δεν προσεγγίστηκε πλήρως. Η έννοια παρελθόν σε σύγκρι-
ση µε την ποιότητα του προϊόντος ενεργοποίησε πλήθος ερµηνειών πιθανόν λόγω των 
βιωµάτων/ενδιαφερόντων. Οι µαθητές/τριες συσχέτισαν το επίθετο «παλιού» µε διά-
φορα ουσιαστικά (φωτογραφία, µάρκα προϊόντος, διατροφικές συνήθειες, αναµνήσεις), 
αλλά κάποιες ερµηνείες δεν υποστηρίζονταν από τα στοιχεία της εικόνας (Serafini, 2012· 
Walsh, 2003). Η αξιοποίηση αντιθετικού διωνύµου (παλιά/τώρα) υποβοήθησε τη δηµι-
ουργία ποικιλίας ερµηνειών (Addison, & Burgess, 2004). 

Αρκετοί/ες συµπορεύτηκαν µε την επιδιωκόµενη ερµηνεία περί υψηλής ποιότητας 
του προϊόντος, όχι όµως µε τη νοσταλγική ενατένιση της παιδικής ηλικίας. Φαίνεται ότι 
έχοντας εσωτερικεύσει την ιδέα των ενηλίκων περί ποιοτικότερου παρελθόντος σε σύ-
γκριση µε το παρόν, κάποιοι/ες επέδειξαν νοσταλγική στάση προς ένα παρελθόν που 
όµως δεν βίωσαν (Duncum, 2002). 

Τα κριτικά σχόλια ελάχιστων µαθητών/τριών για αλλαγές στην καθηµερινότητα των 
παιδιών (ελεύθερος χρόνος, χώρος παιχνιδιού) υποδεικνύουν τη διαπραγµατευτική 
θέση που κατέλαβαν στο µήνυµα (Hall, 1997). 
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Όσοι/ες αναφέρθηκαν στο ρόλο και στο σκοπό του κειµένου επέδειξαν κριτική στάση, 
αλλά ίσως επηρεάστηκαν από τη συνθήκη επικοινωνίας. Πιθανόν απάντησαν σύµφωνα µε 
όσα θεωρούσαν ότι επιθυµούσε η ενήλικη-ερευνήτρια-δασκάλα να απαντήσουν οι µαθη-
τές/τριες όπως σηµειώνει ο Buckingham (2000) σε τέτοιες περιστάσεις επικοινωνίας.

Συμπεράσματα

Η σηµασιοδότηση των οπτικών κωδίκων για την επικοινωνία µηνύµατος περί παιδικής 
ηλικίας από τους µαθητές/τριες Στ΄ τάξης του δείγµατος διαφοροποιείται αναλόγως του 
είδους µεταλειτουργίας και του κάθε κώδικα χωριστά, υποδεικνύοντας επίπεδα δυσκο-
λίας στην αναγνώριση και κατανόησή τους ως κώδικες επικοινωνίας. Η σηµασιοδότηση 
των αναπαραστατικών κωδίκων κυριαρχεί σε σύγκριση µε τους διαπροσωπικούς. Μετα-
ξύ των αναπαραστατικών σηµασιοδοτούνται ευκολότερα η ηλικία, το χρώμα ενδυμασίας 
και η δράση σε σύγκριση µε τον χώρο και το είδος ενδυμασίας. Και οι τρεις διαπροσωπικοί 
σηµασιοδοτούνται σε χαµηλό βαθµό.

Οι µαθητές/τριες δεν αναγνωρίζουν αυτοβούλως την πολυτροπική φύση του µηνύ-
µατος, αλλά όταν ερωτηθούν, το ήµισυ αυτών αντιλαµβάνεται και δηλώνει τη σχέση ει-
κόνας-σλόγκαν.

Η νοηµατοδότηση για όλους τους κώδικες αντιστοιχεί-περιορίζεται στο αφηγηµατικό 
επίπεδο αισθητικής απόκρισης. 

Η νοηµατοδότηση των αναπαραστατικών κωδίκων ποικίλει σε αριθµό νοηµάτων. 
Πηγές νοηµάτων της αναπαραστατικής διάστασης φαίνεται ότι αποτελούν η εµπειρικοβι-
ωµατική γνώση, οι γνώσεις γραµµατισµού των µέσων (σκοπός, ρητορικές τεχνικές δια-
φηµίσεων) και θετικού συµβολισµού του κόκκινου, οι ιδέες του κυρίαρχου λόγου περί 
αγνής, παιγνιώδους παιδικής ηλικίας που δοµούν τη συλλογική ταυτότητα των παιδιών, 
οι κοινωνικές συµβάσεις περί ενδυµασίας φύλων. Η στάση τους κατά την ανάγνωση της 
εικόνας χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχη (αποδέχονται τις ιδέες που επικοινωνεί). Ωστόσο, 
µονοψήφιο ποσοστό κατέλαβε διαπραγµατευτική θέση αναφερόµενοι/ες σε δικαιώµατα 
ή στις αλλαγές στην καθηµερινότητα των παιδιών σύγχρονης/παλιάς εποχής. 

Η νοηµατοδότηση των διαπροσωπικών κωδίκων περιορίζεται στην εµπειρικοβιωµα-
τική γνώση περί πλήθους πληροφοριών βάσει της απόστασης θεατή-θεώµενου, στην 
ταύτιση των εννοιών απόστασης και γωνίας λήψης. Η νοηµατοδότηση του κώδικα βλέμμα 
δίνει ενδείξεις διαισθητικής κατανόησης από τα άτοµα του δείγµατος. 

Κατά τη νοηµατοδότηση του κειµένου-σλόγκαν της διαφήµισης, η πλειονότητα δεν το 
αξιοποιεί αθροιστικά, αλλά εστιάζει σε µια από τις έννοιες της φράσης αυτή που παρέχει 
δυνατότητα πολλών νοηµατοδοτήσεων. Η πλειονότητα δηµιουργεί ερµηνείες άσχετες ή 
περιορισµένες (δεν καλύπτουν όλο το νοηµατικό εύρος) συγκριτικά µε το µήνυµα της 
εικόνας. Δεξιότητες γραµµατισµού των µέσων επιδεικνύει µικρό ποσοστό των µαθητών/
τριων του δείγµατος. Τις νοηµατοδοτήσεις πιθανόν επηρεάζει η ανοιχτότητα της διαφήµι-
σης. Η αξιοποίηση αντιθετικών διωνύµων βοηθά στη νοηµατοδότηση. 
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Περιορισμοί έρευνας

Στους περιορισµούς συµπεριλαµβάνονται ο αριθµός των εικόνων, το είδος των οπτικών 
αναπαραστάσεων και των αναπαριστώµενων κοινωνικών λόγων περί παιδικής ηλικίας2.

Υποσημειώσεις
*.  Το άρθρο δηµοσιοποιεί µικρό τµήµα της δεύτερης φάσης έρευνας διδακτορικής διατριβής.
1.  Οι διαφηµίσεις χαρακτηρίζονται ως πολυτροπικές µεταφορές (Forceville, 2007). 
2.  Για τους δυο τελευταίους περιορισµούς βλ. Fakidou and Magouliotis (2012).
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Keywords 
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Abstract
The aim of the present study is to investigate the ways in which the students of prima-
ry education (a) coarticulate image/text relations for the construction of intermodal 
meanings, (b) configure/orchestrate the intersemiotic synergies involved in mean-
ing-making, and (c) implement a common language for designing and assessing the 
meanings created through the coarticulation of multiple semiotic modes. For this pur-
pose, multimodal texts produced by students of elementary school in the context of 
an experimental teaching intervention were analyzed on the basis of the principles of 
social semiotic theory. The implementation of a social semiotic approach in the anal-
ysis of student texts showed the variety of ways in which students utilize the semiotic 
sources that are available for meaning-making, as they act as designers/creators of 
various, different, open-ended meanings-signs which can be subjected to multiple 
and polysemous interpretations by designing and orchestrating various semiotic mo-
dalities on different levels.
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Εισαγωγή

Η παραδοσιακή παιδαγωγική στις δυτικού τύπου κοινωνίες εδράζεται στην άποψη ότι 
αναπαριστάνουµε και γνωρίζουµε τον κόσµο µέσω της γλώσσας. Ωστόσο, η αυξανόµε-
νη κυριαρχία των εικόνων, µέσω του Διαδικτύου, της χρήσης των υπολογιστών, των 
οπτικών µέσων και της εικονικής πραγµατικότητας, υπογραµµίζει την ανάγκη να δοθεί 
η δέουσα προσοχή στην επίδραση της εικόνας σε έναν δικτυωµένο κόσµο. Η αναγνώ-
ριση, όµως, της δύναµης της εικόνας, σε όλες τις εκφάνσεις της, συνεπάγεται τη θεώ-
ρηση του νοήµατος ως πολυτροπικού (Fleckenstein, Calendrillo & Worley, 2002), υπό 
την έννοια ότι για τη δηµιουργία του απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συν-λειτουργία και 
συν-παρουσία πολλαπλών τροπικοτήτων. Συνέπεια της ενσωµάτωσης πολλαπλών ση-
µειωτικών κωδίκων στην αναπαράσταση του νοήµατος συνιστά το γεγονός ότι τα άτοµα 
στη σηµερινή, αλλά και αυριανή, κοινωνία χρειάζεται πλέον να είναι ικανά όχι µόνο να 
κατανοούν και να παράγουν νοήµατα, αλλά και να έχουν επίγνωση του τρόπου µε τον 
οποίο σκέφτονται για τη δηµιουργία τους σε συγκεκριµένα πλαίσια, σε ένα µετα-επίπεδο, 
όπως ένα πολύπλοκο σύστηµα συσχετιζόµενων επιλογών (Gee, 2003). 

Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική αναπαράσταση του νοήματος

Η σηµειωτική εκλαµβάνει το σηµείο ως βασική µονάδα του νοήµατος, το οποίο συνιστά 
το συνδυασµό µιας ορισµένης µορφής (σηµαίνον) µε µια σηµασία (σηµαινόµενο). Στην 
κοινωνική σηµειωτική η σχέση µεταξύ µορφής και σηµασίας δεν είναι ποτέ αυθαίρετη, 
αλλά κινητοποιείται πάντοτε από τα ενδιαφέροντα του δηµιουργού του σηµείου προκει-
µένου να βρει την πιο κατάλληλη µορφή για την έκφραση του νοήµατος το οποίο επιθυ-
µεί να επικοινωνήσει. Η υπόθεση για τον εµπρόθετο χαρακτήρα της σχέσης µεταξύ µορ-
φής και σηµασίας είναι κρίσιµη, εάν κάποιος θέλει να αναπτύξει µια θεωρία του νοήµατος 
στην οποία τα άτοµα είναι πραγµατικοί δηµιουργοί (νοήµατος) και όχι απλώς διαχειριστές 
υπαρχουσών συµβάσεων (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). 

Η πολυτροπική κοινωνική σηµειωτική προσέγγιση δανείζεται στοιχεία από τη Συ-
στηµική Λειτουργική Γλωσσολογία (ΣΛΓ) του Michael Halliday και των συνεργατών του 
(Halliday, 1973, 1978, Halliday & Hasan, 1976, 1985, Halliday & Matthiessen, 2004, Martin, 
1992, Martin & Rose, 2003), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στις λεκτικές αλληλεπιδράσεις 
µας µε τους άλλους έχουµε στη διάθεσή µας ένα ρεπερτόριο σηµειωτικών επιλογών οι 
οποίες πραγµατώνονται µέσω ενός ρεπερτορίου σηµασιολογικών επιλογών. Τα στοιχεία 
του σηµασιολογικού συστήµατος της γλώσσας διαφοροποιούνται, έτσι ώστε να απηχούν 
την κοινωνική λειτουργία του εκφωνήµατος ως αναπαράσταση, διάδραση και µήνυµα, 
και πραγµατώνονται µέσω του λεξικο-γραµµατικού συστήµατος (Kress, Jewitt, Ogborn &  
Tsatsarelis, 2001). 

Υπό αυτό το πρίσµα, η πολυτροπική κοινωνική σηµειωτική προσέγγιση εκκινεί από 
τη θέση ότι η οπτική επικοινωνία, και κατ’ επέκταση κάθε τρόπος επικοινωνίας, έχει 
εξελιχθεί µέσω της κοινωνικής της χρήσης σε ένα αρθρωµένο ή εν µέρει αρθρωµένο 
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σηµειωτικό σύστηµα µε τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο έχει εξελιχθεί και η γλώσσα. Κατ’ 
αναλογία, επεκτείνοντας τη θεωρία του Halliday, θεωρείται ότι όλοι οι τρόποι επικοινω-
νίας έχουν αναπτυχθεί ως ένα δίκτυο αλληλένδετων πηγών για τη δηµιουργία σηµείων. 
Οι εναλλακτικές που έχουν στη διάθεσή τους οι δηµιουργοί σηµείων εντός αυτών των 
δικτύων µπορεί να ειδωθούν ως ‘ίχνη’ της λήψης αποφάσεων από πλευράς τους σχε-
τικά µε το τι συνιστά το πιο κατάλληλο και ευλογοφανές σηµαίνον για την έκφραση του 
επιδιωκόµενου νοήµατος σε ένα δεδοµένο πλαίσιο, το οποίο αποτελεί έκφραση του εν-
διαφέροντος των δηµιουργών των σηµείων (Halliday, 1985, Kress, 1997, Kress, Jewitt, 
Ogborn & Tsatsarelis, 2001). 

Η καταδεικτική δυνατότητα της Συστηµικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας να συνει-
σφέρει στην ανάπτυξη µιας πολυτροπικής και διασηµειωτικής θεωρίας στοιχειοθετείται 
µέσα από την υπόθεση ότι οι µορφές όλων των σηµειωτικών συστηµάτων σχετίζονται 
µε τις λειτουργίες της δηµιουργίας νοήµατος τις οποίες υπηρετούν εντός κοινωνικών 
πλαισίων. Σύµφωνα µε τη ΣΛΓ, κάθε σύστηµα επικοινωνίας απαιτείται να είναι σε θέση να 
αναπαριστάνει και να επικοινωνεί το τι συµβαίνει στον κόσµο (ποιος κάνει τι, µε ποιον ή 
σε ποιον και που). Στη γλώσσα, για παράδειγµα, η αναπαραστατική λειτουργία εκφράζει 
την εµπειρία µας για τον κόσµο, όπου οντότητες ενέχονται και συσχετίζονται µέσω δι-
αδικασιών οι οποίες µπορεί να είναι υλικές, λεκτικές, νοητικές ή συσχετιστικές (Kress, 
Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). Με άλλα λόγια, η αναπαραστατική λειτουργία ασχο-
λείται µε την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων ή τη συσχέτιση µεταξύ τους µε βάση 
όρους ταξινόµησης, δοµής ή σηµασίας (Kress & van Leeuwen, 2006). 

Παράλληλα, τα διαπροσωπικά νοήµατα που πραγµατώνονται µέσω κάθε σηµειωτι-
κού τρόπου σε µια επικοινωνιακή πράξη λειτουργούν προκειµένου να εδραιώσουν, να 
διατηρήσουν και να συγκεκριµενοποιήσουν τις σχέσεις µεταξύ µελών ή οµάδων µιας 
κοινότητας µέσω της έκφρασης/προβολής των κοινωνικών διεπιδράσεων τις οποίες 
αναπτύσσουν τα µέλη ή οι οµάδες στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Οι σχέσεις αυτές µπο-
ρεί να αφορούν σε εκφράσεις των αδιάρρηκτων συσχετισµών µεταξύ της (κοινωνικής) 
εξουσίας και γνώσης (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001).

Όσον αφορά στα κειµενικά νοήµατα, πραγµατώνονται µέσω των κειµενικών πηγών 
του κάθε τρόπου, αποδίδοντας σηµασία στα άλλα δύο, δηλαδή τα αναπαραστατικά και 
διαπροσωπικά νοήµατα. (Halliday, 1985: xiii). Οργανώνουν το κείµενο ως ένα συνεκτι-
κό µήνυµα σχετικό µε την περίσταση, παράγοντας µια συνεκτική θεώρηση του κόσµου 
(Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). Παρά το γεγονός ότι τα αναπαραστατικά, δι-
απροσωπικά και κειµενικά νοήµατα συνιστούν διακριτές οντότητες, πάντα ενσωµατώνο-
νται και λειτουργούν ταυτόχρονα στην επικοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, το νόηµα ενός 
κειµένου απορρέει από την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των τριών ειδών νοήµατος. 

Εκκινώντας από την κοινωνική σηµειωτική θεωρία του Halliday (1973, 1985) για τη 
γλώσσα, οι Kress και van Leeuwen (1996/2006) επινοούν ένα µεθοδολογικό εργαλείο, 
µία γραµµατική του οπτικού τρόπου, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για την 
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ανάλυση των εικόνων όσο και για τη µελέτη της διασύνδεσης λεκτικής και εικονιστικής 
επικοινωνίας. Η παρούσα µελέτη υιοθετεί µια πολυτροπική κοινωνική σηµειωτική ανά-
λυση η οποία εδράζεται στην ‘οπτική γραµµατική’ των Kress και van Leeuwen και συνί-
σταται στην εκ παραλλήλου και συνδυαστική ανάλυση των τρόπων και σχέσεων δόµησης 
των νοηµάτων των κειµένων όπως πραγµατώνονται µέσω των τριών µεταλειτουργιών 
–της αναπαραστατικής, της διαπροσωπικής και της κειµενικής– και των νοηµάτων που 
δοµούνται ανάµεσα στις τροπικότητες. 

Ειδικότερα, µέσω της παρούσας εργασίας επιχειρείται να απαντηθούν τα ακόλουθα 
ερωτήµατα: (α) Με ποιους τρόπους οι µαθητές/τριες συναρθρώνουν τις σχέσεις εικόνας/
κειµένου σε διάφορα πολυτροπικά σύνολα και σε διάφορα πλαίσια; (β) Υπάρχει ένα εί-
δος µεταγλώσσας την οποία χρησιµοποιούν οι µαθητές/τριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, 
προκειµένου να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του κάθε συµµετέχοντος σηµειωτικού 
τρόπου στη δηµιουργία νοήµατος σε ένα πολυτροπικό σύνολο καθώς και τις διασηµει-
ωτικές συνέργιες που εµπλέκονται στο σχεδιασµό των κειµένων; (γ) Με ποιους τρόπους 
θα µπορούσε να αξιοποιηθεί µια τέτοια κοινή γλώσσα για την αξιολόγηση των νοηµάτων 
που δηµιουργούνται µε τη συνάρθρωση πολλαπλών σηµειωτικών τρόπων;

Μεθοδολογία

Συμμετέχοντες 
Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 42 µαθητές/τριες οι οποίοι/ες φοιτούσαν στη Δ΄ και 
ΣΤ΄ τάξη δύο δηµόσιων δηµοτικών σχολείων της Βόρειας Ελλάδας, το ένα από τα οποία 
βρισκόταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το άλλο στην περιοχή Πτολεµαΐδας. 

Δεδομένα/υλικό 
Τα δεδοµένα στα οποία βασίζεται η έρευνα συλλέχθηκαν από µια σειρά πειραµατικών 
διδακτικών παρεµβάσεων στα µαθήµατα της Γλώσσας και της Γεωγραφίας που εδράζο-
νταν στις αρχές των πολλαπλών γραµµατισµών και αφορούσαν στις θεµατικές ενότητες, 
Θέατρο-Θεατρική Παράσταση και Ηφαίστεια, αντίστοιχα. Κάθε κύκλος αποτελούταν από 
4-6 µαθήµατα διάρκειας 90΄ το καθένα. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε ένα πολύ µικρό 
δείγµα πολυτροπικών κειµένων (ένα από κάθε θεµατική ενότητα) τα οποία παρήγαγαν 
οι µαθητές/τριες στο πλαίσιο των οµάδων εργασίας τους κατά τη διάρκεια των πειραµα-
τικών παρεµβάσεων.

Ανάλυση δεδομένων 
Το δείγµα των κειµένων αναλύθηκε έχοντας ως βάση την κοινωνική σηµειωτική προσέγ-
γιση από την άποψη των αποφάσεων τις οποίες κλήθηκαν να λάβουν τα µέλη των οµάδων 
κατά το σχεδιασµό των κειµένων τους. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν µέσα από την 
καταγραφή και επεξεργασία των διαλόγων οι οποίοι έλαβαν χώρα µεταξύ των µελών των 
οµάδων εργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού των κειµένων τους. 
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Η ποιοτική ανάλυση των κειµένων επικεντρώθηκε στις ακόλουθες παραµέτρους/δι-
αστάσεις:

– τους σηµειωτικούς πόρους που χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό τους,
τους τρόπους διευθέτησης/διάταξης των στοιχείων που τα απαρτίζουν σε πολυτροπι-
κά/πολυσηµειωτικά σύνολα,
– τους αναπαραστατικούς τρόπους που χρησιµοποιούνται από τους µαθητές/τριες για 
τη δηµιουργία νοήµατος,
– τους τρόπους οικοδόµησης κοινωνικής διάδρασης µεταξύ των δηµιουργών των 
κειµένων και του αποδέκτη και
– τους τρόπους διεπίδρασης των τροπικοτήτων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό τους.

Αποτελέσματα
Ανάλυση των συνθέσεων των μαθητών 
Σύνθεση 1η: Θεατρική πρόσκληση. Η πρώτη σύνθεση αφορά στην πρόσκληση την οποία 
κλήθηκε να σχεδιάσει η µια από τις τρεις οµάδας εργασίας αποτελούµενη από µαθητές/
τριες της Δ΄ τάξης στο πλαίσιο προετοιµασίας της δικής τους θεατρικής παράστασης µε 
τίτλο, «Η Πριγκίπισσα Δυσκολούλα» (εικόνα 1). 

Αναλυτικότερα, ως προς το κειµενικό είδος πληροί τις ανάλογες συµβάσεις, προσκα-
λώντας και ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τον αναγνώστη/θεατή σύντοµα και περιεκτικά 
για τον τίτλο του έργου, το συγγραφέα, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της παράστα-
σης, τους συµµετέχοντες, όπως και την απουσία οικονοµικής συνεισφοράς. Ένα ακόµα 
χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης πρόσκλησης συνιστά η λεζάντα, «Να είστε οπωσδή-
ποτε όλοι εκεί!» µέσω της οποίας οι δηµιουργοί της ήθελαν να παρακινήσουν τους συ-
νοµήλικους1 – και όχι µόνο – συµµαθητές τους να έρθουν στην παράσταση. Ωστόσο, η 
αµεσότητα της µετάδοσης του µηνύµατος της πρόσκλησης πραγµατώνεται κυρίως µέσω 
της δυναµικής οπτικής αναπαράστασης η οποία καλείται να «δελεάσει» το θεατή ώστε να 
συµµετάσχει στην εκδήλωση πληρώντας έτσι και τον απώτερο στόχο της.
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Όσον αφορά στα κειµενικά νοήµατα, δοµούνται τόσο µέσα από την παράλληλη αξιοποί-
ηση του λεκτικού και οπτικού σηµειωτικού κώδικα, µε τον οπτικό να υπερισχύει έναντι 
του λεκτικού, όσο και µέσα από τον τρόπο µε τον οποίο συσχετίζονται µεταξύ τους 
τα επιµέρους στοιχεία της σύνθεσης. Ειδικότερα, τα οπτικά και λεκτικά στοιχεία της 
σύνθεσης συν-διατάσσονται κατά µήκος των διαστάσεων του κέντρου και του περιθω-
ρίου µε το οπτικό µέσο, στο οποίο αναπαρίστανται η ‘Πριγκίπισσα Δυσκολούλα’ και το 
κάστρο της, να συνιστά το θεµατικό πυρήνα της σύνθεσης, αναλαµβάνοντας να προϊ-
δεάσει το θεατή σχετικά µε το περιεχόµενο του έργου µε την πρώτη µατιά. Ο τρόπος 
µε τον οποίο τα περιθώρια, όπου για την επικοινωνία των πληροφοριών αξιοποιείται 
αποκλειστικά ο λεκτικός κώδικας, διευθετούνται στο ανώτερο και κατώτερο σηµείο της 
σύνθεσης διαµορφώνει ένα πολωµένο κάθετο τρίπτυχο το οποίο συνδυάζει τη δοµή 
Ιδεώδους-Πραγµατικού µε την κεντρικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ο αναγνώστης/θεατής 
προκειµένου να λάβει γενική πληροφόρηση σχετικά µε τον τίτλο και το διοργανωτή της 
παράστασης θα πρέπει να στραφεί στο χώρο του Ιδεώδους, ενώ αντίθετα για περισσό-
τερο αναλυτικές πληροφορίες θα κατευθύνει το βλέµµα του στο κατώτερο σηµείο της 
σύνθεσης, στο Πραγµατικό όπου θα ενηµερωθεί για την ηµέρα, την ώρα και τον τόπο 
της εκδήλωσης (πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Διάταξη κάθετου τριπτύχου για τη δόµηση του νοήµατος στη σύνθεση, 
θεατρική πρόσκληση

Ταυτόχρονα, η δοµή του κέντρου-περιθωρίων συνεπάγεται κυκλική αναγνωστική 
πορεία που κινείται από το συνενωτικό κέντρο προς την περιφέρεια, µε αποτέλεσµα το 
κυρίαρχο οπτικό της ‘Πριγκίπισσας Δυσκολούλας’ να σηµατοδοτεί την έναρξη του επι-
κρατέστερου αναγνωστικού µονοπατιού, διαµορφώνοντας ένα µη γραµµικό, µη σειριακό 
καθεστώς ελέγχου πάνω στο νόηµα από πλευράς του αναγνώστη/θεατή. 

Όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο διαφοροποιούνται και διαχωρίζονται τα περι-
θώρια από το ζωτικό χώρο της εικόνας, αυτό που αποκοµίζει ο θεατής είναι µια αίσθηση 
ισχυρής αποσυνδεσιµότητας µεταξύ των µερών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από τη 
µια µεριά το Ιδεώδες διαχωρίζεται από το οπτικό µέσο µε το µπλε χρώµα του ουρανού, 
ενώ από την άλλη το Πραγματικό, το οποίο ιδεολογικά είναι συνυφασµένο µε την έν-
νοια της βαρύτητας, διαχωρίζεται µε το πράσινο χρώµα το οποίο αναπαριστά το γρασίδι, 
την ανθισµένη επιφάνεια της γης. Διαφαίνεται ότι οι µαθητές/τριες έχουν επίγνωση της 
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λειτουργίας των χρωµάτων που επιλέγουν, καθώς αξιοποιούν το µπλε-γαλάζιο για να 
αποτυπώσουν οτιδήποτε αέρινο που αποµακρύνεται από την επιφάνεια της γης, ενώ µε 
το πράσινο υποδηλώνουν ό,τι καθηλώνει το θεατή στη γη και στον κόσµο της. Με το 
γαλάζιο χρώµα οικοδοµούν νοήµατα που συνδέονται µε ψυχική ανάταση για το θεατή ο 
οποίος θα τη βιώσει κατά τη διάρκεια της παράστασης, ενώ µε το πράσινο διαχωρίζουν 
τον κόσµο του παραµυθιού µε την πραγµατικότητα η οποία συρρικνώνεται µέσα στις 
διαστάσεις του χώρου και του χρόνου προβολής του έργου. 

Μολονότι η οπτική ισορροπία ανάµεσα στα τρία µέρη διασφαλίζεται από το γεγονός 
ότι τα δύο άκρα κατανέµονται ισοµερώς στο χώρο, ωστόσο διαφοροποιούνται µεταξύ 
τους, καθώς στο ανώτερο σηµείο της σύνθεσης οι λεκτικές πληροφορίες αποδίδονται µε 
γραµµατοσειρά µωβ χρώµατος σε αντίθεση µε τις λεκτικές πληροφορίες του κατώτερου 
σηµείου όπου επιλέγεται γραµµατοσειρά µαύρου χρώµατος. Η επιλογή µη κορεσµένων 
χρωµάτων για την απόδοση των λεκτικών πληροφοριών της πρόσκλησης καταδεικνύει 
ότι κατά το σχεδιασµό της οι δηµιουργοί της έλαβαν σοβαρά υπόψη τους το ακροατήριο 
στο οποίο απευθύνονταν, καθώς φρόντισαν το παραγόµενο υλικό να είναι συµβατό και 
να ανταποκρίνεται σε ένα από τα χαρακτηριστικά του κοινού της παράστασής τους, την 
ηλικία. Αυτό συνάγεται από την επεξεργασία των διαλόγων των µελών της οµάδας, όπου 
τα παιδιά αναφέρουν, ότι αν τα γράµµατα των πληροφοριών της πρόσκλησης είναι µε 
πολύ έντονα χρώµατα, τότε «η πρόσκληση θα είναι για πολύ μικρά παιδιά».

Επιπροσθέτως, η επιλογή της µωβ γραµµατοσειράς στο άνω µέρος της σύνθεσης 
συνδέει άµεσα και ορατά τον τίτλο µε την κεντρική ηρωίδα του έργου, την πριγκίπισσα 
Δυσκολούλα, καθώς το φόρεµα της αναπαρίσταται στην ίδια απόχρωση. Με αυτό τον 
τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στον αναγνώστη/θεατή να συνάγει το συµπέρασµα ότι 
πρόκειται για την πρωταγωνίστρια του έργου αντιλαµβανόµενος ταυτόχρονα τις συνέρ-
γιες µεταξύ των αξιοποιούµενων τρόπων. 

Επιπλέον, εστιάζοντας την προσοχή µας στην οπτική αναπαράσταση της πρόσκλησης 
διακρίνουµε ως αναπαριστώµενους συµµετέχοντες την πριγκίπισσα Δυσκολούλα µε το 
µωβ φόρεµά της στα αριστερά της σύνθεσης, στον ιδεολογικό χώρο του Δεδοµένου, να 
στέκεται σε κάποια σχετική απόσταση από το κάστρο της το οποίο τοποθετείται στα δεξιά 
καταλαµβάνοντας το χώρο του Νέου. Η τοποθέτηση των στοιχείων στις προαναφερθεί-
σες θέσεις υποδηλώνει ότι ο αναγνώστης/θεατής αναγνωρίζει µεν µε την πρώτη µατιά 
την ηρωίδα του έργου, αλλά για να µάθει περισσότερα για εκείνη θα πρέπει να µπει στο 
κάστρο της, στον κόσµο της, το οποίο φαντάζει επιβλητικό και εντυπωσιακό αποδίδοντας 
έµµεσα τις ίδιες ιδιότητες στον κόσµο της. 

Η επιβλητικότητα και η λάµψη του κόσµου της πριγκίπισσας πραγµατώνονται µε δύο 
τρόπους. Πρώτον, µέσω της χρήσης του µωβ χρώµατος το οποίο επιλέγεται για την απει-
κόνιση των ενδυµάτων της, υποδηλώνοντας υποσυνείδητα την κοινωνική και οικονοµι-
κή της θέση, καθώς το µωβ χρώµα δηλώνει την πολυτέλεια και τον πλούτο. Δεύτερον, 
από την επιλογή του µεγάλου µεγέθους του κάστρου σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση 
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του πορτοκαλί χρώµατος το οποίο συνδέεται µε τη λάµψη, την κυριαρχία και τη δόξα. Το 
κάστρο αγγίζει και αναπτύσσεται στον οπτικό χώρο του ουρανού, ή ακόµα και του ορίζο-
ντα κλέβοντας γοητεία από το απρόσµενο και σαγηνευτικό, ενώ ο ήλιος µε τη λάµψη του 
προσδίδει αίγλη στην πριγκίπισσα καθώς στέκεται από πάνω της. 

Αναφορικά µε τα διαπροσωπικά νοήµατα της σύνθεσης, η αναπαράσταση της πριγκί-
πισσας διαµορφώνει ‘απαίτηση’, εφόσον απευθύνεται άµεσα στο θεατή προσκαλώντας 
τον να την παρατηρήσει και να την ακολουθήσει προσεχτικά. Δηµιουργείται ένα είδος 
φανταστικής σχέσης ανάµεσα στους δύο, η οποία υποστηρίζεται µέσα από συγκεκριµέ-
νες αναπαραστατικές επιλογές: το σώµα της πριγκίπισσας είναι στραµµένο προς το θεατή 
που δηλώνει άµεση απευθυντικότητα προς αυτόν, τα µάτια της υποδεικνύουν το κάστρο 
όπως και η φορά κίνησης των ποδιών της, ενώ τα ανοιχτά χέρια της υποδηλώνουν ότι 
δεν αποµένει να αποκαλύψει κάτι άλλο στο θεατή παρά µόνο αν ‘επιλέξει’ να µπει στο 
κάστρο της. Ωστόσο, η υπονοούµενη αυτή πρόσκληση στοιχειοθετείται ως εξής: η κα-
µπυλωτή ξύλινη στιβαρή πόρτα µε τα µεταλλικά χερούλια του κάστρου παραπέµπουν 
σε κάστρα παραµυθιών απόρθητα και ασφαλή, ενώ τα εξίσου καµπυλωτά παράθυρα µε 
τις κουρτίνες σε αρκετά υψηλό σηµείο προσκαλούν το θεατή να µπει στο κάστρο, ενώ 
ταυτόχρονα τον κρατούν σε απόσταση λόγω του µακρινού πλάνου. Η αίσθηση αυτή ενι-
σχύεται µε την τοποθέτηση των βασιλικών λαβάρων εκατέρωθεν της πόρτας και µε τα 
δύο φυτά αριστερά και δεξιά του κάστρου που εγγυώνται την ασφάλεια των κατοίκων 
του κάστρου και την ισχύ του κόσµου τους. 

Παράλληλα, ανάµεσα στο διεπιδραστικό στοιχείο της εικόνας της πριγκίπισσας Δυσκο-
λούλας και στον τίτλο αναπτύσσεται σχέση αναπαραστατικής σύµπτωσης, καθώς η εικόνα 
µεταφέρει αυτό ακριβώς που αποδίδεται λεκτικά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η εικόνα παρου-
σιάζει κάποια στοιχεία της πλοκής του έργου τα οποία δεν αποκαλύπτονται στον αναγνώ-
στη µέσα από λεκτικά νοήµατα, όπως το κάστρο, µας οδηγεί στο να χαρακτηρίσουµε τη 
διάδραση ανάµεσα στους δύο τρόπους ως αναπαραστατική συµπληρωµατικότητα. 

Σύνθεση 2η: Επιστημονικό άρθρο σχολικής εφημερίδας. Η δεύτερη σύνθεση είναι το 
αποτέλεσµα µιας οµάδας εργασίας αποτελούµενης από µαθητές/τριες της Στ΄ τάξης, οι 
οποίοι κλήθηκαν να δηµιουργήσουν βάσει πηγών ένα επιστηµονικό άρθρο µε θέµα τα 
Ηφαίστεια, προκειµένου να συµπεριληφθεί στην εφηµερίδα του σχολείου ούτως ώστε να 
ενηµερωθούν οι συµµαθητές/τριές τους σχετικά µε το φυσικό φαινόµενο δηµιουργίας 
των ηφαιστείων (εικόνα 2). Η σύνθεση αυτή επιλέχθηκε προς ανάλυση, αφενός για να 
δοθούν απαντήσεις που αφορούν στη διακριτότητα και συµπληρωµατικότητα των τροπι-
κοτήτων σε πολύπλοκα σύνολα σε συνάρτηση πάντα µε τις (σηµειωτικές) παροχές των 
τρόπων και την ικανότητά τους για αναπαράσταση και αφετέρου για να προσεγγιστούν 
τα νοήµατα που οικοδοµούνται και αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο αποτυπώνεται η 
στάση των µαθητών/τριών απέναντι σε διακριτές επιστηµολογικές θέσεις.
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Σε σχέση µε την προηγούµενη δυναµική διεπιδραστική σύνθεση, συνιστά µια απρό-
σωπη, ψυχρή και εννοιολογική αναπαράσταση ενός φυσικού φαινοµένου, της δηµιουρ-
γίας των ηφαιστείων. Ως προς τον τρόπο δόµησης των λεκτικών πληροφοριών αντα-
νακλά τις συµβάσεις οργάνωσης ενός πληροφοριακού κειµένου καθώς αναφέρεται στο 
πώς συντελείται ένα φυσικό φαινόµενο. 

Οι πληροφορίες του κειµένου, λεκτικές και οπτικές, διατάσσονται κατά µήκος του κά-
θετου άξονα. Ειδικότερα, στο άνω µισό, στη ζώνη του Ιδεώδους, τοποθετείται η αφηρη-
µένη πληροφορία όπου µέσω του λεκτικού κειµένου επεξηγείται το πώς οι λιθοσφαιρικές 
πλάκες της γης συνδέονται και επηρεάζουν τη δηµιουργία και εξέλιξη των ηφαιστείων, 
ενώ στο κάτω µισό, στη ζώνη του Πραγματικού, τοποθετείται το λεπτοµερές οπτικό µέσο 
το οποίο τείνει σε ένα είδος συγκεκριµενοποίησης του αφηρηµένου λεκτικού του άνω 
µισού της σύνθεσης, επεξηγώντας το ακόµα περισσότερο (πίνακας 2). 

Πίνακας 2: Διάταξη κάθετου άξονα για τη δόµηση του νοήµατος στη σύνθεση, επιστη-
µονικό άρθρο εφηµερίδας

Εστιάζοντας στο οπτικό µέσο της σύνθεσης, παρατηρούµε ότι αναπαριστά τα στρώ-
µατα του εδάφους, τις λιθοσφαιρικές πλάκες, µε διαφορετικού κορεσµού χρώµατα το 
καθένα, έτσι ώστε να διαφοροποιούνται µεταξύ τους, καθώς και τη δοµή και λειτουργία 
ενός ηφαιστείου. Για να ενηµερώσουν ασφαλέστερα τον αναγνώστη/ θεατή, αλλά και για 
να προσδώσουν επιστηµονική εγκυρότητα στη σύνθεσή τους, επιλέγουν τις επεξηγηµα-
τικές λεζάντες (‘στρώµατα’, ‘κρατήρας’, ‘µάγµα’, ‘λάβα’) µέσω των οποίων διασαφηνίζουν 
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Εικόνα 2. Επιστηµονικό άρθρο σχολικής εφηµερίδας 
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περαιτέρω τις οπτικές πληροφορίες. Τα βέλη κατευθύνουν µε ακρίβεια το βλέµµα του 
αναγνώστη/θεατή στα συγκεκριµένα σηµεία, υποδηλώνοντας έτσι ότι έχουν επίγνωση 
του τρόπου µε τον οποίο µεταδίδουν το µήνυµα/πληροφορία, καθώς κάποια επιλέγουν 
να τα παρουσιάσουν µέσω της αξιοποίησης και των δύο σηµειωτικών τρόπων. 

Η δοµή του κάθετου άξονα διαµορφώνει κάθετη αναγνωστική πορεία, ενώ το οπτικό 
µέσο λόγω της έντασης των κορεσµένων χρωµάτων του, της µοναδικότητάς του στη 
σύνθεση και του µεγέθους του καθίσταται το πιο περίοπτο στοιχείο της, µε αποτέλεσµα 
να λειτουργεί ως αφετηρία για την ανάγνωση/θέασή του.

Επιπλέον, η έλλειψη διαχωριστικών γραµµών και η αξιοποίηση του κενού χώρου για το 
διαχωρισµό του λεκτικού από το οπτικό στοιχείο διαµορφώνουν µια τάση οµαδοποίησης των 
πληροφοριών, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να εκληφθούν ως ενιαίο σώµα γνώσης, εννοιολο-
γικά συνδεδεµένο. Ως εκ τούτου, ο αναγνώστης/θεατής αποκοµίζει µια αίσθηση ισχυρής συν-
δεσιµότητας µεταξύ αυτών, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζονται ως ξεχωριστές οντότητες. 

Όσον αφορά στα διαπροσωπικά νοήµατα, έτσι όπως αυτά αποκαλύπτονται στον ανα-
γνώστη/θεατή, παρατηρούµε ότι µε την επιλογή της µετωπικής γωνίας θέασης του φαινο-
µένου ασκείται µια πληροφοριακή εξουσία µε διάθεση συγκεκριµένου προσανατολισµού 
της γνώσης. Δεν αφήνουν περιθώρια στον αναγνώστη για προσωπικές ερµηνείες και υπο-
κειµενικότητα, προστατεύοντας και ενισχύοντας το βαθµό αντικειµενικότητας της οπτικής 
αναπαράστασης µέσα από ασφαλείς επιλογές αναπαραστατικών λεπτοµερειών και συγκε-
κριµένων χρωµατικών αποχρώσεων (διαφορετικά χρώµατα για τις λιθοσφαιρικές πλάκες, 
µαύρο για τον κρατήρα, κόκκινο-πορτοκαλί για τη λάβα, κόκκινο-ροζέ για το µάγµα). 

Το γεγονός ότι η εικόνα ‘παρουσιάζει’ τις λιθοσφαιρικές πλάκες της γης και τη σχέση 
στην οποία βρίσκονται µε τα ηφαίστεια υποδηλώνει νοηµατική ισοδυναµία µε τη λεκτική 
απόδοση, «Στην επιφάνεια της γης υπάρχουν 12 λιθοσφαιρικές πλάκες που βρίσκονται σε 
διαρκή κίνηση… Τότε λόγω θερμοκρασίας λιώνει και δημιουργείται το μάγμα… Το μάγμα 
απ’ όπου βρει ανεβαίνει στην επιφάνεια της γης και καθώς ανεβαίνει γίνεται λάβα. Η λάβα 
βγαίνει από τον κρατήρα του ηφαιστείου…», καθιστώντας ως αναγκαία για τη δόµηση του 
νοήµατός της την ενσωµάτωση των αντίστοιχων πληροφοριών από το λεκτικό, µε απο-
τέλεσµα η διάδραση ανάµεσα στο οπτικό και λεκτικό στοιχείο να µπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως αναπαραστατική σύμπτωση. Η διάδραση αυτή ενισχύεται ακόµα περισσότερο µε 
τους λεκτικούς συνοχικούς δεσµούς, ‘στρώµατα’, ‘κρατήρας’, ‘λάβα’, ‘µάγµα’, οι οποίοι 
σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα κατευθυντικά βέλη που εµφανίζονται στο ίδιο το οπτικό 
µέσο λειτουργούν επεξηγηµατικά ως προς τα συγκεκριµένα σηµεία.

Καθίσταται σαφές ότι, ενώ αρχικά επιλέγεται ο λεκτικός σηµειωτικός τρόπος για να 
περιγραφεί το φαινόµενο της δηµιουργίας των ηφαιστείων, στην πορεία, για να αποδοθεί 
ο µέγιστος βαθµός επιστηµονικής εγκυρότητας στο άρθρο των µαθητών/τριών, επιλέγε-
ται το νόηµα/περιεχόµενο να αναπαρασταθεί και µέσω του τρόπου της εικόνας. Έµµεσα 
διαφαίνεται ότι για τους µαθητές/τριες η έννοια ‘είµαι επιστηµονικός’ είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε την ακριβή καταγραφή η οποία συνεπάγεται και την αναπαράστασή της. 
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Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η ανάλυση των κειµένων που παρήγαγαν οι µαθητές/τριες, η οποία εδράστηκε στις αρ-
χές της κοινωνικής σηµειωτικής προσέγγισης, και ειδικότερα στη δουλειά των Kress και 
van Leeuwen, κατέδειξε τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητές/τριες χρησιµοποιούν 
τη σύνθεση προκειµένου να εκφράσουν νοηµατοδοτηµένες χωρικές σχέσεις µεταξύ των 
συν-παρόντων στοιχείων που τα απαρτίζουν. Η κεντρικότητα, η πόλωση, η χρήση της 
διάστασης του κάθετου άξονα, η ηµιγραµµική ή µη γραµµική ιεραρχία προβολής των 
στοιχείων συγκαταλέγονται µεταξύ των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών του σχεδια-
σµού των συνθέσεων, οι οποίες αντανακλούν τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τους 
σχεδιαστές τους από ένα σύνολο (σηµειωτικών) επιλογών που είχαν στη διάθεσή τους. 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση από τους µαθητές/τριες διαφορετικών χωρικών διευθετή-
σεων των στοιχείων των συνθέσεών τους πραγµατώνει συγκεκριµένα νοήµατα. Για πα-
ράδειγµα, η τοποθέτηση της εικόνας στο κέντρο της θεατρικής πρόσκλησης εξυπηρετεί 
στο να ‘αναπαρασταθεί’ ως το πιο περίοπτο στοιχείο της ως προς το οποίο όλα τα άλλα 
στοιχεία βρίσκονται σε µια σχέση εξάρτησης, µε αποτέλεσµα να ‘απαιτούν’ λιγότερη προ-
σοχή από πλευράς του αναγνώστη σε σχέση µε το ‘πληροφοριακό κέντρο’.

Παροµοίως, η επιλογή του ίδιου χρώµατος απόδοσης του τίτλου και του φορέµα-
τος της πριγκίπισσας λειτουργεί συνενωτικά, προσδίδοντας εννοιολογική συνάφεια και 
οπτική οµοιογένεια, η οποία αναµένεται να ερµηνευτεί από τον αναγνώστη/θεατή ως 
στοιχείο συγκρότησης ενός νοηµατικού συνεχούς, µιας νοηµατικής ολότητας.

Επιπλέον, η λειτουργία που επιτελεί κάθε κείµενο είναι καθοριστική του τρόπου µε 
τον οποίο οι µαθητές/τριες επιλέγουν να ‘διατάξουν’ τους σηµειωτικούς κώδικες που 
συν-λειτουργούν για τη δηµιουργία των νοηµάτων τους. Για παράδειγµα, η διάταξη λό-
γου/εικόνας στη 2η σύνθεση εµφανίζεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την έννοια της 
‘επιστηµονικότητας’. Παρά το γεγονός ότι εικόνα και λόγος παρουσιάζονται ως δύο δια-
κριτά µέρη του ίδιου κειµένου, µε την εικόνα να συνιστά το πιο περίοπτο στοιχείο του, ο 
διαχωρισµός του λεκτικού από το οπτικό σηµατοδοτεί τη µετάβαση από το αφηρηµένο 
(λεκτικό) – την περιγραφή των διαδικασιών που συµµετέχουν στη δηµιουργία ενός ηφαι-
στείου – στο συγκεκριµένο (οπτικό) – την περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των µερών 
ενός ηφαιστείου. 

Εκ παραλλήλου µε τη χωρική διάταξη των τρόπων, προκειµένου να προσδώσουν 
‘επιστηµονικότητα’ στο κείµενό τους, αλλά και να διασαφηνίσουν τις οπτικές πληροφορί-
ες οι µαθητές/τριες χρησιµοποιούν γραµµές και βέλη τα οποία λόγω της κατευθυντικό-
τητάς τους λειτουργούν ως διατροπικοί συνοχικοί δεσµοί µε τα λεκτικά στα οποία ανα-
φέρονται. Ο πίνακας 3 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των πολυτροπικών κειµένων που 
παρήγαγαν οι µαθητές/τριες από την άποψη των επιλογών του σχεδιασµού σύνθεσης και 
των κριτηρίων ‘ενηµερωτικότητας’/‘επιστηµονικότητας’ (βλέπε πίνακα 3).

Καθίσταται, λοιπόν, εµφανές ότι, υπό το πρίσµα της πολυτροπικής/πολυσηµειωτικής 
προσέγγισης, οι µαθητές ενεπλάκησαν σε γνωστικές διαδικασίες µε τρόπο που ο γραπτός 
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λόγος δεν θα ήταν δυνατόν να το υλοποιήσει, προσφέροντάς τους δυνατότητες αξιοποίη-
σης όλων των τρόπων επικοινωνίας, πέρα από τη γλώσσα ως προφορικό λόγο ή τη γλώσ-
σα ως γραπτό λόγο, και παρέχοντάς τους πρόσβαση στην ποικιλία των πηγών που, ούτως 
ή άλλως, εκτός σχολείου έχουν στη διάθεσή τους για τη δηµιουργία νοήµατος, για την ανα-
παράσταση και την επικοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι η ενσωµάτωση µιας πολυτροπικής προ-
σέγγισης στη σχολική τάξη καθιστά τη δηµιουργία νοήµατος, τη διδασκαλία και τη µάθηση 
διαδικασίες οι οποίες δεν µπορούν να εκλαµβάνονται πλέον ως αποκλειστικά λεκτικές. 

Πίνακας 3: Συνόψιση των χαρακτηριστικών των κειµένων των µαθητών/τριών από 
την άποψη των επιλογών του σχεδιασµού σύνθεσης και των κριτηρίων ‘ενηµερωτικότη-
τας’/ ‘επιστηµονικότητας’

Εν κατακλείδι, τα ευρήµατα αυτά συνεπάγονται την αναγκαιότητα ανάπτυξης και υι-
οθέτησης αντίστοιχων κοινωνικών σηµειωτικών περιγραφών των σχέσεων ανάµεσα 
στους διαφορετικούς σηµειωτικούς τρόπους (διασηµείωση), παρέχοντας από τη µια µε-
ριά ένα δηµιουργικό και περιεκτικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τους µαθητές/τριες να 
συζητούν, να σκέφτονται, να διαπραγµατεύονται µε κριτικό τρόπο, αλλά και να δοµούν 
πολυτροπικά νοήµατα τα οποία υπόκεινται σε πολλαπλές και πολύσηµες ερµηνείες από 
πλευράς του αναγνώστη, και σπάζοντας από την άλλη τις µονοτροπικές παιδαγωγικές 
του παρελθόντος.
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Keywords 

 design , multimodal texts , model of analysis 

Abstract
This research aspires to show how pupils design multimodal texts in the subject of 
Language in year six of Primary school. By applying an ethnographic perspective, it 
focuses on classroom practices that influence the design decisions, which are being 
utilized in order to present an analytical model of multimodal texts. Aim of the analy-
sis is to bring to the surface the links between practices and design, in order to achieve 
a better understanding of the whole procedure of the construction of multimodal texts 
that takes place in a non-clearly defined educational context.
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Εισαγωγή 

Η αναπαράσταση και η επικοινωνία των µηνυµάτων και των νοηµάτων επιτυγχάνεται 
πλέον µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (σε σύγκριση µε το κοντινό παρελθόν) 
εξαιτίας των εξελίξεων στα µέσα επικοινωνίας, της ταχύτατης µετάδοσης της πληροφο-
ρίας, της µετάβασης στην ψηφιακή τεχνολογία και της κυριαρχίας της εικόνας επάνω 
στον γραπτό λόγο. Όπως εξηγεί κι ο Kress (2003, σ.1) τις τελευταίες δεκαετίες πραγµα-
τοποιήθηκε µια διπλή µετακίνηση: α) από τον γραπτό λόγο προς την εικόνα και β) από το 
βιβλίο προς την οθόνη, γεγονότα που συνεπάγονται τεράστιες κοινωνικές, οικονοµικές 
κι επιστηµολογικές αλλαγές. 

Στο χώρο του γραµµατισµού, η οµάδα του Νέου Λονδίνου (New London Group) ει-
σήγαγε το 1996 τον όρο «πολυγραµµατισµοί», θέλοντας να αναδείξει τους αναδυόµενους 
γραµµατισµούς που συµπεριλάµβαναν και τα πολυτροπικά κείµενα. 

Στο σηµερινό ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο παρατηρείται µεγαλύτερη παραγωγή 
πολυτροπικών κειµένων, ιδίως µετά την εισαγωγή των καινούριων σχολικών εγχειριδί-
ων της Γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο (2006). Σχετικές έρευνες (π.χ. Φτερνιάτη, 2011), 
επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισµό, σηµειώνοντας την αξιόλογη προσπάθεια πα-
ραγωγής και επεξεργασίας πολυτροπικών κειµένων στο δηµοτικό σχολείο, µέσα από τα 
σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος της Γλώσσας. Εν τούτοις, όπως αναφέρει σε άλλο ση-
µείο η Φτερνιάτη (2011, σ.624) «η διδασκαλία της πολυτροπικότητας ως στόχος δεν περι-
λαµβάνεται ούτε στο Αναλυτικό πρόγραµµα ούτε στις προδιαγραφές για το έντυπο υλικό 
της Γλώσσας για το Δηµοτικό, ούτε καν αναφέρεται ο συγκεκριµένος όρος ή σχετικοί». 

Κατά τη γνώµη µας, η παραγωγή πολυτροπικών κειµένων εντός της τάξης στηρίζεται 
σηµαντικά στη δηµιουργικότητα και στο πλήθος των διαθέσιµων σηµειωτικών πόρων 
του κάθε µαθητή, που προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από εξωσχολικές δραστηριότητες 
µε πολυτροπικά κείµενα, αφού η συστηµατική προσέγγιση και γνώση κατασκευής πολυ-
τροπικών κειµένων απουσιάζει. 

Ορµώµενοι από την παραπάνω διαπίστωση αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε το 
ερώτηµα «πώς σχεδιάζουν οι µαθητές πολυτροπικά κείµενα στο γλωσσικό µάθηµα».

 Η προσέγγιση που υιοθετούµε για τη µελέτη του ερωτήµατός µας, είναι αυτή της 
πολυτροπικής Κοινωνικής Σηµειωτικής που, όπως αναφέρει ο Kress, έχει δύο πτυχές: 

• την πολυτροπικότητα, που εστιάζει στα υλικά µέσα απεικόνισης και τους πόρους 
κατασκευής κειµένων, δηλαδή τους τρόπους, 
• την κοινωνική σηµειωτική, που παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο για εστίαση σε 
όλες τις πτυχές της κατασκευής νοηµάτων: στους αντιπροσώπους που κατασκευ-
άζουν σηµεία και συµπλέγµατα σηµείων ως κείµενα, στις διαδικασίες της κατα-
σκευής νοήµατος και στις θεωρητικές ενότητες που εµπλέκονται σ’ αυτές: σηµείο, 
κείµενο, ύφος, λόγος, ενδιαφέρον κ.α. (Kress, 2011, σ. 208) 

Οι µαθητές, σύµφωνα µε το θεωρητικό µας πλαίσιο, λειτουργούν ως σχεδιαστές για 
να κατασκευάσουν τα κείµενα των δραστηριοτήτων του βιβλίου. Ο σχεδιασµός τους εί-
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ναι προϊόν σκόπιµου συνδυασµού των διαθέσιµων πόρων στην προσπάθεια σύνθεσης 
ενός µηνύµατος µέσα στο σχολικό κοινωνικό πλαίσιο ή όπως προτείνουν οι Kress & 
Van Leeuwen (2001, σ. 56) είναι «µια διαδικασία κατά την οποία το άτοµο δρα σκόπιµα, 
µε επίγνωση, µε ορατούς, αναγνωρίσιµους, διαθέσιµους πόρους, σε ένα συγκεκριµένο 
πεδίο, µε σκοπό να φτιάξει το προσχέδιο αυτού που είναι να παραχθεί». 

Οι µαθητές, δηλαδή, παίρνουν αποφάσεις τόσο για το περιεχόµενο όσο και για την 
µορφή των κειµένων. Για τον σκοπό αυτό κάνουν ερωτήσεις του τύπου: τι να συµπερι-
λάβω και τι να παραλείψω, ποιο είναι το ακροατήριό µου, τι θέλω να εκφράσω, τι ταιριά-
ζει µε αυτόν ή τον άλλο πόρο, ποιος σηµειωτικός τρόπος είναι καταλληλότερος για την 
απόδοση του νοήµατος κτλ. Για να τα απαντήσουν συνυπολογίζουν παράγοντες όπως τη 
διδακτέα ύλη, τις απαιτήσεις των ασκήσεων, τις κοινωνικές σχέσεις µεταξύ µαθητών κι 
εκπαιδευτικών, τους διαθέσιµους υλικούς πόρους και µέσα. 

Άποψη µας είναι ότι η διαδικασία σχεδιασµού επηρεάζεται από την ρητορική που δια-
µορφώνουν οι κοινωνικές σχέσεις του κατασκευαστή µε τους συµµαθητές του και µε τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, µέσα από τον παιδαγωγικό λόγο που χρησιµοποιεί ο τελευταίος, 
αλλά και από τις «απαιτήσεις» του κειµενικού είδους που ανήκει το πολυτροπικό κείµενο. 
Η απεικόνιση του περιεχοµένου του κειµένου υλοποιείται µε τις αποφάσεις που αφορούν 
την επιλογή των κατάλληλων σηµειωτικών τρόπων και της αξιοποίησης της πρότερης 
γνώσης/προέλευσης σηµείων (provenance). Τέλος, οι αποφάσεις του κατασκευαστή πε-
ριορίζονται από τους διαθέσιµους υλικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή 
του κειµένου (Bateman, 2008).

Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι αποφάσεις σχεδιασµού για τα πολυτροπικά κείµενα 
µπορούν να ανιχνευτούν στα ακόλουθα πέντε επίπεδα: (1) των κοινωνικών σχέσεων, (2) 
του κειµενικού είδους/τύπου, (3) του εικονιστικού και (4) γραπτού τρόπου αναπαράστα-
σης, (5) της πρότερης γνώσης. 

Η έρευνα

Η έρευνα ασχολήθηκε µε την κατασκευή πολυτροπικών διαφηµιστικών κειµένων (άσκηση 
4, σελίδα 59, ενότητα 4, του Α΄ τεύχους της Γλώσσας της Στ’ δηµοτικού). Για την µελέτη και 
παραγωγή τους χρειάστηκε ο χρόνος δύο δίωρων µαθηµάτων και η σχετική προεργασία 
από τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή η επεξεργασία άλλων ασκήσεων και τµηµάτων της ενό-
τητας που λειτουργούσαν ως «προοργανωτές» των κειµένων (για τον όρο δες βιβλίο δα-
σκάλου Γλώσσας Στ’ τάξης). Τα κείµενα κατασκευάστηκαν κατά το δεύτερο δίωρο µάθηµα.

Μεθοδολογία

Η µεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας µπορεί να περιγραφεί ως «εθνογραφική προο-
πτική» (ethnographic perspective), χρησιµοποιώντας την διάκριση των Green & Bloome 
(1997). Η προοπτική αυτή αξιοποιεί την εθνογραφία «ως µέσο εξερεύνησης θεµάτων 
πάνω στο πεδίο» (Wolcott, 1990) και παρέχει τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία για 
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να ανιχνευτούν στα κείµενα τα ίχνη που προκαλούν οι πρακτικές, τα γεγονότα και οι 
λόγοι (discourses), αφού «δεν είναι αρκετό να αναλύονται τα κείµενα σαν χωριστές, απο-
µονωµένες οντότητες, καθώς ένα τέτοιο σύστηµα δεν επαρκεί για την προβληµατική του 
νοήµατος και για τα ενσωµατωµένα νοήµατα που υπάρχουν µέσα στα κείµενα» (Pahl & 
Rowsell, 2005, σ. 2). 

Δείγμα

Το δείγµα της έρευνας ήταν σκόπιµο. Επιλέξαµε από ένα σύνολο σχολείων δύο σχολεία 
και δύο τάξεις µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά (αριθµός µαθητών ανά τµήµα – ηλικία 
µαθητών 11-12). Τα δεδοµένα που συλλέξαµε ήταν από συνεντεύξεις µε τους µαθητές 
καθώς και από προσωπικές παρατηρήσεις. Επίσης συγκεντρώσαµε πενήντα πολυτροπι-
κά κείµενα που κατασκευάστηκαν προκειµένου να τα αναλύσουµε.

Ανάλυση δεδομένων

1) Επίπεδο του εικονιστικού τρόπου 
Στην ανάλυση του επιπέδου του εικονιστικού τρόπου ασχοληθήκαµε µε το πώς σχεδία-
σαν οι µαθητές το αναπαραστατικό, διαπροσωπικό και κειµενικό νόηµα. Στο ίδιο επίπεδο 
ανάλυσης συµπεριλάβαµε και τον τρόπο του χρώµατος1, γιατί θεωρούµε ότι αφορά το 
εικονιστικό επίπεδο ανάλυσης. 
Αναπαραστατικό νόημα
Ως προς την αναπαραστατική µεταλειτουργία διακρίνουµε δύο κύριες κατηγορίες ανα-
παραστάσεων: τις αφηγηµατικές και τις εννοιολογικές. Οι τελευταίες µε τη σειρά τους 
διακρίνονται σε ταξινοµητικές, αναλυτικές και συµβολικές αναπαραστάσεις (Kress & van 
Leeuwen, 2006).

Η πλειοψηφία των µαθητών ζωγράφισε εικόνες αντικειµένων που παραπέµπουν στο 
προϊόν που ήθελαν να διαφηµίσουν και χαρακτηρίζονται ως εννοιολογικές αναπαραστά-
σεις/αναλυτικές διαδικασίες (analytical processes). 

 

Η εικόνα 1 χαρακτηρίζεται ως αναλυτική εικόνα και είναι τυπικό δείγµα των εικό-
νων που κατασκεύασαν οι µαθητές. Εδώ δεν υπάρχει διάνυσµα (vector) που να παρα-
πέµπει σε αφηγηµατική διαδικασία αλλά ένας φορέας (carrier) που είναι το µπουκάλι 
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Εικόνα 1. Αναλυτική διαδικασία 
Εικόνα 2. Προσφορά 



και τα κτητικά χαρακτηριστικά του (possessive attributes) που αφορούν την ετικέτα 
και το πώµα του µπουκαλιού.
Διαπροσωπικό νόημα
Α) Επαφή
Η επαφή γίνεται αντιληπτή στις απεικονίσεις ανθρώπων και ζώων από την εξής κατηγο-
ριοποίηση: προσφορά (offer) και αίτημα (demand). Στην πρώτη περίπτωση ο συµµετέχων 
δεν κοιτά προς τον αναγνώστη ενώ στη δεύτερη ο συµµετέχων κοιτά άµεσα προς τον 
αναγνώστη. Η έλλειψη ή η παρουσία βλέµµατος προδιαθέτει ανάλογα τον αναγνώστη της 
εικόνας απέναντι στο νόηµα που αναπαρίσταται.

Στην εικόνα 2 απεικονίζεται µια αγελάδα, η οποία δεν έχει οπτική επαφή µε τον ανα-
γνώστη, ένα µπουκάλι γάλα κι ένα ποτήρι και συνεπώς οι εικόνες θεωρούνται ως προ-
σφορές. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κείµενα των µαθητών επειδή αναπαριστούν 
αντικείµενα.
Β) Κοινωνική απόσταση
Η κοινωνική απόσταση πραγµατώνεται από το πλάνο της εικόνας: 

• Κοντινό πλάνο - η σχέση που δηµιουργεί µε τον αναγνώστη είναι οικεία/προ-
σωπική. Αφορά τα αντικείµενα που ο αναγνώστης τα προσεγγίζει σαν να τα χρη-
σιµοποιεί
• Μεσαίο πλάνο - δηµιουργεί τυπική κοινωνική επαφή. Αφορά αντικείµενα που 
αναπαρίστανται πλήρως αλλά έχοντας κάποιο ποσοστό κενού χώρου τριγύρω 
τους. Η αίσθηση εδώ είναι ότι ο αναγνώστης µπορεί να τα αγγίξει αλλά όχι να τα 
χρησιµοποιήσει. 
• Μακρινό πλάνο - απρόσωπη σχέση. Αφορά αντικείµενα αποµακρυσµένα που 
υπάρχουν για να τα βλέπει µεν ο αναγνώστης (όπως σε προθήκες) αλλά όχι για να 
τα χρησιµοποιεί. (Kress & Van Leeuwen, 2006, σ. 127)

Στις διαφηµίσεις προτιµάται το µεσαίο πλάνο που φέρνει τον αναγνώστη σαν να κάθε-
ται µπροστά στο τραπέζι µε το αντικείµενο και δηµιουργείται µια αίσθηση «οικειότητας» 
ανάµεσα στο αναπαριστώµενο αντικείµενο και τον αναγνώστη – µελλοντικό καταναλωτή. 
Οι µαθητές, ελλείψει αυτών των εξειδικευµένων γνώσεων, ακολούθησαν τα πρότυπα 
από τις διαφηµίσεις που γνωρίζουν είτε από το βιβλίο είτε εκτός σχολείου. Ο τρόπος που 
κατασκεύασαν τις εικόνες ήταν ουσιαστικά αντιγραφή της τεχνικής των διαφηµιστών. 
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Εικόνα 3. Μεσαίο πλάνο  
αντικειµένου
Εικόνα 4. Πρόσθια /µετωπική γωνία 



Γ) Διάθεση
Όσον αφορά τη διάθεση, παρατηρούµε ότι οι εικόνες, βάσει της προοπτικής (υποκειµενι-
κής ή αντικειµενικής) που παρουσιάζουν, επιδρούν στη δηµιουργία σχέσεων µεταξύ των 
αναπαριστώµενων συµµετεχόντων και των αναγνωστών. 

Η υποκειµενική προοπτική διακρίνεται σε:
• Εµπλοκή, όταν οι συµµετέχοντες παρουσιάζονται από µια µετωπική γωνία
• Αποστασιοποίηση, όταν οι συµµετέχοντες παρουσιάζονται από µια πλάγια γωνία

Στα διαφηµιστικά κείµενα επιδιώκεται η εµπλοκή του αναγνώστη µε το διαφηµιζό-
µενο αντικείµενο προκειµένου το τελευταίο να γίνει γνωστό κι επιθυµητό στον αναγνώ-
στη και, συνεπώς, η γωνία κατασκευής του είναι µετωπική/πρόσθια. Οι µαθητές, όπως 
προαναφέραµε, αντέγραψαν τον τρόπο που οι διαφηµιστές κατασκευάζουν τις εικόνες 
στις διαφηµίσεις κι έτσι οι εικόνες τους υιοθετούν την µπροστινή γωνία κατασκευής. Δεν 
παρατηρείται καµία εικόνα που να έχει κατασκευαστεί από λοξή γωνία.

Από την υποκειµενική προοπτική προκύπτει:
• Η δύναμη του αναγνώστη, όταν ο αναγνώστης κοιτάζει τον αναπαριστώµενο συµµε-
τέχοντα από µια ανώτερη γωνία. Στην περίπτωση αυτή η σχέση ανάµεσα στους ανα-
γνώστες (αλληλεπιδρώντες) και στους αναπαριστώµενους συµµετέχοντες απεικονί-
ζεται ως ο αναγνώστης να έχει δύναµη πάνω στον αναπαριστώµενο συµµετέχοντα.
• Ισότητα, όταν ο αναπαριστώµενος συµµετέχων είναι στο ύψος των µατιών του 
αναγνώστη. 
• Η δύναμη του αναπαριστώμενου συμμετέχοντα, όταν αυτός κοιτάζει τον αναγνώστη 
από µια κατώτερη γωνία.

Αναφορικά µε τη γωνία κατασκευής της εικόνας παρατηρούµε ότι οι εικόνες των µα-
θητών είναι φτιαγµένες έτσι ώστε να είναι στο ύψος των µατιών του αναγνώστη για να 
υπάρχει ισότητα µε τον αναπαριστώµενο συµµετέχοντα.
Κειμενικό νόημα
Ως προς την πληροφοριακή αξία, παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο µοτίβο 
στην τοποθέτηση της εικόνας. Τις περισσότερες φορές σχεδιάστηκε στα αριστερά της σελίδας, 
εκεί που συνήθως µπαίνει η αρχική/δεδοµένη πληροφορία (Kress & Van Leeuwen, 2006). 

Ως προς την οπτική υπεροχή παρατηρούµε ότι η εικόνα είναι το προεξέχον (salient) 
στοιχείο της σύνθεσης λόγω µεγέθους και χρώµατος στην πλειονότητα των κειµένων. 

Ως προς την πλαισίωση παρατηρούµε ότι συνήθως επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη κε-
νού χώρου στη σελίδα που καθιστά τα οπτικά στοιχεία αποµονωµένα µεταξύ τους, γεγο-
νός που επιτρέπει την ανάδειξη των διαφορετικών λειτουργιών που αυτά επιτελούν στην 
σύνθεση του µηνύµατος.
Χρώμα 
Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει γίνει χρήση χρωµάτων από τους µαθητές. Εξαίρεση  
αποτελεί ένας µικρός αριθµός κειµένων που χρησιµοποιήθηκε µόνο µολύβι. Αρκετοί µα-
θητές έκαναν εντονότερη χρήση προσθέτοντας πολύχρωµο φόντο. 
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Στα δύο παραδείγµατα που παρατίθενται παρακάτω έχουµε α) απλή και β) έντονη 
χρήση χρωµάτων. Η πρώτη αφορά την πλειοψηφία των κείµενων που είχαν έναν στοι-
χειώδη, λιτό χρωµατισµό της εικόνας. Η δεύτερη αφορά κείµενα που οι µαθητές χρωµά-
τισαν και άλλα κοµµάτια της σελίδας. 

Το παράδειγµα έντονης χρήσης χρώµατος ανήκει στον Γιώργο, που µας αποκάλυψε 
τις σηµειωτικές ανάγκες που τον οδήγησαν στις σχεδιαστικές του αποφάσεις και σχετίζο-
νται άµεσα και µε τις προσωπικές του προτιµήσεις. Ο µαθητής φαίνεται να γνωρίζει τον 
τρόπο που το χρώµα µπορεί να δώσει έµφαση ή να κάνει ξεχωριστό ένα οπτικό στοιχείο, 
έστω κι αν αυτή η γνώση του είναι υπόρρητη:

2) Επίπεδο του γραπτού τρόπου
Στο επίπεδο του γραπτού τρόπου θα ασχοληθούµε µε την τυπογραφία των κειµένων 
που σύµφωνα µε την Nørgaard (2009: 158) είναι πάντα ένδειξη κατασκευής νοήµατος. 
Θα χρησιµοποιήσουµε την κατηγοριοποίηση του Van Leeuwen (2006) µε τα διακριτικά 
χαρακτηριστικά των µορφών των γραµµάτων, µαζί µε τις όποιες προσθήκες έκανε η 
Nørgaard (βλέπε Nørgaard, 2009: 145).
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Εικόνα 5. Απλή χρήση χρώµατος  
Εικόνα 6. Έντονη χρήση χρώµατος 
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Οι µαθητές σε πολλά κείµενα έγραψαν µε µολύβι κατά τη συνήθη πρακτική της τάξης 
που απαιτεί την χρήση µολυβιού για την διόρθωση των ορθογραφικών λαθών. Σε λιγότε-
ρα κείµενα συναντήσαµε µόνο χρήση χρωµατιστών µαρκαδόρων ενώ υπήρξαν κι αρκετά 
«υβριδικά» κείµενα που είχαν γραπτό κείµενο γραµµένο κι από µολύβι κι από µαρκαδόρο.

Στα τελευταία το µολύβι χρησιµοποιήθηκε κυρίως για το κείµενο µε τις πληροφορίες 
(που ήταν µεγάλο σε µέγεθος) κι ο µαρκαδόρος για τον τίτλο, ώστε να είναι εντονότερος 
από το κείµενο.

Γενικά, οι µαθητές προσπάθησαν να δώσουν έµφαση σε σηµαντικά στοιχεία των κει-
µένων τους χρησιµοποιώντας έντονα γράµµατα ώστε να ξεχωρίζουν από τα συνηθισµέ-
να των υπόλοιπων «λιγότερο σηµαντικών» πληροφοριών. Για τον ίδιο σκοπό προέβησαν 
και σε υπογραµµίσεις ή τοποθέτησαν σε αγκύλες τις επίµαχες λέξεις. Επίσης χρησιµοποί-
ησαν κεφαλαία γράµµατα για τις σηµαντικότερες πληροφορίες και πεζά για τις υπόλοιπες 
(εικ. 8, 9).

Ανάµεσα στα κείµενα υπήρχαν και λέξεις γραµµένες µε κλίση (εικ.10) είτε σκόπιµα 
είτε επειδή το χαρτί Α4 δεν έχει γραµµές που να οδηγούν τη γραφή των µαθητών. Το 
κείµενο του µαθητή παρακάτω ανήκει στη δεύτερη περίπτωση:

Κάποια κείµενα παρουσίαζαν καµπύλωση (εικ.11) προκειµένου να αγκαλιάζουν το 
διαφηµιζόµενο προϊόν και να τονίζουν την σηµασία του:

   

Το παραπάνω κείµενο (εικ.12) της µαθήτριας έχει κάθετο προσανατολισµό και είναι 
τοποθετηµένο εντός πλαισίου µε κείµενο µε οριζόντιο προσανατολισµό. Ο σηµειωτικός 
στόχος της ήταν η διάκριση του ονόµατος Las Divinas από το σύνολο του κειµένου κι 
αφορούσε το αγαπηµένο της µουσικό συγκρότηµα.
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Εικόνα 7. Κείµενο µε µολύβι και 
µαρκαδόρο 
Εικόνα 8.. 

Εικόνα 9, 10. 

Εικόνα 11, 12. 



3) Επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων
Οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση των µαθητών µεταξύ τους αλλά και µε τον εκπαιδευτικό 
επηρέασε τις αποφάσεις σχεδιασµού. Για παράδειγµα, στο δεύτερο τµήµα του δείγµατος 
της έρευνας, µία ηµέρα πριν την κατασκευή του διαφηµιστικού κειµένου, ο δάσκαλος 
έφερε και ανέλυσε κάποιες ολοσέλιδες διαφηµίσεις από περιοδικά. Η διαφήµιση που 
ανέλυσε διεξοδικότερα αφορούσε ένα µπουκάλι κρασί. Την ηµέρα κατασκευής του κει-
µένου διαπίστωσε ότι οι µαθητές την θυµούνταν καλά:

Το αποτέλεσµα ήταν να φτιάξουν πολλοί µαθητές διαφηµίσεις για κρασιά, επηρεασµέ-
νοι από την ανάλυση του δασκάλου. Όσοι θέλησαν να διαφοροποιηθούν από το παρά-
δειγµα του κρασιού, έφτιαξαν εικόνες που αφορούσαν αναψυκτικά ή άλλα ροφήµατα και 
παρέπεµπαν άµεσα στο αρχικό παράδειγµα του δασκάλου.

Σε ένα άλλο παράδειγµα ο Θοδωρής ζήτησε τη βοήθεια του διπλανού του («δηµο-
φιλούς» µαθητή)για να φτιάξει την εικόνα του µπουκαλιού της διαφήµισής του. Ο ίδιος 
προσπάθησε αρκετά αλλά ανεπιτυχώς (φαίνεται από τα ίχνη του µολυβιού πάνω στο χαρ-
τί που δεν κατάφερε να σβήσει τελείως µε τη γόµα). Ο διπλανός του τον βοήθησε (το 
παραδέχτηκε στη συνέντευξη), σχεδιάζοντας το άνοιγµα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο 
συµµαθητής του Θοδωρή κατέστη και συν-παραγωγός του κειµένου αφού αντιλαµβανό-
µαστε µεταξύ τους την ύπαρξη ενός δικτύου υποστήριξης (network of support, Barton, 
1994, σσ: 200-202):

4) Επίπεδο του κειμενικού είδους/τύπου
Στο παρακάτω πολυτροπικό κείµενο ο µαθητής ακολούθησε πιστά τη δοµή που του δίδα-
ξε η δασκάλα του κι αντιστοιχούσε στην προτεινόµενη δοµή του βιβλίου:
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 Όµως πρόσθεσε επιπλέον το στοιχείο της τιµής του προϊόντος, που ήταν προαιρετική 
πρόταση της δασκάλας, καθώς θεώρησε ότι µπορούσε να ενταχθεί στο σύνολο :

 

5) Επίπεδο της πρότερης γνώσης - προέλευσης σημείων (provenance)
Οι µαθητές στην περίπτωση των διαφηµιστικών κειµένων ανέτρεξαν σε προηγούµενη 
σηµειωτική γνώση που προερχόταν από στοιχεία µαζικού πολιτισµού (popular culture), 
από την τηλεόραση και γενικά τα µέσα ενηµέρωσης2. Ο Βύρωνας χρησιµοποίησε το όνο-
µα τηλεοπτικού προσώπου (Μαµαλάκης) για να ονοµάσει το προϊόν. Λειτούργησε σηµει-
ωτικά αποφασίζοντας ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο θα προσέθετε αξία και αναγνωρισι-
µότητα στο προϊόν, όντας γνωστό στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό και καταξιωµένο στο χώρο 
της γαστρονοµίας. Ο µαθητής έφτιαξε εκ νέου τον διαθέσιµο σηµειωτικό πόρο και του 
έδωσε µια νέα διάσταση χρησιµοποιώντας τον στην ετικέτα ενός µπουκαλιού από κρασί:

Περιορισμοί υλικών πόρων
Η υλικότητα των πολυτροπικών κειµένων έχει σηµαντικές προεκτάσεις για τη διαδικασία 
σχεδιασµού. Τα υλικά παίζουν καταλυτικό ρόλο στις πρακτικές που θα ακολουθήσουν 
οι µαθητές και κατά συνέπεια στις αποφάσεις σχεδιασµού. Για παράδειγµα, ο Δηµήτρης 
κατασκεύασε ένα µπουκάλι ελαιόλαδου χωρίς να έχει κατάλληλα χρώµατα για να το ζω-
γραφίσει. Τελικά χρησιµοποίησε όποιο χρώµα είχε διαθέσιµο και το νόηµα µέσω της συ-
γκεκριµένης χρωµατικής επιλογής κατέστη ασαφές:
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Εικόνα 13. Η δοµή του κειµενικού 
είδους. 



 

Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι οι περιορισµοί εξαιτίας της έλλειψης χρωµάτων 
οδήγησαν τον µαθητή σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές επιλογές, που ήταν διαφορετικές 
από αυτές που πιθανότατα ήθελε να κάνει. Παρά την έλλειψη των κατάλληλων πόρων ο 
µαθητής έκρινε ότι τα ανοιχτά χρώµατα θα µπορούσαν να προσεγγίσουν το σηµειωτικό 
αποτέλεσµα που θα επιθυµούσε.

Αποτελέσματα 

Ο σχεδιασµός των κειµένων κρίνεται σε γενικές γραµµές πολύπλοκος, αφού οι µαθητές 
κατόρθωσαν να κατασκευάσουν διαφηµιστικά κείµενα που έφεραν ένα συγκεκριµένο 
µήνυµα και τηρούσαν τις προϋποθέσεις του βιβλίου και των εκπαιδευτικών. Αυτό τεκ-
µαίρεται κι από την σχετική ταχύτητα κι άνεση στην κατασκευή τους, όπως κι από την 
πληθώρα των σηµειωτικών πόρων που χρησιµοποίησαν. 

Αναφορικά µε τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης καταλήξαµε στα εξής αποτελέσµατα:
• Ο εικονιστικός γραµµατισµός των µαθητών είναι σηµαντικός, εξαιτίας κυρίως των 
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εξωσχολικών πρακτικών τους. Απουσιάζει από το σύνολο των µαθητών η βασισµένη 
σε ρητές αρχές χρήση των εικονιστικών πόρων, δηλαδή η γνώση της γραµµατικής 
του οπτικού σχεδίου. Από την παρατήρηση των πρακτικών αλλά και των κειµένων 
αντιληφθήκαµε ότι σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται σε αντιγραφή των παραδειγµάτων 
που έχουν πρόχειρα και διαθέσιµα, προκειµένου να κατασκευάσουν τα δικά τους. 
• Τα γραπτά κείµενα έχουν ενδιαφέρον τυπογραφικό καθώς παρουσιάζουν µεγάλη 
ποικιλία στη σηµειωτική έκφραση των νοηµάτων. Οι µαθητές σχεδίασαν γραπτά κεί-
µενα µε δηµιουργικότητα, αξιοποιώντας τον σηµειωτικό πλούτο που έχουν αποκοµί-
σει από τις πρακτικές πολυτροπικού γραµµατισµού, οπουδήποτε κι αν αυτός λαβαίνει 
χώρα. 
• Οι κοινωνικές σχέσεις εντός της τάξης είναι σε θέση να επηρεάσουν σηµαντικά τις 
αποφάσεις σχεδιασµού. Αυτό διαπιστώθηκε σε περιπτώσεις που οι µαθητές εργάζο-
νταν σε οµάδες και οι εκπαιδευτικοί επέτρεπαν την συνεργασία. Επίσης παρατηρή-
σαµε ότι «δηµοφιλείς» µαθητές ασκούν µεγάλη επιρροή στις αποφάσεις σχεδιασµού 
ατόµων του κοντινού περιβάλλοντος τους. Όπως φάνηκε από την έρευνα, ο εκπαι-
δευτικός, κυρίως µε τη χρήση οδηγητικού λόγου, µπορεί να κατευθύνει τους µαθητές 
σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές αποφάσεις καθορίζοντας την ρητορική της τάξης και 
το σκοπό των κειµένων.
• Αναφορικά µε τα/τους κειµενικά είδη/ κειµενικούς τύπους παρατηρήσαµε ότι οι 
µαθητές, τις περισσότερες φορές, κατασκευάζουν κείµενα που απευθύνονται στους 
εκπαιδευτικούς τους και προσπαθούν αυτά να είναι «αποτελεσµατικά», όπως στο πα-
ράδειγµα του µαθητή που έφτιαξε ένα κείµενο µε χαρακτηριστικά που ταίριαζαν µε 
όσα διδάχτηκε στην τάξη από τη δασκάλα του. Η παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό 
µιας συγκεκριµένης δοµής από το σχολικό εγχειρίδιο και η έµφαση που δίνει σε επι-
µέρους στοιχεία της µπορεί να αποτελέσει οδηγό για το σχεδιασµό των µαθητών, που 
συµπληρωµατικά προσθέτουν τα δικά τους στοιχεία. 
• Η γνώση που φέρουν µαζί τους οι µαθητές αποτελεί προϊόν σηµειωτικής εργασίας 
που προηγήθηκε. Τα σηµεία που εισάγουν στα κείµενα είναι αποτέλεσµα του ενδια-
φέροντος τους κι ένδειξη των αποφάσεων που έλαβαν βάσει των διαθέσιµων σηµει-
ωτικών πόρων.

Τέλος, οι περιορισµένοι υλικοί πόροι µπορεί να αποτελέσουν παράγοντα ανατροπής 
του σχεδιασµού των κειµένων, αφού η υλικότητα είναι σηµαντική για τα πολυτροπικά 
κείµενα. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στους µαθητές από την έλλειψη υλικών 
πόρων επιτρέπουν στην δηµιουργικότητα τους να ξεδιπλωθεί, φανερώνοντας την σηµει-
ωτική τους ευπορία (resourcefulness). 

Συμπεράσματα 

Η κατασκευή ενός κειµένου απαιτεί σηµειωτικό έργο (ο όρος ανήκει στον Kress) που 
σηµαίνει την εµπλοκή, βάσει αρχών, µε τη δηµιουργία των νοηµάτων. Οι µαθητές - σχε-
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διαστές παρουσίασαν σηµειωτικό έργο µε την κατασκευή κειµένων, µε συγκεκριµένα 
µέσα, εντός του κοινωνικού πλαισίου της τάξης. Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών 
των κειµένων τους, ακόµα κι αν τα τελευταία µοιάζουν κοινότοπα και συνηθισµένα, εί-
ναι ένδειξη σεβασµού στην κοπιαστική σηµειωτική προσπάθεια που κατέβαλαν για τη 
δηµιουργία τους (Mavers, 2011: 9). Αυτή η προσπάθεια αποκαλύπτει ότι η διαµόρφωση 
κι ο σχεδιασµός των νοηµάτων τους έγινε βάσει συγκεκριµένων αρχών (Kress, 1997) κι 
όχι τυχαία. Αυτές οι αρχές αν διδαχτούν συστηµατικά, µπορούν κατά τη γνώµη µας, να 
βοηθήσουν τους µαθητές στο να αποκτήσουν πολυτροπικές γνώσεις, και άρα να αυξηθεί 
η πολυτροπική τους δηµιουργικότητα. 

Υποσημειώσεις
1.  Οι Kress & van Leeuwen (2006) αναφέρουν το χρώµα ως ξεχωριστό τρόπο.
2.  Σύµφωνα µε τους Kress & Van Leeuwen (2001) τα σηµεία µπορούν να «εισάγονται» ή να 

µεταφέρονται από ένα περιβάλλον σε κάποιο άλλο για να σηµατοδοτήσουν αξίες, ιδέες και νοήµατα 
που συνδέονται µε το περιβάλλον από το οποίο εισάγονται (provenance). 
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Keywords 
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Abstract
Previous research has explored mainly visitors’ meaning-making and experiences 
through their conversations in the museum. This paper acknowledges the multimo-
dality of communication by drawing upon multimodal social semiotics and discusses 
the use of pointing gestures as a sociocultural means of visitors’ meaning-making. It 
frames the discussion with two examples from the audio-visual data collected for the 
author’s doctoral research that explored the sociocultural means visitors used when 
experiencing seven exhibits across three museums in London, UK. Visitors’ encoun-
ters were audio and video recorded, capturing their verbal and non-verbal interac-
tions and the contextual aspects upon which visitors drew during their interactions. 
The analysis suggests that, apart from using pointing gestures to negotiate and identi-
fy their foci of attention, visitors also use them to reinforce and validate their meaning 
by pointing towards the institutional, selected by the museum, modes of meaning.
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Although museum researchers have long explored visitors’ learning, there has been 
little research to describe the social interaction that arises in settings of informal learn-
ing (Christidou, in press; 2012; Davies & Heath, 2013). Despite the growing recognition 
that communication and learning are multimodal processes, previous research mainly 
analysed visitors’ conversations while in the museum, setting aside the manifold modes 
of their meaning-making that arise in and through social interaction. This paper takes 
a multimodal social semiotic approach which acknowledges, focuses on, analyses, and 
describes all the modes that collaboratively lead to meaning-making, affirming the plu-
rality and the social and contextual nature of these modes (Bezemer & Jewitt, 2010; 
Van Leeuwen, 2005). A multimodal social semiotic perspective draws attention to the 
process, as well as the products of this process and looks at how multiple modes are all 
orchestrated and choreographed. 

This paper discusses the museum encounter as a multimodal process through 
which visitors’ common ground shapes and is reshaped by their ongoing social inter-
action. Previous research has pointed out the recurrence and subsequently, the impor-
tance of the process of identification for the museum experience and visitors’ meaning 
making (Allen, 2002; Fienberg & Leinhardt, 2002). This paper expands on this branch of 
research and microanalyses the process of identification by examining the sociocultural 
means through which visitors carry out the anchoring of their attention on an object, or 
one of its aspects. The aim of this paper is to present and discuss specifically the use of 
pointing gestures in the museum. Additionally, this paper aims to bring to the fore the 
possibilities that arise when thinking about the museum experience multimodally.

The process of identification 

There has been an ongoing interest in exploring visitors’ learning through their dis-
course in the museum, leading to a categorisation of visitors’ talk based on the com-
municative function that it carries out (Allen, 2002; Fienberg & Leinhardt, 2002). Among 
these categories, identification -the kind of talk visitors use to identify their attention 
foci while in the museum, regularly by naming the exhibit or referring to one of its as-
pects- has been established as the first stage of visitors’ joint meaning-making, as it 
precedes both interpretation and evaluation of the exhibits. 

As museum visitors tend to arrive in their majority as part of a group (Davies & 
Heath, 2013), social interaction, especially the management of attention and its nego-
tiation, becomes an essential part of the museum visit, as visitors constantly monitor 
each other, the context, and the content of their ongoing encounters. In this social con-
text, referring to objects is a collaborative process that may be carried out through nam-
ing or, alternatively, using verbal reference, shifts in gaze and posture, and pointing ges-
tures. For the verbal reference, the spatial deixis (e.g. “here”, “there”) will be explored, 
as the focus of analysis is to describe the ways through which visitors connect and 

375Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



share aspects of the exhibition’s content and context with each other. It can be argued 
that spatial deixis has a twofold communicative function: it encourages the collocated 
participants to search for and look at a specific locus in their co-located context, while, 
at the same time, it indicates the moment when the participants in interaction are aware 
of each other’s orientation and direction towards an object in their relevant environment 
(Hanks, 1992; Hindmarsh & Heath, 2000). This category includes also verbs of motion 
such as “come”, “go”, “check”, “look” as they provide verbal vectors to the context in 
which the interaction takes place. Additionally, these verbs hold a sociocultural function, 
as they can function as an invitation to someone’s experience of “seeing” something 
(Christidou, 2012; Katz, 1996). 

The indicative gestures (pointing gestures) can be seen as an alternative means to 
the verbal identification. Pointing gestures seem to speed up the pivotal process of the 
identification at the face of the exhibits, while they also function as an alternative to 
naming (Moore, 2008). Pointing can be seen as real-time annotation; this implies both 
an ability and a desire to draw the other’s attention to something and modify the inter-
locutor’s knowledge or understanding of the world; it implies a sense of importance 
and a sense of others as potentially intentional agents. However, pointing’s own nature 
poses a few problematic issues for research, such as the limited temporal duration of 
the actual gesture, as well as the more limited span of mutual accessibility to the ges-
ture for the interactants. This shortcoming had been addressed and minimised with the 
implementation of video-based research for the collection of my data.

Both pointing gestures and referential expressions allow participants to indicate 
something in one’s surroundings, anchor joint attention and mutual orientation, while 
establishing a connection between the performer, the indicated point of attention and 
addressee. Specifically, by drawing visual and verbal links in the form of vectors among 
the participants in interaction as well as to aspects of the context, the performer invites 
his/her co-visitor to “enter into some kind of [...] relation with him or her (the perform-
er)” (Kress & van Leeuwen, 1996, p. 118) and thus, these visual and verbal vectors are 
strong indicators of active participation and interaction as they express “a dynamic, ‘do-
ing’ or ‘happening’ kind of relation” (Jewitt & Oyama, 2001, p. 141) between the partici-
pants in interaction. For their embedded social function, both verbal deixis and pointing 
gestures are not treated as simple actions. Instead, by studying these seemingly subtle 
exchanges, one can investigate a range of semiotic modes in a single interactive act, 
such as the visible body performing the act of pointing, the talk emerging before, along, 
or after the act of pointing, the context or the properties of the reference, the joint ori-
entation of the participants, and the larger activity within which the act of pointing is 
situated (Goodwin, 2000; 2003). 
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Method 

To explore the social dynamics of the moment-by-moment visitors’ interactions, I 
adopted a qualitative research approach, audio and videotaping data, so as to empha-
size the importance of ‘context’ and preserve the sequential and indexical character of 
participants’ conduct. Data had been collected for over a year (March 2010 until August 
2011), totalling more than 300 hours of filming (Christidou, 2012). Data was examined 
repeatedly and transposed into detailed multimodal transcripts that facilitated the mi-
croanalysis of interaction emerging in front of the exhibits. The systematic analysis of 
each incident highlighted specific visitor performances, while it also drew attention onto 
the differences in interactional patterns among the participant museums and within the 
same exhibition. The combination of the systematic analysis and microanalysis of the 
data facilitated the researcher in “zooming in” and “zooming out” of the analysed data 
and, additionally, helped to contextualise what took place at the face of the exhibits. 
Through the systematic analysis of the strips of interaction, an understanding of how 
typical or atypical each event is, compared to the larger corpus of collected data, be-
came possible.

Results 

Close analysis of the video data collected revealed the complexities of visitors’ interac-
tions and highlighted, among others, the heavy use of pointing gestures throughout their 
process of meaning-making (Christidou, 2013). Two critical communication functions of 
pointing gestures emerged during the initiation, as well as the elaboration of visitors’ 
interaction: (a) negotiating and identifying visitors’ foci of attention, and (b) using these to 
reinforce and validate their discourse by pointing towards the interpretive text. 

Figures 1 and 2 describe two representative examples of visitors using pointing ges-
tures and verbal deixis to negotiate and anchor their co-visitors’ attention on the same 
exhibit or one of its aspects, as well as pointing towards the interpretive text as a means 
of validating their own interpretation. Both incidents took place in front of Seurat’s 
Woman Powdering Herself painting at the Courtauld Gallery, referred to throughout this 
paper as Seurat. The conventions used for the transcripts can be seen in the Appendix. 

Specifically, Figure 1 shows an example of two adults (W1 &W2) with W1 being the  
“designated reader” (Hirschi & Screven, 1988) -that is, the person who reads the inter-
pretive text to the members of his/her group. When W2 leans towards the label, W1 
says “it’s another of his”, introducing the painting to W2 by linking it to the one they had 
just looked at. W1 positions herself closer to the label, followed by W2. Immediately, 
W1 starts reading the second paragraph of the label aloud, performing what McManus 
(1989) called ‘text-echo’. Text-echo is a specific museum-visitor-related behaviour with 
visitors reading the interpretive text aloud as it is, or rephrasing and/or quoting parts 
of it. Through this specific type of behaviour, visitors bridge their institutional goals and 
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personal agendas (Mayr, 2008). By bringing aspects of the institution’s language into 
their own discourse, visitors not only discover the exhibit in the light of their co-visitor’s 
performance, but also in the light of the institutions’ authoritative voice. As seen in this 
specific incident, the encounter with the painting is characterised by the heavy use of 
text-echo and thus, informed by the authoritative resources provided by the museum. 

In addition, the interpretive text is not only a means of providing information on the 
exhibits, but also a means of indicating how to look at them. Choosing to refer to spe-
cific aspects of the exhibit -here the painting- can be seen as an indicator of how to look 
at it. She animates the text through pointing and iconic gestures in an attempt to draw 
relevance and attention to what she is quoting. W1 uses her right hand and points at the 
label text to demarcate that she is reading it. As she is quoting from the text, she gives 
out an iconic gesture of doing dots while reading aloud the “small dots of colour” part of 
the text. Then, she points at the painting’s frame and rephrases the text (“he painted far, 
creating more like a frame”) moving her hand up and down, right and left to make the 
frame more salient. Her gesture is noticed by M, who happens to share the same space. 
He attends her gesture and then he moves away. 

As W1 keeps reading, she once again animates the text when she comes across 
the phrase “robust figure”: she points with her right hand towards the painting. Upon 
reading “delicate” aloud, she immediately gives an iconic gesture by extending her hand, 
holding her three fingers together while sliding it slightly towards the floor. She contin-
ues reading the last paragraph when, upon reading the phrase “frivolity of her actions” 
before the end of the text’s paragraph, she performs another pointing gesture towards 
the painting. This example illustrates the ways in which the main performer designs 
her performance in specific ways by using specific means which allow the audience to 
encounter the exhibit in very specific ways. It can be argued that all performances some-
how animate the exhibit momentarily, as visitors, through their social sharing, appear in 
a sense to “bring it to life” by personally and socially infusing the exhibit.

Figure 2 describes an incident during which the use of the interpretive text as a val-
idation means becomes more evident. S turns to his right and notices Seurat, which he 
decides to approach. While turning his gaze and posture towards the painting, he points 
at it while giving out an evaluative comment (“the same as that”). The pointing gesture 
works in tandem with the deictic term “that” while the adjective “same” hints at the sim-
ilarity observed between the two paintings. Despite his given shift in attention, M and W 
can still be seen interacting with another painting. Upon reaching the painting, S turns to 
his left and faces M and W; he uses the deictic adjective “this” but again, his performance 
falls unnoticed. S immediately uses person reference (“dad”), a category that carries out 
the identification of the person being summoned (Schegloff, 2007) - in this case M. 

 M turns towards S, followed by W, a shift in posture acknowledged by S, who 
extends his performance by using spatial verbal deixis (“this”) along with a pointing ges-
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ture. Again, his pointing gesture works in tandem with the deictic term “this”, elaborat-
ing his indication and hence the process of identification. This performance manages to 
attract their attention as we can see both M and W moving towards S, with M saying “big 
one” while giving out an iconic gesture by opening his hands wide as he approaches S. 
The gesture and the verbal description work in tandem. 
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M extends his first account of the painting’s attributes by verbally describing the 
unique technique used for the painting (“you got lots of dots in there, haven’t you?”) 
which he couples with the iconic gesture of “doing dots” while positioning himself next 
to S.1 The use of a tag question (“haven’t you?”), according to Goodwin (1980), is a verbal 
request for the co-participant to perform the next turn-taking. Even though S issues no 
response, both of M and S stay in front of Seurat, looking at the painting. 

The next turn-taking is performed by W who, after having approached the painting 
and reading its interpretive text, points at it while uttering “must have taken him a year, 
oh no, two!” Her index finger points at the dates provided in the title of the label (“1888-
90”), a performance that expands those previously given by S and M concerning the 
existence of “lot of dots”. Once W suggests that the time required for making all these 
dots was one year (“must have taken him a year”), she immediately repairs herself by 
suggesting two years instead (“oh no, two!”). While contradicting her initial estimation 
on the time required producing all these dots, she points at the label, indicating the 
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Figure 1. Using text-echo in front of Seurat, Courtauld Gallery, London, UK. 



specific line where the date of the painting is displayed. Her pointing towards the inter-
pretive text, which is considered part of the authoritative voice of the museum, is seen 
as a confirmation of her repair and stresses the validation of the information provided. 

W approaches S and M and, while standing next to M, she utters “two years to make 
it” as a way to summarize her preceding interpretation. Even though the information pro-
vided in the text refers to the year of creation and not the duration of the actual process, 
this example brings together at the same time four of the contexts in which the museum 
encounter is situated: (a) the physical, (b) the institutional context through the use of the 
interpretive text, (c) the personal context reflected through the visitor’s own interpreta-
tion, and (d) the social context which is momentarily negotiated by visitors themselves. 
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Discussion 

The objective of this paper was to explore the use and social dynamics of pointing gestures 
in the museum. Although the importance of the ubiquitous mode of gesture for people’s 
communication has been explored in numerous settings such as the London Underground 
control room (Hindmarsh & Heath, 2000), archaeological sites (Goodwin, 2003), class-
rooms (Goldin-Meadow, 2007) and shop counters (Clark, 2003), there has been little re-
search exploring their communicational and social function in a museum setting. 

Among the range of resources available such as the interpretive text, leaflets, audio 
and visual applications, visitors draw also upon other people’s actions, conversations 
and gestures, in order to make meaning. Pointing gestures direct attention to specific 
exhibits, or bring out aspects of these exhibits, and thus, can be seen as an alternative 
mode to verbally naming or describing these. Pointing gestures, like language, allow 
the participants in interaction to negotiate and secure anchoring their attention on the 
same exhibit. Additionally, as the analysis of the aforementioned incidents showed, 
pointing gestures may be used to elaborate and validate visitors’ verbal exchanges as 
they very often point to the exhibits and the interpretive text, and vice versa, in order 
to link what they say to the actual exhibit and/or the interpretive text. By elaborating 
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Figure 2. Negotiating attention in front of Seurat, Courtauld Gallery, London, UK.



their “text-echo” (McManus, 1989) with pointing gestures towards the interpretive text, 
visitors bring into their own meaning making the authorative voice of the museum, hav-
ing simultaneously asynchronous conversations with the curators and the institution 
(Stainton, 2002), while having synchronous conversations with their co-visitors.

Although the framing of the exhibits is an institutional choice, their on-going ‘con-
sumption’ is negotiated by the visitors who use the interpretive text as a “mental handle” 
(Silverman, 1990, p. 97), an entrance point, as well as a validation point to frame their 
own interpretation. Analysis also brought to the fore the fact that visitors used pointing 
gestures as a means for revealing the exhibit to their co-visitors, animating it in very 
specific ways and inviting others to look at it in very particular ways. For example, one’s 
choice to select specific passages from the text, or even quote all of it as in the second 
incident (Figure 2), allows the exhibit to be seen in the light of the authoritative voice 
combined with the visitors’ personal point of view.

In summary, a social multimodal approach to the museum experience, even when 
applied to the shortest in duration interactions, reveals so much about what people say 
and do in situ, which “lies at the very heart of the visit and people’s experience of muse-
ums and galleries” (Davies & Heath, 2013, p. 18). Given the current need to address so-
cial interaction in order to reach a better understanding of visitors’ experience (Davies & 
Heath, 2013), this paper hopes to inform and advance this body of work as it illuminates 
the ways in which visitors draw upon multiple modes, especially pointing gestures, as 
they attempt to reach a shared meaning-making. 

Endnote
1.  The prevalence of this iconic gesture prompted the researcher to coin this animating performance 

as ‘doing dots’ as the hand imitated the making of dots.
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Appendix 

– Capital letters to indicate raised intonation.
– Bold letters to indicate verbal exchanges. 
– (laughs) to indicate laughing.
– (.) to indicate a pause less than a second, less than taking a breath.
– (0.5) to indicate a pause of 5 seconds. Numbers in parentheses indicate elapsed 
time in silence in seconds.
– (=) when utterances are one after the other with no interval in-between them.
– (-) to indicate inaudible words.
– ( ) to place nonverbal behaviours simultaneously occurring.
– M for a male participant.
– W for a female participant.
– D for a female child (up to 18 years old).
– S for a male child (up to 18 years old).
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Abstract
The way we see art today has drastically changed during the last decades, primarily as 
a result of the museums’ exhibitionary practices. The transition from the 17th c. kun-
stkammer with its decorative way of exhibiting art, to the great Art Museums of the 19th 
c. with their educational approach and then to the ‘aesthetic’ museum of the 20th c.  
is culminating today in a new condition for the Art Museum. Under the influence of the 
dominant culture of (over)consumption, mass entertainment and globalization, the 
art museum is now struggling to attract visitors through spectacle, entertainment and 
the extensive staging of temporary exhibitions, aiming of course at an – in every pos-
sible way - increase in the number of visitors and consequently at higher revenues. 
Undoubtedly, however, as much as visitors may be attracted by the ‘spectacle’ of the 
contemporary Art Museum and manipulated by it, for most of them the Museum is 
still synonymous with an educational mission of the highest cultural value.
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Εισαγωγή

Η τέχνη ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική, σε σημείο που να γίνεται εμμονή, όσο είναι στην εποχή 
μας. Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο άμεσα προσβάσιμη έχαιρε τόσο μεγάλης εκτίμησης και 
[...] δεν είχε τόσο εκτενώς αναλυθεί και επεξηγηθεί. Αυτό οφείλεται κυρίως, στον κυρίαρχο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι εικόνες στο πολιτισμό μας (Huyghe, 1959, σ.8). 

Τα µουσεία τέχνης και οι πινακοθήκες δεν είναι ουδέτεροι χώροι που µας προσφέρουν 
µια διάφανη, αδιαµεσολάβητη θεώρηση της τέχνης, αλλά πρέπει να αντιµετωπισθούν 
υπό το πρίσµα της εκάστοτε «εκθεσιακής κουλτούρας», µε αναφορά στις διαφορετικές 
ιδέες και αξίες που διαµορφώνουν το σχηµατισµό και τις λειτουργίες τους. Ο τρόπος 
µε τον οποίο βλέπουμε την τέχνη έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες, µέσα στα 
ίδια τα µουσεία, µέσα στο ολοένα αυξανόµενο φαινόµενο των περιοδικών εκθέσεων και 
γενικά στο ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγεται και θεωρείται η τέχνη σήµερα.

Στα τέλη του 15ου αιώνα και µέχρι τα µέσα του 17ου, οι συλλέκτες, συνήθως πλούσιοι 
έµποροι και πρίγκιπες, εκθέτανε τις συλλογές τέχνης σε galleries και ειδικά διαµορφω-
µένες αίθουσες που έγιναν γνωστές µε ονόµατα όπως studioli, cabinets of curiosities, 
kunstkammern ή wunderkammern αποκλειστικά για δική τους ευχαρίστηση. Κυριαρ-
χούσε ο διακοσμητικός τρόπος έκθεσης µε αποτέλεσµα τα έργα ζωγραφικής να εκτίθε-
νται µαζί µε άλλα αξιοπερίεργα αντικείµενα. Η µεταφορά του studiolo του Francesco de’ 
Medici του 1ου ανάµεσα στο 1581 και 1584 στη Φλωρεντία από το παλάτι του στο µεγάλο 
και φωτεινό χώρο της tribuna του Palazzo Uffici αντιπροσώπευσε µια σηµαντική αλλα-
γή στην εκθεσιακή πρακτική, καθώς η µοναχική στοχαστική θέαση των έργων τέχνης 
έδωσε την θέση της σε µια πιο κοινωνική παρατήρηση. Η µετατροπή του Uffici το 1743 
σε δηµόσιο µουσείο, θεωρείται ότι ολοκλήρωσε τη µετάβαση της θέασης της τέχνης από 
την ιδιωτική σφαίρα στη δηµόσια. 

Το δημόσιο μουσείο τέχνης

Το πρώτο µουσείο τέχνης που βρισκόταν πιο κοντά στην µοντέρνα έννοια του όρου δη-
μόσιο, ήταν αναµφίβολα το Λούβρο. Το 1803 ο διευθυντής του Dominique-Vivant Denon 
δηµιούργησε µία µεγάλη έκθεση βασισµένη αποκλειστικά στη χρονολογία των έργων, 
στην καλλιτεχνική εξέλιξη και στις εθνικές σχολές. Ήταν η πρώτη φορά που οι παιδα-
γωγικοί σκοποί εκπαίδευσης του κοινού και η καλλιτεχνικο-ιστορική µεθοδολογία είχαν 
τόσο σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση έργων τέχνης. Εφαρµόστηκαν νέες κατηγοριο-
ποιήσεις και επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγµατα των εθνικών σχολών προς έκθε-
ση, καθιερώνοντας έτσι τις έννοιες της «αποθηκευµένης συλλογής» από τη µια και από 
την άλλη της «περιοδικής έκθεσης» καθώς τα εκθέµατα εναλλάσσονταν συνεχώς µε την 
άφιξη νέων έργων στο µουσείο (Hooper-Greenhill, 2006, σ.180). Τοποθετήθηκαν επε-
ξηγηµατικές λεζάντες στα έργα και τυπώθηκαν κατάλογοι, αρκετά φθηνοί ώστε να µπο-
ρούν να αγοραστούν από τον απλό πολίτη παράλληλα µε τους πιο ολοκληρωµένους που 
απευθύνονταν στους ειδικούς (Seling, 1967, σ.109). Το µουσείο έτσι άρχισε να ασκεί τον 

387Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



ρόλο του ως εκπαιδευτικό εργαλείο και αποτέλεσε τµήµα του κρατικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος (Hudson, 1987, σ.42). Η ιστορία της τέχνης αρχίζει να διαµορφώνεται ως 
έννοια - αν και όχι ακόµα ως επιστηµονικός κλάδος - µε τον διδακτικό-ιστορικό τρόπο 
παρουσίασης των έργων να λειτουργεί ως µάθηµα στην εξέλιξη της τέχνης. Την ίδια επο-
χή, η ιδέα του µουσείου τέχνης άρχισε να απασχολεί τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι εκτός 
από σχεδιαστικές προτάσεις συντάσσουν σχετικές πραγµατείες εκφράζοντας απόψεις ότι 
τα έργα τέχνης θα έπρεπε να εκτίθενται σε ειδικά σχεδιασµένα δηµόσια κτήρια µουσείων 
και όχι σε πρώην ανάκτορα, γιατί αποτελούν µέρος της παγκόσµιας κληρονοµιάς, και 
µόνο έτσι θα µπορούσαν να γίνουν αντικείµενο µελέτης για το γενικό καλό. 

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα το κοινό του µουσείου αυξήθηκε αλµατωδώς και η ιδέα 
των πινακοθηκών ως χώρων µιας θαυµαστής εµπειρίας έγινε κοινή ανάµεσα σε αυτούς 
που θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτιστικά συνειδητοποιηµένους στην Ευρώπη και 
στην Αµερική. Η διεθνής µουσειακή κουλτούρα παρέµεινε πιστή στην άποψη που έχει τις 
ρίζες της στο διαφωτισµό, ότι το δηµόσιο µουσείο τέχνης έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει 
και να βελτιώσει τους επισκέπτες του ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά. Παρόλη όµως τη 
διάθεση των δηµιουργών τους για ένα µουσείο ανοικτό στο ευρύτερο κοινό, στην πραγ-
µατικότητα απευθύνονταν σε µια µορφωµένη ελίτ που είχε το απαιτούµενο ενδιαφέρον 
και χρόνο για την τέχνη. Το χάσµα αυτό ανάµεσα στο κοινό και την τέχνη (ή το Μουσείο) 
άρχισε να γεφυρώνεται στον 20ο αιώνα. 

Σηµαντικές εκθεσιακές διοργανώσεις του 19ου αιώνα, που θεωρούνται ότι επηρέα-
σαν την εξέλιξη των µουσείων τέχνης, ήταν δύο εµπορικά προσανατολισµένοι θεσµοί µε 
µεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό, τα salons και οι Διεθνείς Εκθέσεις. Τα salons ήταν κα-
θαρά εµπορικές εκθέσεις αποκλειστικά έργων τέχνης ενώ οι Διεθνείς Εκθέσεις ήταν µε-
γάλες εµπορικές διοργανώσεις που πρόβαλαν την εθνική ταυτότητας των κρατών µέσω 
των προϊόντων της υλικής κουλτούρας και της τεχνολογικής προόδου. Στις Διεθνείς 
Εκθέσεις ιδιαίτερα - αν και τα έργα τέχνης δεν ήταν το κυρίαρχο έκθεµα αλλά συµπερι-
λαµβάνονταν περισσότερο για λόγους κύρους - για πρώτη φορά η έκθεση έργων τέχνης 
σχετίζεται µε το µαζικό θέαµα, την ψυχαγωγία και µε τον «κόσµο των εµπορευµάτων 
που οι παγκόσµιες εκθέσεις κατασκευάζουν» (Benjamin, 1999, σ.17). 

Το Πολυκατάστηµα, δηµιούργηµα και αυτό της ίδιας περιόδου, εξελίσσεται στον κα-
τεξοχήν δηµόσιο εµπορικό χώρο ανταλλάσσοντας µε το µουσείο τεχνικές παρουσίασης 
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των αντικειµένων. Η επίσκεψη και στους χώρους αυτούς αποτελεί δηµόσιο γεγονός, 
κοινωνική δραστηριότητα και παράλληλα ατοµική απόλαυση. Η αµοιβαιότητα του βλέµ-
µατος των επισκεπτών, η σηµασία της κοινής παρουσίας, αλλά και η ελευθερία κινήσεων 
αποτελούν κύρια συστατικά της επίσκεψης σε αντίστοιχους χώρους ως σήµερα.

Τα μουσεία τέχνης στον 20ο αιώνα

Στις αρχές του 20ου αιώνα στα µουσεία τέχνης επικράτησε, πρώτα στις ΗΠΑ, η ιδέα του 
αισθητικού (aesthetic) µουσείου σύµφωνα µε την οποία, η πρωταρχική υποχρέωση του 
µουσείου είναι να παρουσιάσει τα έργα ως αντικείµενα κάλλους και αισθητικής ενατέ-
νισης, και όχι ως απεικονίσεις µιας ιστορικής ή αρχαιολογικής πληροφορίας. Η επιθυ-
µία για µια πιο στενή επαφή µε την τέχνη σταδιακά έκανε τις πινακοθήκες πιο οικείες, 
µε περισσότερο κενό χώρο ανάµεσα στα έργα, φέρνοντας τα στο ύψος του µατιού, το 
καθένα µε το δικό του φωτισµό. Ολοφάνερα, όσο πιο «αισθητική» η προσέγγιση, µε λι-
γότερα έργα και µε µεγαλύτερες κενές επιφάνειες τοίχων ανάµεσα τους – τόσο πιο ιερός 
ο χώρος, πιο κοντά στη µεταφορική αντίληψη του µουσείου ως ναού. Τα νέα µουσεία 
που άρχισαν να κατασκευάζονται ειδικά για να στεγάσουν αυτούς τους θησαυρούς της 
τέχνης συµβόλιζαν τη στροφή σε ένα νέο τρόπο σκέψης για την τέχνη: µια νέα κοσµική 
θρησκεία, µια λατρεία της τέχνης. Το µουσείο τέχνης και η πινακοθήκη άρχισε να αντι-
µετωπίζεται ως ένα προσεκτικά σχεδιασµένο σκηνικό ενός συγκεκριµένου είδους κο-
σµικού τελετουργικού, προσωπικού και κοινωνικού (Duncan, 2003). Αυτή η προσέγγιση 
έκθεσης των έργων απέκτησε την ολοκληρωµένη της µορφή στον εκθεσιακό χώρο του 
επονοµαζόµενου «λευκού κύβου».

 

Με τον όρο λευκός κύβος «στο µυαλό µας έρχεται η εικόνα ενός λευκού, ιδεατού 
χώρου που, περισσότερο από οποιονδήποτε πίνακα, είναι ίσως η αρχετυπική εικόνα της 
τέχνης του 20ου αιώνα» (O’Doherty, 1999, σ.24). Είναι ένας χώρος άχρονος, γιατί µόνο 
µέσα από την απουσία του ιστορικού χρόνου τα έργα µπορούν να αποκτήσουν την αύρα 
της διαχρονικότητας. Η κριτική που έγινε στους «λευκούς κύβους – εκθεσιακούς χώ-
ρους» του ‘70 επικεντρώνεται στο ότι στην πραγµατικότητα είναι αδύνατο να σχεδιασθεί 
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(Newhouse, 2005, σ. 22)



«το κενό» και ο «λευκός κύβος» προσποιείται την ουδετερότητα. Όχι µόνο καθορίζει, 
αλλά πολλές φορές υπερισχύει των έργων τέχνης, αντιστρέφοντας τις έννοιες του περι-
εχοµένου (content) και του πλαισίου (context), µετατρέποντας το ίδιο το περιεχόµενο σε 
πλαίσιο. Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜοΜΑ) είναι το µουσείο που 
καθιέρωσε την αισθητική του λευκού κύβου ως διεθνές πρότυπο του πλαισίου παρουσί-
ασης της µοντέρνας τέχνης και αποτέλεσε το ίδιο πηγή έµπνευσης και µίµησης για πολλά 
µουσεία σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Η κουλτούρα του θεάματος

Ένα άλλο ζήτηµα που χαρακτηρίζει την τέχνη του σήµερα, και κατά συνέπεια επηρεάζει 
όχι µόνο την εκθεσιακή πρακτική αλλά και τη λειτουργία, την οργάνωση, ακόµα και την 
αρχιτεκτονική του µουσείου τέχνης, είναι αναµφίβολα το ζήτηµα της «κουλτούρας του 
θεάµατος», της «τέχνης-ως-θέαµα». Ο Guy Debord (2000) πρώτος έθιξε την έννοια του 
θεάµατος, όχι απλά ως µία µάζα εικόνων, αλλά ως µία «παγωµένη και παραµορφωµένη 
εκδοχή των κοινωνικών σχέσεων». Ο Debord έδωσε έµφαση στην οπτικότητα (visuality) 
ως µια µορφή κυριαρχίας, ως κάτι που θαµπώνει και ταυτόχρονα εξαπατά, που αποπλα-
νά και ζαλίζει τον θεατή, που τον κάνει να παραδοθεί. Στην καταναλωτική κοινωνία του 
σήµερα, το θέαµα βρίσκει την τυπική του έκφραση στην εικόνα που υπηρετεί την προ-
ώθηση της κατανάλωσης. Η τέχνη έχει πλέον ενσωµατωθεί σε ένα σύστηµα εµπορικής 
διασκέδασης, υπερβολικής δηµοσιότητας και πολιτιστικού τουρισµού. 

Το Centre Pompidou στο Παρίσι ήταν αυτό που άλλαξε όχι µόνο την κτιριακή δοµή 
και όψη του µουσείου τέχνης αλλά και τις ως τότε επικρατούσες εκθεσιακές πρακτικές. 
Παρουσιάστηκαν µια σειρά από εκθέσεις που άφησαν εποχή, γιατί αµφισβήτησαν τη µέ-
χρι τότε µονοδιάστατη, γραµµική αφήγηση που είχε καθιερώσει το ΜοΜΑ. Η επίδραση 
των µουσειολογικών πρακτικών του Centre Pompidou ήταν άµεση καθώς επέτρεψε τη 
συνύπαρξη, σε διαφορετικά µουσεία, πολλαπλών προσεγγίσεων της ιστορίας της τέχνης. 
Η ιδέα αυτή της διαφορετικότητας δεν οφείλεται µόνο στις πολιτιστικές αλλαγές της επο-
χής – την επικράτηση δηλαδή του µεταµοντερνισµού – αλλά και στην αλλαγή της φύσης 
του κοινού του µουσείου. Η µεγάλη επιτυχία του βρίσκεται στο γεγονός ότι προσελκύο-
ντας το κοινό µε έναν τρόπο διασκεδαστικό και ελπιδοφόρο άλλαξε δραστικά την αντίλη-
ψή του για τα ιδρύµατα αυτού του είδους (Newhouse, 1998, σ.198).
 
Κατανάλωση, ελεύθερος χρόνος, μουσείο και η θεωρία της αργόσχολης τάξης

Όταν το 1899 ο Veblen (1953) συσχέτισε την κατανάλωση, τον ελεύθερο χρόνο και τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτές οι έννοιες λειτουργούν κατευθυντικά προς την κοινωνία, οδη-
γήθηκε στο συµπέρασµα ότι οι αγοραστικές επιλογές µπορούν να θεωρηθούν ως πολι-
τιστικές εµπειρίες µε πραγµατικό νόηµα, µετατοπίζοντας το ζήτηµα από µια, κυρίως κοι-
νωνιολογική, σε µια πολιτιστική προοπτική. Ο Baudrillard (2000) επίσης, ισχυρίστηκε ότι 
στις καπιταλιστικές κοινωνίες η κατανάλωση είναι µια διαδικασία όπου µόνο τα σήματα 
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των αγαθών καταναλώνονται, ότι τα εµπορεύµατα δεν εκτιµώνται λόγω της αξίας τους 
αλλά κατανοούνται ως φορείς νοήµατος που καθορίζεται από τη θέση τους µέσα σε ένα 
αυτό-αναφορικό σύστηµα σημαινόντων (Baudrillard, 2000, σ.132). 

Είναι, ίσως, αναπόφευκτο, µέσα σε αυτό το πλαίσιο της επικρατούσας σήµερα οικο-
νοµίας της αγοράς, που κυριαρχείται από την αποθέωση του προϊόντος µέσω της επω-
νυμοποίησης, παράλληλα µε την εµπορευµατοποίηση και την ψυχαγωγική προσέγγιση 
της µουσειακής εµπειρίας, το µουσείο τέχνης να ανταποκριθεί µεταλλασσόµενο και αυτό 
σε ένα επώνυµο προϊόν, σε µια εµπορική επιχείρηση, σχετιζόµενη όµως ακόµη, αλλά σε 
µικρότερο βαθµό, µε τον πολιτισµό και µε την εκπαίδευση. Το µουσείο απευθύνεται στον 
επισκέπτη που θέλει να απολαύσει µεν τη τέχνη, αλλά παράλληλα θέλει να ψυχαγωγηθεί 
και να καταναλώσει. 

Ανταποκρινόµενα στην πρόκληση για οικονοµική αυτοδυναµία, µετά τον περιορισµό 
της κρατικής επιχορήγησης, τα µουσεία τέχνης σήµερα, τουλάχιστον τα µεγαλύτερα από 
αυτά, διοικούνται ως εµπορικές επιχειρήσεις και η διεύθυνσή τους έχει διαχωριστεί στην 
«καλλιτεχνική» και στη «διοικητική». Τους υπεύθυνους του µουσείου απασχολούν πλέον 
σε µεγάλο βαθµό οι µέθοδοι προσέλκυσης του κοινού, καθώς µεγάλη επισκεψιµότητα 
σηµαίνει, εκτός από τα άµεσα οικονοµικά οφέλη, µεγαλύτερη κρατική επιχορήγηση και 
ιδιωτικές χορηγίες. Βασιζόµενα σε πολυετείς έρευνες της συµπεριφοράς και των προτι-
µήσεων των επισκεπτών τους, οι τακτικές προσέλκυσης περιλαµβάνουν τη δηµιουργία 
µεγάλων και πλούσιων πωλητηρίων, εστιατορίων και καφέ χωροθετηµένων σε κυρίαρ-
χο σηµείο, τη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων µέσα στο µουσείο αλλά 
και την έµφαση στις µεγάλες περιοδικές εκθέσεις ονοµαζόµενες blockbuster, ένας όρος 
δανεισµένος από τη βιοµηχανία του κινηµατογράφου. Οι περιοδικές εκθέσεις αποτελούν 
πλέον την πλειονότητα καθώς αυτές προσφέρουν έσοδα στο µουσείο, ενώ οι µόνιµες 
παρουσιάζονται προσωρινά, συνεχώς εναλλασσόµενες, σαν να είναι περιοδικές.

Σήµερα τα περισσότερα νέα µουσεία που ιδρύονται κατευθύνουν τις δραστηριότητες 
τους προς τη σύγχρονη τέχνη κυρίως για δύο λόγους: είναι αδύνατο να συγκροτηθούν 
συλλογές µε έργα παλαιότερων εποχών, καθώς τα έργα των Μεγάλων Δασκάλων βρί-
σκονται ήδη στα µουσεία ή σε λίγες ιδιωτικές συλλογές, και τελικά για να δηµιουργηθεί 
ένα νέο µουσείο τέχνης δεν προαπαιτείται η ύπαρξη µιας συλλογής, καθώς µπορεί κάλλι-
στα να διοργανώνει αποκλειστικά περιοδικές εκθέσεις. Έτσι, µπορούµε να ισχυρισθούµε 
ότι η σηµερινή µουσειακή κουλτούρα έχει κάνει την ανακάλυψη των έργων, την ερµη-
νεία και την ιστορικοποίηση της τέχνης διαδικασίες που συµβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. 

Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (Met) - ιδιαίτερα κατά τη περίοδο που 
διευθυντής του ήταν ο Thomas Hoving (1966-1977) ο οποίος οραµατίζονταν το µουσείο 
σαν ένα κέντρο µαζικής αναψυχής - εφάρµοσε στρατηγικές που το έκαναν το πιο εµπο-
ρικά-προσανατολισµένο µουσείο του κόσµου. Το θέµα δεν ήταν πλέον η παρουσίαση 
έργων τέχνης αλλά η δηµιουργία µιας οπτικής υπερπαραγωγής (Hoving, 1993, σ.54). Η 
ορολογία του Hoving θύµιζε περισσότερο αυτή ενός πολυκαταστήµατος ή ενός περιοδι-
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κού µόδας. Η εµµονή του για το µεγαλειώδες, το φανταχτερό και τη δηµοσιότητα έριξε 
σε δεύτερη µοίρα την επιστηµονικότητα, την αξιοπιστία και τον εκπαιδευτικό σκοπό του 
µουσείου. Όσο δε για το εµπλουτισµό της συλλογής, ο Hoving επιζητούσε την απόκτηση 
«µόνο των µεγάλων, σπάνιων, καταπληκτικών και ακριβών δειγµάτων, αυτών που θα 
πετύχαιναν την µεγαλύτερη δυνατή εντύπωση». Σύµφωνα µε τα ίδια του τα λόγια, το Met 
έγινε η «µητρόπολη της τέχνης», το «µεγαλύτερο, πλουσιότερο και, µε τη πιο δυνατή 
φωνή µουσείο στον κόσµο» (Hoving, 1993, σ.139).

Αυτή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάµεσα στο µουσείο και στον κόσµο των επιχειρή-
σεων, τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικών, έχει επίσης εκφραστεί 
µε την υιοθέτηση εκ µέρους κάποιων από τα µεγάλα µουσεία της έννοιας του branding, 
η οποία ως γνωστόν, αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην ανάπτυξη των εταιριών. Η σχε-
τικά νέα αυτή τάση, που θέλει τα µουσεία να επεκτείνονται σε όλη την υφήλιο όπως οι 
πολυεθνικές εταιρείες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Thomas Krens, τον άνθρωπο 
που είχε την διεύθυνση του Μουσείου Guggenheim της Νέας Υόρκης από το 1988 ως το 
2005. Ο Krens, θεωρούσε το Guggenheim ως ένα πολυεθνικό οργανισµό που τύχαινε να 
λειτουργεί στο χώρο των εικαστικών τεχνών. Υπό τη καθοδήγηση του, το Guggenheim 
Foundation έγινε ένα παγκόσµιο brand που προσέφερε επιµελητικές και εκθεσιακές 
υπηρεσίες µε αντάλλαγµα πολιτική και οικονοµική βοήθεια από διάφορες χώρες και ιδι-
ωτικά ή δηµόσια ιδρύµατα, µε σκοπό τη δηµιουργία περισσότερων παραρτηµάτων του 
Guggenheim Museum. Τα σχέδια του περιελάµβαναν µουσεία στο Salzburg, στο Bilbao, 
στη Seoul, στο Βερολίνο, στο Las Vegas και στο Abu Dhabi. Αν και κάποια από τα σχέδια 
του Krens έχουν σήµερα εγκαταλειφθεί, οι ιδέες του έχουν γίνει αποδεκτές από πολλά 
µουσεία σε όλο τον κόσµο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσέγγιση έφερε νέα µουσεία, 
περισσότερους επισκέπτες, νέες συλλογές, µεγάλες εκθέσεις. Τα µουσεία έγιναν το νέο 
αστικό σύµβολο κύρους, όπως ήταν το θέατρο και η όπερα µεταπολεµικά.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις τα γαλλικά µουσεία πρωτοπορούν ανάµεσα στα µουσεία 
των ευρωπαϊκών χωρών υιοθετώντας απόλυτα το «δόγµα Krens». Το Pompidou επε-
κτάθηκε στο Metz το 2005 και συζητά για ένα παράρτηµα στη Σαγκάη. Το Λούβρο, έναντι 
ενός µεγάλου ποσού, δανείζει το επωνύµιο του – και µέρος των θησαυρών του – στο 
Abu Dhabi, ενώ το Μουσείο Rodin έχει πουλήσει το λογότυπό του στο San Salvador της 
Βραζιλίας.

392 Changing Worlds & Signs of the Times

Εικόνα 3. Guggenheim Museum,  
Νέα Υόρκη 



Η αρχιτεκτονική του νέου μουσείου τέχνης

Οι αλλαγές στο θεσµό του µουσείου έχουν αποτυπωθεί και στην αρχιτεκτονική του µορ-
φή. Η πιο προφανής αλλαγή είναι στην κλίµακα των χώρων, κάτι που πολλές φορές τους 
φέρνει σε αντιπαράθεση µε τα εκτιθέµενα έργα τέχνης. Τα πιο γνωστά παραδείγµατα τέ-
τοιων εκθεσιακών χώρων είναι το Turbine Hall της Tate Modern και η κεντρική αίθου-
σα του Guggenheim Bilbao όπου εκτίθεται σε µόνιµη βάση το έργο Snake (Sugea) του 
Richard Serra. Ο γιγαντιαίος εκθεσιακός χώρος όχι µόνο κάνει τα φυσιολογικής κλίµακας 
εκθέµατα να φαίνονται ασήµαντα, αλλά όπως παρατήρησε η Krauss, αφήνει τον επισκέ-
πτη ανικανοποίητο, µέσα σε ένα λαβυρινθώδη χώρο, ανίκανο να κατανοήσει και να κάνει 
κτήµα του την τέχνη που του προσφέρεται (Krauss, 2004, σ.609). 

Έργα όπως τα γλυπτά του Serra ή εγκαταστάσεις (installations) όπως η Manifest 
Destiny του Piero Golia και αυτές του Nam June Paik, δύσκολα θα έβρισκαν θέση σε 
παραδοσιακού τύπου αίθουσες και, όπως διαφαίνεται, έργα τέχνης τέτοιας κλίµακας 
και µορφής έχουν αρχίσει να επικρατούν, τουλάχιστον στα µουσεία σύγχρονης τέχνης 
(Carrier, 2011). Το άµεσο µέλλον της αρχιτεκτονικής των µουσείων φαίνεται να ανήκει 
σε αυτά τα υπερ-εξπρεσιονιστικά µεγαθήρια αλλά, όπως συµβαίνει συνήθως στον κόσµο 
της επιδεικτικής κατανάλωσης, η πληθώρα οδηγεί στη κοινοτοπία: το κτήριο του Gehry 
στο Μπιλµπάο µπορεί να προκάλεσε το θαυµασµό όλων όταν κατασκευάσθηκε, η συνε-
χής όµως κλωνοποίηση του οδηγεί µάλλον στην πλήξη. Η δυσλειτουργική θεατρικότητα 
των νέων κατασκευών δεν µπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον για πολύ. Η αρχιτεκτονική 
τους καταναλώνεται από τον θεατή µε ρυθµούς που θυµίζουν τον κόσµο της µόδας. 

Άλλη εµφανής αλλαγή είναι η προγραµµατική σύνθεση των νέων µουσείων τέχνης. Η 
αναλογία ανάµεσα στους εκθεσιακούς και τους υπόλοιπους χώρους από 9:1 που ήταν τον 
19ο αιώνα έχει αναστραφεί σε 1:2 σήµερα (Moos, 2000, σ.21). Είναι δηλαδή φανερό ότι το 
µουσείο έχει πάψει πλέον να είναι πρωταρχικά ένας χώρος έκθεσης και αποθήκευσης της 
τέχνης, αλλά στεγάζει διάφορες άλλες λειτουργίες που απευθύνονται στο κοινό. Επιπλέ-
ον, τις τελευταίες δεκαετίες η αρχιτεκτονική του µουσείου έχει αυτονοµηθεί σπάζοντας 
τους δεσµούς, πρώτα ανάµεσα στο εξωτερικό κέλυφος και στον εσωτερικό χώρο και, 
κάτι ακόµα πιο προβληµατικό, ανάµεσα στον εσωτερικό και τα εκθέµατα. Το δοχείο πλέον 
καθορίζει την επιλογή του περιεχοµένου, και το πώς µπορούν να συνυπάρξουν κάτω από 
την ίδια στέγη έργα παλαιοτέρων εποχών ή ακόµα και της µοντέρνας περιόδου µε έργα 
σύγχρονης τέχνης είναι κάτι που προβληµατίζει ιδιαίτερα τους επιµελητές (Carrier, 2011).
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Εικόνα 4. Guggenheim Museum, 
Bilbao (El Croquis, 88/89, 49-61)



Συμπεράσματα

Το σύγχρονο µουσείο τέχνης κάτω από την επιρροή του πολιτισµού της υπερκατανάλω-
σης και της παγκοσµιοποίησης, ως ένας ακόµα κλάδος της πολιτιστικής βιοµηχανίας, δεν 
έχει µόνο εγκαταλείψει τις παλιές του αρχές αλλά τις έχει φέρει άνω-κάτω. Μετατοπίζο-
ντας την έµφαση από την εκπαίδευση στην ψυχαγωγία, έχει εγκαταλείψει τις ιστορικές 
του ρίζες και τους διανοητικούς του στόχους. Ο παλιός πολιτικοποιηµένος πολίτης/επι-
σκέπτης έχει µεταµορφωθεί σε µεγάλο βαθµό στο νέο µουσείο σε ένα παθητικό κατανα-
λωτή, αδύναµο και χειραγωγήσιµο. Οι ανησυχίες όσον αφορά τη µουσειακή συγκρότηση 
και τις µουσειολογικές πρακτικές επικεντρώνονται στο ότι το µουσείο, αντιµετωπίζοντας 
τον επισκέπτη ως καταναλωτή, δέχεται την ανταπόκριση ενός καταναλωτή: ποτέ ικανο-
ποιηµένου και πάντα σε αναζήτηση για κάτι περισσότερο. 

Το ειρωνικό είναι ότι όσο και να προσελκύονται οι επισκέπτες από το θέαµα του νέου 
µουσείου τέχνης και όσο και να χειραγωγούνται από αυτό, στο µυαλό των περισσοτέρων 
το µουσείο είναι πάντα συνώνυµο µιας εκπαιδευτικής αποστολής υψηλού πολιτιστικού 
επιπέδου. Ο πρωταρχικός του σκοπός, ιδίως του δηµόσιου/εθνικού µουσείου, δύσκολα 
αµφισβητείται: έχοντας γεννηθεί από ριζοσπαστικές ιδέες και πολιτικές, σε επαναστατι-
κούς καιρούς, το µουσείο εξακολουθεί να έχει εξαιρετική ισχύ και αντίστοιχες ευθύνες. 
Η µεγάλη πρόκληση για τα µουσεία σήµερα είναι η επανα-θεωρητικοποίηση της σχέσης 
µουσείου-κοινού, η συµπόρευση µε την κοινωνία, η ανταπόκριση στις έγνοιες της, στο 
χαρακτήρα και στις αξιώσεις της που θα επιτρέπει εν τέλει τις συλλογές τέχνης να «µιλή-
σουν» σε όλους. 
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Abstract
A research concerned with the Beatles’ conduct – artistically, socially and com-
mercially – revealed the band’s exemplary approach to communicative interaction.  
A comparative study of incidents revealed their manner of interaction with all agents 
involved in the communicative interplay that occurred in the process of creation, pro-
motion and presentation of the band’s message – their work and image. The infor-
mation, extracted from an extended bibliography, was evaluated according to com-
munication theories related to production, media and creative processes, aesthetic 
theories and popular culture, and studies on communication practices related to soci-
ety, politics and the media. The conclusion highlighted the Beatles’ comprehension of 
the concept of contexts as a crucial factor. Appropriating an odd variety of signs and 
codes met along their path, the Beatles proceeded in transcending them into semiotic 
breadcrumbs, which guided towards a semiosphere millions of people identified with, 
or in any case, recognized as such.
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breadcrumbs into a whole 
new semiosphere 



Introduction

The Beatles managed to appropriate a whole decade. They turned the world’s attention 
away from h-bomb angst, and hot war incidents bursting all over the globe in a terror 
balance against cold war realities. In the uncertainty of a changing world, people were 
in need of a distraction. The Beatles did a lot more than simply offer a decent, entertain-
ing distraction. They re-directed the focus towards creativity, experimentation, cultural 
variety, acceptance of the Other, peace and love. As a result, they achieved to capture 
collective memory in recalling a rather tumultuous decade as the world’s symbolic era 
of civil hope and eternal youth. 

The Beatles laid their interested gaze upon the world. They observed and noticed. 
What kind of semiotic breadcrumbs did they collect in the process? How did they rec-
ognize which codes to choose, when they reached out to people, welcoming them all to 
join and take a giant leap of faith along with them? Everybody – irrespective of gender, 
age, color, social background – was invited to this magical mystery tour. But how did 
the Beatles achieve to write the invitation in a multi-modal language millions of people 
seemed to comprehend? 

The Beatles used both intuition and intellect not only in the choice of the words they 
used in their lyrics, and the soundscapes they incorporated in their melodies, but also in 
the way they readily navigated throughout their collective career amidst a busy, chang-
ing world that seemed to hold its breath, waiting for their every move.

Times and readings

The Beatles appeared in an era of global turmoil. The end of colonization in its traditional 
sense meant ‘Emerging Worlds’. The Cold War and the hot conflicts taking place around 
the world at that time spoke clearly of ‘Worlds in Conflict.’ So did the civil rights move-
ments, as well as various conservative and reactionary forces that caused religious, 
ethnic and racist clashes. So did also the military coups and juntas being established 
here, there and everywhere, and the fear of nuclear accidents. And yet, where does our 
mind travel when we recall the era of the sixties? The switch from black and white to 
color, the passing from modernism to flower power, the negation of ‘square’ society in 
preference of emerging counter-cultures, peace movements, the birth of our ‘global 
village’ with a little help from the media. “By the device of the context, we may see how 
activity receives its fundamental organization and how even creativity is context bound. 
Stated differently, the concept of the context explains how culture intrudes on behavior 
encouraging us to reproduce society” (Wentworth, 1980, p. 105). Or, as composer Aaron 
Copland has been cited stating, “If you want to know about the Sixties, play the music of 
The Beatles” (in MacDonald, 1997, p. 1).

The socio-political and economic forces of the era promoted the notion that socie-
ty’s members should exchange their role as citizens for the role of consumers. The me-
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dia were shifting their goal from informing to entertaining. “The private media are major 
corporations selling a product (readers and audiences) to other businesses (advertisers)” 
(Herman & Chomsky, 1988, p. 303). Approaching the Model of Communication (Shannon 
& Weaver, 1963) from a metaphorical viewpoint – indeed a category error, nevertheless a 
common one in society and commercial life where business organizations aim at function-
ing as ‘well lubricated engines’ – we may see media owners as senders, the artists’ work 
as channel, profit gained as message, and the advertisers as receivers. Apparently in this 
model the artists and the audience play the role of noise. A sound technician recalled, in 
the class-divided society within EMI studios “the pop people were looked down upon by 
the classical people, even though it was the money coming in from the sales of pop re-
cords that paid for the classical sessions” (Emerick & Massey, 2006, p. 56). Let us attempt 
another reading, where the artist is the sender, the media are the channel through which 
the artist’s work–the message passes through to reach the receivers–that is the audience. 
In this variation advertisers are the noise. “As they interact, social discourses engage in 
processes of domination, resistance, and negotiation; in each of these processes, cultural 
meanings are produced, circulated, and consumed” (Geertz, 1973, in Rodriguez, 2005, p. 
381). Signs may relate to more than one systems and bare more than one meanings at the 
same time. Any metaphorical reading of the Model of Communication we might attempt, 
we should keep the political implications in mind. The channel functions as a gatekeeper. 
The organization that manages the channel decides which message is valid, legitimate, 
and thus deserves to pass through. Unfortunately, as Powdermaker noted, after having 
observed the situation in the entertainment industry, “the executives who technically have 
the freedom of choice do not actually have it, because they usually lack the knowledge and 
imagination necessary for making such a choice.” (Powdermaker, 1950, p. 165). 

The Beatles succeeded in proposing a narrative, which aimed from the bottom up, 
instead of the canonical top down approach, and spearheaded a penetration into the 
social and cultural ‘fabric’, which had been weaved by the establishment. “We were the 
first working class singers that stayed working class and pronounced it. Didn’t try and 
change our accents which in England were looked down upon” (Lennon in, The Beatles 
Anthology II, DVD, 0:22:34 - 0:22:45). The Beatles achieved what was termed the Pro-
vincial Breakthrough in England. “Northern became chic [...] we found that there were 
other people out there” (Martin, 1977, p. 137). Next followed the cultural British Invasion 
in the USA. “Until the Beatles emerged, British pop was seen as a pale imitation of its 
American counterpart” (Blaney, 2008, p. 74). “Before the Beatle breakthrough, in Amer-
ica very few records of British origin had been pressed in the USA in any case” (Martin, 
1977, p. 186). If we consider the hegemonic role USA held in the field of media, and 
attempt another metaphorical reading of the Model of Communication, the US became 
the channel via which Beatlemania spread all over the world. “As Index of Censorship 
stresses, limiting free expression only leaves room for protecting the ideas or prejudic-
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es that those in power approve or don’t find threatening” (Allen - Stremlau, 2005, p. 219). 
Perhaps we should add the factor of profitability, since “The Beatles had become a huge 
money-making machine.” (Blaney, 2008, p. 157). After all, Edward Heath, president of 
the Board of Trade in Britain at the time, has been quoted admitting, “The Beatles have 
boosted our reserves” (Time 1964-10-02, in Blaney, 2008, p. 114).

The Beatles with their very ambitious agenda to reach “the toppermost of the pop-
permost” accepted that their work would play the role of a channel through which fi-
nancial profit would change hands, “the Beatles’ arrival revolutionised pop publishing. 
Boyfriend’s Big Beat No 2 (autumn ‘63) promised “12 colour pages and all the mod pop 
that’s popping”.”(Savage, 2009-09-06). However, the Beatles recognized and exercized 
the power they gained in every step they took. They declared and actively promoted 
the various cultural origins their inspiration was drawing from. “They made clear Afri-
can-American musicians were among their major influences” (Skinner Sawyers, 2006, 
p. xlv), and invited a female, African-American artist from Motown to join them on their 
UK tour. They openly opposed the idea of racial segregation and stated that they would 
refuse to perform in front of a segregated audience, when they realized that promoters 
had ordered seating by race for a scheduled concert at the Old Gator Bowl in Jackson-
ville, Florida (Kane, 2003; Frontani, 2007). The specific performance took place in front 
of a fully integrated audience. The Beatles’ legitimized authority–as the ultimately suc-
cessful popular artists, facilitated various cultural messages to pass via the media and 
get distributed to their receivers, the audience. “The fact remains that when the Beatles 
talk––about drugs, the war in Viet Nam, religion––millions listen, and this is a new sit-
uation in the pop music world” (Porterfield – Birnbaum in Frontani, 2007, p. 158). The 
Beatles’ public actions spoke of and realized the possibility of an alternative reality than 
the established one of “the manufactured pop idol, single, boyish, white, good-looking, 
and replaceable, so allowing for swings in fashion both in terms of music and image” 
(Whiteley, 2006, p. 57). 

The Beatles disregarded the pattern, which dictated that pop musicians act like 
string puppets, and are to be handled as industrial products. They embodied an image, 
where pop musicians were actual creative human beings, designing and deciding their 
own steps. The Beatles’ supportive producer observed, “Once you start being taught 
things, your mind is channeled in a particular way. Paul [McCartney] didn’t have that 
channeling, so he had freedom, and could think of things that I would have considered 
outrageous. I could admire them, but my musical training would have prevented me 
from thinking of them myself” (Martin, 1977, p. 139). The Beatles re-wrote the code for 
pop music elevating it to art; revealing a possibility where a single song, but even an 
entire album, could be approached and presented as an opera, or a collection of short 
stories, and where the song order could be dictated by musical keys according to their 
representation of emotions, equally well as it was done by content (Cooper, 2006). 
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The Beatles transformed the recording studio into a lab “where songs would acquire their 
shape and characteristics making use of sampling, loops, and sound effects from EMI’s library 
for novelty recordings, or sound effects created on the spot, and which were incorporated 
during the production in the studio and because of it” (Vlachou, 2012, p. 34). As Escobar not-
ed, “Any technology represents a cultural invention, in the sense that it brings forth a world; 
it emerges out of particular cultural conditions and in turn helps create new ones” (Escobar, 
1994, in Granqvist, 2005, p. 290-291) Thus, “studio technique abounded and functioned as an 
instrument itself, wholly integrated into the art of the music” (Zolten, p. 45). And so the interest 
shifted from the song to the “folk-technological artefact of the record” (MacDonald, 1997, p. 21). 
According to the Beatles, such an artefact deserved an equally engaging packaging, therefore 
they collaborated with jazz photographer Robert Freeman, and artists, Klaus Voorman, Peter 
Blake, Richard Hamilton, for the creation of their album sleeves, and as a consequence they 
achieved to elevate the design of the album sleeve into art.

Breadcrumbs (signs, and indices, and symbols) and meanings

The Beatles’ insect-inspired name paid tribute to their hero, Buddy Holly and the Crick-
ets, but in changing the second ‘e’ of the ‘beetle’ spelling with an ‘a’ they promoted their 
identity as a beat band and made a reference to the freewheeling Beat Poets, while their 
provincialism could allow them to be identified with England’s own Angry Young Men. 
This choice suggested that a commercial product like pop music could stand side by side 
with literature. These working class and low middle class youngsters from the bleak 
north of England, looked up to Elvis Presley, but affirmed the possibility of success with 
closer to home version of skiffle star Lonnie Donegan. They identified with country, rock-
abilly, bluegrass, the blues and R&B due to the humble social origins of those genres, and 
incorporated in their work various elements from them: their directness of the lyrics, the 
lively beat, the performative honesty, the stitchwork-detail craftsmanship demonstrat-
ed by the skillful popular musician. As Marwick observed, “a Beatles song was always 
instantly recognizable, yet the variety of styles they essayed seemed almost endless” 
(Marwick, 2002, p. 139). One of their peers noted, “[...] what was inspiring about the Bea-
tles in their Cavern days was the certainty with which they claimed American music for 
themselves, and the most striking sign of this confidence was John Lennon’s voice. The 
Beatles sang American music in a Liverpool accent––nasal rather than throaty, detached, 
passion expressed with a conversational cynicism” (Frith, 1988, p. 225). 

The Beatles studied the structures of songwriting from the Great American Song-
book to their contemporary Brill Building Sound, incorporating Motown influences in the 
process. While recording at EMI’s Studios situated at Abbey Road (known after the Bea-
tles’ last recording as ‘Abbey Road Studios,’ and eventually, officially renamed ‘Abbey 
Road Studios’), they got acquainted with classical instruments and showed keen inter-
est in the experimental methods contemporary composers used. The studio equipment 
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and its techniques became their playground, and the potential of the studio as a creative 
instrument was revealed, giving shape to works like A Day In the Life (Lennon & McCa-
rtney, 1967) – a co-written poem ‘dressed’ in an experimental composition, presented 
in the ephemeral form of a pop song. Tape loops randomly put together For the Benefit 
of Mister Kite (Lennon & McCartney, 1967) aimed to invoke the feeling of walking among 
fairground attractions. The scratching-sound of a damaged 78rpm record, used in Hon-
ey Pie (Lennon & McCartney, 1968) further ‘authenticated’ the feeling of listening to a 
1920’s song besides the era specific instruments and the singer’s performative style.

The Beatles exploited their position and fame to familiarize with cultures they came 
across, but they never failed to acknowledge their peers, their background, and the pub-
lic, as their source of inspiration. They humored the fans, who believed that their songs 
were transmitting secret encoded references, by writing Glass Onion (Lennon & McCart-
ney, 1968); its lyric a word after word string of references of their own songs. In a world 
that promoted the American Dream, they accentuated the validity of symbols for anyone’s 
‘home’ recoding the semantics of US-born surf sound on a flight Back in the USSR (Lennon 
& McCartney, 1968), which incidentally was a spoof reference to Back in the USA (Chuck 
Berry, 1959). They secretly broke the South Africa embargo, offering their apple label to a 
record company (Gallo) to release their own South African bands. Probably a lot of African 
people recognized the yoruba expression Obladi Oblada (Lennon & McCartney, 1968), and 
winked in acknowlegement when that little expression of their culture became known 
worldwide, same with the rhythm of the song which introduced jamaican ska to the main-
stream white audiences. Perhaps we should wonder, would India’s culture be the most 
famous cultural escape for the western world, if it weren’t for the Beatles?

A Yellow Submarine (Lennon & McCartney, 1966), was appropriated from the logo of a 
group which promoted environmental issues, to become the second most famous fiction-
al submarine in the world. In it they dove deep in a sea of green and off to an Odyssey and 
an Iliad, which unfolded backwards, and where, instead of belle Helene it was the Music 
that had been taken away and in need of saving. The film Magical Mystery Tour (1967) 
may have been inspired by the Merry Pranksters’ road trip (manned by an eclectic mix 
of hippies and beat poets) across the US on a bus named Further, but the Beatles invited 
everyday characters for their ride, and the love story unfolding was between Ringo Starr’s 
middle aged, constantly nagging, very chubby aunt and a tiny Nowhere Man. The musical 
composition of Penny Lane (Lennon & McCartney, 1967), takes the childhood-memory 
lyrics for a ride on a merry-go-round, enhancing the listener’s experience with the use of 
cinematic soundscaping codes. “They set out to surpass what had gone before them in 
youth-oriented popular music, but also had a conception of songwriting as a craft older 
and more widely established than what had immediately preceded the Beatles. [...] As 
songwriters, John and Paul had no snobbery, drawing on a variety of traditions without 
creative compromise” (MacDonald, 2003, p. 47-48).
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An American psychiatrist noted: ‘The Beatles, I think, are perhaps Presley multiplied 
by four, and represent a manifestation of sexuality among teenagers’ (Hill, 2007, p. 78), 
but, unlike Elvis, they disregarded the existing norm of homosociality (Kosofsky Sedg-
wick, 1985, in Laing, 2009, p. 20) and covered girl group songs. They addressed women 
openly questioning the social roles where male patronizes female as norm, “I once had a 
girl, or should I say she once had me?” in Norwegian Wood (Lennon & McCartney, 1965). 
“What a relief! Their voices did not have that authoritarian baritone of a lot of male sing-
ers who declared, with every note, the supremacy of the male point of view.” (Tompkins, 
2006, p. 216-217). Lovely Rita, the working girl in uniform was not considered manly, 
but sexy, reversing the stereotype of the ‘man in uniform being sexy.’ The Beatles raised 
attention towards social issues of the day which affected women, the generation gap 
and runaway teenagers (She’s leaving home, Lennon & McCartney, 1967), single moth-
ers (Lady Madonna, Lennon & McCartney, 1968), lonely people (Eleanor Rigby, Lennon 
& McCartney, 1966). “The Beatles were never characterized as ‘cock rock,’ [...] the Bea-
tles come across as being acceptable” (Whiteley, 2006, p. 61), however, “’the Beatles 
were sexy; the girls were the ones who perceived them as sexy’. In short the girls were 
the pursuers” (Ehrenreich, Hess and Jacobs, in Whiteley, 2006, p. 56). These members 
of the proposed dominant gender seemed to be ‘playing along,’ mocking the established 
distinctions. Frontani suggests that according to Adorno’s observations on the effects 
of media – and Ehrenreich, Hess and Jacobs do not oppose to that fact – the girls were 
exhibiting conformity; however, he notes that the importance of their observation lies in 
the exhibition of a conformity against the dominant social values (Frontani, 2007, p. 38). 

The Beatles questioned the politics of politicians, and citizens (Taxman, Harrison, 
1966; Revolution, Lennon & McCartney, 1968; While My Guitar Gently Weeps, Harrison, 
1968). They questioned the convention of royalty, “would the people in the cheaper seats 
clap your hands and the rest of you if ‘d just rattle your jewellery” (J. Lennon during the 
Royal Variety Performance, London, 4-11-1963), the convention of the church “Jesus 
was alright but his disciples are thick and ordinary” (Cleave, 1966), and they questioned 
themselves, “How does it feel to be one of the Beautiful People, now that you know who 
you are what would you like to be?” (Baby, You’re a Rich Man, Lennon & McCartney, 
1967). The Beatles recognized and exercised the power they had over the media, ex-
perimenting with it to see how far they could go. All You Need Is Love (Lennon & Mc-
Cartney, 1967) was specifically written for the first global satellite television broadcast. 
Witnessed simultaneously by approximately 500 million people, the live performance 
with an audience doubling as chorus, was recorded and released in vinyl, thus immor-
talizing the aura of the global village in the making. The Beatles’ next major media ex-
periment, the filming of their art in the making – an innocent prequel of contemporary 
reality shows – Let It Be (1970) demonstrated the detrimental effect of approaching hu-
man personalities as spectacle, leading to the band’s dissolution.
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“And in the end…”

The Beatles, inspiring their peers en masse, redefined the role of pop music “from a 
stable medium of social confirmation to a proliferating culture of musical postcards 
and diary jottings: a cryptic forum for the exchange of individual impressions of accel-
erating multifocal change” (MacDonald, 1997, p. 22). Revolutionary and entertaining, 
ground-breaking and familiar, exhilarating for youths and accepted by older genera-
tions, topping the popular charts and receiving raving reviews by serious music critics 
and composers alike, they addressed in their work and statements the socio-political 
affairs of their day. The Beatles instinctively collected a vast variety of cultural infor-
mation with the insight of an exceptional archivist and classifier, and they exploited the 
rules of the market, in order to make use of its tools and deliver the best artistic product 
their abilities and sensibilities allowed “The revolutionary mix that marks the Beatle 
product is as complex as a computer – with soul.” (John Cage, in Frontani 2007, p. 156).
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Abstract
Nowadays, among the plethora of various musical videoclip genres, a new genre has 
emerged that aims at the clarification of musical processes and structures. Michael 
Webb (2010) introduced the term “Cross-modal Listening Clip” (CLC) to describe a 
kind of a meta-musical video where the image serves the music on a cognitive and 
an aesthetic level. CLC is structured upon the codes, the material and the processes 
of music. The content of the image is inextricably and directly related to the music, it 
draws on the elements of the musical text, whereupon it is aligned. The present article 
focuses on the culture of Cross-modal Listening Clips and analyses CLCs as bearers 
of specific information within a visual context. These informational series can broaden 
the reception, the perception and the interpretation of the music.
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Η κουλτούρα  
των βιντεοκλίπ:  
η περίπτωση  
των μουσικών βιντεοκλίπ 
δια-τροπικής ακρόασης



Νέα μουσικο-τοπία: νέα περιβάλλοντα μουσικής επικοινωνίας 

Η τελευταία τριακονταετία, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, µπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως η εποχή που η µουσική κυριαρχεί στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και στην 
ανάγνωση του κόσµου. Η τεχνολογία εκδηµοκράτισε τη µουσική: ο καθένας µπορεί να 
ακούει µουσική παντού, µέσα από το φορητό του ραδιόφωνο, το walkman του, το κινητό 
του τηλέφωνο, το iPad του, το laptop του, το Android smartphone του. 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους χρήστες να µοιράζονται τη µουσική και να την καταναλώ-
νουν ατοµικά και συλλογικά. Η αφήγηση για τη µουσική δεν έχει πλέον σύνορα καθώς η 
επικοινωνία και η επαφή για τη µουσική και µέσω της µουσικής πραγµατοποιείται σε µεγά-
λο βαθµό στον κυβερνοχώρο (cyberspace communities). Με αυτόν τον τρόπο, άνθρωποι 
που δεν γνωρίζονται, και που είναι απίθανο να συναντηθούν, συζητούν για τη µουσική, την 
αναλύουν, την ερµηνεύουν. Αλλά θα ήταν αδύνατον να φανταστούµε πριν από 8 χρόνια 
τη δυναµική που θα αποκτούσε µέσα από το Διαδίκτυο ένα διακριτό σύστηµα µουσικής 
επικοινωνίας, το YouTube.

Το YouTube είναι µία πλατφόρµα, ένας ιστοχώρος, που τον επισκέπτονται περίπου 
100.000.000 άνθρωποι καθηµερινά, για να δούνε, να αντιγράψουν και να ανεβάσουν βί-
ντεο (Fagerjord, 2010). Είναι η πιο δηµοφιλής ψηφιακή υπηρεσία βίντεο, µε πάνω από 800 
εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες παγκοσµίως, όπου τα µουσικά βίντεο έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Σύµφωνα µε την έκθεση της IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry) του 2013, το YouTube κυριαρχεί στην ψηφιακή µουσική σκηνή καθώς σχεδόν το 
ένα τρίτο του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου (31%) συνδέονται για να παρακολου-
θήσουν online µουσικά βίντεο. 

Καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία, αυξάνεται η πρόσβαση καθώς και η ατοµικότητα των 
µουσικών βίντεο. Υπάρχουν µουσικά βίντεο που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό αλλά και 
πολλά άλλα που στοχεύουν σε ένα εξειδικευµένο κοινό. Αυτό σηµαίνει ότι τα µουσικά βίντεο 
έχουν τη δυνατότητα να είναι ιδιαίτερα και διαφοροποιηµένα. Η κουλτούρα των µουσικών 
βίντεο στο YouTube προσδιορίζει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούµε να µελετήσουµε 
ζητήµατα αναφορικά µε τις πρακτικές της σκυφτής θέασης στη διάθεση του ελεύθερου χρό-
νου, τα µουσικά γούστα, καθώς και µε τις µουσικές ταυτότητες των χρηστών. Παράλληλα, 
χαρακτηρίζεται από την αλληλοτροφοδότηση και τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης των χρη-
στών µέσω πρακτικών όπως οι comments, sharing, linking, tagging και embedding. 

Μουσικά βίντεο: η περίπτωση των CLCs

Στη µουσική πρόσληψη και αντίληψη, αν και η ακουστική διάσταση είναι η πιο βασική, οι οπτι-
κές και οι απτικές διαστάσεις της µουσικής εµπειρίας είναι εξίσου σηµαντικές, αν και συχνά 
παραµεληµένες. Οι διαστάσεις αυτές –π.χ., κινήσεις του σώµατος, εκφράσεις του προσώπου, 
συµβολικές χειρονοµίες και δονήσεις– επηρεάζουν τη φύση της µουσικής εµπειρίας, την ποι-
ότητα της µουσικής αντίληψης, τη δόµηση των γνωστικών ερµηνειών καθώς και την αισθη-
τική απόλαυση της µουσικής (Maksimowski, 2009· Thompson, Graham & Russo, 2005).
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Σύµφωνα µε τον Jensenius η µουσική πρέπει να µελετάται ως πολυτροπικό φαινό-
µενο όταν οι άνθρωποι τη βιώνουν µέσω κάποιου είδους ψηφιακού µέσου στο οποίο 
η ακουστική εµπειρία ενοποιείται µε την οπτική (Jensenius, 2007 στο Webb, 2010). Οι 
Sidney Fels και Michael Lyons παρατηρούν ότι η οπτική-µουσική διασύνδεση επιτρέπει 
στο χρήστη να βιώσει µία ενδυναµωµένη εκδοχή της µουσικής έκφρασης και µπορεί να 
οριστεί ως µία πολυτροπική διασύνδεση µε εστίαση στη «σχέση µεταξύ ήχου και εικό-
νας» (Fels & Lyons, 2010, σ. 110).

Το µουσικό βίντεο είναι ένα πολυµεσικό παράγωγο που µεταφέρει τις πληροφορίες 
µέσω δύο αισθητήριων καναλιών: ακουστικών και οπτικών. Αυτή η πολλαπλότητα σηµαί-
νει ότι το βίντεο επικοινωνεί τις ίδιες πληροφορίες µε ταυτόχρονες διαδικασίες πρόσληψης 
και ανοίγει στον αποδέκτη «πολλαπλά σηµεία εισόδου». Επιπροσθέτως, διαφορετικά περι-
βάλλοντα µουσικής ακρόασης προκαλούν διαφορετικές εµπειρίες αντίληψης της µουσικής.

Η δια-τροπική ακρόαση δεν είναι ταυτόσηµη µε τη συναισθησία. Η συναισθησία θε-
ωρείται ως ένα είδος δια-τροπικού πλεονασµού καθώς δεν παρέχει κανένα νέο νόηµα 
µε την έννοια ότι και τα δύο ακουστικά και οπτικά είναι απολύτως συσχετιζόµενα. Αλλά, 
σύµφωνα µε τον Cook, οι πολυµεσικές παρουσιάσεις συνεπάγονται την εµφάνιση νέων 
νοηµάτων. Ο Cook υποστηρίζει ότι η συναισθησία έχει περισσότερα να πει για το «τι δεν 
είναι τα multimedia» (Cook, 1998, σ. 29).

Το µουσικό βίντεο είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για να ανακαλύψει κάποιος 
τη µουσική. Στην περίπτωση του τραγουδιού, το βίντεο δηµιουργεί, κατά κάποιο τρόπο, 
ένα σκηνικό που «ενισχύει» την ιστορία του τραγουδιού. Γενικά, τα περισσότερα µουσικά 
βιντεοκλίπ παράγονται µε σκοπό το κέρδος. Αφορούν σε µία πτυχή της µουσικής βιοµη-
χανίας που επιδιώκει να διαµορφώσει συγκεκριµένα γούστα στο ακροατήριο.

Τα CLCs έχουν τελείως διαφορετική αφετηρία. Το CLC είναι ένα πολιτισµικό προϊόν 
που υπάρχει σε έναν ψηφιακό κόσµο, καθώς και σε έναν ηχητικό-οπτικό. Δεν αποτελεί 
ένα εµπορεύσιµο προϊόν ούτε ένα διαφηµιστικό. Είναι κατά κύριο λόγο µια άλλη µορφή 
µουσικής επικοινωνίας.

Αλλά τι είναι το CLC; Ο όρος βιντεοκλίπ δια-τροπικής ακρόασης, εν συντοµία CLC (Cross-
modal Listening Clip), αποτελεί πρόταση του Michael Webb ο οποίος σε µία έρευνά του 
που δηµοσιεύτηκε το 2010 µελέτησε ένα σώµα µουσικών βίντεο και το περιέγραψε ως 
ένα µετα-είδος µουσικών βιντεοκλίπ όπου η εικόνα υπηρετεί τη µουσική σε ένα γνωστικό 
και αισθητικό πλαίσιο (Webb, 2010). Το CLC είναι δοµηµένο σύµφωνα µε τους κώδικες, τα 
υλικά και τις διαδικασίες της µουσικής, σύµφωνα µε τα µουσικά συµβάντα στην ορολογία 
του Eero Tarasti (2000). Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της εικόνας συνδέεται άρρηκτα, 
αντλείται και/ή αποτελεί άµεση αντίδραση στις ιδιότητες (ρυθµικές, µελωδικές, υφολογι-
κές, µορφολογικές κ.ο.κ.) του µουσικού «κειµένου» µε το οποίο στοιχίζεται. 

Σύµφωνα µε την διδασκαλία του Saussure (1979, σ. 55) «γλώσσα και γραφή είναι 
δυο χωριστά συστήµατα σηµείων· ο µοναδικός λόγος της γραφής είναι να παραστήσει τη 
γλώσσα». Αντιστοίχως, µουσική και σηµειογραφία είναι δυο χωριστά συστήµατα σηµεί-

410 Changing Worlds & Signs of the Times



ων· ο µοναδικός λόγος της µουσικής σηµειογραφίας είναι να παραστήσει την µουσική. 
Εν τούτοις, στην περίπτωση των CLCs φαίνεται ότι η µουσική αναπαράσταση δεν είναι ο 
µοναδικός τους λόγος καθώς, τα περισσότερα, έχουν αισθητικό ενδιαφέρον.

Ένα CLC µπορεί να είναι ταινία µικρού µήκους, απόσπασµα κινηµατογραφικής ταινίας,  
επαγγελµατικό ή ερασιτεχνικό βίντεο, 2D ή 3D ταινία µε κινούµενα σχέδια. Εξ ορισµού, το 
CLC αποσαφηνίζει τις µουσικές διαδικασίες και σχέσεις και συχνά είναι σηµαντικός φορέας 
ειδικών πληροφοριών, όπως το µουσικό πλαίσιο και οι πρακτικές µουσικής ερµηνείας. 

Οπτικοποίηση της Μουσικής και Μουσική Σημειογραφία: σύντομη ιστορική επισκόπηση

Η ανάγκη για τη µεταφορά της µουσικής σε µη-αναπαραστατική ή αναπαραστατική ει-
κόνα δεν είναι νέο φαινόµενο. Ακολουθώντας τη δηµιουργία της γλωσσικής γραφής, η 
µουσική σηµειογραφία εισήχθη στον µουσικό κόσµο ως µέσον διάδοσης και διάσωσης 
των µουσικών έργων. Σηµειογραφικές απόπειρες παρατηρούνται στους µεγάλους µου-
σικούς πολιτισµούς (Αρχαίο Ελληνικό, Κινεζικό, Ινδικό) αρκετούς αιώνες Π.Κ.Ε., χωρίς 
όµως να προκύψει κάποιο σηµειογραφικό σύστηµα µε έναν πάγιο ενιαίο κώδικα κοινής 
αποδοχής (Χουλιαράς, 2009, σ. 1-2).

Ο χορός είναι σίγουρα η πρώτη φάση της οπτικοποίησης της µουσικής. Αναφορικά µε 
τη σηµειογραφία, θα µπορούσαµε να µελετήσουµε τις σύγχρονες ρίζες της στην επιτύµ-
βια στήλη του Σείκιλου (~ 200 Π.Κ.Ε.). Τον 10ο αιώνα, χρησιµοποιήθηκαν κάποια άτεχνα 
σύµβολα για να δείξουν το γενικό σχήµα της µελωδίας. Και τον 12ο αιώνα σχεδιάστηκε 
µια γραµµή ως ύψος αναφοράς για τη γραφή των φθόγγων και τον 13ο αιώνα, µε πε-
ρισσότερες γραµµές και νέα σχήµατα για τους µουσικούς φθόγγους, απεικονίστηκε µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια η µελωδία. Αυτό οδήγησε στην παγιοποίηση του συστήµατος του 
πενταγράµµου (16ος αιώνας) δηλαδή σε ένα είδος σηµειογραφίας, για τη Δυτική µουσι-
κή, που είναι καθολικά αποδεκτό µέχρι σήµερα. 

Τον 20ο αιώνα, κάποιοι µουσικοσυνθέτες (Cage, Scriabin, Tenney, Berio) «εικονο-
γραφούν» τη µουσική τους, επιχειρώντας τον εικονικό µετασχηµατισµό της µουσικής, 
είτε µέσα από ηλεκτρονική προβολή του ήχου είτε µέσα από µονταρισµένα φιλµ είτε 
µέσα από τεχνικές φωτισµού. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέα σηµειογραφικά συστήµατα 
(Ligetti, Stockhausen, Ξενάκης, Χρήστου) µε µορφή γραφικής αναπαράστασης, ειδικά 
στην ηλεκτροακουστική µουσική.

Η τεχνολογία συγχρονισµού του ήχου µε την εικόνα στον οµιλούντα κινηµατογράφο 
άνοιξε νέους ορίζοντες. Στη δεκαετία του 1920 δηµιουργούνται τα πρώτα πειραµατικά βί-
ντεο οπτικής µουσικής µέσα από avant-garde κινούµενα σχέδια. Πρωτοπόροι του πεδίου 
ήταν ο Oskar Fischinger, η Mary Ellen Bute και ο Norman McLaren. Πρώτη περίπτωση 
κινηµατογραφικής ταινίας τύπου CLC µπορεί να θεωρηθεί η «Φαντασία» του Disney (1939).

Στην περίπτωση της οργανικής µουσικής, ένα από τα πρώτα παραδείγµατα λογισµι-
κού για την οπτικοποίηση της µουσικής είναι αυτό του MediaPlayer (spectrographs). Σε 
αυτές όµως τις εφαρµογές –που έχουν χαρακτηρισθεί ως ψυχαγωγικές, διακοσµητικές 
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ακόµα και ως meditation– ο αποδέκτης έβλεπε στην οθόνη µόνο την µεταφορά των ηχη-
τικών συχνοτήτων σε σχήµατα και χρώµατα. Τέλος, από την κατηγορία των CLC πρέπει 
να αποκλειστούν εκείνα που συνοδεύουν εικονικά τη µουσική, κυρίως µε φωτογραφίες 
είτε «ειδυλλιακές» είτε «καλλιτεχνικές», καθώς δεν είναι δοµηµένα σύµφωνα µε τους 
κώδικες και τις διαδικασίες της µουσικής. 

Ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας - Το ερευνητικό υλικό 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της φύσης, της λειτουργικότητας και 
των ορίων των CLCs αναφορικά µε την υποδοχή τους σε Web 2.0 περιβάλλον αλλά και 
µε την κατανόηση των µουσικών διαδικασιών εκτέλεσης και σύνθεσης. 

Η αναζήτηση και η συγκέντρωση CLCs ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και παραµέ-
νει υπό εξέλιξη. Αυτή την περίοδο εντοπίστηκαν στο YouTube εκατοντάδες CLCs ενώ η 
αναζήτηση οδήγησε και σε άλλους ιστοχώρους (π.χ., Vimeo) καθώς και σε προσωπικές 
ιστοσελίδες και σε ιστοσελίδες επαγγελµατικών µουσικών συνόλων. Το τελικό ερευνητι-
κό υλικό –65 CLCs– διαµορφώθηκε αντιπροσωπευτικά δηλαδή περιλαµβάνει διακριτές 
περιπτώσεις CLCs που είτε είναι χαρακτηριστικά ενός µεγαλύτερου σύνολο είτε αποτε-
λούν µοναδικές συνθέσεις. 

Η αναζήτηση θεωρητικού πλαίσιου και µεθοδολογίας για την ανάλυση του υλικού δεν 
ήταν γόνιµη καθώς εντοπίστηκαν ελάχιστες προηγούµενες µελέτες, µε διαφορετικό όµως 
σκοπό από την παρούσα εργασία. Η πρώτη σχετική έρευνα που εντοπίστηκε ήταν της 
Wing-Yi Chan (2009) που εστίασε στην αντίληψη της µουσικής µέσα από οπτικοποιηµένες 
µορφές και κατέληξε ότι η απεικόνιση της σηµασιολογικής µουσικής δοµής αποκαλύπτει 
την υποκείµενη µουσική δοµή, ορίζει ένα πλαίσιο για αισθητική µουσική εµπειρία και 
συµβάλλει στη µουσική διδασκαλία-µάθηση. Η δεύτερη ήταν του Michael Webb (2010) 
η οποία είχε ως προσανατολισµό την εκπαιδευτική χρήση των CLCs. Η τρίτη ήταν των 
Wing-Yi Chan, Huamin Qu, Wai-Ho Mak (2010) που µελέτησαν την επίδραση της οπτικο-
ποιηµένης κλασικής ορχηστρικής µουσικής σε αποδέκτες µε και χωρίς µουσικές γνώσεις 
και διαπίστωσαν ότι η µουσική απεικόνιση συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην κατανόηση της 
σηµασιολογικής δοµής της µουσικής. Οι δείκτες αξιολόγησης που έθεσαν οι Chan, Qu και 
Mak ήταν η χρηστικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η αισθητική των βίντεο.

Μία άλλη βάση εξέτασης του ερευνητικού υλικού προσέφερε η προσέγγιση του 
Nicholas Cook για τη µελέτη της συνάντησης και εµπλοκής δύο µέσων. Ο Cook υποστη-
ρίζει ότι η συνάντηση των δύο µέσων πρέπει να µελετάται βάσει των σχέσεων συµµόρ-
φωσης που αναδύονται. Με τα λόγια του Cook «αν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των δύο 
µέσων τέµνονται τότε κάποια ή όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ενός είναι διαθέσιµα 
ως χαρακτηριστικά του άλλου (Cook, 1998, σ. 69) [...] Το ίδιο το γεγονός της αντιπαρά-
θεσης εικόνας και µουσικής έχει ως αποτέλεσµα την έλκυση της προσοχής στις κοινές 
ιδιότητες και, µε αυτόν τον τρόπο, τη δόµηση µιας νέας αναδυόµενης εµπειρίας για τον 
αποδέκτη» (Cook, 1998, σ. 73).
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Ο Cook (1998) διακρίνει τρεις υπο-κατηγορίες στη σχέση συµµόρφωσης µε κριτήριο 
την έµφαση που δίνεται σε ένα από τα µέσα που εµπλέκονται στη σχέση. Η µοναδιαία 
συµµόρφωση αναφέρεται στην κυριαρχία του ενός µέσου στο οποίο συµµορφώνεται το 
δεύτερο. Η δυαδική συµµόρφωση αναφέρεται στην ισοδύναµη αντιστοίχιση ανάµεσα στα 
δύο µέσα και η τριαδική συµµόρφωση αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία δύο 
πεδία εκφράζουν ταυτόσηµο νόηµα µε εκείνο ενός τρίτου πεδίου.

Τέλος, ο Tagg (1999) αναφέρεται λεπτοµερώς στις πτυχές της µουσικής επικοινωνίας 
και έκφρασης και του µουσικού πολιτισµού, σε όλα όσα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
κατά τη σηµειωτική µουσική ανάλυση. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης επιλέξαµε να 
µελετήσουµε τις παρακάτω πτυχές: Ποιος είναι ποµπός και ποιος είναι ο δέκτης του µουσι-
κού µηνύµατος του CLC; Ποια είναι η φύση του καναλιού και πού λαµβάνει χώρα η υποδο-
χή του; Είναι µία αµφίδροµη µορφή επικοινωνίας; Τα CLCs συνιστούν µία εναλλακτική µου-
σική σηµειογραφία; Ο ποµπός και ο δέκτης έχουν κοινές αναφορές σε µουσικά σύµβολα;

Συνολικά, τα ερευνητικά ερωτήµατα έχουν ως εξής: τι συνιστά ένα CLC; Οι δια-τροπι-
κές σχέσεις στα CLCs αντικατοπτρίζουν την αντιστοίχιση των µουσικών παραµέτρων σε 
οπτικές µορφές µε συνεπή και συστηµατικό τρόπο ή υπάρχει χάσµα; Ποια είναι η ποιότητα 
και ποιες οι πρακτικές αυτών των αντιστοιχίσεων; Πώς µπορούµε να επεξεργαστούµε το 
µουσικό υλικό στις ποικίλες οπτικοακουστικές µορφές των CLCs; Στο περιορισµένο πλαί-
σιο της παρούσας εργασίας, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα είναι συνοπτικές.
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Εικόνα 1. Frame από το CLC “Second 
Arabesque (piano solo)» του 
Debussy (Δηµιουργός: smalin,  
http://www.youtube.com/
watch?v=2aD5nCmxSE8)

Εικόνα 2. Frame από το CLC 
“Acoustic Curves” (πρωτότυπη  
µουσική σύνθεση) 
(Δηµιουργός: Animusic, 
http://www.youtube.com/
watch?v=zF26jtMA9U0)



Αποτελέσματα - Συζήτηση

Από την εντυπωσιακή πληθώρα και την ποικιλία των CLCs στο YouTube αλλά και από τα 
views για κάθε βίντεο –µέσος όρος περίπου 180.000 views ενώ υπάρχουν και βίντεο που 
ξεπερνούν τα 2.000.000– συνάγεται άµεσα ότι υπάρχει ένα µεγάλο κοινό που τα υποδέ-
χεται θετικά και δείχνει να τα «χρειάζεται». 

Κατά το µοντέλο του Tagg (1999) αναγνωρίζουµε τον παραγωγό, το άτοµο που δηµι-
ουργεί το CLC, ως ποµπό, και τον χρήστη, που ακούει/βλέπει τη µουσική, ως δέκτη. Το 
CLC κωδικοποιείται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, µε βάση τις ικανότητες και τους κωδικούς του 
παραγωγού. Ο χρήστης για να αποκωδικοποιήσει το CLC θα πρέπει να έχει αναφορά τόσο 
στις ικανότητες όσο και στους κώδικες του παραγωγού (Inskip, MacFarlane & Rafferty, 
2008). Στο YouTube υπάρχει ρύθµιση ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να στείλει γραπτή 
ανατροφοδότηση στον παραγωγό. Ο παραγωγός µπορεί επίσης να αντιδράσει σε αυτές τις 
παρατηρήσεις µε αποτέλεσµα µια εποικοδοµητική συζήτηση. Είναι προφανές, από την ανά-
γνωση των σχολίων των χρηστών, ότι οι ποµποί και οι δέκτες έχουν κοινό λεξιλόγιο για το 
συµβολισµό της µουσικής, και οι δύο έχουν πρόσβαση σε ίδιες ικανότητες και κώδικες και, 
πάνω από όλα, έχουν κοινές αξίες, όπως το µουσικό γούστο ή/και η µουσική κουλτούρα. 
Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η αποκωδικοποίηση ταιριάζει µε την κωδικοποίηση.

Οι δηµιουργοί των CLCs, στην πλειοψηφία τους, είναι άτοµα που έχουν µουσικές και 
τεχνολογικές εξειδικευµένες γνώσεις. Κατ’ αυτή την έννοια τα CLCs, αν και ερασιτεχνικά, 
τα περισσότερα έχουν υψηλό επίπεδο αρτιότητας και επαγγελµατισµού. Το µοναδικό επί-
σηµο CLC που εντοπίστηκε είναι αυτό της Ορχήστρας Δωµατίου της Ζυρίχης.

Από τα comments σε πολλά βίντεο συνάγεται ότι οι χρήστες έχουν διαφορετικά επί-
πεδα µουσικής γνώσης: περιστασιακοί ακροατές µουσικής, µουσικοί, θεωρητικοί της 
µουσικής, ερασιτέχνες µουσικοί. Οι σχολιαστές, εγγραφέντα µέλη του ιστοχώρου, συχνά 
εκφράζουν το ενθουσιασµού ή την απογοήτευσή τους από τις εµπειρίες τους και ο λόγος 
τους είναι περιγραφικός αλλά και κριτικός. 

Το κανάλι παραγωγής και πρόσληψης των CLCs είναι το YouTube. Ο βαθµός επισκε-
ψιµότητας κάθε σελίδας του YouTube δηλώνει και την αξία της σελίδας, δηλαδή τη δηµο-
τικότητά της ανάµεσα στους χρήστες του YouTube, τη Next Generation. 

Στα περισσότερα βίντεο δεν αναφέρονται τα µετα-δεδοµένα της εκτέλεσης (π.χ., ποιος 
πιανίστας παίζει, ποια ορχήστρα, ποιος µαέστρος διευθύνει την ορχήστρα). Αυτό µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως αδιαφορία για την αξία της µουσικής δηµιουργίας και ως απόπειρα 
κατάργησης της έννοιας της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Και τι γίνεται µε τα πνευµατικά δι-
καιώµατα των µουσικών έργων; Επί του παρόντος, στο YouTube η πρόσβαση είναι ελεύ-
θερη, η αντιγραφή δεν θεωρείται λογοκλοπή, εκλαµβάνεται ως συµµετοχή, ως µοίρασµα 
ενός υλικού, µιας ιδέας, µιας εφαρµογής (Fagerjord, 2010). Εδώ ισχύει κυριολεκτικά η 
ρήση «η λογοκλοπή είναι η ειλικρινέστερη µορφή κολακείας».

Ένα ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι τα περισσότερα CLCs είναι «κλασικής» µουσικής πα-
ρόλο που αυτό το είδος αναφέρεται συχνά ως απρόσιτο ή δυσνόητο. Στα CLCs κλασικής 
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µουσικής, τα σχόλια των επισκεπτών της σελίδας και οι µεταξύ τους συζητήσεις δείχνουν 
ότι είναι άτοµα που έχουν γνώσεις µουσικής καθώς χρησιµοποιούν εξειδικευµένη ορολο-
γία, συζητούν για την ποιότητα της εκτέλεσης από το συγκεκριµένο οργανικό σύνολο, προ-
τείνουν εναλλακτικές ακροάσεις και κάνουν παρατηρήσεις επί της οπτικοποίησης ειδικών 
µουσικών στοιχείων. Ο Umberto Eco (1984, σ. 7) σηµειώνει ότι ο δηµιουργός/συγγραφέας 
υποθέτει πως το σύνολο των κωδίκων στο οποίο στηρίζεται είναι ίδιο µε εκείνο των πιθα-
νών αποδεκτών του. Κατ’ αναλογία, φαίνεται ότι και οι δηµιουργοί των CLCs προσβλέπουν 
σε ένα κοινό που θα µπορεί να αποκωδικοποιήσει το οπτικο-ακουστικό υλικό. 

Οι διαδικασίες «γραφής» του CLC δεσµεύουν ολόκληρο το σύµπλεγµα του µουσικού 
φαινοµένου σε ένα χρονικό πλαίσιο σε αντίθεση µε τη σηµειογραφική πρακτική που ορί-
ζεται σε µία άχρονη µορφή. Σε ορισµένα CLC, η αναπαραστατική ακρίβεια των µουσικών 
ιδεών παρουσιάζει µεγάλη εγγύτητα µε την αναπαραστατική ακρίβεια των καταγεγραµ-
µένων σηµείων. Το ηχόχρωµα, που αντιστοιχεί στην ενέργεια των µουσικών ιδεών και 
στην παραδοσιακή σηµειογραφία είναι αόρατο, εδώ είναι ορατό µέσω µιας δισδιάστατης 
µορφής, µε συγκεκριµένο σχήµα και χρώµα. 

Τα περισσότερα CLCs στην κατά Cook (1998) οµαδοποίηση φαίνεται ότι είναι περιπτώ-
σεις µερικής ενιαίας συµµόρφωσης. Εν τούτοις, η λογική της συµµόρφωσης του οπτικού 
υλικού στο µουσικό προχωρά πέρα από την απεικόνηση των βασικών µουσικών στοι-
χείων (π.χ., µελωδία, ενορχήστρωση) και βάζει στη συζήτηση διαστάσεις όπως η φαντα-
σία, η έκφραση, η προσωπική ερµηνεία και αισθητική. Παράλληλα, είναι φανερό ότι η  
γραφική απεικόνιση της µουσικής δεν είναι η ερµηνεία της ενώ αποτελεί έκπληξη ότι το 
αποτέλεσµα δεν επηρεάζεται από το συνθέτη και την εποχή της µουσικής σύνθεσης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι «ευανάγνωστο» από χρήστες που έχουν 
ειδικές µουσικές γνώσεις ενώ ενίοτε υποκρύπτει διακειµενικά παιχνίδια. 

Μετά από εµβριθή µελέτη των CLCs διαπιστώθηκε µεγάλη ποικιλοµορφία, πλουραλι-
σµός και δηµιουργικότητα. Αναδύθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες –µε την επιφύλαξη ότι 
δεν αφορούν σε ένα κλειστό σύστηµα ταξινόµησης διότι, ακόµη και αν είναι επιτυχές, θα 
απαιτούσε συνεχή ενηµέρωση καθώς γεννιούνται ριζικά νέες ιδέες:

Παραδοσιακά-Σημειογραφικά CLCs: Παραδοσιακή παρτιτούρα που ακολουθεί τη µου-
σική ανάπτυξη είτε µε κινούµενη µπάρα είτε µε αλλαγή σελίδας είτε µε οριζόντια κίνηση 
της κάµερας (πραγµατικής ή φανταστικής) που «µετακινεί» την παρτιτούρα για τον ακρο-
ατή-θεατή σε πραγµατικό µουσικό χρόνο. 

Animated-Σημειογραφικά CLCs: Γραφικές παρτιτούρες 2D και 3D animation µε γεω-
µετρικά σχήµατα για τα ίχνη του ήχου µε α) κίνηση των φθόγγων σε ελικοειδή ανάπτυξη, 
από το κέντρο προς την περιφέρεια, σε τρισδιάστατο χώρο και σε πραγµατικό χρόνο β) 
κίνηση των φθόγγων σε οριζόντια γραµµικά ανάπτυξη, από αριστερά προς τα δεξιά σε 
πραγµατικό χρόνο γ) κίνηση των φθόγγων υπό µορφή βροχόπτωσης, από πάνω προς τα 
κάτω, που καταλήγουν συνήθως σε πληκτρολόγιο, σε πραγµατικό χρόνο. 

Δομικά-Εκφραστικά CLCs: Βίντεο που δεν ακολουθούν τη µουσική νότα προς νότα 
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αλλά αναδεικνύουν τα βασικά δοµικά ή/και εκφραστικά µουσικά στοιχεία µέσα από α) 
αντικείµενα που κινούνται ακολουθώντας τη δοµή ενός έργου β) αντικείµενα σε παρά-
ταξη, σαν χάρτης ακρόασης, που ο χρόνος ορίζεται από την κίνηση της κάµερας. Το πε-
ριεχόµενο αυτών των CLCs µπορεί να είναι πιο αφαιρετικό ή µεταφορικό και υπάρχει 
µεγαλύτερη ελευθερία και φαντασία στη διαχείριση του οπτικού υλικού.

CLCs Εκτέλεσης: Βίντεο µε εκτέλεση µουσικής είτε από ανθρώπους είτε από χαρακτή-
ρες κινούµενων σχεδίων είτε από αντικείµενα καθώς και µη συµβατικούς τρόπους (π.χ., 
εκτέλεση από µηχανές, animated εικονικά µουσικά όργανα, παίξιµο στον αέρα, multi-track). 

Αρκετά CLCs έχουν άκρως ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσµα, αν και διέπονται από 
διαφορετική αισθητική που, ενίοτε, παραπέµπει στην περιγραφή της µουσικής ως κινού-
µενη αρχιτεκτονική. Μερικά είναι παιγνιώδη ή χιουµοριστικά ενώ άλλα είναι «ορθολο-
γικά», προσπαθώντας να παραµείνουν πιστά στην απεικόνιση της µουσικής. Στα CLCs 
που έχουν ως αφετηρία τη χιουµοριστική προσέγγιση ή την παρωδία του πρωτότυπου 
υλικού, ο ακροατής-θεατής ίσως γελάσει όχι µόνο λόγω της µετατόπισης της σύµβασης 
αλλά και επειδή µοιάζει παράδοξο να προδίδει το σύστηµα αξιών της µουσικής που αγα-
πά να ακούει για να υπερασπιστεί την αισθητική της παρωδίας αυτής της µουσικής ή τον 
χλευασµό παραδοσιακών µουσικών πρακτικών.

Τελικά τι είναι το CLC; Είναι ένα υβρίδιο; Ένα νέο είδος µουσικής σηµειογραφίας; Ένας 
νέος τρόπος αντίληψης της µουσικής; Ένα νέο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης; Μια νέα 
µορφή µουσικής επικοινωνίας; Μια νέα πρακτική; Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε 
ότι ο δηµιουργός του CLS είναι ένα συν-δηµιουργός; Ή ένας µετα-δηµιουργός; Ή ένας 
ανα-ερµηνευτής της µουσικής; Με τα υπάρχοντα δεδοµένα, είναι πρόωρο να δοθούν 
οριστικές απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήµατα.

Συνολικά, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί επακριβώς τι συνιστά ένα CLC λόγω 
της πολυφωνίας και της δηµιουργικότητας του πεδίου και της ταχέως εξελισσόµενης 
φύσης του. Μπορεί να είναι πληροφοριακό, διδακτικό ή/και ψυχαγωγικό και, ενίοτε, µε 
καλλιτεχνικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Η µελλοντική πορεία του θα επιβεβαιώσει ή θα 
διαψεύσει την αυτονόµησή του ως διακριτό είδος (genre) έκφρασης και επικοινωνίας. 

Η κουλτούρα των CLCs: ένας αναδυόμενος κόσμος

Το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογικές εφαρµογές έδωσαν τη δυνατότητα στον καθένα να 
ψάξει, να µάθει, να επιλέξει και να αναδείξει την κάθε πιθανή και απίθανη πλευρά της µου-
σικής. Η πολλαπλότητα των εκφραστικών µέσων αλλά και ο κατακερµατισµός της επικοι-
νωνίας δηµιουργούν ένα παράλληλο µουσικό εικονικό σύµπαν, εντός του οποίου ακµάζουν 
αναρίθµητοι αυτόνοµοι κόσµοι που άλλοτε συναντώνται και άλλοτε παραµένουν αποξενω-
µένοι αλλά, σε κάθε περίπτωση, διατρανώνουν τη δυναµική της συλλογικότητάς τους. 

Τα CLCs αντιπροσωπεύουν ένα εγχείρηµα ανανέωσης της µουσικής εµπειρίας που, 
µέσα από ανοιχτές ή κλειστές δοµές, στοχεύουν στη διεύρυνση της αντίληψης και της 
κατανόησης της µουσικής, και στη σκέψη γύρω από τη φύση και την οντολογία της µουσι-
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κής. Συνολικά, η ψηφιακή κουλτούρα των CLCs µπορεί να περιγραφεί ως ένα αναδυόµενο 
σύνολο πρακτικών, αξιών και προσδοκιών σχετικά µε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλλη-
λεπιδρούν στη σύγχρονη διαδικτυακή κοινωνία, µέσα από τη δηµιουργία, την πρόσληψη 
και τη διάδοση της µουσικής. Η εικαστική γλώσσα και η αισθητική διεισδύει στη µουσική 
δοµή. Αν και τα περισσότερα σηµειογραφικά CLCs είναι γνωστικά υπερφορτωµένα, σε αρ-
κετές περιπτώσεις η έµφαση στην αισθητική πτυχή του οπτικού υλικού και στην πρωτο-
τυπία της δηµιουργίας αποσπά τον αποδέκτη από αυτή καθαυτή τη µουσική πληροφορία.

Το CLC φαίνεται να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της µεταµοντέρνας µουσι-
κής έκφρασης και επικοινωνίας. Χαρακτηρίζεται από οικουµενικότητα αλλά και από ένα 
είδος αναρχισµού, από µία ολοφάνερη –ακόµα κι επιδεικτική– µίξη στιλ και τεχνικών. Ως 
ένα κράµα καλλιτεχνικού και θεωρητικού, συνιστά µία υβριδική µορφή µουσικής έκφρα-
σης και επικοινωνίας όπου το ηχητικό υλικό διασταυρώνεται µε το οπτικό χωρίς συγκε-
κριµένη τεχνοτροπία, ένα νέο µέσο µουσικής αφήγησης. Συµφιλιώνει την «υψηλή» µε τη 
«χαµηλή» µουσική κουλτούρα και αποδεικνύει ότι η διάκριση µεταξύ των δύο δεν είναι 
ούτε χρήσιµη ούτε νοµοτελειακή. Έχει αποσπασµατικό χαρακτήρα –σε αρκετά από αυτά 
το µουσικό έργο παρουσιάζεται κατακερµατισµένο– αλλά αυτό δεν φαίνεται να απασχο-
λεί και να ενοχλεί ούτε τους δηµιουργούς ούτε τους αποδέκτες. Κατ’ αυτή την έννοια, 
µπορούµε να κάνουµε λόγο για µία µεταµοντέρνα επιτρεπτικότητα που καταλύει αρκετά 
από τα παραδοσιακά όρια στη µουσική έκφραση και επικοινωνία και φαντάζει σαν ένα 
αρχιπέλαγος µικρών και µεγάλων κύκλων πολλαπλότητας και πλουραλισµού.

Επίλογος

Η απόδοση ενός ηχητικού/µουσικού µηνύµατος σε οπτικό και η συµβίωση αυτών έχει 
ως αποτέλεσµα την παραγωγή ενός νέου πολυτροπικού κειµένου που αποτελεί και νέο 
αντικείµενο έρευνας. Τα CLCs προσελκύουν την προσοχή λόγω των πολύπλοκων και 
συναρπαστικών σχέσεων ανάµεσα στο µουσικό και το οπτικό υλικό. Η «σηµειογραφία» 
των CLCs (γραφικά, εικόνες, κινούµενα σχέδια, εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες) είναι 
απελευθερωµένη από τις συµβάσεις και επιτρέπει την απεικόνιση στοιχείων που θα ήταν 
αδύνατο να αποδοθούν µε την παραδοσιακή σηµειογραφία, έχει τέτοια συνθετότητα που 
λειτουργεί και ως θεωρία. Το αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµά τους έναντι της στατικής µου-
σικής σηµειογραφίας αφορά στην ικανότητά τους να αναδεικνύουν τα µουσικά συµβάντα. 
Από την πρακτική άποψη, η πρόκληση είναι να αναπτυχθεί ένας κώδικας που δεν θα 
υπερβαίνει την ικανότητα του αποδέκτη για την αποκωδικοποίηση της µουσικής.

Η παρούσα µελέτη θέτει τα θεµέλια για τη µελλοντική έρευνα στην εµπειρία των CLCs 
και στη µελέτη της µουσικής αντίληψης και επικοινωνίας σε περιβάλλοντα Web 2.0. Η 
επίδραση της µουσικής οπτικοποίησης στους ακροατές-θεατές παραµένει υπό-εξέταση.
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Abstract
Art’s connection with politics is usually mentioned in connection with the 1970s, an 
epoch of social and political upheaval but also a time of shifts in art that coincided with 
the emergence of conceptual art. In this paper I will be discussing recent art projects 
and instances of political and social protest, as practices with similarities. I will be 
demonstrating how these similarities do not remain on an aesthetic level but partake 
of the same performative practice. Lastly, I will be identifying the modalities of differ-
ence and exclusion which they both exercise: The subversion of mainstream acts, the 
assumption of a caricature of identity, the adoption of stillness as defiant presence, the 
modifications of the body and the use of rituals. 
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Approaches to the relationship of art and politics

The discussion of the connection of art and politics is not new in art theory discourse, 
although differences in the historical context seem to also shift its focus. Some consider 
this connection as a tension between the aesthetic and the political that has informed 
avant-garde movements from the 19th century until today (Katsiaficas, 2004). Others 
distinguish between art of the avant-garde and contemporary art, associating the for-
mer within the fantasies of modernism while simultaneously criticising its utopian ap-
proaches to change (Stavrakakis, 2012). Nuances of this historically situated relation of 
art and politics lie within the different genres of contemporary art such as political art, 
activist art and participatory art. In a quote, first included in a 1984 article, Lucy Lippard 
distinguished political from activist art in that “‘political’ art tends to be socially con-
cerned and ‘activist’ art tends to be socially involved” (Lippard, 1984, as cited in Fotiadi, 
2012, fn. 1). Such a clear distinction of these practices may seem obsolete today, whilst 
demarcation of fields gets more nebulous and issues of audience participation and in-
volvement further blur the boundaries between roles and definitions (Fotiadi, 2012). It 
is now the word “hybrid” that gets used repeatedly in order to describe such practices 
(Felshin, 1995, Fotiadi, 2012, Vacaro, 2004) 

“Activist art”, also quoted as “Protest art”, is generally considered as art which elects 
as its subject matter current political, socio-economical or ecological affairs, targets 
their discussion, attempts to provoke reaction and engagement or aid a community 
or a specific group of people. As one may suspect, such art practices emerged in the 
beginning of the 1970s in the United States, in the aftermath of May 1968 in France 
and amidst protests against the Vietnam war, the peace and anti-racist movement, the 
sexual revolution, the birth of feminist and the ecological movement. According to Nina 
Felshin, art as activism succeeded American formalism that advocated art’s inner qual-
ities and independence from context, and sprung “from a union of political activism with 
the democratizing aesthetic tendencies originating in Conceptual art of the late 1960s 
and early 1970s.” (Felshin, 1995, p. 10). It is not surprising thus that performance art 
as a medium that (re-)emerged dynamically in the 1970s and under the influence of 
Conceptualism’s disregard of object-based art and focus on ideas and process, showed 
interest in political and socio-economical issues. 

In this article, though, I will be referring to art that does not claim a direct political 
aim or affiliation. There may be some clarification at hand if instead of politics we decide 
to occupy ourselves with the political. For Stavrakakis the political is “the ontological 
moment, the ontological horizon, of every shaping/ordering of social relations, of every 
social topography” (2012, p. 552). Stavrakakis employs Chantal Mouffe’s understanding 
of the political as having an aesthetic dimension to it and art as having a political dimen-
sion to it. In this way art is always political in the sense that it either affirms or challeng-
es any given symbolic order (p. 552). Stavrakakis supports art’s connection with the po-
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litical as a “self-critical pursuit of alternative futures” something that will help maintain 
“its critical, subversive, revealing and truly creative edge” (p. 554). 

Art and politics: Distancing from the aesthetic

Art activism, a mostly 1970’s practice has resurged in the 1990s albeit in a whole differ-
ent context. According to Eva Fotiadi the 1990s saw, in art, a “general turn towards en-
gagement and activism” and the emergence of “hybrid practices of artistic and cultural 
activism” (2012, para. 3). She supports that, in US art-activism in particular, “...aesthet-
ics were often seen with a suspicion inherited from critics of mid 20th century American 
formalism, while participation was generally regarded as positive” (para. 3). At times 
though this distance from the aesthetic, along with a vagueness of respective roles and 
the aforementioned blurring of boundaries between artists and viewers/participants, 
make it hard to acknowledge art projects as such, as their connection with the social 
and the political appears more clear and straightforward than their connection with art.

As an example I will briefly refer to the Women on Waves Project. Lambert-Beatty 
presents this as such: “In 1999, a Dutch physician named Rebecca Gomperts formed 
a nongovernmental organization called Women on Waves. Its first action was to turn 
a shipping container into a fully functional, mobile gynecological clinic. Then, in 2001, 
Gomperts and her group began strapping the unit to rented ships and sailing to countries 
that criminalize abortion. Their plan: to dock, take aboard local women, and sail them 
twelve miles out to sea.” (2008, p. 309). Lambert-Beatty frames this projects connection 
with art by conceptualizing it as an “act of radical imagination” (2008, p. 313). She points 
out that “it literalizes the metaphor of waves that we use to describe generations of fem-
inism and links to old images that associate dangerous female power and the sea- from 
sirens and mermaids to the female pirates Ann Bonny and Mary Read” (2008, p. 313). It 
seems somehow easier to acknowledge the artistic/poetic qualities in her interpretation 
than in the art project itself. Yet this work has been institutionally recognised as art, 
not only because it was funded by the Mondrian Foundation, a Dutch funding agency 
dedicated to the visual arts and design, but as it was also exhibited in galleries and mu-
seums, culminating in representing Holland at the 2011 Venice Bienalle. 

The worn out question “But is it art?”, also included in the title of Nina Felshin’s book 
on “art as activism” (1995), does not seem to occupy the art world anymore. In the next 
example I will be demonstrating how it is not only art that freely borrows aims and prac-
tices from the political/social/activist agenda, but it is also political and social agendas 
that help themselves to practices from the art world.

The performativity of protest

The group(s) Radical Cheerleading define themselves as “a feminist performance and 
protest - a kind of intervention in political demonstration (‘serious’) and a subversion of 
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cheerleading (‘anti-feminist’).” (Vacaro, 2004, p. 1). The first Radical Cheerleading squad 
was formed in Florida, in 1996, by three sisters who “… infused junior high cheerleading 
skills with anarchist politics.” (Vacaro, 2004, p. 1). Radical Cheerleading groups, which 
are now several and operate across the United States and to a limited extend in Europe, 
dress up in costumes that parody cheerleading ones, appear in demonstrations as a 
squad and chant their own songs in a cheerleading fashion, or appropriate the melody 
of popular songs for which they have replaced the lyrics. They wear attires mostly in 
pink red and black colours, miniskirts and suspenders, and carry self-made pom-poms 
or use garbage cans for producing sound. Their actions are characterised as “nonviolent 
confrontation”1 (Atkinson, 2010, p. 127) and they have been interpreted as “a response to 
patriarchal constrains on girlhood” with an affinity to the “‘not girl’ subculture of the late 
1980s and 1990s” (Foust, 2010, p. 206). Their squads are not exclusively female while 
gender related issues come up frequently in their interviews and writings (Roe, 2001, 
Vacaro, 2004). As stated in a kind of a manifesto that was published as an independ-
ent zine, in 1997, Radical Cheerleading (R. C.) is “activism with pom-poms and middle 
fingers extended. It’s screaming fuck capitalism while doing a split” (Vacaro, 2004, p. ). 

Radical Cheerleaders started out as an attempt to create their own visibility within the 
activist world (Roe, 2001, p.3) which they felt was male-dominated (Vacaro, 2004, p.), as 
one of their first chants illustrates:

Hell no we won’t 
Hell no we won’t 
Hell no we won’t 
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Figure 1. Radical Cheerleaders 
in protest, Portland, 20.03.2004. 
Retrieved from http://media.
portland.indymedia.org/
images/2004/03/283675.jpg.



Go there with those tired old chants 
My activism is more like a rant 
A rant of rage of resistance 
This system I speak out against. 
One, two, three, four 
Boring protest no more 
five, six, seven, eight 
Resistance let’s activate 
No justice 
Here’s a piece of my mind 
No justice 
A piece of my behind 
No justice 
Piece it together you’ll find 
Radical cheerleaders on the frontline (Roe, p. 3).
 R. C. is a community and not an art group. Their shared experience of actions and 

interventions builds up their collective identity & organises their relations. Although they 
do no define themselves as artists, they do declare doing performance art and this can 
be demonstrated in the performance modes they use, such as dressing up in costumes, 
playing a role (albeit a parody of it), or following a script of dancing moves and cheers. 
By these they employ practices frequently used by artists such as:

Assuming a caricature of identity, the identity of the all-American cheerleader girl, 
by using wigs, the colour pink, pom-poms made out of garbage bags, and actual gar-
bage in order to produce sound.

Subverting everyday/mainstream acts, in their appropriation of the popular practice 
of cheerleading in American sports and its use as an act of protest. And lastly, in doing 
the above, reversing the meaning of signs by using the form of cheerleading songs to 
communicate subversive, radical and anti-capitalist or other leftist content.

In an interview of Mary Christmas (Xmas) -a pseudonym of Emily O’Hara, former ed-
itor of $pread magazine on sex industry workers rights- Jeanne Vacaro struggles in de-
fining R.C. as either performance art or protest, going in the end with the word “hybrid” 
(Vacaro, 2004, p. 3). Mary responds: “Yes, it’s a hybrid medium. It’s a form of media. It’s 
not just a way to do something. It’s a community. It’s a place in the world you can fit into 
and feel like you’re mirrored on all sides. It’s a safe space to feel feminine and badass. To 
explore gender, and to not have to feel feminine to be part of a crew of women.” (p. 3). 
Later Jeanne reports: “I’m so glad, because I believe Radical Cheerleading is more than 
performance art and protest; as a practice it reflects a queer sensibility and feminist 
ethics” (p. 6). Jeanne talks about embodying political concepts and issues through the 
performances of R.C.: the actual physicality of the experience as a way of understand-
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ing: “Radical Cheerleading opened up my experience of activism -by physicalizing poli-
tics, incorporating multi-issue politics of gender and sexuality, race, class and labor, and 
ability, and by creating non-normative communities”. (p. 6).And later on she adds: “The 
emotional stress of being an activist had accumulated in my body, and through cheering 
I began to physicalize my politics and relieve tension. Radical Cheerleading became the 
most joyful way to express my activism in all its articulations” (p. 6). Here Jeanne talks 
about an embodying of notions and concepts by the experience of the collective actions 
of the group. She is actually describing is a performative experience per se in a pure 
Austinian manner. An emancipatory performative experience of protest. 

Standing still, staying silent: Defiant presence

In the following section I will be introducing an art project and political incidents in order 
to demonstrate how they both exercise the performativity of stillness as defiant pres-
ence. The art project I will be describing is by Korean born artist Kim Kimsooja. The 
artist has performed “A Needle Woman” (1999-2001) in busy streets and markets at 
different parts of the world and shows it as a multi-channel video projection, in a loop, 
with no audio (6:33 min). During these videos we can watch the artist standing com-
pletely still in public crowded places, in different parts of the world. In the videos we can 
observe her back, her dress of simple monochrome cloths and a long black ponytail, a 
needle woman indeed! Within this moving crowd of versatile reactions to her presence, 
which range from curiousness to indifference, Kimsooja remains always still and same. 
Her firm presence seems almost untouchable, as if she were in a protective bubble. 
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Figure 2. Kim Kimsooja, “A 
Needle Woman” (1999-2001), 
multi-channel video. Video stills 
from the performances in Cairo 
and Lagos. Retrieved from https://
gemmaschiebefineart.files.
wordpress.com/2014/03/kimsooja-
photo-012-018.jpg. 



The discipline of stillness is coming from both performance training and meditation. 
But what are the conceptual ramifications of this work? The female presence in the public 
space is usually delimited and scrutinised by the male gaze. But Kimsooja accepts the 
interpretation of her work as feminist as just one of many (Hyunsun, 2000, para. 7). Kim-
sooja turns her back to us as if to deter us from identifying with any part of her identity, one 
that would be more evidently inscribed in her face. What we can see are the faces of the 
multitude of people that pass her by in these busy public places. The fact that this discipline 
of stillness is exercised in public though, does not produce an image of precarious balanc-
ing and fragility as one might imagine but one of strength and resilience. Kimsooja remains 
among others, different but firm in her place, performatively affirming her existence. 

We have recently witnessed the protest of “Standing man” (“duran adam”) after the 
eviction of Gezi Park by the Turkish government, in Istanbul. People standing in Taksim 
square and their imitators in different cities of Turkey became an image of defiant pres-
ence and resistance. The public space, a space traditionally coinciding with the expression 
of public will was occupied and reclaimed by its citizens. In both cases stillness is practiced 
as an affirmation of existence and defiant presence. It is an affirmation of existence and ex-
pression of resilience that is historically associated with identity politics and racial issues. 

At the 1968 Olympic Games carried out in Mexico City, African-American athletes 
John Carlos and Tommie Smith staged a protest during their medal ceremony.2 During 
the American national anthem, they both lowered their heads while at the same time 
extending their arms upwards, in a gloved fist. Their athletic jackets remained open. 
They also had the Olympic Project for Human Rights badge on. Their raised fist has been 
interpreted as a symbol of solidarity, unity, strength, defiance and resistance (http://
www.sbs.com.au/news/article/2012/08/21/factbox-what-black-power-salute) and has 
frequently been associated with the Black Panther movement in the U.S.A.

I am interested in discussing the performative modalities associated with this pro-
test as modalities that are also employed by artists. A critical point of the public’s dis-
approval was the fact that this protest took place during the medal ceremony, while 
the American national anthem was on. The athletes chose this moment of mandatory 
stillness to create an iconic, live still image. As a result, viewers were made compulsory 
witnesses of this image and it is during this witnessing that performance occurs. The 
athletes, in their protest, establish their witnesses as acting or accepting this discrimi-
nation, challenging them to take a stance. 

The athletes chose this moment of glory to lower their heads, denying their participa-
tion in a moment of collective triumph and highlighting their exclusion form this collectiv-
ity as a social space that does not admit them as equals. Their posture and the modifica-
tions in their attire, both in disregard of the Olympic Games regulations, are performatively 
constituting their subject position as oppressed, and at the same time defying their subor-
dination. Their posture and disposition enact these two opposing positions that constitute 
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them as a subject. Their modification of their body in their change of posture and attire and 
their use/subversion of the performance of ritual that was the medal ceremony constitute 
in this case the performative modalities of protest and defiance.

Through this performative form of protest the athletes were speaking while being 
silent. In her book “Excitable speech” (1997), Judith Butler talks about the extensions 
of speaking and the performative constitution of self through the mode of address. She 
shows how non-verbal acts may be perceived as speaking, that is the stating or commu-
nicating of a message. According to Butler: “... the state actively produces the domain of 
publicly acceptable speech, demarcating the line between the domains of the speakable 
and the unspeakable, and retaining the power to make and sustain that consequential 
line of demarcation.” (1997, p. 77). In this view, the athletes were “speaking” out of place 
or speaking the unspeakable. 

In discussing speaking (out) while being silent, I want to refer to a recent occur-
rence in Greece. In mid-November 2012 Greek newspapers reported of an Afghan im-
migrant who had stitched his mouth after a many month stay in the detention centre 
of the former police academy in Xanthi, Greece (Kantouris, 2012). There were different 
instances prior to this event in which this had been repeated, all involving refuges and 
people seeking asylum: In 2010 refuges in Athens who had been denied political asylum 
stitched their mouths in protest for 60 days (N. A., 2011), in front of propylaia in Ath-
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Figure 3. The iconic photograph of 
John Carlos and Tommie Smith from 
the 1968 Olympic Games. Retrieved 
from http://www.thenation.com/
article/john-carlos-1968-olympian-
speaks-out-lgbt-rights/. 



ens and on 5/10/2010 an Iranian woman did the same in protest because of prolonged 
procedures in the examination of her application for political asylum by the Greek state 
(Alevizopoulou, 2010). This act of self-injury not only prohibited any act of speech, let 
along receiving any nutrition, but it enacted the violence of refusing someone the right 
to speak, that is the right to be constituted as a subject: my right as a subject to define 
myself, to name myself.

When a group of disabled Greek citizens deposit their prosthetic limbs before the 
Monument of the Unknown soldier (N. A. 2012), as part of their protest for cuts in pub-
lic healthcare, it is in the imitation of the ritual of honouring that we recognise this as 
an act of protest. According to Butler: “The ‘moment’ in ritual is a condensed historici-
ty: it exceeds itself in past and future direction, an effect of prior and future invocations 
that constitute and escape the instance of utterance” (1997, p.3). The deposit of their 
prosthetic limbs is performing their invalidation from the state by subverting this ritual 
of honouring. It is a performative act in that it does not describe the future that these 
cuts hold but projects it. 

The previous acts are performative enactments of exclusion. The modalities of body 
transformation and modification, and subversion of ritual occur in both political protest 
and art, making both disciplines part of the same performative practices.

Endnotes
1.  “Non violent actions” are forms of political protest, which may at times challenge the law but 

choose not to use violence and respond passively to it. Xavier Renou identified and described these 
as die in, clown action, name and shame, symbolic presence, symbolic disruptions, self-endanger-
ment, blockages, re-appropriation, etc. (2012). 

2.  According to the Institute for Human Rights and Business “Tommie Smith and John Carlos were 
members of the Olympic Project for Human Rights (OPHR) set up in 1967, which initially called for 
a boycott by black athletes of the 1968 Olympics unless South Africa and Rhodesia were uninvited, 
Muhammad Ali’s world heavyweight boxing title was restored, Avery Brundage stepped down as 
IOC president, and more African-American assistant coaches were hired (2013, p. 6).
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Figure 4. Prosthetic limps deposited 
in front of the Unknown Soldier 
monument in Athens, 3-12-2012, 
Greece. Retrieved from  
http://www.ethnos.gr. 
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Abstract
The aim of this paper is to explore the semiotics of the post-modern era as reflected 
in digital art. Drawing on Peirce’s sign theory, we argue that, while underscoring the 
role of representation through its liaison with virtual environments, digital art fails 
to stand up to the requirements of the sign-referent-interpretant triangle. In other 
words, the absence of tangible experience results in loss of the representational pole 
enabling the sign to determine its meaning. This may lead to a repositioning of things 
such that the representational pole (‘thirdness’) becomes the only reality, rather than 
being the mediator between the ‘dream’ (‘firstness’) and its realization (‘secondness’) 
(cf. Stjernfelt, 2007, Calfoglou, 2011). It is suggested that ‘alienation’ from experience, 
deterritorialisation (Lamprellis, 2013) may lead to fragmentation and the articulation 
of a discourse failing to meet the requirements of the Habermasean ‘public sphere’ 
(cf. Polimeris, 2013). 
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Introduction

This paper involves an articulation of some thoughts on the ‘texture’ of digital art. In 
formulating and articulating these thoughts, we will assume that digital art is deterri-
torialised, that is destitute of geographical boundaries (cf. Lamprellis, 2013), and that, 
as such, it can be anchored to no specific point of reference. We will further pursue the 
argument of this deterritorialisation being a concomitant of its immateriality, which, in 
turn, could be argued to result in a disruption of the triadic link between a firstness, a 
secondness and a thirdness necessary for signification in Peircean terms. On the basis 
of these assumptions, we will attempt to identify the kind of discourse produced by dig-
ital art and explore the degree to which this discourse conforms to the requirements of 
the Habermasean ‘public sphere’. Our aim is to show that digital (or digitalized) art loses 
its verisimilitude and that in this way, while being global, ecumenical and therefore ful-
filling the inclusivity requirement postulated by Habermas, it fails to produce a ‘sincere’ 
discourse in Habermasean terms. This, we will suggest, is closely connected to the key 
characteristics of the postmodern era, of which it is an offspring.

We begin by discussing the attributes of digital art in relation to Peircean semiotics, 
then go on to discuss the notion of deterritorialisation and finally consider the type of 
discourse articulated by digital art in the light of Habermas’s ‘public sphere’.

Digital art and the disruption of the Peircean triad

Virtual worlds, even if claimed to be independent systems,1 originally developed as an 
intangible simulation of tangible life. Evidence for this can be sought in the fact that real 
life objects are animated or in the composition of “the apple logo hanging from a [real] 
tree, making it an apple-tree” (de Jong, 2010, p. 52). What, then, motivates a discussion 
of digital art, created within the confines of a virtual world, in the framework of Peircean 
semiotics is its connection with the notion of similarity, dominant in Peircean thought. If 
“a feeling is a mere sign, awaiting interpretation in its relation with a subsequent thought 
or feeling before it can have meaning” (see Hoopes, 1991, p. 10), ‘relation’ becomes a 
key term and the notion of association and similarity assumes centrality. In Peirce’s sign 
system, comprised of icons, indices and symbols, iconic signs operate within a similarity 
universe par excellence and are interpreted as such on the basis of their similarity to the 
object of experience, a similarity which implies non-arbitrariness in meaning-making. 

Within this framework it could be argued that digital art, created or embedded in a 
virtual environment, may bear a similarity, iconic relation to its potential non-virtual 
counterpart. If, to Peirce, existence is a capacity to enter into relations, then the digital 
work of art could be said to possess a capacity to enter into a relation with other (digital 
as well as non-digital) real life works and objects within a similarity perspective. At this 
point, however, it is important to note that, as explained in Stjernfelt (2007, p. 90), this 
similarity is a non-trivial one. Echoing Peirce’s operational account of the concept, he 
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states that “the icon is not only the only kind of sign involving a direct presentation of 
qualities pertaining to its object; it is also the only sign by the contemplation of which 
more can be learnt than lies in the directions for its construction.” As an iconic sign, 
then, the digital work of art is revelatory in relation to the properties of the ‘real’ object, 
and it makes sense to say that it extends it while imprisoning it. This is perhaps the 
prerequisite for its developing into an independent system, as we saw in endnote 1. A 
good example comes from virtual reality works, where the artwork imitates, copies the 
movements of the human body while also leading the viewer-user to immersion in a 
new space-and-time environment.

On the basis of all this, we would like to postulate the following triadic schema: As 
in all instances of meaning-making, there is a specific signification process at work in 
the case of a digital or digitalized work of art: Following Peirce’s conception that “a 
sign receives its meaning by being interpreted by a subsequent thought or action” (see 
Hoopes, 1991, p. 7), namely an interpretant, and that, therefore, “the meaning of every 
thought is established by a triadic relation, an interpretation of the thought as a sign of a 
determining object”, the (actualized) digital work of art awaits interpretation to assume 
its function as a sign of a determining object, in our case, the material, corporeal expe-
rience it is meant to be a ‘copy’ of. This is further complicated by the fact that the me-
dium (the Web) is an inseparable part of digital art, an extreme conception of this being 
McLuhan’s (1964) statement ‘the medium is the message’: The artist/technology expert 
has created a piece of work that can be accessed only through this medium. 

However, the process of representation has been tampered with. Consider Lyotard’s 
(1984) skepticism concerning grand narratives in the postmodern world and the substi-
tution of radically different knowledge and culture legitimation criteria. “In a cybernetic 
society, knowledge is legitimated by how performative it is, if it effectively minimizes the 
various required inputs for the task and maximizes the desired outputs”. Market laws, 
use value have taken over. The popularity and success of a work of art is dependent on 
the number of views registered. In line with Hope (2007), then, could these criteria act 
as a dynamic interpretant of signs? Or are we left with the “actual effects of signs” alone 
(Hope 2007, p.29)? And, if this is so, isn’t the signification process seriously disrupted, 
giving rise to a novel kind of semiotics? In Lyotard’s terms, any such globalised, all-en-
compassing legitimation criteria are potentially threatening; it could be argued that part 
of the threat lies in the weakness of sign processes resulting therefrom.

Put in Peircean terms again, on the premise that “firstness is the sheer thisness, 
or existence, of things, secondness is dyadic, or reactive, relations between things and 
thirdness is triadic, or representational, relations among things” (Hoopes, 1991, p.10), it 
would appear that, in the case of the digital artistic product, the sheer thisness of things 
may go, carrying its secondness correlate along and thus leaving thirdness, the ‘actual 
effect of signs’ we spoke of earlier, alone, as the sole reality. This, however, warps the 
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ontological order, the function and structure of signification. For what is the sign with-
out the orchestration of its relata? Commenting on Peirce’s sign architecture, Stjernfelt 
(2007) refers to firstness as “continua of possibilities” (p.13), “qualities (that are) pure 
possibilities and must necessarily be incarnated in phenomena in order to appear. Sec-
ondness is the phenomenological category of incarnation which makes this possible” 
(Stjernfelt, 2007, p.14): the object that allows thisness to manifest itself. But governing 
the relationship of the two, coordinating them is thirdness, which represents a continu-
um of realizations. In the relevant metaphor, the recipe, thirdness, which is general and 
a continuum in the sense that it can never fully specify the qualities of each individual 
apple pie, “mediates between the dream of a pie (firstness) and the fulfilment (second-
ness). If, then, the bonds between the dream, the dream of a work of art, the actualiza-
tion of this work and the interpreting thought allowing the representation to come alive 
are broken, ‘architectural’ problems arise. As a matter of fact, though this might be a bit 
of a transgression, the digital representation may be said to possess qualities of its own, 
quite independently of the ‘original’ realization potential of the work. This is another way 
of talking about the independence of digital worlds. The digitalized piece can very easily 
be transformed into a different representation, by becoming, say, a waveform while, 
at the same time, the contact with the viewer-user is so close that it constitutes a key 
parameter in the signification process. A good example of this close contact and how it 
determines the actual work of art is Weinbren’s (1993) Sonata (Polimeris 2011, p. 106), 
a famous example of interactive digital art, where the viewer-user is allowed by sensors 
on the monitor to create his/her own narrative. 

There is yet another very important point to consider in focusing on signs in digital 
art culture. This is related to the temporality of Peirce’s triadic relationship. As Hope 
(2007, p. 27) argues, “to have an interpretant you already need an object and to have 
an object you already need a representamen. A representamen is always the interpre-
tant of a prior sign”. The statement underlines the temporal, historicist element in the 
triadic relationship described. Is this the case in digital art, however? If we consider 
the a-temporality of digital works, their ephemeral character, an extension of the im-
pressive freedom granted to the artist, according to Fifield (1997, in Polimeris 2011, p. 
99), with regard to re-arranging and combining pictures, filtering and colouring them 
without the constraints of natural friction and gravity, then this seems to suggest that 
we might have an interpretant without an object or a representamen preceding it. “Time 
comes together in the present” (Konsa, 2010, p. 84). To quote Baudrillard (1998, p.166), 
“abstraction today is no longer that of the map, the double, the mirror or the concept. 
Simulation is no longer that of a territory, a referential being or a substance. It is the 
generation by models of a real without origin or reality: a hyperreal. The territory no 
longer precedes the map, nor survives it. Henceforth, it is the map that precedes the 
territory - precession of simulacra - it is the map that engenders the territory and if we 
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were to revive the fable today, it would be the territory whose shreds are slowly rotting 
across the map. It is the real, and not the map, whose vestiges subsist here and there, in 
the deserts which are no longer those of the Empire, but our own. The desert of the real 
itself”. The age of simulation involves the loss, the liquidation, in Baudrillard’s terms, 
of referentials. And yet, despite the temporal discontinuity element in digital art, the 
image, even if it cannot be perceived directly, is an ‘instant’ and, as such, possesses a 
spatiotemporal dimension, as noted by Polimeris (2011, p. 145).

Digital art as ‘deterritorialised’

At the beginning of this paper we referred to the texture of digital art as deterritorial-
ised. Let us now go into this concept in some more detail. This discussion will lead us 
to the concept of immateriality, a concomitant of Baudrillard’s loss of referentials. In 
wandering among various topoi (loci), Lamprellis (2013, p.139) speaks of “the power of 
imagination to trans-form the loci of the flora and the fauna into the topos of the dream, 
the topos of artistic representation”. Is this transformation at work when a digital work 
of art is produced? How oneiric are digital loci? Perhaps retaining the links, following 
the traces from one topos to the next, those of reterritorialisation, would safeguard 
the dream element. As things are, however, reterritorialisation is to a topos with no 
geographical boundaries, a virtual world free of time conventions and dissociated from 
the pictorial in conventional art. And, moralizing apart, it appears that the possibility of 
endless processing available in digital art products gives rise to an ever-changing ‘land-
scape’, whose ability to mediate between the dream and its realization is to be seriously 
questioned. If thirdness, as explained earlier, is general and continuous, digital art is 
subject to constant change and transformation and, as such, we believe, cannot enter 
into an interpreting relationship with the dream of its realization. Rather, it becomes an 
elusive topos, self-referential in so far as it agonizingly tries to define itself but its con-
stant transformations undermine this effort. Digital art is a ‘trompe-l’oeil’ with multiple, 
endless illusions embedded within one another. In Paul Virilio’s words, the spatiotem-
poral expansion attempted in New Media art resembles an extension into emptiness. In 
Lamprellis’s terms, if no new topos is created, this equals the death of the wandering 
subject (e.g., p.114). 

Deterritorialisation without its potential creativity may be an alternative image of 
fragmentation in postmodern art, where technology, a factor transforming the loci of 
human activity and geographical space, creates a new and complex landscape of spac-
es, involving autonomous loci/spaces of technological reality (Lamprellis, 2013, p. 48). 
These are the spaces of simulacra, in Baudrillard’s terms. For, as we said above, the 
representational, pictorial function of art has withdrawn and given way to its simulation 
counterpart. According to the philosopher, unlike representation, which explores the 
relation between the sign and the real, simulation, an all-engulfing concept in modern 
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digital art as we see it, is no longer conceived of as a false representation. Instead, it 
“envelops representation as itself a simulacrum”. One may therefore wonder, along with 
the philosopher, whether in a world ironically built around the concept of illusion, as is 
the case with virtual reality immersion, illusion may be possible, if reality is no longer 
possible. This may be another way of saying that the interpretant, left alone, may find it 
impossible to perform the signification function. 

So, if digital art in the postmodern age is trapped in its self-referentiality, within a 
never-ending process of simulation, it may make sense to argue that it is also frag-
mentary. This is an irony, for there has never been a more globally accessible form or 
art. Continuity is disrupted due to its immateriality, because of the disruption of the 
sign-making process we talked about earlier. Where the continuum of qualities in first-
ness is missing and the object actualized (secondness) is fuzzy, indeterminate, the route 
followed by the interpretant is one of discrete, ‘autonomous’ entities. Intertextuality, hy-
perlinks par excellence, the relations into which the digital work enters within the digital 
sphere, also referred to earlier in our discussion, could perhaps be seen as a means of 
pulling the threads together and connecting the discontinuous. Yet, we would tend to 
see it more as an instance of further disruption, though not ethically, of course. It could 
act as a representation mediator, as a relata coordinator for the digital work of art, but, 
being everchanging and elusive, too, it may be too vague to determine its meaning. This, 
to us, may be the case despite postmodern era artists’ and theoreticians’ view that (on 
a psychological as well as social niveau) hyperlinks liberate us from those anonymous 
experts who organize our data bases on our behalf.3

Digital art and the ‘public sphere’

This disruption and fragmentation, as already hinted at earlier in our discussion, has re-
peatedly been attributed to the postmodern era.4 When grand narratives die, the underly-
ing threads connecting the disparate weaken. So, if digital art can tell no grand narrative, 
what kind of discourse can it articulate? How does the radically modified signification pro-
cess we referred to earlier, the absence of well-orchestrated relata, affect its public role?

Digital art is technologically determined. But if technological determinism is social de-
terminism, then digital art somehow serves a grander social goal. In what follows, we will 
explore the extent to which this ‘narrative’, fragmentary as it may be, possesses the dis-
coursal properties that would help it qualify as ‘public sphere’ discourse in the Habermase-
an sense. For “art is not only the object of distribution in the public sphere, because art itself 
and its power to appear are also parts of the public sphere” (Niemi Pynttari 2010, p. 346).

Following Habermas’s definition, whereby the ‘public sphere’ mediates between pri-
vate and public interest, it appears that the globalised Web determinism that charac-
terizes our era lends itself most readily for consideration in public sphere terms. The 
private discourse of the millions of private viewers worldwide may converge over the 
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WWW, the most obviously public and ecumenical medium of all. Especially considering 
the fact that, according to Habermas (1991), the public sphere may involve a diffusion 
of information and arguments beyond the restrictions of space, the relevance becomes 
most distinct. It seems that we are presented with the restrictions of the present mo-
ment alone. So, what kind of public sphere do digital works of art create or constitute?

In addressing this question, one needs to consider the requirements for Habermas’s 
public sphere. Universality is met, as is democracy in the sense of the absence of rank-
ing and exclusion. Yet, how autonomous are the viewers-users or the artists who are 
called upon to observe the specifications of the New Media? And, how manipulative is 
the specific medium for the articulation of the discourse (see Pasquinelli, 1996)? Most 
importantly, to what extent is there consensus over rational discourse? And how honest 
and sincere, how committed is this discourse? Transferred to our discussion, this means 
talking art along with talking about art (that is the metalanguage exchanged over the 
Web or in relation to it). But then, how can one fixate the ‘effects of signs’ discoursally? 

Talking about the change of the medium in the new public sphere, Habermas (1991) 
refers to the shift from mediating rational debate to creating a spectacle and a culture 
industry limiting rational debate (see Hope, 2007, p. 144) and urges for the media chang-
ing into a transmitter of critical debate again. Polimeris (2011) refers to the absence of 
ethical rules and commitment due to the non-semantically classified chaos of the Web as 
well as the lack of empathy and involvement with the work of art. In the absence of prin-
ciples, it is particularly difficult to reach ‘consensus’ within a framework of relationships 
‘in absentia.’ Similarly, the viewer-user who is immersed in the digital work of art, often 
incapable of distancing him/herself, may find it particularly difficult to act co-operatively 
in a public sphere. Habermas himself (1998) points out that, unlike the expanded public 
consciousness one might expect in the global age, one may get publics closed off from 
one another. And, in terms of power relations, the Web may not flatten them but may 
instead help create small valleys in the mountains of power, in Hope’s (2007) experience.5 

Overall, the debate rages between those who believe in increased democratization 
resulting from the New Media and those who argue that the inevitable result will be fur-
ther fragmentation as well as trivialization (see discussion in Bērziņš, 2010).6 Polimeris 
(2013) suggests that the language articulated is an incomplete, fragmentary idiolect, 
which isolates the individual rather than uniting him with others in a public sphere, as 
might arguably be the case with non-digital art, though, of course, status issues like the 
ones raised in Bourdieu (2002) would also need to be seriously considered. On the other 
hand, an alternative might be to consider our era in the light of its very fragmentation, 
not in contradistinction to a past or in pursuit of a unified, idealized speech (see Cubitt 
2005, p. 93). Following, rather than contra Dahlberg (2007, 2011) this time, we could 
pursue contestation rather than consensus, reconceptualising the public sphere. In any 
case, it appears that we would need to invent a new signification system. 
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Concluding remarks

In this paper we have tried to show that digital art entails a different semiosis and poses 
a number of interpretation problems. On the public sphere level, it might be seen as 
operating along less global lines than might be expected. We would like to suggest that 
we may after all be past the postmodern era, since we seem to have developed a met-
alanguage for it, and may have started building a new narrative, which may eventually 
have an impact on digital art, too, acting as its interpretant. 

Endnotes
1.  Consider, for instance, Konsa’s (2010, pp.79-80) emphatic statement concerning fictional environ-

ment cultures to the effect that “Artificial cultures are not models or clones of existing cultures; 
they are independent systems in dynamic development.” We would suggest that artificial cultures, 
which could subsume digital art environments, may have developed into independent systems but 
that the notion of imitation, ‘mimesis’, the re-enactment of real life perhaps in different terms is 
inherent in them.

2.  Just as the “stop sign at the street corner (…) is first perceived as an octagonal shape bearing the 
letters S-T-O-P (and) it is only in relation to a subsequent thought – what Peirce called an inter-
pretant – that (it) attains its meaning. (In other words), the meaning lies not in the perception but 
in the interpretation of the perception as a signal to stop or, better still, in the act of stopping” 
(Hoopes, 1991, p.7). 

3.  Don’t hyperlinks form part of these data bases after all?
4.  A diametrically opposed view is Dahlberg’s (2007, 2011). Dahlberg speaks of fragments in terms of 

‘respect for difference in democracy’. 
5.  What Dahlberg (2011) may refer to as ‘digital democracy’.
6.  Froomkin (2004, p.8; in Bērziņš, 2010, p. 101), for instance, talks about “the Internet draw(ing) 

power back into the public sphere, mak(ing) it possible, as never before, to create as many spaces 
and new institutional forms as one desires”. 
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Abstract
Applying Semiotics, the study of signs and systems of signification, and the theory of 
Byzantine art Αesthetics, the philosophy of the sacred art of Byzantine culture, this 
document presents a theoretical and applied approach that can be used for the aes-
thetic perception and the comprehension of Byzantine art. The work presented is an 
example of the application of semiotic theory in the field of Virtual Heritage. As part 
of this framework, a semiotic model is developed on the basis of principles from the 
theories of signs of Peirce, Morris and Lotman. The semiotic model devised is further 
analyzed in connection to the “Theory of Relations” of Constantine Cavarnos that in-
cludes philosophical extensions linking semiotics to the aesthetics of Byzantine art. 
Ultimate aim of this research is the comprehension and the projection of Byzantine 
art’s value through the use of virtual technologies. 
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Εικονική Κληρονομιά 



Εισαγωγή

Στο κείµενο παρουσιάζεται το πλαίσιο µιας καινοτόµας σηµειωτικής εργασίας, µε στόχο 
τη νοηµατοδότηση των αντικειµένων τέχνης του Βυζαντινού πολιτισµού σε ένα τεχνο-
λογικό έργο στο πεδίο Εικονική Κληρονοµιά1 (Virtual Heritage), η οποία βασίζεται στις 
θεωρίες σηµείων των Peirce, Morris και Lotman, την Αισθητική της Βυζαντινής τέχνης 
(Μιχελής, 1955) και τη Θεωρία Σχέσεων του Κωνσταντίνου Καβαρνού (1975). Στο πλαίσιο 
αυτό, αξίζει να λεχθεί ότι η Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας και η αισθητική της παρου-
σιάζει οµοιότητες µε τις θεωρίες των σηµειωτικών Peirce και Morris (Ζωγραφίδης, 1997: 
310) οι οποίες µέχρι σήµερα δεν έχουν διερευνηθεί συστηµατικά. Με την υπόδειξη της 
διασύνδεσης της θεωρίας σχέσεων του Καβαρνού µε τη σηµειωτική και ο χαρακτηρι-
σµός της ως πρωτοσημειωτική µε ρίζες τη θεωρία σηµείων πριν από τον Peirce (Poinsot) 
στη µεσαιωνική Θωµιστική φιλοσοφία και την φιλοσοφία των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, 
ισχυριζόµαστε ότι η θεωρία σχέσεων έχει φιλοσοφικές προεκτάσεις που αφορούν καίρια 
την αισθητική της Βυζαντινής τέχνης αλλά και τη σηµειωτική θεωρία. 

 Σύµφωνα µε την ερευνητική µεθοδολογία της εργασίας, στο κείµενο περιγράφε-
ται συνοπτικά πως ο σχεδιασµός (design) και η αξιολόγηση (evaluation) ηλεκτρονικών 
εφαρµογών αναπαράστασης της Βυζαντινής τέχνης µπορεί να επιτευχθεί µε τη βοήθεια 
της σηµειωτικής θεωρίας, αναλύοντας το προτεινόµενο σηµειωτικό µοντέλο Περίπτωση 
μελέτης σημειόσφαιρα (Case study semiosphere). Το µοντέλο συνδυάζει τις θεωρίες ση-
µείων των Peirce, Morris, Lotman σχηµατοποιώντας τη Σηµειόσφαιρα (Semiosphere) 
από τη θεωρία σηµείων του Lotman (2005). Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται ότι η ση-
µειωτική µπορεί να υποβοηθήσει την εκπλήρωση του βασικού στόχου της έρευνας που 
είναι η νοηµατοδότηση και ανάδειξη της αξίας της Βυζαντινής τέχνης µε τη χρήση εικονι-
κών τεχνολογιών (virtual technologies).

 Επεξηγώντας τη διασύνδεση των υπό εξέταση θεωριών µε στόχο την εφαρµοσµέ-
νη λειτουργία του σηµειωτικού µοντέλου, ισχυριζόµαστε ότι η θεωρία σχέσεων του Κα-
βαρνού προσφέρεται για την καλύτερη κατανόηση της αισθητικής της Βυζαντινής τέχνης 
(Michelis, 1955) όµως πιο συγκεκριµένα για την καλύτερη κατανόηση της νοηµατοδότησης 
και της αξίας που αυτή εκφράζει. Σηµαντικό ζήτηµα προς συζήτηση αποτελεί η διαπίστωση 
του ρόλου της θεωρίας των σχέσεων σε συνδυασµό µε την ανάλυση της σχέσης σηµείων 
(signs) και αξιών (values) που προκύπτει από το µοντέλο. Ως εκτούτου, στη µελέτη περι-
λαµβάνεται ακόµα η ανάλυση Βυζαντινής εικόνας µε βάση το προτεινόµενο µοντέλο. 

Το συνδεδεμένο σημειωτικό μοντέλο Peirce-Morris και η σημειόσφαιρα Lotman

Μέσω της µελέτης των κατηγοριών των Αριστοτέλη και Kant και της εξέλιξης τους από 
τον Peirce στο πολύ χρήσιµο σηµειωτικό µοντέλο των κατηγοριών: Κατηγορία Πρωτό-
τητας (Category Firstness), Κατηγορία Δευτερότητας (Category Secondness) και Κατη-
γορία Τριτότητας (Category Thirdness), θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η φιλοσοφία και η 
γνωσιολογία διαθέτουν πλέον ένα σύστηµα που υπερέχει των φιλοσοφικών συστηµάτων 
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και κατηγοριών του Αριστοτέλη και του Kant (Oehler, 1981). Με αυτό ο Peirce έχει κα-
ταφέρει να περιορίσει την πολλαπλότητα των αισθητικών εντυπώσεων σε µια ενότητα η 
οποία δεν ήταν δυνατή στις κατηγορίες των προηγούµενων µεγάλων φιλοσόφων. Στις 
κατηγορίες του Peirce διακρίνουµε τα σηµεία µε ονοµασίες που ορίζονται ως Κατηγορία 
Πρωτότητας 1: ποιόσηµο (qualisign), οµοίωµα (icon), ρήµα (rheme), Κατηγορία Δευτε-
ρότητας 2: µονόσηµο (sinsign), δείκτης (index), λεκτόσηµο (dicisign) και Κατηγορία Τρι-
τότητας 3: νοµόσηµο (legisign), σύµβολο (symbol), επιχείρηµα (argument)2 (Πίνακας 1).

Για τους σκοπούς της µελέτης, χωρίς σε αυτό το στάδιο να αναφερόµαστε σε οποιαδή-
ποτε συνεισφορά του µοντέλου στη θεωρία της σηµειωτικής, παράλληλα µε την ταξινόµηση 
των σηµείων του Peirce στις κατηγορίες (1,2,3),στον πίνακα 1 παρατίθεται αντιστοίχως µε τις 
κατηγορίες του Peirce η κατηγοριοποίηση των συμπεριφορικών ορολογιών από την θεωρία 
σηµείων του Morris ως ακολούθως: Κατηγορία 1: απόσπαση (detachment), προσδιοριστική 
(designative), αντιληπτική (perceptual), Κατηγορία 2: επικρατούσα (dominance), καθοδηγη-
τική (prescriptive), χειριστική (manipulatory), Κατηγορία 3: εξαρτωµένη (dependence), απο-
τιµητική (appraisive), ολοκληρωτική (consummatory), διακρίνοντας τις µέσα από τις τρεις 
αντίστοιχες διαστάσεις: Αξίας (Value), Σηµασιοδότησης (Signifying) και Δράσης (Action).

Η τυπολογία ορολογιών που παρατίθεται από τον Morris (1964) αποδεικνύεται πολύ 
χρήσιµη για την εργασία µας γιατί, συνδυαζόµενη µε τη θεωρία σηµείων του Peirce, προ-
ωθεί τη θεωρητική, όπως και την εφαρµοσµένη κατεύθυνση που επιχειρείται. Αν εξαιρέ-
σουµε την κριτική που δέχθηκε ο Morris από τους Dewey και Bentley για την ευστάθεια 
της προσπάθειας εξέλιξης της θεωρίας του Peirce και παρά τις διαφορές που θέλησε ο 
ίδιος να προβάλει προς υποστήριξη της δικής του θεωρίας, µια διαφορετική µατιά υπο-
δεικνύει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των δύο σηµειωτικών (Petrilli, 
2004), αλλά συγκλίσεις που εδώ διερευνώνται σε µια συνδυαστική τυπολογία που εφαρ-
µόζεται στη µεθοδολογία της συγκεκριµένης έρευνας.

Οι τριχοτοµήσεις του «Σηµείου σε σχέση µε τον εαυτό του»-Αντιπροσωπεύοντος 
(Representamen, R). του «Σηµείου σε σχέση µε το Αντικείµενο της σηµείωσης» (Object O). 
και του «Σηµείου σε σχέση µε την ερµηνεία»-Διερµηνεύον (Interpretant, I), αναπαρίστανται 
στο σηµειωτικό τρίγωνο της δηµιουργίας νοήµατος R-O-I (Σχήµα 1), καθώς αυτό βρίσκεται 
σε αντιστοιχία µε το V-S-A αποτελούµενο από τις διαστάσεις Αξία (Value, V), Σηµασιοδό-
τηση (Signifying, S) και Δράση (Action, A) (Σχήµα 2). Οι διαστάσεις V-S-A και η τυπολογία 
που προτείνει ο Morris (1964: 22) βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την ταξινόµηση R-O-I (Peirce) 
παρότι κάποιος µπορεί να δυσκολεύεται αρχικά να αντιληφθεί εύκολα την αντιστοιχία µε-
ταξύ Αξίας (Value)-Αντιπροσωπεύοντος (Representamen) ή µεταξύ Δράσης (Action)-Διερ-
µηνεύοντος (Interpretant). Ασφαλώς η αντιστοιχία Signifying-Object είναι προφανέστερη.

Η συµβολή της πολιτιστικής σηµειωτικής του Lotman αναφέρεται στη µελέτη µε τη 
σχηµατοποίηση της Σηµειόσφαιρας (Semiosphere)3 (Σχήµα 3) θέλοντας να δείξουµε πως 
οι κατηγορίες της Πρωτότητας 1, Δευτερότητας 2 και Τριτότητας 3, περιλαµβάνοντας 
την προτεινόµενη τυπολογία, σχηµατίζουν µια πολιτιστική (cultural) σημειόσφαιρα όπου 
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σηµειωτικοί όροι µπορούν να προσομοιωθούν µε χρήση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να 
αναδειχθεί το πραγµατικό νόηµα και η αξία των έργων της Βυζαντινής τέχνης. Η δια-
κεκοµµένη γραµµή στα σηµειωτικά τρίγωνα 1 και 2 υπαινίσσεται κάτι σηµαντικό για τη  
σχέση σηµείων και αξιών που αφορά και το υπόβαθρο (ground) της σχέσης µέσα από τη 
Θεωρία των Σχέσεων και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις του θέµατος. 

Πίνακας 1. To συνδεδεµένο σηµειωτικό µοντέλο Peirce-Morris
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Σχήμα 2. Σηµειωτικό τρίγωνο VSA.

Σχήμα 3. Σχηµατοποίηση Σηµειό-
σφαιρας (Merrel, 2001). 



Η Αξιολογική διάσταση του προτεινόμενου μοντέλου

Όπως έχει λεχθεί, µε τη χρήση εικονικών τεχνολογιών και τη σηµειωτική θεωρία στοχεύου-
µε στη νοηµατοδότηση και ανάδειξη της άξιας των έργων Βυζαντινής τέχνης. Παρόλα αυτά, 
σύµφωνα µε την Αισθητική θεώρηση της Βυζαντινής τέχνης (Michelis, 1955), αυτό παρα-
δοσιακά δεν ήταν ποτέ ούτε και θα είναι εφικτό στο µέλλον, αν δεν προσδιορίζεται σαφώς 
ο αισθητικός της χαρακτήρας (Michelis, 1955:5). Ο Καβαρνός αναφερόµενος στο έργο του 
Μιχελή, παραθέτει τη γνώµη του Vischer για τα έργα Βυζαντινής τέχνης ο οποίος στιγµατίζει 
τις εικονιζόµενες φιγούρες σε αυτήν ως «µούµιες» ενώ ο Hegel χαρακτηρίζει τη Βυζαντινή 
τέχνη ως «άψυχη και κατώτερη τέχνη» (Cavarnos, 1968:60). Είναι προφανές ότι η αισθητική 
αξία της Βυζαντινής τέχνης, ακόµα και για αναγνωρισµένους θεωρητικούς της αισθητικής 
όπως ο Hegel και ο Vischer, δεν ήταν αντικείµενο εκτίµησης, όπως δεν είναι αντικείµενο 
εκτίµησης ακόµη και σήµερα από διανοούµενους της αισθητικής θεωρίας και µη.

Το βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντήσουµε είναι πώς θα µπορούσε µια εφαρµογή 
εικονικής κληρονοµιάς να αναδείξει και να εµπνεύσει την αξία της Βυζαντινής τέχνης στους 
θεατές της, για κάτι που δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε την εξωτερική οµορφιά αλλά κυρίως 
µε την ερµηνεία του περιεχοµένου της. Για την αισθητική αποτελεί βασική αρχή ότι το αισθητό 
µέρος της τέχνης συνιστά κάποιου είδους αντικειµενική ιδιότητα που µπορεί να αποτιµηθεί 
αναλόγως της προσωπικής κρίσης του καθενός. Αν όµως αντιληφθούµε ότι τα αντικείµενα 
τέχνης εικονίζουν ως σηµεία και κάτι άλλο από την πραγµατικότητα των ιδιοτήτων των φαι-
νοµένων στο διανοητικό επίπεδο, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µε τη χρήση της τεχνολο-
γίας η πραγµατική αξία της Βυζαντινής τέχνης µπορεί να εκτιµηθεί από τους χρήστες εφαρµο-
γών εικονικής κληρονοµιάς υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τον κατάλληλο σχεδιασµό. 

 Η περίπτωση που ερευνάται, το κατά πόσον οι χρήστες-ερµηνευτές θα ήταν σε θέση 
να εκτιµήσουν τα σηµεία και τα αντικείµενα του πολιτισµού (υλικά και µη υλικά αντι-
κείµενα), προσδίδοντας σε αυτά κάποια θετική αξία (value), δεν συνδέεται απλά µε την 
αισθητική των σηµείων (και αντικειµένων τους), αλλά σύµφωνα µε τον Morris, µε την 
δυνατότητά να προκαλούν το ενδιαφέρον (interestwise) για ιδιότητες αντικειµένων που 
αποτελούν αντικείμενα αξίας (“the objects of prizings”). Οι αξίες ορίζονται από τον Morris 
όσον αφορά την ανθρώπινη συµπεριφορά σε: ιδιότητες ενός αντικειµένου που επιτρέ-
πουν την ολοκλήρωση κάποιας δράσης» (Morris, 1970: 105). Οι αξίες εκφράζουν ακόµα 
ιδιότητες αντικειµένων ή καταστάσεων αξίας που απαντούν στην ολοκλήρωση δράσεων 
ενδιαφέροντος. Υπό αυτήν την έννοια οι αξίες µπορούν να γίνουν κατανοητές ως αντικει-
μενικώς σχετικές ιδιότητες (objectively relative properties) (Morris, 1964: 71) µε αναφορά 
σε διαφορετικό κάθε φορά εννοιολογικό πλαίσιο-συγκείµενο (context) και διαφορετική 
στοχοθέτηση πτυχών καταστάσεων αξίας που εµπλέκουν την προτιμησιακή συμπεριφο-
ρά (preferential behavior) (Petrilli, 2004).

 Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο (Πίνακας 1) οι συσχετίσεις µεταξύ των τριών 
τύπων σηµασιοδότησης: προσδιοριστική (designative), καθοδηγητική (prescriptive) και 
αποτιµητική (appraisive), χρήζουν ειδικής αναφοράς για τους σκοπούς της έρευνας (µε 
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τη χρήση της τεχνολογίας), για το λόγο ότι µπορούν να επιδράσουν στη συµπεριφορά των 
χρηστών τους (Morris, 1946: 70), προδιαθέτοντας (disposing) τη συµπεριφορά προς το 
αντικείµενο που σηµασιοδοτείται, ή χρειάζεται σηµασιοδότηση. Για το λόγο ότι οι τρεις δι-
αστάσεις αξίας βρίσκονται σε σχέση (relation) µε αυτούς της σηµασιοδότησης και δράσης, 
όλες µαζί (οι διαστάσεις) θεωρούµε ότι µπορούν να µελετηθούν για τη νοηµατοδότηση των 
αντικειµένων του πολιτισµού καθώς και την ανάδειξη της αξίας τους στο πλαίσιο εργασίας.

Ανάλυση της Βυζαντινής τέχνης, σημασιοδότηση και αξιολόγηση

Με βάση το παράδειγµα που ακολουθεί επιχειρείται ανάλυση της Βυζαντινής τέχνης, 
ώστε να ξεκαθαρισθεί πώς το µοντέλο µπορεί να αξιοποιηθεί θεωρητικά (ικανοποιώντας 
σηµειωτικούς όρους), τι ακριβώς αφορά το νόηµα και τι την αξιολόγηση της Βυζαντινής 
τέχνης µέσα από την παραδοσιακή της µορφή, ώστε, ακολούθως, να ξεκαθαρισθεί πώς 
πρέπει να σχεδιάσουμε (design) και τι πρέπει να αξιολογήσουμε (evaluate) για τη νοηµα-
τοδότηση της και την ανάδειξη της αξίας της πρακτικά. Υπό αυτή την έννοια διερευνούµε 
ποια είναι η σχέση σηµείων και αξιών παρουσιάζοντας πώς προτιθέµεθα να την αξιοποι-
ήσουµε σε εφαρµοσµένο περιβάλλον µε τη χρήση εικονικών τεχνολογιών.

Αυτό γίνεται µε την πολυδιάστατη ανάπτυξη και επεξήγηση του σηµειωτικού µοντέλου 
Περίπτωση Μελέτης Σημειόσφαιρα (Case study semiosphere) (Σχήµα 4) που αποτελείται 
από τις σηµειόσφαιρες 1, 2, 3 οι οποίες ταυτίζονται µε τις κατηγορίες Peirce-Πρωτότη-
τα, Δευτερότητα, Τριτότητα, καθώς αυτές λέγεται ότι αντιστοιχούν στο αναπαριστώµε-
νο (represented) περιεχόµενο (content), τη σηµασιοδοτική τεχνολογία (technology) και 
τους ερµηνευτές-χρήστες (interpreters-users) σηµείων-αντικειµένων (signs-objects). 
Για την ανάλυση χρησιµοποιούµε ταυτόχρονα τους σηµειωτικούς όρους από τον Morris 
σε αντιστοιχία µε αυτούς από τον Peirce. Ο άξονας «σηµείο σε σχέση προς το αντικείµενο 
του»: οµοίωµα-δείκτης-σύµβολο που είναι και η πιο γνωστή τυπολογία σηµείων από την 
θεωρία του Peirce, µαζί µε την αντιστοιχία της µε τους τρείς τύπους σηµασιοδότησης: 
προσδιοριστική-καθοδηγητική-αποτιµιτική και συνολικώς οι σχέσεις µεταξύ των R-O-I 
και V-S-A διαφωτίζουν την ανάλυση (Πίνακας 2).
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Σχήμα 4. Περίπτωση µελέτης
Σηµειόσφαιρα



Πίνακας 2. Τυπολογία Περίπτωση µελέτης Σηµειόσφαιρα

Συγκεκριµένα, στις εικόνες 1 και 2 εικονίζεται ο Άγιος µε το όνοµα «Φιλούµενος», στα 
αριστερά σε µια φωτογραφία και στα δεξιά σε Βυζαντινή εικόνα. Το σηµείο, που είναι η 
«νοηµατική µονάδα η οποία ερµηνεύεται ως κάτι άλλο από την ίδια» (Chandler, 2007: 260), 
στην περίπτωση της φωτογραφίας αλλά και τη Βυζαντινή εικόνα αναφέρεται σε ένα ομοί-
ωμα µε κάποια ποιόσημα (ποιοτικά χαρακτηριστικά) όπως τα εικονιζόµενα στοιχεία: σκού-
φος, γενειάδα, ράσο, δοχείο, σταυροειδή σχήµατα κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, το οµοίωµα 
ως διερµηνεύον έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που µπορούν φαινοµενικά να ερµηνευθούν 
µε τη λέξη «πνευµατικότητα», ένα σηµείο ρήμα (rheme) που βρίσκεται στο επίπεδο της 
Πρωτότητας (Firstness), ένα εκφυλισμένο ή μη ενεργό σημείο (degenerate) που απλά µπο-
ρεί να γίνει αρχικά αντιληπτό (perceived) µε τη θέα των αναφερθέντων ποιοτικών σηµείων.

 Ωστόσο αν και οι ερµηνευτές-χρήστες του σηµείου αυτού, το οποίο πρόκειται για το- 
ρήµα-οµοίωµα-ποιόσηµο (βλέπε Πίνακα 1, 7-4-1) αν και υποθετικά δε θα µπορούν να το 
ερµηνεύσουν ολοκληρωτικά, παρουσιάζοντας µια συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται ως από-
σπαση, αυτοί θα βρίσκονται, αν µη τι άλλο, σε µια κατάσταση δράσης αντιληπτική της πνευµα-
τικότητας που περιγράφεται από τα ποιοτικά και εικονικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, κάθε 
σηµείο και έννοια από το περιεχόµενο που πρόκειται να αναπαρασταθεί σε ένα εικονικό περι-
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Εικόνα 1, 2. Φωτογραφία Αγίου 
Φιλουµένου και Βυζαντινή εικόνα 
Αγίου Φιλουµένου.4



βάλλον (π.χ. ένα εικονικό µουσείο µε περιεχόµενο κυρίως Βυζαντινές εικόνες), ανήκει στην 
κατηγορία της Πρωτότητας 1 (Σχήµα 4) και βρίσκεται στην αρχική του αντιληπτική µορφή, ή 
την άµεση ερµηνεία µιας αντιληπτικής κρίσης (perceptual judgment) (Peirce, 1906). Σύµφωνα 
µε τη θεωρία του Peirce ή πιο συγκεκριµένα την σηµειωτική αισθητική (semiotic aesthetics) 
του, µπορούµε να πούµε ότι η φωτογραφία του Αγίου, όταν δεν έχει κάποια επιγραφή πρό-
κειται για ένα τριµερές σηµείο: ρήµα-οµοίωµα-ποιόσηµο (7-4-1), όπως και το παράδειγµα 
που παραθέτει ο Smith για την εικόνα του «Mr.X» (Smith, 1979)5. 

Στο παράδειγµά µας, η έννοια του δείκτη µπορεί βάση της θεωρίας του Peirce να λε-
χθεί ότι ανήκει στην κατηγορία σηµείων που διατηρούν ένα φυσικό δεσμό µε το πραγµα-
τικό αντικείµενο που εικονίζεται στη φωτογραφία ή στη Βυζαντινή τέχνη και που αντίστοι-
χα αυτό είναι είτε το αποτύπωµα της φωτογραφίας που προκύπτει µέσα από τη χηµική ή 
ψηφιακή διαδικασία εγγραφής της φωτογραφίας είτε στη Βυζαντινή εικόνα η Αγιογραφία 
της µορφής του εικονιζόµενου Αγίου. Η Βυζαντινή εικόνα µε την επιγραφή του ονόµατος 
«Φιλούµενος» µπορεί να ειπωθεί ότι είναι ένα indexical sign, και πιο συγκεκριµένα ένα 
σηµείο που αντιπροσωπεύει συνολικά τη σχέση: µονόσηµο-δείκτης-λεκτόσηµο (8-5-2), 
το οποίο εκφράζει κάποια υπαρξιακή σχέση µε το εικονιζόµενο πρόσωπο περιλαµβάνο-
ντας τα αναφερθέντα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Το μονόσημο είναι ένα µοναδικό πράγµα ή γεγονός (όπως µια φορητή εικόνα η κά-
ποια τοιχογραφία αυτή καθεαυτή) το οποίο είναι σηµείο µόνο µέσα από τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά (µοναδικού είδους), αποτελεί όµως ολοκληρωµένο σηµείο µόνο όταν 
αυτό ενσωματωθεί (Peirce, 1906), κάτι που επιτυγχάνεται µόνο µέσω της σχέσης µο-
νόσηµο-δείκτης-λεκτόσηµο. Αν χρησιµοποιήσουµε ταυτόχρονα τους συµπεριφορικούς 
όρους του Morris µαζί µε τις ορολογίες σηµείων που χρησιµοποιεί ο Peirce, ο δείκτης 
µαζί µε το µονόσηµο µπορεί να έχει κάποιο χειριστικό αποτέλεσµα για τον ερµηνευτή του 
µονόσηµου εφόσον η επιγραφή του ονόµατος του εικονιζόµενου Αγίου είναι σε θέση να 
το σημάνει-ενσωματώσει στο χρήστη του. 

Όσον αφορά την αξία που προκαλεί η ύπαρξη του δείκτη µε την καθοδηγητική λειτουρ-
γία του και τη χειριστική δράση του ερµηνευτή επί του διερµηνεύοντος λεκτόσηµου, αυτή 
επιβάλλει κατά κάποιον τρόπο την αξία της επικράτησης που ζητά από το χρήστη τέτοιου 
αντικειµένου την επέκταση της περιφέρειάς (boundary) του µε στόχο την συµπερίληψη 
άλλων αντικειµένων και συστηµάτων (Morris, 1964:22). Η δηµιουργία αξίας απαιτεί πάντα 
τη σχέση της αλληλεπίδρασης του ερµηνευτή και χρήστη µε µοναδικά σηµεία μονόσημα τα 
οποία έχουν ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (ιδιότητες). Η καθοδηγητική λειτουργία που 
καθορίζει o δείκτης στο αντικείµενο του και η ερµηνεία που αυτή συνεπάγεται είναι απο-
τελέσµατα του χειρισµού της τεχνολογίας για την κατανόησή του. Αναµφίβολα, οι τεχνικές 
της Βυζαντινής τέχνης αποτελούν παραδοσιακή µορφή τεχνολογίας. Και οι τρεις εκδηλώ-
σεις συγκαταλέγονται στην κατηγορία-σηµειόσφαιρα της Δευτερότητας 2.

Τέλος, το σύμβολο υποδηλώνει (denotes) για το αντικείµενο του κάποιον κανόνα (law) 
που ερµηνεύεται και χρησιµοποιείται συµβατικά ως αποτέλεσµα κάποιας συνήθειας (habit) 
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ή της προδιάθεσης (disposition) του ερµηνευτή-χρήστη του. Ενώ η προδιάθεση αποτε-
λεί έμφυτο (inborn) χαρακτηριστικό, η συνήθεια αποτελεί επίκτητο (acquired) χαρακτηρι-
στικό. Ένα σύµβολο, όπως µια Βυζαντινή εικόνα, προτρέπει την αποτιµητική (appraisive) 
συµπεριφορά του ερµηνευτή προς αυτήν, έτσι ώστε να ευθυγραµµιστεί µε αυτό που έχει 
αποτιµηθεί συµβατικά από την κοινωνία ως νόμος ή νομόσημο. Σύµφωνα µε τον Peirce το 
επιχείρημα που χρησιµοποιείται ακόµα µε την ελληνικής προέλευσης ονοµασία deloma, 
τείνει να δράσει πάνω στον ερµηνευτή του διαµέσου του αυτοελέγχου αναπαριστώντας µια 
διαδικασία «αλλαγής σε σκέψεις ή σηµεία» (Peirce, 1906). Η αξία που αναλογεί στην απο-
τίµηση του επιχειρήµατος είναι η εξάρτηση (dependence) µε το αντίστοιχο νομόσημο που 
εκφράζει ένα γενικό κανόνα. Ένα τέτοιο τριµερές σηµείο (9-6-3) είναι στο παράδειγµά µας 
το επιχείρηµα ότι ο Φιλούµενος είναι ένας «Άγιος Νέος Ιεροµάρτυρας» (επιγραφή εικόνας 
Αγίου) που είναι και το τελικό διερμηνεύον (final interpretant). Στο παράδειγµά (Περίπτωση 
µελέτης σηµειόσφαιρα), η αποτίµηση του συµβόλου απαιτεί τη συµµετοχή και την κατανό-
ηση σε µια παιδαγωγική διαδικασία που συνολικά µπορεί να επιφέρει η κατάλληλη διαχεί-
ριση (σχεδιασµός και αξιολόγηση) του υπό µελέτη πολιτιστικού περιεχοµένου στη σφαίρα 
Τριτότητας 3 των ερµηνευτών-χρηστών.

Θεωρία των Σχέσεων (Theory of Relations) και εφαρμογή

Χρειάζεται να γίνει παραδεκτό ότι οι βασικότερες αρχές της σηµειωτικής βρίσκονται στη 
φιλοσοφία του Αριστοτέλη και τις 10 Κατηγορίες του όντος. Αποτελεί σηµαντικό στοιχείο 
ότι ο Peirce συνέλαβε και ανέπτυξε τη δική του φιλοσοφία µε τις κατηγορίες της Πρω-
τότητας (Firstness), Δευτερότητας (Secondness) και Τριτότητας (Thirdness) µελετώντας 
τις Κατηγορίες του Αριστοτέλη και του Kant, δεχόµενος επιρροή από τη µεσαιωνική φι-
λοσοφία και οντολογία (Oehler, 1981). Δίνοντας όµως ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο της 
κατηγορίας της Σχέσης, διαπιστώνουµε ότι έχει ιδιαίτερη αξία για τη σηµειωτική, γιατί 
πριν από τον Peirce, o John Poinsot (1589-1644) ασχολείται µε την έννοια της «Σχέσης 
στη Σηµείωση» (Relation of Semiosis), αναδεικνύοντας την εξέλιξη της θεωρίας της σχέ-
σης στο Θωµιστικό δόγµα των Σχέσεων και τη δηµιουργία της πρώτης ολοκληρωµένης 
θεωρίας για τα σηµεία (Deely, 2004).

Έτσι και ο Καβαρνός στην Κλασσική Θεωρία των Σχέσεων (Cavarnos, 1975) επεξηγεί την 
ανάπτυξη της θεωρίας των σχέσεων στη φιλοσοφία του Πλάτωνα του Αριστοτέλη και του 
Θωµά Ακινάτη περιγράφοντας τη σηµασία της. Από αυτήν διακρίνουµε τη βασική σύγκλι-
ση των τριών φιλοσόφων στην πραγματικότητα των σχέσεων µε την έννοια ότι οι σχέσεις 
(παρόµοια µε τις σχέσεις σηµείων των τριαδικών σηµείων του Peirce) δεν είναι αναγώγι-
µες (reducible) σε εγγενή χαρακτηριστικά, µαζί µε βασικούς όρους της σχέσης όπως: το 
αναφερόµενο (referent), σχετιζόµενο (relatum) και υπόβαθρο σχέσης (ground) (Cavarnos, 
1975: 69). Το βασικότερο στοιχείο που αποτελεί ίσως τη βάση της σηµειωτικής βρίσκεται 
στο δόγμα των σχέσεων, το οποίο παραδέχεται την πραγματικότητα της έννοιας σχέση στο 
ότι αυτή δε µειώνει τις σχέσεις σε κατηγορήματα (predicates) ατοµικών οντοτήτων σε µια 
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δυαδική σχέση, αλλά ότι λογικές οντότητες (logical beings) βρίσκονται σε µια τριαδική σχέση 
όπως φανερώνει και ο Καβαρνός µέσα από την ανάλυση της θεωρίας του Ακινάτη.

 Αναφερόµενος στη λογική οντότητα ο Καβαρνός λέει ότι αυτή βρίσκεται στη διάνοια 
µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: µε τρόπο υποκειµενικό (subjective), κατά δεύτερον µε 
τρόπο αποτελεσµατικό (effective) και κατά τρίτον αντικειµενικό (objective). Έτσι ο πρώτος 
τρόπος ύπαρξης της είναι υποκειµενικός (ενός σκεπτόµενου υποκείµενου) ως γνώση ή 
επιθυµία, ο δεύτερος αποτελεσµατικός (effective) έχοντας αποτελεσµατική επίδραση στη 
διάνοια, και ο τρίτος, αντικειµενικός (objective) έχοντας αντικειµενική επίδραση στη διάνοια 
(intellect) (1975:80-81). Ειδικά για αυτές τις οντότητες αποτελεί αξιοσηµείωτη παρατήρηση 
ότι ο Καβαρνός ερωτά στο τέλος της ανάπτυξης της θεωρίας των σχέσεων του Αριστο-
τέλη ποιες είναι αυτές οι οντότητες που δεν είναι ουσίες (substances), δεν είναι ιδιότητες 
(qualities) ούτε κάποιες εγγενείς (intrinsic) οντότητες αλλά ότι είναι κάποιες παράξενες 
οντότητες που φαίνεται να απαντούν στην περιγραφή της έννοιας σχέση από τον Πλάτωνα, 
δηλαδή ότι είναι ενός ιδιόµορφου τύπου γνωρίσματα όπου ένα πράγµα έχει σε σχέση προς 
ένα άλλο (Cavarnos, 1975:65). Τέτοια προσέγγιση αναµφίβολα συµπίπτει µε την έννοια του 
σηµείου (η νοηµατική µονάδα η οποία ερµηνεύεται ως κάτι άλλο από την ίδια) αλλά και το 
ζήτηµα της ύπαρξης των σηµείων που εν-υπάρχουν σε µια τριµερή σχέση.

 Άλλη βασική επισήµανση είναι η ύπαρξη των οντολογικών ή φυσικών σχέσεων 
(secundum esse) και οι σχέσεις λόγου (secundum dici). Οι φυσικές σχέσεις υποδηλώνουν 
µια φυσική (natural) σχέση, όπως για παράδειγµα η σχέση πατέρα-γιού µε ένα αναφε-
ρόµενο (referent) και ένα σχετιζόµενο (relatum), ενώ µια σχέση λόγου είναι πραγµατική 
οντότητα που από µόνη της όµως δεν έχει σχετιζόµενο εκτός όµως κάτω από ορισµένες 
προϋποθέσεις. Μια σχέση λόγου για να µπορεί να οριστεί φυσική σχέση πρέπει ακόµα 
το υπόβαθρο (ground) της σχέσης να διαπιστωθεί αν προσδιορίζεται από την κατάσταση 
της φύσης των όρων (terms) της σχέσης και τις επιθυµίες του ανθρώπου προς διάφορα 
αντικείµενα που είναι σχετικές (relational) (Cavarnos, 1975:23).

Για να συνεχίσουµε από εκεί που µείναµε µε την ανάλυση της Βυζαντινής εικόνας θα 
υποστηρίξουµε ότι η επιγραφή «Άγιος Φιλούµενος ο Νέος Ιεροµάρτυρας» (Εικόνα 2) ή τα 
εικονικά στοιχεία της εικόνας που αναφέρθηκαν, όταν δεν έχουν ως σηµεία κάποια φυσική 
σχέση µαζί µε ένα σχετιζόµενο-relatum, που στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει είναι ο 
θεατής (ο ερµηνευτής και χρήστης σηµείων), θεωρητικά αυτά µένουν απλά σχήµατα λόγου. 
Για να µπορεί να λεχθεί ότι τα σηµεία αυτά εκφράζουν µια φυσική σχέση εικόνας-θεατή θα 
έπρεπε να συµβαίνει κάτι ανάλογο µε τη λέξη «δίψα» (Cavarnos, 1975:88) που δεν χρησιµο-
ποιείται µόνο για να δηλώσει (denote) κάτι απλό, αλλά κάποια ποιότητα (quality) στην ψυχή 
και µια σχέση που να στηρίζεται από αυτήν προς κάτι άλλο (να έχει δηλαδή relatum-προϋπό-
θεση φυσικής σχέσης). Ακόµα για την περίπτωση των εικόνων ή των λέξεων που είναι σχέ-
σεις λόγου για να ανήκουν στην κατηγορία φυσικών σχέσεων (κάτι που είναι δυνατόν) µε τον 
θεατή τους και να ονοµαστούν λογικές οντότητες, πρέπει σύµφωνα µε τον Καβαρνό να συµ-
µετέχουν στη σχέση υποκειμενικός-αποτελεσματικός-αντικειμενικός (Cavarnos, 1975:80-81).
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 Έτσι φθάνουµε στην τελική υποστήριξη του τι πρέπει να σηµειοδοτείται και τι πρέπει 
να αξιολογείται για τους σκοπούς της µελέτης, διευκρινίζοντας το πολύ σηµαντικό ότι το 
υπόβαθρο σχέσης έχει να κάνει µε την κατάσταση φύσης (nature) του θεατή και της σχέσης 
του µε την εικόνα, αναφορικά µε το αν αυτή µπορεί να αποτελέσει µια απλή σχέση λόγου ή 
µια φυσική σχέση. Όχι άσχετα µε τη φύση του ανθρώπου, το υπόβαθρο σχέσης αφορά τις 
επιθυµίες του όπως αυτές είναι σχετικές (relational) µε διάφορα σηµεία-αντικείµενα όπως 
είναι οι εικόνες και οι λέξεις, µαζί µε τον τρόπο λειτουργίας αυτών των σηµείων-αντικειµέ-
νων. Γι’ αυτό τον λόγο, µπορεί να εκληφθεί ότι το υπόβαθρο σχέσης µπορεί να τύχει διαχεί-
ρισης πρακτικά, µε στόχο τη νοηµατοδότηση και την αναβάθµιση της αξίας της Βυζαντινής 
τέχνης που επιχειρείται στη µελέτη, γιατί ακριβώς το υπόβαθρο σχέσης εξαρτάται από τις 
επιθυµίες µαζί µε την προδιάθεση (disposition) και τις συνήθειες (habits) των ερµηνευ-
τών-χρηστών απέναντι στα σηµεία και τα αντικείµενα που περιλαµβάνει τέτοια σχέση µαζί 
µε τα αισθητικά χαρακτηριστικά τους. Προηγουµένως έχουµε επιστήσει την προσοχή στη 
γραµµή που συνενώνει το σηµείο Representamen (R) µε το αντικείµενο του object (O) και 
της αξίας-value (V) µε τη σηµασιοδότηση-signification (S), τονίζοντας ότι η γραµµή αυτή 
υποδεικνύει το υπόβαθρο σχέσης. Πώς όµως µπορεί να διερευνηθεί κάτι για το υπόβαθρο 
σχέσης και πώς να τύχει διαχείρισης στο παράδειγµα µας; Η χρήση των σηµείων για ση-
µασιοδότηση µε το σχεδιασµό (de-sign) αλλά και την αξιολόγηση (e-valuation) µαζί µε τη 
χρήση της τεχνολογίας µπορεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό.

 Για την ανάλυση της Βυζαντινής εικόνας που προηγήθηκε, έχουµε επισηµάνει τη 
χρήση της τυπολογίας σηµείων οµοίωµα-δείκτης-σύµβολο στον άξονα σημείου σε σχέση 
με τον εαυτό του όπως και τις σχέσεις µεταξύ σηµείων R-O-I και V-S-A. Με µεθόδους 
που έχουµε ασχοληθεί σε προηγούµενη εργασία (Voutounos & Lanitis, 2012) και την 
εργασία που ήδη διεξάγεται, εξερευνούµε τον εφαρµοσµένο τρόπο χρήσης του προ-
τεινόµενου σηµειωτικού µοντέλου συµπεριλαµβανόµενης της θεωρίας των σχέσεων. 
Με τις σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής πραγµατικότητας προτείνεται όπως χρήστες 
θα µπορούν να ερµηνεύουν έργα Βυζαντινής τέχνης εξερευνώντας τις ψηφιακές εκδο-
χές τους µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστηµάτων εικονικής πραγµατικότη-
τας (virtual reality). Για το σκοπό αυτό µπορούν να σχεδιαστούν εικονικά περιβάλλοντα 
(virtual environments) όπως εικονικά µουσεία (virtual museums) για την αναπαράσταση 
Βυζαντινών εικόνων (π.χ. εικονικού µουσείου Βυζαντινής Τέχνης που έγινε στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράµµατος RESTORE (Maronidis et al, 2013).

Ακροθιγώς αναφέρουµε ορισµένες τεχνικές που προτείνεται όπως χρησιµοποιηθούν 
σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σύµφωνα λοιπόν µε τον άξονα οµοίωµα-δείκτης-σύµβολο 
προτείνεται η χρήση προσδιοριστικών σηµείων όπως είναι τα ίδια εικονικά σηµεία της 
Βυζαντινής τέχνης ή άλλα αναγνωρίσιµα εικονικά στοιχεία από την καθηµερινή ζωή, κα-
θοδηγητικά σηµεία για καθοδήγηση των χρηστών όπως συνδέσµους υπερσυνδέσεων 
(hypertext) για τη νοηµατοδότηση επιγραφών ή αγιολογικών κειµένων, ή αποτιμητικά 
σηµεία για να προσδώσουν αξία στα αντικείµενα τέχνης, π.χ. χριστιανικά σύµβολα, περι-
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λαµβάνοντας παιδαγωγικές πρακτικές σηµασιοδότησης της αξίας όπως προτείνεται από 
ειδικούς παιδαγωγούς της Βυζαντινής τέχνης (Ζήκος, 2005). Ο ρόλος της τέχνης και συ-
γκεκριµένα της ψηφιακής τέχνης (digital art) είναι επίσης σηµαντικός και όπως έχουµε 
δει µπορεί να εφαρµοσθεί µε ειδικές τεχνικές σε εικονικά περιβάλλοντα προωθώντας τις 
αξίες της Βυζαντινής τέχνης (Voutounos & Lanitis, 2011). 

Η προσπάθεια για αξιολόγηση µίας τέτοιας ηλεκτρονικής εφαρµογής είναι το πιο δύσκο-
λο κοµµάτι γιατί µέχρι σήµερα δεν έχει προταθεί κάποια αξιόπιστη µέθοδος, παρόλον ότι 
η σηµειωτική µπορεί να θεωρηθεί ως µια επιλογή µε προοπτική στον τοµέα της εικονικής 
κληρονοµιάς (Pujol, 2007). Εντούτοις, διερευνούµε τρόπους αξιολόγησης βασιζόµενοι στο 
έργο του Morris όπου ο ίδιος αναφέρεται στη διενέργεια πειραµάτων αξιολόγησης έργων 
τέχνης (1964:74) (ο Morris δίνει κάποιες κατευθύνσεις) ή σχετικά πειράµατα για την αξιολό-
γηση των ανθρώπινων αξιών όπως διεξήγαγε o Morris σε σχετικά πειράµατα µε εθελοντές 
από διάφορες κοινότητες (1956). Επίσης, η παρατήρηση λόγου χάρη των κινήσεων των 
χρηστών και της προσοχής τους σε συγκεκριµένα έργα τέχνης µε τη χρήση τεχνολογιών 
καταγραφής κινήσεων σώµατος (body-tracking) ή κινήσεων των µατιών (eye-trackers) σε 
εικονικά περιβάλλοντα (όπου τέτοια δεδοµένα αποτελούν µε σηµειωτικούς όρους µονόση-
µα) σε ελεγχόµενα πειράµατα Διάδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (HCI) αποτελούν σηµαντι-
κές ερευνητικές επιλογές για τη µελέτη της αισθητικής της Βυζαντινής τέχνης.

 Επειδή όµως ο κατάλογος διερεύνησης των ερευνητικών επιλογών µε τη θεωρητική 
υποστήριξη της σηµειωτικής και τη χρήση της τεχνολογίας είναι µεγάλος, οφείλουµε κα-
ταληκτικά να προσδιορίσουµε το βασικότερο στόχο για τη νοηµατοδότηση της Βυζαντινής 
τέχνης που είναι η δηµιουργία φυσικής σχέσης µεταξύ θεατή και εικόνας, έτσι ώστε να 
παρατηρηθεί µια σχέση εξάρτησης (dependence) και όχι απλά απόσπασης (detachment), 
τόσο µε τους νόµους όσο και µε τα σύµβολα της Βυζαντινής τέχνης, έχοντας ως στόχο 
την αποτίµησή τους κατά τρόπο ολοκληρωτικό (consummatory)6. Η προοπτική αυτή αγ-
γίζει τη φιλοσοφικο-Θεολογική πραγµατικότητα τέτοιων ζητηµάτων που φθάνει µέχρι 
και τη σηµειωτική απόπειρα ανάλυσης του σχήµατος της Αγίας Τριάδας (Deledalle, 2000: 
183) όπως και πληθώρα άλλων φιλοσοφικών προεκτάσεων που αφορούν τη σηµειωτική 
θεωρία. Αναφορικά όµως µε τον άµεσο στόχο της έρευνας που είναι η νοηµατοδότηση 
και η αναβάθµιση της αξίας της Βυζαντινής τέχνης µε τη χρήση της εικονικής τεχνολογίας 
σε εικονικά περιβάλλοντα µαζί µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, πιστεύουµε ότι η παρούσα 
µελέτη στοχεύει στην παιδαγωγική της αισθητικής της πέραν των παραδοσιακών τρό-
πων αναπαράστασης και νοηµατοδότησης της.

 Στο µέλλον σκοπεύουµε να δείξουµε ότι η Βυζαντινή τέχνη, ειδικά µέσα από τη θε-
ωρία σχέσεων του Κωνσταντίνου Καβαρνού, µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική θε-
ώρηση για τη σηµειωτική ως πρωτοσηµειωτική µε ρίζες τους Πατέρες της Εκκλησίας 
όπως και τη φιλοσοφία των Πλάτωνα και Αριστοτέλη, και ότι, µε συγκεκριµένους κανό-
νες που πηγάζουν από το προτεινόµενο µοντέλο µε την εφαρµοσµένη κατεύθυνση που 
επιχειρείται, η χρήση σηµειωτικών αρχών στο ζήτηµα αυτό µπορεί να επανατοποθετηθεί.
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Υποσημειώσεις
1.  Ο τοµέας Εικονική Κληρονοµιά (Virtual Heritage) ασχολείται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων µε 

στόχο να αναδηµιουργήσει ή να ερµηνεύσει τον πολιτισµό και τα πολιτισµικά αντικείµενα (Jacobsen 
& Holden, 2007).

2.  Ο πίνακας µε τα σηµεία της θεωρίας του Peirce σχεδιάστηκε αρχικά από τον Paul Weiss (Smith, 1979). 
3.  Ο Merrel (2001) σχηµατοποίησε τη σηµειόσφαιρα Lotman παρουσιάζοντας στοιχεία από τη Περσιανή 

θεωρία.
4.  Ανακτήθηκε από http://orthodoxwiki.org/. 
5.  O Smith χρησιµοποιεί στο παράδειγµα του για τον Mr.Χ την καρικατούρα µε το όνοµα Paul Bunyan 

από την αµερικανική λαϊκή παράδοση.
6.  Αν και συνδέεται µε την έννοια της ολοκλήρωσης, ο όρος consummation δεν έχει αντίστοιχο 

στην Ελληνική γλώσσα. Για τον Morris όµως, ο όρος σχετίζεται µε τη δράση και συµπεριφορά του 
ερµηνευτή προς κάποιο ερέθισµα ικανοποίησης (satisfying impulse), προερχόµενο από σηµεία 
που έχουν ιδιότητες αντικειµένων τα οποία ικανοποιούν ανάγκες του ερµηνευτή. Κατά τη φάση 
της τελειοποίησης τους, τα σηµεία αυτά ονοµάζονται αποτιµητικά (appraisive), αποφασίζοντας µε 
αποτιµητικό τρόπο την αξιολόγηση (evaluation) σηµείων. Όπως έχουµε δει τέτοια αποτιµητικά 
σηµεία είναι και τα σύµβολα (Fiordo, 1977:34). 
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Keywords 

 war , landscape photography , theory of sublime 

Abstract
The emotional power of war images enforces the various moral positions that emerge 
from armed conflicts. However, the post-Cold War designation of the West at the level 
of cultural superiority, the removal of war from its territory, and its orientation to-
wards consumerism have caused detachment from the suffering of those who face 
the war. From the 1990s the museum space helped many photographers sensitive to 
political/ social matters raise their voice against the weakening of the humanitarian 
feeling that preserves the eternal circle of bloodshed. Such an approach gives the es-
sence of war, that would lead us to think that “it is not our [i.e., us, the West] concern”. 
This tendency is examined through the work of the photographer Simon Norfolk. His 
large-scale natural and technological landscapes indicate that we all are in danger, 
that we all need to resist war.
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Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του έργου του φωτογράφου Simon 
Norfolk το οποίο έχει βραβευθεί από πολλούς καταξιωµένους φωτογραφικούς θεσµούς 
[The European Publishers Award for Photography, Le Prix Dialogue at Les Rencontres 
d’ Arles, The Olivier Rebbot Award (Foreign Press Club of America), The Infinity Award 
(ICP, New York), Sony World Photography Awards]. Ο Simon Norfolk είναι γνωστός για 
τα µεγάλης κλίµακας αλληγορικά τοπία του µέσω των οποίων διερευνά τις συνέπειες του 
πολέµου ανά τον κόσµο. Για να κατανοήσουµε όµως καλύτερα το νόηµα των φωτογρα-
φιών του και, κατ’ επέκταση, τα όσα επιθυµεί να δηλώσει είναι απαραίτητο να προηγηθεί 
µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της φωτογραφίας και, πιο συγκεκριµένα, στην κατα-
γραφή των πολεµικών συρράξεων, στη σχέση της µε τη ζωγραφική, καθώς και στις κοι-
νωνικές και πολιτικές ζυµώσεις που διαµόρφωσαν τη µορφή, τη χρήση και τον αντίκτυπο 
που έχει (κατά περιόδους, αλλά και διαχρονικά) στην κοινή γνώµη η φωτογραφική απει-
κόνιση του πολέµου, παράγοντες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας 
της δουλειάς του Norfolk. Ο Norfolk δεν αυτοπροσδιορίζεται ως φωτοδηµοσιογράφος, 
κάτι που είναι µεν αληθές, όµως η φωτογραφία τοπίου, µε την οποία ασχολείται, σχε-
τίζεται άµεσα κι αποτελεί καίριο πολιτικό σχόλιο για πολλές εµπόλεµες ζώνες της γης. 
Βασικό αντικείµενο της παρούσας έρευνας θα αποτελέσει το τοπίο ως κεντρικός άξονας 
της δουλειάς του Norfolk, καθώς και οι προεκτάσεις που λαµβάνει µέσω αυτής.

Η σχέση της φωτογραφίας με τη ζωγραφική - εξέλιξη της πολεμικής φωτογραφίας

Ως µορφή απεικόνισης, η φωτογραφία αποτελεί την εξέλιξη της ζωγραφικής και υπήρξε 
το αποτέλεσµα της ανάγκης για µια πιο ακριβή αναπαράσταση του παρατηρούµενου κό-
σµου (Warner Marien, 2010). Η αξία της επισκιάστηκε για πολλά χρόνια από την αίγλη και 
τη µοναδικότητα του ζωγραφικού έργου, καθώς θεωρείτο ένα µαζικά αναπαραγώγιµο 
προϊόν µιας απαίδευτης µηχανικής πράξης και η εδραίωση της στις Τέχνες και στον Τύπο 
δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ενσωµάτωση εικονογραφικών συµβάσεων που η ζωγρα-
φική είχε καθιερώσει στην πορεία του χρόνου, όπως το παραλληλόγραµµο φορµά, τα 
ζωγραφικά είδη που µεταφέρθηκαν στη φωτογραφία κ.ά. (Αντωνιάδης, 1999).

Στην προσπάθεια της για επικράτηση στον Τύπο, η φωτογραφία είχε αρχικά να αντι-
µετωπίσει και δυσκολίες τεχνικού χαρακτήρα. Οι πρώτες φωτογραφικές ανταποκρίσεις 
από τα πεδία των µαχών ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, εξαιτίας του δύσχρηστου φωτογραφι-
κού εξοπλισµού, αλλά και της αδυναµίας εκτύπωσης φωτογραφιών στα έντυπα της επο-
χής. Οι φωτογράφοι περιορίστηκαν στην απεικόνιση ηρωϊκών πορτραίτων στρατιωτικών 
αξιωµατούχων, καθώς και στην καταγραφή του µεταπολεµικού τοπίου. Σταδιακά, άρχι-
σαν να εντάσσουν στις εικόνες τους νεκρούς, συγκλονίζοντας την κοινή γνώµη. Με τις 
τεχνικές δυσκολίες να έχουν υπερκεραστεί και την αυξανόµενη δύναµη της φωτογραφι-
κής εικόνας να έχει συµπαρασύρει τους πάντες, η πολεµική φωτογραφία εισήλθε σε µια 
πιο δραµατική, αλλά και επιθετική τροχιά (Frizot, 1998). Μέσα από την παρουσίαση του 
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ανθρώπινου πόνου, του θανάτου, µε τακτικές είτε καταγγελτικές, είτε παραποίησης των 
γεγονότων (ρετούς, σκηνοθεσία) και προπαγάνδισης, η φωτογραφική εικόνα έγινε ένα 
φαινόµενο πρωταρχικής σηµασίας, µια πολύ ισχυρά διατυπωµένη άποψη επί των γεγο-
νότων. Δεν πρέπει, όµως, να παραλειφθεί το γεγονός ότι ως φορέας πολύσηµων νοηµά-
των, η φωτογραφική εικόνα οδηγείται προς µία συγκεκριµένη ανάγνωση από τα κείµενα 
που τη συνοδεύουν, από το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζεται κι από την ιδεολογία του 
ατόµου που την αντικρίζει (Sontag, 1993). Η φωτογραφία έχει αξιοποιηθεί στο µέγιστο 
βαθµό τόσο από τους ίδιους τους φωτογράφουςόσο κι από τα ΜΜΕ και τα πολιτικο-οι-
κονοµικά κέντρα εξουσίας στην προσπάθεια να ενισχυθούν κατευθυντήριες ιδεολογικές 
γραµµές, ικανές να εµφυσήσουν στις µάζες συγκεκριµένες ηθικές στάσεις (Taylor, 2002).  
Υπάρχει ένα ευρύ ρεύµα επιχειρηµατολογίας ενάντια στην επιρροή των πολεµικών εικό-
νων, µε κυρίαρχες τις απόψεις ότι η συνεχής έκθεση στις εικόνες βίας παθητικοποιεί το 
κοινό (Sontag, 2003) κι ότι η πολεµική εικονογραφία έχει ξεπεράσει την πραγµατικότητα 
κι έχει δηµιουργήσει µια δική της πραγµατικότητα (Baudrillard, 1983, όπως αναφέρεται 
στο Πασχαλίδης, 1999). Η τελευταία αυτή άποψη αντανακλάται στη σύγχρονη απεικόνιση 
του πολέµου, όπου η απελευθέρωση της πληροφόρησης, µέσω των πλείστων διαύλων 
ενηµέρωσης (τηλεόραση, έντυπα, διαδίκτυο) οδήγησε τα κυρίαρχα ΜΜΕ στη δηµιουργία 
ενός απεικονιστικού µοντέλου, όπου ο πόλεµος εµφανίζεται ως κάτι που εκτελείται σχε-
δόν αποκλειστικά από µηχανές. Στόχος η απεµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα και η 
δηµιουργία της αίσθησης ότι πρόκειται για ένα γεγονός απρόσωπο, απόµακρο, ακόµη κι 
αναίµακτο κι ότι η τραγικότητα του φθίνει, παύει σχεδόν να υπάρχει (Taylor, 2002). 

Μια εναλλακτική μορφή απεικόνισης του πολέμου

Ο Simon Norfolk γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας το 1963. Με σπουδές φιλοσοφίας, 
κοινωνιολογίας και φωτογραφίας ντοκουµέντου δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της φω-
τοδηµοσιογραφίας δουλεύοντας για τον ακροαριστερό Τύπο. Ασχολήθηκε εκτενώς µε 
το φαινόµενο του φασισµού και της άκρας δεξιάς µε αντιρατσιστικά θέµατα, µε τις εξε-
γέρσεις κατά του κεφαλικού φόρου (Poll Tax Riots) στην Αγγλία της Margaret Thatcher, 
καθώς και µε τη βόρεια Ιρλανδία. Κάλυψε µε το φακό του γεγονότα που συνέβαιναν στην 
ανατολική Ευρώπη κατά την εποχή της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, όπως και 
διαµαρτυρίες κατά του Πολέµου του Κόλπου. Αν κι επί της ουσίας δεν εγκατέλειψε ποτέ 
τη φωτοδηµοσιογραφία, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 στράφηκε στη φωτογραφία 
τοπίου, συνεχίζοντας µέσω αυτής να καταθέτει την άποψη του για τα πολιτικά και τα κοι-
νωνικά τεκταινόµενα ανά τον κόσµο. Και είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του έργου του που το 
καθιστά τόσο σηµαντικό, µιας και ο λόγος του είναι προϊόν µιας αναλυτικής σκέψης που 
αρθρώνεται µέσα από την ευρηµατική ανάπτυξη µιας σύγχρονης εναλλακτικής τάσης 
στο χώρο της φωτογραφικής απεικόνισης του πολέµου. Η δεκαετία του 1990 χαρακτη-
ρίστηκε από την ευρύτερη µετακίνηση πολλών φωτογράφων του πολέµου (ο ορισµός 
τους εδώ ως φωτοδηµοσιογράφων θα περιόριζε τη µορφή και το νόηµα του έργου τους) 
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προς έναν πιο καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης στα πλαίσια της γενικότερης µεταστροφής 
της τέχνης προς µια πιο εννοιολογική κατεύθυνση. Η παρατεταµένη δυσαρέσκεια για τον 
τρόπο που χρησιµοποιούνταν οι εικόνες τους από τα πρακτορεία διανοµής εικόνων και 
τα ΜΜΕ οδήγησε τους φωτογράφους στο χώρο του µουσείου και στη δηµιουργία καλαί-
σθητων εικόνων. Μια ηθεληµένη στροφή προς µια µορφή έκφρασης που προέκυψε στο 
παρελθόν κατ’ ανάγκη όταν ο φωτογραφικός εξοπλισµός δεν µπορούσε να συµβαδίσει µε 
τη σαρωτική ταχύτητα του πολέµου και η φωτογραφία πάσχιζε να καθιερωθεί ως µέσο 
παρουσίασης των γεγονότων. Ένας τρόπος έκφρασης που πραγµατώνει την επιθυµία 
τους να καλλιεργήσουν στο κοινό µια βαθύτερη επίγνωση του προβλήµατος, µέσα από 
συνθέσεις πιο «αθόρυβες», αλλά έντονα συνειδητοποιηµένες ως προς την καταστροφι-
κότητα του πολέµου (Chalifour, 2003). Απόψεις που ενισχύονται από τη µεγάλη κλίµακα 
των φωτογραφιών που απαιτεί και προσφέρει ο χώρος του µουσείου δηµιουργώντας 
έναν απρόσµενο συνδυασµό πλαισίου παρουσίασης και είδους της φωτογραφικής εικό-
νας που δίνει ακόµη περισσότερη έµφαση στα ζητήµατα που πραγµατεύονται (Αντωνιά-
δης, 1999). Φωτογράφοι όπως ο Luc Delahaye, η Susan Meiselas, ο Paul Seawright και 
ο Simon Norfolk ακολουθούν τα βήµατα αυτής της υποµονετικής κι αθόρυβης ανάλυσης 
αποζητώντας να εγείρουν µια ισχυρότερη επίγνωση επί της ουσίας του πολέµου. Διεκ-
δικούν την ενοποίηση της ζωής µε τον ανθρωπισµό και την τέχνη, για την οποία προτεί-
νουν ότι µπορεί να γίνει, σε παγκόσµιο επίπεδο, εργαλείο επικοινωνίας και κατανόησης 
και θέτουν ερωτήµατα, παρέχοντας παράλληλα πιθανές απαντήσεις µέσα από ένα γόνιµο 
υλικό για σκέψη. Η επιλογή της παρουσίασης της καταστρεπτικότητας του πολέµου, που 
πραγµατοποιείται µέσα από µια πανοπτική διαδικασία, αντανακλά την ευρύτερη εικόνα 
των συνεπειών του πολέµου. Αποσκοπεί στο να εγείρει µια αχρονική και απροσωπική 
κατανόηση των γεγονότων σε «πλήρη κλίμακα», η οποία προσφέρει µια βαθύτερη γνω-
στική αντίληψη του φαινοµένου. Μια κλίµακα ασύµβατη µε την οικονοµία (διάταξη της 
δοµής της παρεχόµενης πληροφόρησης) του Τύπου, που περιορίζεται στο επίπεδο του 
«αυτό συνέβη» και κυρίως «αυτό συνέβη σε αυτά τα άτομα» - παρελθόν, τετελεσµένο 
γεγονός, σε συγκεκριµένα πρόσωπα ή εθνοτικές οµάδες - (Roberts, 2009). 

Ανάλυση του έργου του Simon Norfolk

Η ανάλυση του έργου του Simon Norfolk πραγµατοποιήθηκε υπό το πρίσµα της σηµει-
ωτικής της εικόνας. Τα κυρίαρχα σηµεία στο λόγο του φωτογράφου, βασικοί άξονες στο 
πολυτροπικό κείµενο (Kress & van Leeuwen, 1996) που παρουσιάζει στο κοινό, σε επί-
πεδο συµπαραδήλωσης (Barthes, 1997) εξάγουν νοήµατα τα οποία συνθέτουν την κα-
θολική καταστροφική δύναµη του πολέµου. Ο φωτογραφικός λόγος του Norfolk, όπως 
θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, αναπτύσσεται διαµέσου µιας συµµετατροπικής διαδικα-
σίας, όπου ο θεατής καλείται να ανακαλέσει τα προσωπικά του πολιτισµικά κι εµπειρικά 
αποθέµατα ώστε να αποκωδικοποιήσει τις έννοιες που ο Norfolk θέλει να παρουσιάσει 
διαµέσου των εικόνων του. Κινητήριος µοχλός της αναστοχαστικής κατανόησης του πο-
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λέµου µέσα από το έργο του Norfolk είναι ο συσχετισµός µεταξύ εικόνας και κειµένου. 
Τα κείµενα που συνοδεύουν τις φωτογραφίες του Norfolk έχουν σαφή επεξηγηµατικό 
χαρακτήρα, προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση των όσων απεικονίζονται και διηγού-
νται την ιστορία των πολεµικών συγκρούσεων που έχουν διαδραµατιστεί στο παρελθόν, 
παράλληλα µε τις εικόνες οι οποίες αναπαριστούν τη σύγχρονη όψη του µεταπολεµικού 
τοπίου αγγίζοντας το θυµητικό του θεατή, ενεργοποιώντας την αντίληψη που ο ίδιος (ο 
θεατής) έχει για τον πόλεµο. Οι λεζάντες και τα κείµενα µε τα οποία συνοδεύει τα έργα 
του καταγράφουν τα γεγονότα είτε υπογραµµίζοντας την καταστροφικότητα του πολέµου 
στα τοπία όπου διαφαίνονται τα σηµάδια του, είτε υπονοµεύοντας εσκεµµένα την ουδετε-
ρότητα ή το λυρισµό του τοπίου στο οποίο δεν εµφανίζεται ο πόλεµος. Το τοπίο, η έννοια 
του υψηλού (sublime), η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνολογίας του πολέµου, καθώς και 
η αντίθεση της επίδρασης των εικόνων µε τα κείµενα που τις συνοδεύουν, συνειρµικά 
οδηγούν στην αντίληψη του πολέµου ως ενός φαινοµένου που δύναται να ξεπεράσει 
κάθε όριο και να απειλήσει τους πάντες. 

Το τοπίο αποτελεί το σκηνικό της αέναης εξέλιξης της ζωής και της δράσης της αν-
θρώπινης ύπαρξης. Είναι µια διάσταση της ταυτότητας του ατόµου, το οικείο περιβάλ-
λον, στο οποίο νοιώθει ασφάλεια, το πεδίο της δηµιουργικότητας του (Simmel, Ritter 
& Gombrich, 2004). Η καταστροφή του τοπίου γεννά στο άτοµο την αβεβαιότητα και το 
φόβο. Κάθε αλλαγή που επιφέρει ο πόλεµος έχει δραµατικό αντίκτυπο στην ιδιοσυγκρα-
σία του ατόµου. Η καταστροφή του ζωτικού χώρου καθιστά το άτοµο ευάλωτο, απροστά-
τευτο, χωρίς καταφύγιο. Και αποτελεί ένα στοιχείο που, σε αντίθεση µε την απεικόνιση 
του ανθρώπινου πόνου, δεν δηµιουργεί συνειρµούς ότι µια τραγική µοίρα ακολουθεί συ-
γκεκριµένα άτοµα και κοινωνίες. Ακόµη και στην καταγραφή καθηµερινών ανθρώπινων 
ασχολιών, η παρουσία του µεταπολεµικού, πληγωµένου τοπίου συνιστά µια πληγωµένη, 
εύθραυστη ελευθερία. 
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Εικόνα 1. Υπουργείο Σχεδιασµού, 
Βαγδάτη, Απρίλιος 2003.
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Εικόνα 2. Σηµαδεµένος από σφαίρες 
υπαίθριος κινηµατογράφος στο 
Παλάτι του Πολιτισµού στην περιοχή 
Karte Char της Καµπούλ. 

Εικόνα 3. Ελεγχόµενη καταστροφή 
βοµβών διασποράς από την υπηρεσία 
Halo Trust των ΗΠΑ, οι οποίες 
ερίφθησαν εκ παραδροµής στο χωριό 
αµάχων και στους οπωρώνες του 
Aqa Ali-Khuja στην κοιλάδα Shomali 
βόρεια της Καµπούλ. 

Εικόνα 4. Σηµαδεµένο από σφαίρες 
κτίριο και καταστήµατα στην περιοχή 
Karte Char της Καµπούλ. Σε αυτήν 
την περιοχή διεξήχθησαν µάχες µετα-
ξύ των φυλών Rabbani και Hazaras. 



Η έννοια του υψηλού (sublime) και η αισθητική του έχει θεωρητικοποιηθεί στο πλαί-
σιο της σχέσης ενός µεγαλοπρεπούς θεάµατος, µε το δέος που προκαλεί (Burke, 2008). 
Ο Norfolk δηµιουργεί στις εικόνες του τοπία λυρικά χρησιµοποιώντας εικονογραφικά 
στοιχεία που αντλούνται από τα χαρακτηριστικά του έργου των ζωγράφων του Ροµαντι-
σµού για τους οποίους τα ερείπια αντιπροσώπευαν την υποταγή του ατόµου στο µεγα-
λείο της φύσης (Little, 2005). Στα τοπία του Norfolk, ο λυρισµός του τοπίου έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση µε την επίγνωση ότι τα τοπία αυτά υπήρξαν πεδία τραγικών γεγονότων 
και η συνειδητοποίηση της φρίκης του πολέµου αναδύεται συνειρµικά. 

Παράλληλα, οι µορφές εξπρεσσιονιστικού ύφους που ανιχνεύονται σε ορισµένες ει-
κόνες του υπογραµµίζουν τη φρίκη του πολέµου. Φανερώνουν την ταραγµένη ψυχική 
κατάσταση που οδηγεί σε ατιµωτικές πράξεις βίας, ένα γεγονός που γίνεται αντιληπτό 
µέσα από τα επεξηγηµατικά κείµενα. Οι εικόνες του Norfolk σε επίπεδο καταδήλωσης 

460 Changing Worlds & Signs of the Times

Εικόνα 5. Η αψίδα θριάµβου του 
Βασιλιά Amanullah που οικοδοµή-
θηκε για τον εορτασµό της νίκης της 
Ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς 
το 1919. Επαρχία Paghman της 
Καµπούλ.

Εικόνα 6. Χρυσή Ακτή.



γοητεύουν. Οι καλαίσθητες φόρµες ξαφνιάζουν θεµατολογικά και τραβούν το ενδιαφέ-
ρον του θεατή, ενώ την ίδια στιγµή, σε επίπεδο συµπαραδήλωσης (µέσα από τη συνει-
δητοποίηση της πράξης που έχει χαραχθεί στο τοπίο) αποκαλύπτουν µια πραγµατικότητα 
της διαστροφής του ανθρώπινου µυαλού που προκαλεί δέος.

Στη συνέχεια των αναζητήσεων του, ο Norfolk στράφηκε προς τη διερεύνηση του 
υψηλού (sublime) στο τεχνολογικό τοπίο, µε µια υφολογική προσέγγιση φιλτραρισµένη 
µέσα από το πρίσµα µιας µοντέρνας, γραφιστικής αισθητικής. Οι φωτογραφίες του πα-
ρουσιάζουν τη µεγαλειώδη εξέλιξη των επιστηµονικών ανακαλύψεων οι οποίες έχουν 
ξεπεράσει κάθε φαντασία και προκαλούν δέος, όµως η διαπίστωση µέσα από τις πλη-
ροφορίες που αντλoύνται από τα κείµενα του Norfolk, ότι πρόκειται για εξοπλισµό πα-
ραγωγής πυρηνικών όπλων παρά για εξοπλισµό που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της 
ανθρώπινης ζωής, συγκλονίζει. 
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Εικόνα 7. Ο µεγαλύτερος µαζικός 
τάφος που έχει έως τώρα ανακα-
λυφθεί στη Βοσνία ανοίχθηκε στο 
Crni Vrh κοντά στην Καπάρντε, 
στη Δηµοκρατία Σέρπσκα. Ο τάφος 
περιείχε τα λείψανα 629 ατόµων που 
είχαν εκτελεσθεί και θαφτεί στην 
περιοχή Ζβόρνικ. Ύστερα από εκταφή 
τα λείψανα µεταφέρθηκαν σε αυτήν 
την τοποθεσία, σε µια προσπάθεια 
των εκτελεστών να διαφύγουν από 
τη δικαιοσύνη. 

Εικόνα 8. Η γεωργική αποθήκη στην 
Κράβιτσα εµφανίζει σηµάδια χιλιά-
δων πρόσφατα επισκευασθέντων 
σηµαδιών από σφαίρες. Στοιχεία στο 
Δικαστήριο της Χάγης συνιστούν ότι 
µια απόπειρα εξέγερσης κατεστάλη 
µε την εκτέλεση µερικών εκατοντά-
δων αιχµαλώτων Βόσνιων σε αυτές 
τις αποθήκες. Άλλα εβδοµήντα άτοµα 
εκτελέσθηκαν και πετάχθηκαν σε 
αυτό το ποτάµι. 



Η υψηλή τεχνολογία του πολέµου ορίζεται από το Norfolk ως το Στρατιωτικό Υψηλό 
[Military Sublime (Manaugh, 2007, σ. 118)], η ευφυΐα του ανθρώπινου νου, που όµως 
χρησιµοποιείται για ανόητους σκοπούς, για θάνατο και καταστροφή. Ο Norfolk εστιά-
ζει το φακό του στις ασύλληπτων διαστάσεων πολεµικές τεχνολογίες, στο µεγαλειώδες 
θέαµα της εκτόξευσης ενός πυραύλου, στις κεραίες παρακολούθησης κι εκποµπής ρα-
διοφωνικού σήµατος που εκτείνονται ως τον ουρανό και δεσπόζουν στο τοπίο δηµιουρ-
γώντας την αίσθηση ότι εκτείνονται ως το άπειρο και συνεκδοχικά, παρακολουθούν κάθε 
κίνηση στον πλανήτη. 
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Εικόνα 9. Η MareNostrum.

Εικόνα 10. Χωρίς τίτλο.



Ο Norfolk, µέσα από τη µελέτη του τεχνολογικού «τοπίου» του πολέµου, µας αποκα-
λύπτει ανεξερεύνητους, ανεξέλεγκτους χώρους, οι οποίοι κρατούνται µυστικοί από το 
κοινό, µε τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει µυστηριώδης ο σύγχρονος πόλεµος µε χτυπήµατα 
εξ αποστάσεως τα οποία δεν γίνονται γνωστά, τουλάχιστον όχι από τα επίσηµα κανάλια 
ενηµέρωσης.
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Εικόνα 11. Ο Ατλαντικός Σταθµός 
Αναµετάδοσης της Παγκόσµιας Υπη-
ρεσίας του BBC στη Χερσόνησο της 
Αγγλίας. Σεπτέµβριος 2003. 

Εικόνα 12. Εκτόξευση ενός Δέλτα II 
πυραύλου που µεταφέρει ένα δορυ-
φόρο USAF GPS II από το Ακρωτή-
ριο Κανάβεραλ. Αεροπορική Βάση 
Ακρωτηρίου Κανάβεραλ, Φλόριντα. 
15 Μαρτίου 2008. 



Αποτελέσματα / συζήτηση

Το νόηµα του έργου του Simon Norfolk συνοψίζεται µέσα από ένα σχόλιο του Roland Bar-
thes για τη φωτογραφία. «...Στο βάθος η Φωτογραφία είναι ανατρεπτική, όχι όταν φοβίζει, 
διεγείρει ή και στιγµατίζει, αλλά όταν είναι στοχαστική...» (Barthes, 1983, σσ. 57 - 58). 

Ο Simon Norfolk χρησιµοποιεί τα µεγάλης κλίµακας αλληγορικά τοπία του µε σκοπό 
να αποτυπώσει την ολότητα της καταστροφής που επιφέρει ο πόλεµος. Χρησιµοποιεί το 
τοπίο, κρίσιµο ζωτικό στοιχείο της ύπαρξης του ατόµου, ως µία έννοια µέσα από την 
οποία αναδύεται η καθολικότητα της καταστροφής. Η ήρεµη, καλλιτεχνική µατιά του 
πάνω στον πόλεµο επιτρέπει ένα βαθύτερο στοχασµό σχετικά µε τη φύση του πολέµου 
µέσα από το συνδυασµό του δέους που προκαλούν οι εικόνες και την κατάδειξη των 
γεγονότων στις κειµενικές αφηγήσεις. Δηµιουργώντας σταδιακά έναν ηθικό διαφωτισµό 
που παράγεται από τη συνειδητοποίηση της συνολικής καταστρεπτικής δύναµης που δύ-
ναται να έχει ο πόλεµος, ο Simon Norfolk προκαλεί το κοινό να αντιληφθεί, µέσα από τα 
πολιτισµικά αποθέµατα του ίδιου του κοινού, την οντότητα του πολέµου. Καταδεικνύει τη 
δύναµη του ως ενός φαινοµένου που δυνητικά µπορεί να καταστρέψει µε συγκλονιστική 
δύναµη κάθε γωνιά της γης, αλλά και όλους τους ανθρώπους προσφέροντας µια οπτική 
που καλεί στη συνειδητοποίηση και στην αντίσταση στον πόλεµο.
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Εικόνα 13. Λίµνη λυµάτων στο 
Petkovici, µέρος του εργοστασιακού 
συγκροτήµατος παραγωγής αλουµι-
νίου Karakaj. Το απόγευµα της 14ης 
Ιουλίου 1995 εκατοντάδες Βόσνιοι 
άντρες και αγόρια προσήχθησαν στην 
όχθη του φράγµατος που συγκρατεί 
τη λίµνη λυµάτων του εργοστασί-
ου αλουµινίου και εκτελέσθηκαν. 
Μερικά από τα πτώµατα πιστεύεται 
ότι ρίχτηκαν µέσα στη λίµνη, άλλα 
σωρεύτηκαν σε οµαδικούς τάφους. 
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Abstract
The Finnish film director and writer Aki Kaurismäki’s (b. 1957) film Lights in the Dusk 
(2006) deals with the universal theme of solitude and alienation using a special film 
communication, narrativité immobile. The minimalistic dialogues are synchronised 
with static faces, glances and gestures as well as the minimalistic interior scenes; the 
choices of colours, the music and the silences express the moods, as well as the slow 
motions, and the lack of the natural variations and modalities of communication. The 
semioethical message in Kaurismäki’s films is to understand the subject in a social 
world, the dialogue between me (Moi) and society, the social within us (Soi), and a 
subject provided with full modal competence. In studying all forms of communication 
in semiosis, semiotics is working for better understanding and self-understanding, 
avoiding misunderstanding. Semiotics is a method to analyze how Kaurismäki uses 
his minimalistic language and his narrativité immobile. 
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Signs of times and places 
in Aki Kaurismäki’s films.
The existential subject 
and the semiotic 
modalities of being  
and doing



Subject and existence in semiosis – narrativité immobile

The Finnish film director and writer Aki Kaurismäki (b. 1957) deals in his film Lights in 
the Dusk (2006) with the existential states of loneliness and alienation, that is, with the 
role of the subject which constitutes a central semiotic issue of understanding, mis-
understanding, and self-understanding. If we recall the theme of the 10th IASS/AIS 
World Congress of Semiotics, Culture of Communication – Communication of Culture in  
A Coruña, Spain, in September 2009, as well as the theme of the 11th World Congress 
in Nanjing, China in 2012, Global Semiotics: A Bridge Linking Different Civilizations, these 
conference themes provide a natural continuation of the theme Communication: Under-
standing/Misunderstanding of the 9th IASS/AIS World Congress of Semiotics in Helsin-
ki and Imatra, Finland, June 2007. The Helsinki congress had the motto which was ad-
dressed by Mr President Martti Ahtisaari, the Patron of the conference, who in 2008 was 
awarded the Nobel Peace Prize as international mediator: “Semiotics studies all forms of 
communication. By analyzing cross-cultural misunderstandings it promotes the self-un-
derstanding of mankind.” Understanding and self-understanding as a means of avoiding 
misunderstanding between people and nations is a theme of high relevance.

In the following discussion of the theme Changing Worlds & Signs of the Times,  
I will take up some modalities, the existential relations to reality, of the subject in Kau-
rismäki’s film Lights in the Dusk (2006) as existential issues, as Tarasti (2000, p. 92) states 
about modalities: “the subject of an ethical interpretation is above all, in the semiotic sense, 
a subject provided with full modal competence, a subject who ’will’ (vouloir), ’can’ (pouvoir), 
’knows’ (savoir), ’must’ (devoir), and ’believes’ (croire)”; other modalities as ’being’ (être) 
and ’doing’ (faire; désir, ‘want’) belong to the basic modalities (cf. Greimas, 1983, passim; 
Tarasti, 2000, p. 90; Tarasti, 2012, pp. 10–27, 457). From the existential perspective, Tarasti 
discusses the complex field of ethical values with reference to the classification of ethical 
values in Georg Henrik von Wright’s book The Varieties of Goodness (1963). Concerning the 
role of the subject and the modal competence, my focus lies on Kaurismäki’s film Lights 
in the Dusk (2006) with the theme of loneliness. The reason for this choice is that the film 
concludes Kaurismäki’s Helsinki loser trilogy in which the first film, Drifting Clouds (1996) 
deals with the theme of unemployment, and the second, The Man without a Past (2002) 
with the theme of homelessness. The film Lights in the Dusk (2006) explores the existen-
tial themes of solitude and alienation in a fictive place described as laitakaupunki, ‘dusk’, 
localized in an actually existing place in Helsinki called Ruoholahti (‘Grass bay’), but still the 
place becomes a space difficult to recognize; the place is everywhere; the loneliness of hu-
man existence is a universal existential issue. The semioethical (cf. Petrilli & Ponzio, 2003, 
passim) message in Kaurismäki’s films is how to understand the subject in a global world, 
the subject in a dialogue between the opposites good–bad, right–wrong, the subject in a 
micro world vs. a macro world. In this context, the role of the subject is crucial, as Tarasti 
(2000, p. 88) states: “Without the concept of subject there is no ethical choice.”
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Lights in the Dusk reminds us of and alludes to Charlie Chaplin’s (1889–1977) descrip-
tion of the recession in 1930s, the film City Lights (1931); these two films both share the 
critical attitude to society, but Kaurismäki’s film is much more ‘dusk’ and much more 
melancholic. Robert Bresson’s (1907–1999) influence on Kaurismäki’s Lights in the Dusk 
is also apparent, as well as the Italian director Pier Paolo Pasolini’s (1922–1975) films, 
presented in a collection with the Finnish title Laitakaupungin valot ‘Lights in the Dusk’ 
from 1989 (Pasolini, 1989, passim; cf. Virtanen, 2006). While Pasolini’s dusks are the 
poor quarters of Rome in the 1960s, Kaurismäki’s laitakaupunki exists in our time; in 
the postmodern society, dusk meaning also ‘darkness’ and ‘gloom’, in Ruoholahti with 
big business buildings, places for high technology, security companies, and the dark 
and cold industrial harbour, a sign of coming and going. The word laitakaupunki also 
means ‘outskirts of a town, back streets’ and becomes a sign for alienation. In Lights in 
the Dusk, the protagonist Koistinen (without a first name), a lonesome security guard, 
meets Mirja, who seems to be an innocent, blond beauty but is, in fact, involved in crim-
inal activities and tries to use Koistinen for the purposes of her criminal gang. Koistinen 
is a good hearted man (Mirja refers to him in her gang as surkimus, ‘geek, lame duck’), 
who nevertheless believes (croire) in love and goodness (the theme of light), but he is 
over and over again shown that he, as an individual, has no power (pouvoir), no oppor-
tunities to exist (être) in the big and dark world which is cruel (the theme of the dusk). 
At his working place, a security company, Koistinen is the object for bullying, cheating, 
and neglecting, he is an outsider who nobody wants to be with. He is also an object for 
power and violence in the harsh society and its hidden structures, which are shown in 
the consequences of them in ‘the existential fates of the subject’, as Tarasti (2006, p. 91) 
puts it. Koistinen is exploited; his employer takes advantage of him, the girl Mirja and 
her criminal friends only want to use him for their purposes; the human moral values 
mean nothing in the world of money and the system of power. Nevertheless, Koistinen 
has dreams, and believes (croire) in a better future; he wants to (vouloir, désir) get genu-
ine love, a better apartment, a security company of his own; but everything goes wrong 
when he becomes a victim of violence.
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Figure 1. Alone together: Mirja 
(Maria Järvenhelmi) and Koistinen 
(Janne Hyytiäinen) meet up in Lights 
in the Dusk (2006). Photo: Marja-
Leena Hukkanen ©Sputnik. (Lights 
in the Dusk, 2006, DVD Chapter 6, 
30:08). 



Miscommunication and misunderstanding, as well as the themes of solitude and 
alienation are present in the film not only between persons, particularly Koistinen and 
Mirja; Koistinen is a loser working as a guard, as a subject in the world of economic 
power, and criminal power, he is a victim of various hidden systems (he must act in a 
special way, devoir), he is the subject of the modality of non-pouvoir lacking the ability 
and therefore the ‘will’ (vouloir) to defence himself against people exploiting him. The 
fear of the power is shown in choices of the places, the streets and buildings, in the 
lighting, in the shooting, in the music (e.g. Argentinean tango, and Finnish tango (on the 
themes of the tango, cf. Kukkonen, [1996] 2003, passim), rock music, opera, etc.), and 
in the poetic film space expressing the geography of fear, darkness and shadows in the 
nights, darkness and buildings of glass and metal, underground stairs, emphasising the 
alienation of a person like Koistinen. One of the film scenes in the beginning of the film 
deals with Koistinen who listens to a radio programme on the behavior of a scorpion, a 
hint to the system of people with moral or non-moral power vs. a loser.

The music in the film represents a story of melancholy and stresses the modalities of 
being (être) and doing (faire, or non-faire), coming, and returning – the big cities and their 
solitude and dangerous places are synchronised in the various signs and sign systems 
to a semiosis. From the Argentinean tangos, Volver (1934) in the beginning of the film 
with the themes of darkness and dusk to El dia que me quieras (1934) as a representa-
tion for hope and light in the end of the film (Lights in the Dusk (2006), the narration 
moves between the opposites of light and darkness, light and dusk:

In addition to Argentinean tangos, Kaurismäki also uses two Finnish traditional tan-
gos in the film. These tangos express existential emptiness, the deepest melancholy and 
longing – the complete loneliness and oblivion of Koistinen and describes the inner land-
scape through the outer, the autumn scene in the song lyrics. The melancholic Finnish 
tango expresses human solitude, loneliness and melancholy in the lyrics of Sä et kyyneltä 
nää (1942), ‘You won’t see a tear / Though my heart is crying’. Furthermore, the Finnish 

Volver (1934)
Yo adivino el parpadeo
de las luces que a lo lejos,
van marcando mi retorno... 
Son las mismas que alumbraron,
con sus palidos reflejos,
hondas horas de dolor.
Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve al primer amor.
La quieta calle donde el eco dijo:
Tuya es su vida, tuyo es su querer,
bajo el burlón mirar de las estrellas
que con indiferencia hoy me ven volver...

Volver,
con la frente marchita,
las nieves del tiempo
platearon mi sien... 
Sentir... que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada,
que febril la mirada
errante en las sombras 
te busca y te nombra. 
[…]
(Música: Carlos Gardel, Letra: Alfredo Le Pera 
Volver (1934), Lights in the Dusk, 2006, Chap-
ter 1)
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tango Syyspihlajan alla (1942) ’Under the Autumn Rowan Tree’ represents the existential 
loneliness, longing, and deep melancholy (cf. Kukkonen, [1996] 2003, pp. 93–229). On 
the surface, these tango lyrics and the music seem to be trivial and sentimental, but the 
knowledge of Finnish culture gives information of these texts and their meanings par-
ticularly during the war years and onwards in Finnish society. The old Finnish tango sing-
ers are icons of Finnish culture, icons who have sang about melancholy and nostalgia, 
love and longing, loneliness and alienation. The music refers to dull melancholic states 
of human existence (the dusk), but in the film, a slight hope is manifested in one person 
Aila, the girl in the chip shop (as well as in a young black boy and a homeless dog). When 
Koistinen has been left alone by the betrayer Mirja, he goes drunken and unhappy to Ai-
la’s chip shop, and Aila is the one who understands him and says: “Wait. I close and take 
you home” (Lights in the Dusk, 2006, Chapter 7, 32:10). Aila represents the light. However, 
Koistinen does not pay attention to her and is not at all interested in her. It is not until the 
last scene of the film that he appears to break his loneliness.

Typical for Kaurismäki’s film aesthetics is that he plays with language and culture, 
combines signs and sign systems; he uses names, myths, and music, as well as allusions 
and intertextual references to other films (e.g. Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, 
Jean-Luc Godard; cf. von Bagh, 2006, pp. 159–166, 183–200, 201–213). Kaurismäki’s 
Lights in the Dusk (2006) is a melancholic and apocalyptic film, but there is, as Tarasti 
(2006, p. 91) points out, ‘the principle of hope’ (cf. Ernst Bloch) in the last repliques when 
Koistinen is almost dying after being a victim for violence, a young black boy with a 
homeless dog (both representing innocence) tells Aila that Koistinen is dying, Aila finds 
Koistinen near the harbour and he says to her: “Jää tänne.” ‘Stay here’, Aila says: “Älä 
kuole.” ‘Don’t die’. And, Koistinen answers: “En minä tähän kuole.”, ’I won’t die here’, but 
has also the polysemous meaning ‘I won’t die of this’. The last scene is showing the first 
real possibility, the first connection and hope when Koistinen’s and Aila’s hands meet, 
a sign of hope and life, and the Argentinean tango El día que me quieras ends the film.

The silences and the short dialogues combined with glances and body language 
(extra-linguistic features), as well as hypercorrect language and the motion of the film 
as narrativité immobile (Tarasti, 2006, pp. 91, 96), the lighting in the places and sur-
roundings emphasize the semiosis; the slow tempo and the faces not expressing very 
much are representing a surrealistic situation denoting the distance between people; 
the whole film with its image, sound, and language, verbal and non-verbal signs, is 
an icon of solitude and alienation. In a scene from a bar, the melancholic Russian song 
Ogonek (1996) with M. Isakovski’s lyrics is performed to emphasize the states of the 
existential subject. Actually, every sign in Kaurismäki’s films is filled with meaning and 
significance. In the Finnish music choices of the film, the Finnish tango texts have hidden 
cultural meanings reflecting the Finnish culture and society, particularly from the 1940s, 
the war years with deep melancholy and losses, and longing. But, the universal emotion 
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is melancholy. Moreover, the Finnish rock group Melrose playing Rich Little Bitch (2004) 
and In the Meanwhile (2005) becomes a special semiosis in the scene of the film. The 
more dramatic scenes are represented in the Swedish opera singer Jussi Björling’s song 
from G. Puccini’s Tosca, La Fancinella del West, and Manon Lescaut. In the latter part of 
the film, A. Renard’s and J. B. Clement’s French song Le Temps des Cerises describes the 
idea of the subject. The film ends, as mentioned above, with the Argentinean tango El día 
que me quieras (1934), the end scene which functions as the maxim of hope. In the film 
Lights in the Dusk (2006), Kaurismäki uses 15 various music pieces to present the whole 
semiosis of this film as well as the existential states of man; in each of these music 
pieces the existential theme of solitude of the subject is emphasized.

Language, dialogue, and silence as communication

In spite of the dark and melancholic tones in the film Lights in the Dusk (2006), there are 
also, as always in Kaurismäki’s trilogy, glances of hope, a good person representing the 
other opposite, the other possibility, hope and goodness, or the innocence as is repre-
sented by the young boy and the homeless dog looking ‘the system of global power and 
violence’ straight in the eyes. Kaurismäki tells the story with a special language and di-
alogue, which is short, elliptic and minimalistic; we could call this communication “Aki’s 
language”, as Tuomas Kainulainen (1999, passim; 2000, pp. 1, 3, 6) described it in his 
analysis of the subtitles of Kaurismäki’s Finnish films into French. The semiosis of film 
language in space and time in Lights in the Dusk (2006) with various multimodal displays 
has also been an objective for my intersemiotic analysis, i.e. the dialogues between 
various sign systems in the film. The short Finnish speech in the dialogue between the 
audible and the visual – expressed by the English subtitles (written texts), aims to de-
scribe the semiotic subject Koistinen in the film in his Heideggerian Dasein, in his existen-
tial states, to understand the alien in a social world, also through the additive subtitles 
of the film which help us to understand the film. From the translational point of view, 
the short repliques embody actually no challenge translated from Finnish into English 
as subtitles, which have to be as “plain” and elliptic as the original Finnish repliques with 
their cinematographic and aesthetic function. Even the idea of the cultural or intertex-
tual links in the images may not be easy to grasp due to the scenes, where Kaurismäki 
plays with many allusions and intertextual references.

Dialogues in Kaurismäki’s films are undressed from natural modalities of speech 
such as the flow of sequences, speech act particles, politeness modalities, natural in-
correct features of speech, etc. Kaurismäki’s repliques are exaggerated correct in order 
to convey various features such as irony (cf. Söderholm, 2008, passim), dry humour, 
and a language which is free from emotions and sentimentality, that is to say, func-
tion as icons for loneliness and alienation. Aki Kaurismäki’s language and dialogue are 
an elliptic, a minimalistic, and a surrealistic way to express repliques (cf. Buñuel), as 
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Tarasti (2006, pp. 96–97) also exemplifies, and calls Kaurismäki’s film communication, 
narrativité immobile, in other words, with the lack of changes in human communica-
tion, speech acts which lack gestures and mimics of natural communication. Typical for 
Kaurismäki are these hypercorrect repliques, quasi humoristic means of art. Structures 
of speech, gestures and prosody go hand in hand in speech acts, but Kaurismäki has 
undressed speech from almost all modalities in order to stress the theme of loneliness 
and alienation by this aesthetic function of the film. From the subtitling point of view 
(cf. Sahlin 2001, pp. 247–257), in Kaurismäki’s film Lights in the Dusk (2006) there is 
no need for condensation of the Finnish speech acts and dialogues in English subtitles, 
i.e. to shorten the repliques to match the authentic speech into two lines as subtitles. 
The film as a poetic text gets the additive form in subtitles expressing the speech lines 
and the content mediated from Finnish to another language, that is, from speech mode 
to written text mode (subtitles). When subtitling films, the film as an aesthetic whole 
is a typically semiotic text type with various texts within a film text, where interpreta-
tion and translation between various sign systems are dialogic. Hence, subtitles have 
the characteristics of written mode, additive mode, and synchronous mode. Subtitles 
have to be synchronized with the restrictions of space and time (reading time 2–6 sec/2 
lines, 30–35 characters; film ca. 40 characters/line; tv/video 30–35 characters/line), and 
hence, the film as a whole is a dialogue between audible and visible signs and sign sys-
tems; sound, image, and written text – synchronized to produce an aesthetic whole with 
its aesthetic goal and function.

In various subtitling strategies (cf. Kukkonen, 2008b, pp. 47–78) in the actual film, 
from an intersemiotic perspective (cf. Jakobson’s modes of translation, 1959, pp. 428–
435), subtitling has to take into account all relevant sign relations in a film as an aesthetic 
and a narrative whole. Snell-Hornby (2006, p. 90) states the following: “Translations for 
stage and screen are highly complex activities…, and as multi-facetted manifestations 
of a cultural transfer both within and beyond language, they will remain a vital issue 
of the interdiscipline of Translation Studies”. Discussing the translation of multimodal 
texts, that is, texts beyond language, Snell-Hornby (2006, pp. 84–90) takes up various 
concepts of these; multimedial texts are “audiovisual”, such as film, television, and sub-
titling, multimodal texts have different modes of verbal and nonverbal expression (stage 
translation, drama, opera, etc.). In these texts, the role of the text as an aesthetic whole 
is central and is discussed as actability, performability, speakability, and singability. Se-
miotic strategies that are used when translating films – a multimedial and multimodal 
text type – have to take into account, as I have summarized it, the following aspects 
from the viewpoint of relevance:

1. Relevance and redundance strategy – semantic-cognitive choices, verbal strategies – syntactic, 
semantic and pragmatic choices
2. Auditive strategies – speech, para-linguistic signs, sound effects, music
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3. Visual strategies – image, motion, lighting, shooting, extra-linguistic signs
4. Temporal strategies – time restrictions in the multimedial text type (reading time 2–6 sec./line)
5. Spatial strategies – space and time synchronized in the multimedial text type (tv/video ca. 30–35 
characters/line; film ca. 40 characters/line). (Kukkonen, 2008b, 67)

In Kaurismäki’s film the dialogues are short, as mentioned above, easy to render in 
English. But the rhythm of the film subtitles have to be synchronized with image, sound, 
and spoken text. Due to the restricted time (reading time) and space in subtitling films, 
usually, speech dialogues can or must be neutralized; slang, or dialect can disappear, 
swear words become softer, long politeness expressions are reduced to shorter ones. 
Subtitling produces condensed and shortened language due to the synchronized mode 
of translation, that is, where the length of the visual text specifies the length of the 
replique. The rhythm of the poetic and aesthetic text is therefore of crucial importance. 
But, as we can see in the following extract, it is hard to understand the dialogue without 
the image, sound, and spoken mode in Kaurismäki’s film:

 

(Cf. the image above, Light in the Dusk, 2006, DVD Chapter 6, 30:08)

It is important that the subtitles are as “plain” as the speech is in Kaurismäki’s film 
language. The minimalistic dialogues are synchronised with static faces, glances and 
gestures as well as the minimalistic interior scenes; the choices of colours express the 
moods; the music and the silences (cf. silence as an existential sign, Kukkonen, 2008a, 

Finnish original repliques:
DVD Chapter 6
29:50
Ota…ne on tuoreita.
29:55
Paisti on uunissa.
30:00
Mukava asunto.
30:03
Tää on vaan tilapäinen.
30:34
Koistinen…
30:37
Haluat lopettaa?
30:39
Äitini on sairastunut.
Minun täytyy matkustaa.
30:44
Milloin?
30:47
Nyt heti.
30:50
Soitan sinulle.

English subtitles:
DVD Chapter 6
29:50
Take one. They’re fresh.
29:55
The roast is in the oven.
30:00
Nice place.
30:03
It’s just temporary.
30:34
Koistinen.
30:37
You want to end this?
30:39
My mother’s ill. I must travel.

30:44
When?
30:47
Right now.
30:50
I’ll call you.
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pp. 168–189), the slow motions, and the lack of the natural variations and modalities 
of communication. This type of communication can be characterized as mentioned 
above by the concept of narrativité immobile. Kaurismäki’s films use language modes 
with elliptic and minimalistic dialogues, with short and few words, a surrealistic way 
of repliques, a film language we can call Aki Kaurismäki’s language (cf. Bunuel). The 
most important thing in a poetic text is to get the form of the dialogue and the content 
mediated from Finnish to another language (cf. Kainulainen 1999, 2000 on subtitling 
Kaurismäki into French, and Söderholm 2008 on subtitling Kaurismäki into English and 
German, especially studying allusions).

Semiosis of visible and invisible signs – visual aesthetics and semioethics

“… to open the universe more to express, the need for opening the universe 
more in order to be, to know, to understand...”

As a semiotic whole, the film Lights in the Dusk (2006) consists of a visual and an audible 
sign system, an aesthetic sign system, a rhythmical sign system, a cultural sign system, 
i.e. the film as a whole as semiosis, the act of signification, where the dialogue between 
these various sign systems express subject and his modalities in existence (être). The 
image of the film is a universal language, a visual Esperanto, as Aumont et al. (1983, 
p. 112) write. As Kainulainen (2000, pp. 2–3) states, the culturally bound aspects of the 
visual aesthetics can be understood (partially) by the translated texts, the subtitles, and 
the function of these is to contribute to “the illusion of understanding”, an expression 
which often is repeated in subtitling. However, the allusions and other cultural hints in the 
film are hidden for the spectators themselves to reveal; allusions and intertextual clues 
are an intellectual challenge for the receiver. In this film, the scenes with camera showing 
faces and glances as still lebens are actually even more important than the verbal signs.

The tango as a musical genre, as mentioned above, is a sign of loneliness, solitude, 
and alienation, as is described in the history of the tango when men came from the 
Argentinean pampas to Buenos Aires in the hope for and the belief of (croire) a better 
future, but the urban places and times were harsh in the big cities (cf. Kukkonen, [1996] 
2003, passim). The themes of Aki Kaurismäki’s films are also harsh but there is always 
a slight light of hope present, the loyalty, solidarity, and understanding against the pow-
erful misunderstanding represented by hidden strong systems; this is also the case in 
Lights in the Dusk (2006), when Koistinen is knocked down as a victim of violence, there 
is the light and the hope in the dusk personified by a good person, Aila, who presents 
the light, and the maxim of hope, the film ending with this Argentinean tango, El dia que 
me quieras (1934):
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Music as semiosis and the poetics of space (cf. Bachelard, 1967, passim) in the film, 
express the existential aspects as is seen from Volver (1934) to El dia que me quieras 
(1934), as well as the poetics of place in Kaurismäki’s place and space in time as we can 
state quoting Tarasti (2000, p. 164) in the following way: 

’Place’ is a more specific term than ’space’. It is part of space; yet it is a space with borders – in a 
sense, a space within space. The essence of place requires that it distinguish itself from the space 
surrounding it, or to put it in Greimasian concepts, it is englobé, surrounded by something else. 
Therefore, a particular relationship obtains between place and space. Place may symbolize the 
space surrounding it, functioning as that space’s sign, and some places may transcend the space 
around them. Insofar as the space where the place occurs is already as such ’symbolic’ – somehow 
semiotized, as the universe of human activities of the narration always is – the place existing in 
space is a kind of supersign that alludes to the signs surrounding it. To use Greimas’s terms again, 
a place is like an isotopy within an isotopy. (Tarasti 2000, p. 164)

The place in Kaurismäki’s film trilogy is situated somewhere in Helsinki, but explic-
itly we do not know where, in order to give an illusion of “placelessness”: what happens 
the subject in Kaurismäki’s films, happens everywhere; the latent and hidden structures 
and their forces and violence are everywhere; they are global. The geography of fear is 
everywhere surrounding the existential subject in his solitude. The image of the film, the 
sounds and the speech in the original language together with subtitles, which provides 
understanding in another language, form the total semiosis of the film with its aesthetic 
function and stresses the global message of the film.

Aki Kaurismäki’s film trilogy about unemployment, homelessness, and loneliness 
(cf. also his film Le Havre, 2011) has a global semioethical message with the universal 
existential themes of understanding, misunderstanding, and self-understanding in the 
communication of culture, and the culture of communication. In his plenary speech at 
the 10th IASS/AIS World Congress of Semiotics in A Coruña, Spain, on September 21, 
2009, the author Salman Rushdie pondered these themes and ended his talk with the 
following words on understanding various ideas and the Other: “… to open the universe 
more to express, the need for opening the universe more in order to be, to know, to 
understand”. These are the central modalities expressed: being (être) in the world, and 

El dia que me quieras (1934)
El día que me quieras
la rosas que engalana.
Se vestirá de fiesta
con su mejor color.
Y al viento las campanas
dirán que ya eres mía.
Y locas las fontanas
me contarán tu amor.
La noche que me quieras
desde el azul del cielo.

las estrellas celosas
nos mirarán pasar.
Y un rayo misterioso
hará nido en tu pelo.
Luciérnaga curiosa
 ¡que verá...¡que eres mi consuelo..! 

Música: Carlos Gardel
Letra: Alfredo Le Pera
(Lights in the Dusk, 2006, DVD Chapter 15)
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knowing, knowing is understanding, understanding is knowing (savoir), in order to be 
a subject with full modal competence capable to act and handle (faire) in a right way 
morally and ethically (pouvoir). This is an essential aspect of the subject in our world 
today. The semioethical aspect (cf. Petrilli & Ponzio, passim), a challenge for semioti-
cians to cope with today are values; ‘without the concept of subject there is no ethical 
choice’. The “real” reality – sein, Schein, shine, and sign discussed by Tarasti (2006, pp. 
90–102) in an article on appearance, present structure and existential divergences of the 
subject – is not of that what is shown, heard or felt but the latent and hidden structure 
which causes it. Existential behavior is irregular and breaks what is “normal”. Existenti-
ality is a divergence of structure, Tarasti (2006, pp. 90–91) states. Kaurismäki’s artistic 
representation with its epistemological theme shows the existential and semioethical 
(cf. Petrilli & Ponzio, 2003, passim) patterns of understanding, misunderstanding – and 
above all – self-understanding; to cut the chain of unemployment, homelessness, and 
loneliness – and help people connecting each other (not only virtually). In Kaurismäki’s 
films the principle of hope, however, in the melancholic context, exists and sheds light 
in the dusk (in our global world), even though the light is slight, but it is a light of hope. 
Small signs become big signs in his narrativité immobile and his esthétique du film.
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Keywords 

 police , myth , news , television , everyday , intertextuality 

Abstract
The paper investigates the proliferation of images of police on the streets and on 
television in Greece. It attempts intertextual semiotic readings of police mythology, 
highlighting the ways in which television creates the dominant myth of police, by re-
producing analogous audiovisual codes that aim for the same connotations in fictional 
and factual programming. The main focus of the paper, however, is to highlight the 
contradictions inherent in intertextual readings of the myth, looking into the ruptures 
that dialectics cause in police mythology.
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During the socio-economic crisis, Greece was swarmed with cops; they were every-
where you looked: on the small screen, on the big screen, on the streets. It was the 
shock of this abrupt proliferation of police images that prompted me to look into the 
mythology of police as well as sheer quilt, as I place myself politically in the left wing and 
yet I enjoy watching police serials.

The paper will argue that all these different texts strive to produce a coherent myth 
and yet, inherent contradictions and differentiations allow, and even encourage, alterna-
tive readings, calling attention to the vacuums in the myth. My paper will highlight the 
intertextual play of connotations and myths being produced through the interaction of 
police serials, news, factual programmes, everyday life and film by reading audiovisual 
codes, as well as the omissions in the texts and the tensions created among them. I will 
be using the concepts of connotation and myth partially to test their limits when used for 
intertextual analysis. Police mythology seems to fail when used across different texts 
and these failures open texts to alternative readings.

The argument is based on the hypothesis that television, film and everyday life pro-
duce meanings intertextually. Such a hypothesis is derived from the dominant use of the 
film and television media, in order to record and project or broadcast real objects and 
people that are or were in front of the camera (Arnheim, 1957; Krakauer, 1997; Bignell, 
2004). Both film and television are often marketed and seen as “realistic”, both because 
the camera “records” what is in front of it and because both media have been affiliated 
with documentaries. Television in particular has also been affiliated with the news and 
current affairs programmes. Thus, they often mediate and connote reality.

This mediation and connotation of reality has been taken further by Baudrillard’s no-
tion of simulacra, whereby the signs construct reality. However, the notion of simulacra 
was based on images from “far far away”. Experience of what happenned in the gulf was 
unaivalable to the television audiences in the US. I am more interested in the interaction of 
audiovisual texts and the everyday and the clashes that occur both among different filmic 
and television texts and between them and everyday experience. I will therefore be refer-
ring to the concept of myth and the ways it is challenged through inherent contradictions.

I will also attempt to read a personal experience. The flow of everyday life is often 
organised and therefore semiotic in Barthes’s (2001) and Eco’s (1985) sense rather than 
Kristeva’s (1984). It might be worth noting here that both Barthes and Eco analysed 
everyday reality and wrote about topics ranging from gossip to food. The police pres-
ence is more organised than food or gossip, as police are often in uniform and they move 
in a pre-decided manner. Their presence is therefore more easily read as a text.

I was mainly prompted to look into contemporary myths about cops by the flood of 
detective series on Greek television during the 2012-2013 television season. The majority 
of television programmes addressed to young people during the primetime were police 
serials such as CSI Las Vegas, CSI Miami, NCIS, Dexter, The Closer, The Mentalist, Law & 
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Order, Cold Case etc. Primetime was dominated by detective serials in the 2013-14 sea-
son as well, although there was a slight diminish. This also has to do with a shortage of 
imported programming. However, both the reasons for the proliferation of police serials 
in the U.S. and the importing policy of Greek channels fall outside the scope of this paper.

It is worth noting though that police work is also popular in factual and light en-
tertainment programmes addressed to audience groups over 45. One of the longest 
running factual programmes in Greek television, Light at the End of the Tunnel (Φως στο 
Τούνελ) is focused on searching for missing persons, while another one, We go together 
(Πάμε Πακέτο) focuses on finding long lost families. While the first programme indicates 
police failures by “stepping in” when police fails, it also involves people in “playing de-
tective”, as they call to give information on seeing missing people. The news and current 
affair programmes often evaluate highly police work, turning it into the first news item 
and holding extensive discussions on police operations.

The prioritisation of police related news reflects a raise in police presence and activi-
ty. The presence of cops on the street has multiplied within the last three years. Living in 
the centre of Thessaloniki, I now see them daily as opposed to an approximate of once 
every couple of weeks, three years ago.

The intertextual links to reality attempted by television exploit the characteristics of 
the medium: the flow, liveness and familiarity as well as the programming strategies and 
most importantly the conventions of the texts broadcast produce myths about the police 
which attempt to bridge inherent contradictions. However, the slight yet semiotic differenc-
es among serials, cops on the news and cops on the streets, aided by Greek subcultures 
cause ruptures in cop mythology and cause it to fail, particularly when seen intertextually.

It is worth returning here to Barthes’s definition of the myth:
Myth does not deny things, on the contrary, its function is to talk about them; simply, 

it purifies them, it makes them innocent, it gives them a natural and eternal justifica-
tion, it gives them a clarity which is not that of an explanation but that of a statement 
of fact. [...] In passing from history to nature, myth acts economically: it abolishes the 
complexity of human acts, it gives them the simplicity of essences, it does away with all 
dialectics, with any going back beyond what is immediately visible, it organizes a world 
which is without contradictions [...] Things appear to mean something by themselves... 
(Barthes, 1993: 143)

Myth both “purifies” things and hates dialectics. Myth’s close affiliation to connota-
tions would also make it culture-specific. So, trying to apply it to different texts from dif-
ferent cultures, i.e. U.S. serials and Greek news, seems wrong. However, as I will argue, 
dominant, popular media strive to create the same myth. Furthermore, myth seems to 
be close to the concept of ideology and dominant ideology seems to be propagandised 
through different texts, on both factual and fictional films and television programmes, 
and in reality. The analysis of the ideology of the news, Hollywood blockbusters or pol-
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iticians’ speeches is common ground. There is also direct and indirect evidence of col-
laboration between governments and the film and television industries. After 9/11 for 
example, there were meetings between the White House and Hollywood (Zizek, 2006). 
Similarly, in Greece television channels were exempt from tax on advertisements’ reve-
nue for three consecutive years during the crisis, while heavy taxes were being imposed 
on citizens. It may also be worth noting that private television channels in Greece do not 
hold legal licences. This fact creates a co-dependence between television channels and 
governments (Παπαθανασόπουλος, 2004), while public television was recently shut down 
and reopened. Although there is no similar evidence for U.S. government involvement in 
the production of police serials, their conventions nevertheless produce a clear ideology.

There are often close links between genre conventions and ideology. Although con-
ventions are not signs, they nevertheless carry connotations and contribute to myths. 
Police serials are based on the interchangeable bipolar antitheses of crime-law and in-
justice-justice, connoting that the law and the state are just and the police are their main 
representatives. They will deviate from the law, e.g. when they beat up suspects, when 
the law is too lenient, allowing murderers to get away. Although cops will in those cases 
display delinquent behaviour, their ‘breaking the rules’ is rendered unproblematic by the 
manichaistic ethics of the serials (they are the good guys) and the Machiavellian excuse 
of ‘the greater good’. They put away murderers and occasionally rapists and restore safe-
ty and social balance (Bignell, 2004). It is worth noting that we do not see them against 
citizens protesting or even putting away small-time crooks. Alhtough this convention 
can be justified as a convention adding to the (melo)drama, it also signifies that they are 
fighting the greater evils of society, thus contributing to the myth of cops as heroes. 

The opening titles of CSI NY,1 an extremely popular police serial, can further ex-
plain and exemplify the dominant myth in police serials. The opening titles of serials 
are quite telling with regard to the genre and ideology of each serial, as they need to 
attract viewers and deter them from switching channels. As the television programme 
flows, each serial needs to be distinctive from the very beginning. The opening titles 
of CSI use a blue filter connoting coolness - both in the sense of objectivity and in 
the popular sense of the word ‘cool’. Scientific images connoting objectivity and/or 
‘cleverness’ or education further build the myth of smart, objective, cool cops. Mi-
croscopes, testing tubes and more abstract images of fluids are used to indicate that 
they are scientists and they will carefully examine every minuscule piece of evidence 
that – unlike witnesses – will not lie.

These images are alternated with images of the cast and bird’s eye views, street 
level and underground establishing shots of New York. The cast are beautiful people in 
medium close-ups, i.e. framed as busts or from the waist-up. This framing is most often 
used in television to connote familiarity. Their looks, their ‘coolness’, and the framing 
encourage viewers to identify with them.
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The images of the city, on the other hand, offer viewers points of view from all levels 
possible and especially overviews, connoting omnipotence and control over New York 
as well as its liveliness, connoted by fast-moving cars. The rapid editing along with the 
busy streets and an image of a gun further connote fast action. Cops seem to have also 
filled the shoes of action heroes, offering televisual spectacle. The rapid alternation of 
the images of the city with those of the central characters both builds on the connotation 
of their omnipotence and puts the viewers in the same omnipotent position further con-
noting a sense of equality or “sameness” between the police officers and the viewers. 
The cops are “naturally” placed both within the busy city and in control of it, as objective 
scientists and cool heroes that bring justice and restore life’s balance in the big apple.

They are each framed alone to accentuate each character’s individuality. Yet both the 
shot where H is on the terrace of a building “on top” of N.Y. and the shot of the woman 
holding the gun with the camera’s low angle magnifying her body connote an easy-go-
ing control. The gun is barely visible and placed in the context of a lab, in order to avoid 
connotations of threat to the viewers.

The theme song’s lyrics are written in the first person and further encourage our iden-
tification with the detectives. The lyrics speak of hard work and no “need to fight to prove 
I’m right”. They thus come to contrast with the connotations of fast action and support the 
non-confrontational image of super-scientists / cops. People that know the song may also 
know that the title: Baba o’ Riley refers to the teachings of Meher Baba who also supported 
non-violence. The fact that it is a song by The Who connotes that the characters are both 
rock and classic. The song is also conveniently “cut” before the point where it mentions the 
“teenage wasteland” which would not be well combined with the cops’ mythology. 

It is the same mythology that the news on Greek television endeavour to reproduce, 
using analogous signs. The news in Greece often highlight spectacle, focusing on pris-
on escapes and hundreds of shots being fired or streets swarming with cops and the 
operation ‘Xenios Zeus’, which entailed large numbers of cops on the streets of Athens 
and other cities, who detained immigrants with the aim to export illegal immigrants. It 
is worth noting here that police often detain people who have legal migration papers for 
several hours, while people who do not have migration papers often end up in detention 
camps with horrible living conditions for indefinite amounts of time.

The use of the title ‘Xenios Zeus’, meaning hospitable Zeus was coined by the gov-
ernment and the police but is also frequently repeated by the media. Its use for police 
operations entailing the arrest and detainment of immigrants in concentration camps 
has altered the mythology of ancient Greece and strengthened fascism. Zeus was the 
god of hospitality and the name ‘Xenios Zeus’ was often invoked to protect strangers 
and/or foreigners. The ironic or false use of this name by police and the media has also 
prompted Golden Dawn to falsely state that hospitality in ancient Greece was only ap-
plied to Greek people.
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A closer look at news footage on one of the “Xenios Zeus” operations2 reveals var-
ious similarities with police serials in the audiovisual codes used as well as important 
differences. The quick editing reproduces connotations of fast and efficient action that is 
strengthened by the omission of any kind of comment on the fact that even though 611 
people were drugged to the police department, only 85 were arrested. Other signs that 
attempt to build a similar myth to that of CSI NY by almost mimicking the audiovisual 
code are the shots of cars on the streets and the target that resembles a gun target. 
However, they do not quite work due to crucial details: the target seems to be aimed 
at the police, as it is superimposed on their backs, placing them at the receiving end of 
violence and power. The cars in the footage are police cars thus connoting action by the 
police but also possibly a disruption of the city’s life rather than safety, normality and 
balance. There is also an overview of Athens that might remind us of bird’s eye views 
of New York but the image here seems more like an archaic version of google earth, 
connoting a lack of technology rather than scientific efficiency. The sirens sounding at 
the beginning of the reportage also connote fast action and might even remind us of car 
chases or justice – apprehending the ‘bad guys’. However, there are no connotations of 
coolness or non-confrontation, let alone investments of classic rock.

The blue colour is also dominant here, being the colour of police uniforms. However, 
it is a warmer shade of blue, which is also used in the Greek flag and therefore con-
notes ethnicity, if not ethnicism. The fact that these cops are in uniform as well as the 
position of the camera behind them or at their side and the consequent concealment of 
their faces depersonalise them, thus linking the police to the impersonal state, rather 
than encouraging identification. Furthermore, the super that reads “hundreds of arrests 
- centre of Athens” does not use a subject and thus does not refer directly to the role of 
the police, as if the arrests were just “happening”.

On the other hand, two medium close-ups of citizens are used, who comment on the 
importance of the police operation, blame immigrants for shops’ closing in the area and 
delinquency, and ask that the police also show up at night, when there are more immi-
grants. Viewers are asked to identify with the citizens who support the police operation 
and see immigration as the cause of problems – a view that of course goes unchal-
lenged. However, the request that the police also operate at night disrupts connotations 
of police efficiency.

There is also a hint of police abusing their power, since the reporter mentions that 
some immigrants are holding their immigration papers. When the camera approaches 
the immigrants, one of them mentions that it is the fourth time he is arrested, even 
though he is legally in Greece and another one shows his papers to the camera. This 
information however is not commented upon, as the camera immediately cuts to the 
reporter stating the time and place and where the police operation is taking place and 
we are then informed on the numbers: 611 people were taken to police stations and 86 
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were arrested. The reporter’s comments connote the “nowness” of the action taking 
place, while the numbers seem to be used as “hard facts” connoting efficiency. The vast 
number of people unjustly detained seems of no concern but it may be read by some 
viewers. The reportage however comes to an end with the reporter’s voice informing 
us that from the beginning of the operation – spanning various days at the time – 4500 
illegal immigrants were arrested. Once again, a cold number is used to connote police 
efficiency and to purify the systemic violence of detaining legal immigrants or holding 
illegal immigrants in concentration camps.

The news footage seems to mimic the audiovisual code of police serials, its conno-
tations and myths. However, it fails in crucial details, thus potentially opening the text to 
alternative readings and causing ruptures in cop mythology.

The news footage is even further away from Hollywood’s “super-cop” mythology. 
During the same season when Greek television was swarmed with cops, there was also 
an influx of “super-cops” on the big screen. Although it falls outside the scope of this 
paper, it may be worth mentioning that the latest Batman and James Bond movies as 
well as Argho can all be read as “super-cop” films, where the protagonist serves justice 
through purified violence and/or purified deception and restores balance.

The most important ruptures, however, in cop mythology seem to happen on the 
streets. In real life, people who go to demonstrations experience their interaction with 
cops as repressive (Hardt & Negri, 2000), and deeply undemocratic. We have all seen re-
cent footage of Golden Dawn members literally hiding behind the police, while throwing 
stones at anti-fascist demonstrators.3 It may be worth noting that the footage was shot 
by an independent cinematographer, Aris Xatzistefanou, and was broadcast by televi-
sion after being widely viewed on the internet.

I would also like to share a personal experience that was filmed in Volos, the city 
where the conference took place. I will once again refer to video footage, since the prob-
lem with the semiotic analysis of everyday life is not the subjectivity of the reading – this 
is as much of a problem with any text – but what you choose to perceive as a text and 
common access to it. On the 25th of March 2012, Yannis Vlahopoulos, Maya Tsamprou 
and I tried to film the parade for the Greek day of Independence in Volos and any demon-
strations that might occur.4 We were stopped by police and we were taken downtown 
so that they could check the authenticity of our I.D. cards, as we were told. We were, 
however, detained for three hours.

The short video5 starts with medium close-ups of Craig and Vaya, inviting the audience 
to identify with people opposing police oppression, either by trying to get to the centre of 
Athens or by taking photographs. The footage from Volos places us in front of the police or 
with the citizens sliding behind them, providing a point of view of a citizen on the street and 
the connotation that the audience too is confronted by the police. The video also shows 
the cops’ faces, in contrast to the news’ footage concealment of their faces. Showing their 
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faces in long shots documents their presence both as oppressive and distant. It connotes 
that these people are going to be making arrests, while at the same time the distance of 
the camera does not encourage identification. Police here are not CSI’s supercops or the 
impersonal and thus more terrorising power of the state that we see on the news.

The next sequence provides the point of view of a camera secretly filming in a police 
car, inviting viewers to identify with us and revealing a small slice of police violence, 
when one of them hits the camera. Obviously, they detest the camera, connoting that 
they have something to hide and they turn against citizens who have not committed a 
crime, thus disrupting society. Their physical violence is not purified, unlike the violence 
that police used in serials or the violence against the immigrants in the news.

Different views of the police can also be rooted in an antagonistic police mythology. 
There are Greek subcultures going back to the 1920s like rebetiko music and there are 
also ideologies of the left such as anarchism that view police consistently as oppressive. 
The last video that I will refer to builds a myth of police as the Bad and the Ugly, com-
bining unflattering photos of the police with a rebetiko song of the ’20s6. Rebetiko was 
a kind of Greek music and a subculture developed in the 1920s-1950s and still popular 
today that also makes references to gambling or using hash. The song tells the story 
of cops interrupting a game of dice and closes with the inducement of resistance and 
swearing at the cops.

The photographs in the video are extremely unflattering, directly opposing the myth 
of cops as beautiful heoes/-ines, show ineptitude for action and carry connotations of 
cops as pigs and references to police work as shameful.

The myth of police as pigs, shamefully oppressing the people to guard the capital 
and the governments is an established one within Greek sub-cultures and is directly 
antagonistic to the one projected by popular media.

Although antagonistic mythologies may encourage alternative readings to the news, 
it is mainly the crucial differences in details of the audiovisual codes and everyday expe-
rience that cause ruptures to cop mythology.

Police serials are the most successful in purifying the police as justice in action. 
The news in Greece try to reproduce the same myth, yet crucial differences in the signs 
they use have connotations of oppression, disruption and lack of efficiency that cause 
ruptures in that myth. Police in serials and police in reality may strive to carry the same 
connotations; yet a closer reading reveals contradictions and gaps. Yet the biggest rup-
tures in the dominant myth seem to be caused by real life. 

An anarchist moto goes: the revolt is not an image on the news, conscience is born 
on the streets. It seems, however, to carry its own mythology, as being on the street 
already presupposes a social conscience and the saying assumes the perception of sim-
ilar texts and similar readings. On the other hand, the moto may be used as a reference 
to the contradictions inherent in dialectic readings between reality and the news. As 
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contradictions, gaps and differences are often inherent in intertextuality, intertextual 
readings can provide the dialectics that myths hate and reveal the limits of a myth. 

Endnotes
1.  http://www.youtube.com/watch?v=2ObooJ3xd70.
2.  http://www.youtube.com/watch?v=W-0W8KcLEk0. 
3.  http://info-war.gr/2013/09/συνεργασία-αστυνοµίας-µε-συµµορία-α/.
4.  Filming the parade was part of a research project titled “Chronicle of a Winter” that tried to docu-

ment audiovisually the everyday experiences of the crisis. 
5.  http://www.youtube.com/watch?v=WBswR-0xT28.
6.  http://www.youtube.com/watch?v=bZb9lk_h_qQ. 
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Abstract
The subject of this paper is the construction of ‘Greekness’ through its cinematic rep-
resentation in the popular film ‘My Big Greek Fat Wedding’ (2002). I use this film as 
an example to initiate discussion of a phenomenon, which Michael Herzfeld refers to 
as crypto-colonialism. In this framework I employ Said’s concept of ‘Orientalism’ as a 
discourse that literally constructs its object of knowledge. I claim that the film draws 
upon crude ethnic stereotypes that form our conceptions about ‘Greekness’, but which 
also have a ‘self-Orientalizing’ effect. Self-orientalism makes evident the productive 
nature of Orientalism proposing that the ‘Orient’ itself participates in its construction, 
reinforcement and circulation. However, I claim that this contribution is not necessar-
ily passive; it also serves as a strategy to counter the overarching homogeneity of the 
hegemonic culture. In my analysis I draw both on discourse analysis, and semiotics 
- the work of Roland Barthes in particular.
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Introduction: Crypto-Colonialism, Orientalism, and My Big Greek Fat Wedding 

My paper explores the construction and representation of ‘Greekness’ through the ex-
ample of “My Big Greek Fat Wedding” (2002), a Canadian-American romantic comedy 
film written by and starring Nia Vardalos, and directed by Joel Zwick. In particular, I am 
interested in conceptions of nationality, which define discursively what it means to be 
‘Greek’ from a Western perspective, and what implications such illustrations have for 
the subjects involved. In other words, my aim is to explore the reproduction of power 
relations and the construction of identities and subjectivities. My approach is, therefore, 
mainly concerned with the ideological impact of film, and it focuses on the effects and 
consequences of the cinematic construction and display of national subjects.

While much literature in the field of cultural and film studies have been devoted to 
the analysis of colonialism, I want here to initiate discussion of a rather specific variety 
of that phenomenon, which Michael Herzfeld refers to as crypto-colonialism. Herzfeld 
defines crypto-colonialism as:

(...) the curious alchemy whereby certain countries, buffer zones between the 
colonized lands and those as yet untamed, were compelled to acquire their 
political independence at the expense of massive economic dependence, 
this relationship being articulated in the iconic guise of aggressively national 
culture fashioned to suit foreign models. Such countries were and are living 
paradoxes: they are nominally independent, but that independence comes at 
the price of a sometimes humiliating form of effective dependence. (Herzfeld, 
2002, pp. 900-1)

Whereas such phenomena have been well documented for colonies in the strict 
sense of the term, and they are frequently addressed by a number of papers in the field, 
the model of crypto-colonialism proposed by Herzfeld suggests that this hierarchy was 
not confined to the colonies alone. Today many critics even claim that Greece (and the 
Εuropean south in general) has moved past the status of crypto-colonialism, and we are 
now dealing with an evident neo-colonialist subjugation. Such (neo-)colonialist subjec-
tion is imposed by the limitation of democratic politics, the declining economic sover-
eignty, and the enlistment of state administrations in the service of global circuits. 

Whereas Greece is certainly not the only example of crypto-(or neo-)colonialist sub-
jugation, it is distinguished by a curious paradox: it is both the collective spiritual an-
cestor and a political pariah in today’s ‘fast-capitalist’ Europe. At the same time, Greece 
serves as the moral segregation of the West from the rest of the world. Although its lo-
cation seems to account for this rationale, it is important to note that geography is also 
discursively formatted. Greece as a geographical territory can be described as an ‘un-
decidable’ structure, not only because it articulates different and competing logics (i.e. 
Greece as ‘the cradle of democracy and civilization’ as opposed to Greece as the margin 
of Europe), but also because its identity depends on a series of ‘constitutive outsides’. 
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This means that its external frontiers have to be constantly imagined as a projection of 
an internal collective identity. This sense of identity always involves both sameness and 
difference, which are the product of a constant negotiation. Hence, the central axis of 
this negotiation is ‘the deep fear of becoming too closely identified with some vague cat-
egory of barbarians’ (Herzfeld, 2002, p.902). But this fear also exposes a fundamental 
anxiety at the heart of European nationalism; ‘Europeanness’ is quintessentially root-
ed in the classical past, which is seen ‘both as the ideological imprimatur of cultural 
respectability and at the same time as a necessarily less complex, less sophisticated 
version of the European present’ (Herzfeld, 2002, p.917). Therefore, the assumption 
that, ‘the Greeks’ are somehow originators of the West as a whole, means that through 
hegemonic discourses such as popular filmic representations, they need to be invoked 
and suppressed at the same time. This ‘rationalized framing inadvertently exposes the 
secret side of the tale: that heart of darkness that resides within “our” modernity where, 
as Walter Benjamin once famously reminded us, every document of civilization is also, 
at the very same time, a document of barbarism’ (Chambers and Curti, 2008, p.389).

 In this framework I will employ Said’s concept of ‘Orientalism’ as a discourse 
that literally constructs its object of knowledge. This is approximately what happens 
with the representations of national identities in film. The way Greece is represented is 
largely an invention; for example, a place of myth and heroic deeds, an origin of culture 
and democracy, an exotic tourist destination, or a traditional, backward and underde-
veloped country. Simultaneously, the attempt to represent national parameters also en-
tails the illustration of a portrayal of Greek national identity in which the Greek audience 
could recognize itself, or identify with, that is based on common stereotypes. Hence, 
the central theme of my paper is how the West classifies, categorizes and represents 
another culture through the construction of difference; my main objective is to exam-
ine the way ‘the Greeks’ are represented in recent popular filmography. Here, I employ 
semiotics, and in particular the work of Roland Barthes, combined with concepts from 
discourse analysis to analyze My Big Greek Fat Wedding (2006). I chose this particular 
example because of its enormous popularity. A sleeper hit, the film became the high-
est-grossing romantic comedy of all time, and grossed $241.4 million only in North 
America, despite never reaching number one at the box office during its release (be-
ing the highest-grossing film to accomplish this feat). The film was also nominated for 
the Academy Award for Best Original Screenplay at the 75th Academy Awards (http://
en.wikipedia.org/wiki/My_Big_Fat_Greek_Wedding).

Cultural signifiers and the construction of ‘otherness’

My Big Greek Fat Wedding (2002) is a typical boy-meets-girl romantic comedy with an 
orientalist twist (though we have seen the same story in multiple variations about oth-
er ethnicities). Fotoula “Toula” Portokalos (Nia Vardalos), a single second generation 
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Greek immigrant in Winnipeg, is going through an early midlife crisis because, at thirty, 
her family thinks she is a spinster. Eventually, she falls in love with a non-Greek, and 
struggles to get her family to accept him while she comes to terms with her heritage 
and cultural identity. Through Toula’s story, the wished-for integration in the American 
way of life is contrasted with the desire to maintain a double identity, to be the same 
and different all at once. Initially Toula is embarrassed and rejecting of her cultural back-
ground, but finding herself mirrored in the gaze of the ‘other’ (the American teacher, 
Ian), she finally discovers and accepts herself through that gaze. Yet, however reconcil-
ing the tale may be, Toula’s voice-over narration, which is full of humorous if vaguely 
familiar observations about life in the middle of an overbearing ethnic family, also plays 
upon crude national stereotypes. Throughout the film, Greeks are generally represented 
as nationalists, traditionalists, zealously religious, regressive, superstitious, naive and 
unsophisticated. Their only incentive in life (except for Toula, who has assimilated the 
values of American culture and is represented as progressive and different) is to marry 
another Greek, have children, and reproduce the traditional lifestyle and mentality. This 
difference is also embodied:

“When I was growing up, I knew I was different. The other girls were blond and 
delicate. And I was a swarthy 6-year-old with sideburns.”

Physical appearance bears specific connotations that reproduce a normative ideal, 
and serve the western hegemonic discourse. Difference here is not a neutral term, but 
the inferior counterpart to ‘Americanness’, which is represented as uniformly white, 
blond and fair (i.e. bearing European American/Aryan features). Not only is this miscon-
ception orientalist, but it also excludes Blacks, Hispanics, Native Americans and other 
ethnic minorities in North America (domestic Orientalism). At the level of myth, the 
lack of physical delicacy and conformity to prevailing beauty standards are indicators of 
primitivity and insufficient cultural refinement. The fact that ‘others’ need to get rid of 
evolutionary remainders such as facial hair in a woman (we see cousin Niki depilating 
her ‘mustache’ before the wedding) can be read as racist biological evidence of this 
argument. Despite the fact that Toula’s father, Gus, is convinced that everything can be 
traced back to Greek civilization - actually a plea for recognition and respectability - his 
attempts are so pitiful that he confirms the dominant hierarchy of culture. 

- Now, give me a word... any word, and I show you, how the root of that word 
is Greek.
- Okay, Mr. Portokalos, how about the word “kimono”?
- “Kimono.” Good one. Kimono, kimono. Of course, “kimono” comes from the 
Greek word... “cheimonas,” which means “winter.” So, what do you wear in the 
wintertime... to stay warm? A robe. You see, “robe,” “kimono.” There you go.

The indifference or even derision with which others react to his appeals, suggests 
that his claims to civilizational superiority are completely disproportionate to his own 
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social status and the political influence of his country. Whereas Gus sees his effort as an 
affirmation of Greek cultural leadership, the bearers of the dominant culture simply see 
it as an attempt to catch up with the West. Herzfeld claims that, countries which share 
this particular status ‘have been placed, or place themselves, on high cultural pedestals 
that effectively isolate them from other, more brutally material forms of power, and that 
this ironic predicament is the defining feature of crypto-colonialism’ (2002, p. 902). So, 
‘the crypto-colonies - which in the postcolonial world cannot persuasively lay claim to 
economic or cultural “reparations’’ - must continue to struggle, burdened by their an-
cient pasts, with a future for which there is as yet no clear categorical slot’ (Herzfeld, 
2002, p. 920). 

Greek cultural supremacy is further compromised by the representation of domestic 
culinary habits.

- What do you do for Christmas with your family?
- My mom makes roast lamb.
- With mint jelly?
- No.
- And? And... I’m Greek, right?
- Right.
- So what happens is my dad and my uncles... fight over who gets to eat the 
lamb brain. And then my Aunt Voula forks the eyeball, and chases me around... 
trying to make me eat it, because it’ll make me smart.

Far from being a simple physical need that serves sustenance, eating is central to 
the construction of subjectivity. Hunger, appetite, taste and food preferences are largely 
products of the sociocultural environment into which we are born and raised (Lupton, 
1996, p.1). Food preparation, distribution, and consumption authenticate both social 
order, and moral and aesthetic beliefs and values. In this context, eating habits mark 
multiple boundaries between different cultures, social classes, genders, life-cycle stag-
es, religions, occupations and geographic regions (Lupton, 1996, p.1). Food preferences 
that may appear different, strange or even disgusting to some, are likely to be integral 
to the process of subjectivity formation or to denote the process of distinguishing one 
cultural group from another. In this context, food consumption serves as a common 
marker in film to signify cultural difference, usually constructing the ‘other’ as exotic, 
primitive, outlandish or even savage (remember the wildly orientalist dinner-scene in 
Steven Spielberg’s Indiana Jones and the Temple of Doom). 

Accordingly, eating habits are also a direct signifier of class and cultural capital. For 
example, vegetarianism in this context is a marker that denotes the difference between 
two opposing symbolic systems.

- When you come to my house and I cook for you?
- Okay. Thia [aunt], that might be a problem.
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- Problem? I’m the best cook in the family. Tell him.
- I did, didn’t l? Twice.
- Okay, then.
- It’s just...
- Yeah?
- Ian is a vegetarian.
- He doesn’t eat meat.
- He don’t eat no meat?
- No, he doesn’t eat meat.
- What do you mean, “He don’t eat no meat”? 
- That’s okay, I’ll make lamb.

Whereas for Toula’s family the offering of meat signifies that it is able to provide for 
its members, for Ian (who is a vegetarian) eating meat is potentially unhealthy and pos-
sibly morally objectionable. This antithesis cannot be ascribed solely to personal prefer-
ence; its significance becomes meaningful only on a structural level. Taste is determined 
by class, because people develop preferences for what is materially and culturally avail-
able to them. Although the current generation of Greek immigrants does not suffer from 
food shortage and hardship, the excessive provision of food reflects a collective anxiety 
from a not-so-remote past. In this context, taste is ‘an incorporated principle of clas-
sification which governs all forms of incorporation, choosing and modifying everything 
that the body ingests and digests and assimilates physiologically and psychologically’ 
(Bourdieu, 2010, p. 470). For the American bourgeois middle-class, however, excessive 
provision of food is an indication of gluttony and immoderation. Unhealthy and unre-
strained eating connotes a lack of control, which signifies a particular class-related per-
ception of taste and the body. The antithesis between quantity and quality or substance 
and form, corresponds to the opposition (...) between the taste of necessity, and the 
taste of liberty or luxury (Bourdieu, 2010). 

This contrast is evident in the opposition between the enormous provision of food, 
particularly meat, as a sign of hospitality and generosity by first generation immigrants, 
who were raised in a society that still recalled famine due to war and extreme poverty; 

- The meat is here, everybody.
- Meat. Very good. Very good.
- You like some meat? Some Greek meat, very good.
- Red meat, everybody.

and the ostensibly thrifty offering of a small cake (with a hole in it!), which belongs 
to a completely different symbolic system, where gluttony or even a hearty appetite are 
considered as lack of discipline and good manners.

- Hello. I am Maria Portokalos... and welcome to our home. 
[Ian’s mother gives her a bundt]
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- Thank you. What is it?
- It’s a bundt.
- A “bonk”?
- Bundt.
- It’s a cake! I know! Thank you. Thank you very much. There’s a hole in this cake.

In this context, ethnic individuals, as well as their cultures, are clearly objectified and 
exoticized; the way they are represented is infantilizing, trivializing and reducing. Such 
representational dynamics inevitably lack perspective and depth while running the risk 
of essentializing ethnic cultures by oversimplifying complexities and particularities. So, 
although cultural stereotypes are based upon certain true elements, to generalize such 
cultural differences or to take them out of context, is a typical way of sanctioning he-
gemonic normativity and classifying ‘otherness’ as coarse, unprocessed, inferior, and at 
times dangerous. Such a classification connotes a broader inclination towards savagery 
and primitive law: 

- I’ve got to tell you, I’ve never seen my sister so happy. If you hurt her, I’ll kill 
you and make it look like an accident. Jesus, look at your face. It’s just a joke.
- Good one.
- No, the good one is, “I’ve got a gun”. Yeah, I’ve got a gun... and I swear, I’ll jam 
it up your... Ian, I got you again! 
- Come on, lighten up.
- I’ll lighten you when I take out your kidneys.
- One more time, Ian.
- Hey, Angelo.
- Hey, Ian, we’re going to kill you!

A basic component of this rule is patriarchy, which is expressed by the imperative to 
protect and control female family members. Without doubting that patriarchy is deeply 
embedded in Greek society, I sustain that this pun crudely exonerates liberalist Amer-
ica; by ascribing patriarchy to the ‘Orient’, more subtle forms of sexism that sustain 
the dominant gender order are simply denied. Orientalism can thus be regarded as a 
manner of regularized (or Orientalized) vision, dominated by imperatives, perspectives, 
and ideological biases ostensibly suited to the Orient; thereby western male chauvinism 
is let off the hook.

Another such bias is the conception of the ‘other’ as undifferentiated and indistin-
guishable; the distillation of essential ideas about the Orient - its sensuality, its tendency 
to despotism, its aberrant mentality, its habits of inaccuracy, its backwardness - into an 
unchallenged coherence;

- Rodney, didn’t you once have a Greek receptionist?
- No, Harriet, she was... Just a minute. No, she was Armenian.
- Is Armenia close to Greece?
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- Not exactly.
- What was she?
- Who?
- My secretary, for heaven’s sake.
- Everyone like cheesecake? …
- Guatemalan!
- That’s right, dear. She was Guatemalan.

Obviously, at this point the joke is on Americans. However, the fact that such a gen-
eralization crops up amid casual small talk, makes evident how orientalist illusions are 
imposed as canonical truths.

This attitude is not only disparaging and candidly condescending, but it is also pa-
ternalistic in that it constructs specific subject positions as appropriate for non-western 
‘others’ (such positions would typically be in the tertiary sector and service provision). 
Through this tactical maneuver the Orient is transubstantiated from resistant threat, 
into obliging and submissive partnership. This positioning implies that there always 
‘lurks the assumption that although the Western consumer belongs to a numerical mi-
nority, s/he is entitled either to own or to expend (or both) the majority of the world 
resources’ (Said, 1995, p.108). In this context ‘integration’ is just another manifestation 
of (crypto-)colonialism. Such a contemporary Orientalist attitude floods the media and 
the popular mind, and in the film this is reaffirmed by being represented as a choice. 
Toula may be unhappy as a seating hostess at the family taverna, but she is perfectly 
content as an employee at her aunt Voula’s travel agency, which isn’t really an alterna-
tive within the dominant discourse. In a globalized world, westernization is perceived as 
the precondition for accomplishing modernity (Shih, 2001). In the process, conformity 
to the orientalist discourse (self-orientalism) becomes the medium to be assimilated in 
western society. Whereas Toula’s extended family portrays in conformity to the west-
ern imagination of the ‘oriental’ other, Toula herself is presented as an embodiment of 
western femininity, but within a homogeneous - and overtly conservative - interpreta-
tion of modernity. So, although she seeks to be different, get an education (which her 
father considers unwarranted for a woman), and seemingly makes something out of her 
life, actually she merely conforms to the conventional ideal of finding true love, getting 
married, and raising a family. The only point she deviated from the prescribed scenario, 
was that her husband was not born Greek. But even this was effectively dealt with; Ian 
was christened to become Greek-Orthodox, and he himself claims: “I am Greek now!”

Conclusions

As we have seen, ‘the fundamental premise of Said’s Orientalism is that the East is 
represented as ontologically different from the West in western cultural consciousness 
(Yan and Santos, 2009). It proposes that the West carries moral, intellectual and cul-
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tural superiority over non-Western civilizations (Hung, 2003). This logic of ‘othering’ 
is applied in My Big Greek Fat Wedding with a subtle twist. The film implicitly reminds 
viewers that there is a ‘self’ and correspondingly an ‘other’; yet, although the ‘self’ is 
generally identified with the American normative ideal, there are instants when identi-
fication shifts in favor of ethnic Greek individuals (the most notable example being the 
ending). In this context Toula’s presence functions as an attestation that the ‘primitive’ 
character of her ethnic group is interpreted as a critical and ‘authentic’ component of 
traditional Greek culture. Hence, self-orientalism makes evident the productive na-
ture of Orientalism proposing that the ‘Orient’ itself participates in its construction, 
reinforcement and circulation (Dirlik 1996; Ong 1998; Zhang 2006). This contribution, 
however, is not necessarily passive; it also serves as a strategy to counter the over-
arching homogeneity of the hegemonic culture by ‘recollecting and, in some cases, 
reinventing traditions to recreate an ancient, historical, and unchanging identity’ (Yan 
and Santos, 2009). Therefore, self-orientalism has often become a logical framework 
dominating the project of subjectivity formation of ethnic minorities. Consequently, 
such film representations enable the construction of points of cultural identification, 
and this is probably why the film was generally well received by the Greek audience, 
despite being pigeonholing and rather racist. 
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Abstract
One of the most important tools in film analysis is “segmentation”, as defined by the 
major film theorist Christian Metz, with the help of the “great syntagmatic” [grande 
syntagmatique] -an array that can guarantee the classification of any kind of plan in 
any movie and its consequent decoding. The division into sections allowed a clinical 
approach of high validity, highlighting the hidden rhymes, the power of repetition, the 
unobtrusive pulses of the film, “decoding”, in a way, their soul, in essence their mean-
ing. However, by the mid-1970s the semiotics of cinema was considered outdated and 
unrealistic, mainly because it failed to solve a problem for which it was believed to 
hold the key; to guarantee the ‘ translation ‘ of any abstract cinematic form. In this text, 
we attempt to explore what semiotics can do today, where “segmentation” may lead in 
the face of a particularly “opaque”/obscure movie, made of fragments of impressions, 
disparate elements and contrasts, such as The Tree of Life (2011) by Terrence Malick. 
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μια αφαιρετική 
κινηματογραφική μορφή: 
“Το Δέντρο της Ζωής”, 
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Εισαγωγή

Ο Κινηµατογράφος µε την αφήγηση συνδέθηκαν ίσως αναπάντεχα σε µια στιγµή στις αρ-
χές της κινηµατογραφικής ιστορίας, αντιπαραβάλλοντας µια τεχνική αναπαράστασης µε 
την τέχνη του αφηγητή, ωστόσο πολύ γρήγορα, όπως οµολογεί και ο Christian Metz: 
«αυτό συνέστησε ένα κοινωνικό γεγονός, ένα γεγονός πολιτισμού» (Metz, 1968, σ.96).

Οι πρώτοι δηµιουργοί της «κινηµατογραφικής γλώσσας» -όρου βαθύτατα προβλη-
µατικού µε τον οποίο δεν θα ασχοληθούµε παρά επιδερµικά- όπως ο Georges Méliès, 
o Edwin Porter, o G.A. Smith ή o D.W. Griffith, ενδιαφέρθηκαν κυρίως για τη δυναµική 
των ταινιών ως µέσο αφήγησης ιστοριών. Και βασικά, είναι η έγνοια τους για την επίλυση 
κάποιων συγκεκριµένων προβληµάτων τα οποία αφορούσαν την αφήγηση, που τελικά 
τους οδήγησε στο να επινοήσουν έναν διόλου ασήµαντο αριθµό δοµικών κινηµατογρα-
φικών αρχών οι οποίοι θα καθιέρωναν τα διάφορα κινηµατογραφικά συστήµατα, που 
συχνά αποκαλούµε στιλ. 

Η σημειολογία – σημειωτική

Η εξάπλωση της σηµειολογίας στη Γαλλία, από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 και για µια 
περίπου δεκαετία, πατώντας στις βάσεις του στρουκτουραλισµού που µόλις είχε προη-
γηθεί, καθόρισε σηµαντικά και αναπόφευκτα, και τη φιλµική ανάλυση και θεωρία, προ-
τείνοντας ένα νέο τρόπο προσέγγισης των ταινιών. Οι κινηµατογραφικές αφηγηµατικές 
δοµές, έτσι όπως τις επινόησαν οι µεγάλοι σκηνοθέτες των πρώτων χρόνων και τις εξέ-
λιξαν αργότερα συνάδελφοί τους, όπως ο Sergei Eisenstein, ο Abel Gance, ο Fritz Lang, 
ο Howard Hawks, ο Dziga Vertov κ.ά., άρχισαν να «κατηγοριοποιούνται», να «οµαδοποι-
ούνται» και, τελικά, να «µεταφράζονται», µέσα από συγκεκριµένα σηµειολογικά «µοτίβα» 
τα οποία θα εγγυούνταν τη δηµιουργία µιας πιο στέρεης –πιο «χειροπιαστής»- ανάλυ-
σης. Ο Guy Gauthier σηµειώνει ότι: «Κατά βάθος, ακόμη κι αν κανείς δεν το ομολόγησε 
ανοιχτά, υπήρχε εκείνα τα χρόνια ένα κοινό στοίχειωμα μεταξύ των ερευνητών, αλλά και 
άλλων. Ένιωθαν ότι [µε τη σηµειολογία] όλα μπορούν να ελεγχθούν. Δεν υπήρχε τίποτε, 
ούτε βιβλίο, ούτε ταινία, ούτε καν, γνώμη, η οποία δε θα μπορούσε να αποδομηθεί, και 
στη συνέχεια να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή που θα 
μπορούσε να τα ανασυνθέσει όπως αυτός ήθελε» (Gauthier, 1991, σ.106).

Ο τρόπος, λοιπόν, µε τον οποίον ο κάθε σκηνοθέτης επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία 
του αποτελεί ένα γοητευτικό και αδιαµφισβήτητα ενδιαφέρον πρίσµα για τη θεωρία και 
την κριτική του κινηµατογράφου, µέσα από το οποίο οι ταινίες θα «αποκωδικοποιού-
νταν» και έτσι θα απελευθέρωναν τα κρυµµένα τους µυστικά. Με άλλα λόγια, η θεωρία 
του κινηµατογράφου αγγίζει, µε τη συνεισφορά της σηµειολογίας, την επιστηµονική ανά-
λυση. Μάλιστα, η πεποίθηση των σηµειολόγων ότι «ενώ ο θεατής πιστεύει ότι εισχωρεί 
στην ταινία µέσω του σηµαίνοντος, ο σηµειολόγος γνωρίζει ότι εισχωρεί µέσω του ση-
µαινόµενου», αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα αυτή την επιστηµονική έγνοια των σηµειολόγων 
του κινηµατογράφου οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι η εξίσωση του κινηµατογράφου µε τη 
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γλώσσα και τη µαγεία του σηµαίνοντος θα µπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά ατυχής. 
Κάθε φορά που µια εικόνα θα έπαιρνε τα χαρακτηριστικά µιας λέξης, η φιλµική θεωρία 
θα ρίσκαρε να χαθεί σε ένα λαβύρινθο αντιφάσεων, καθώς η σχέση σηµαίνοντος-σηµαι-
νόµενου ήταν πάντα µια σχέση σύµβασης, είτε αφαιρετικής, είτε προθέσεως. Η γνωστή 
φράση της Marguerite Duras : «αν σας πω τη λέξη “τραπέζι” ο καθένας από σας θα φα-
νταστεί διαφορετικό τραπέζι ενώ αν σας δείξω ένα φιλµαρισµένο τραπέζι όλοι θα δείτε το 
ίδιο τραπέζι», µαρτυρά εύγλωττα την απόκλιση δυναµικής µεταξύ γλώσσας και φιλµικής 
εικόνας. Όπως σηµείωνε και ο Jean Mitry: «Μία ταινία είναι πριν και πάνω απ’όλα εικόνες 
και μάλιστα εικόνες κάποιου πράγματος […] Αυτές οι εικόνες, σύμφωνα με την επιλεγμένη 
αφήγηση, οργανώνονται σε ένα σύστημα σημείων και συμβόλων, γίνονται σύμβολα ή μπο-
ρούν να γίνουν και κάτι πέρα από αυτό. Δεν είναι σημεία όπως οι λέξεις, αλλά πρώτα απ’όλα 
αντικείμενα, συγκεκριμένη πραγματικότητα. Μόνον έτσι μπορούμε να πούμε ότι το σινεμά 
είναι μια γλώσσα. Γίνεται γλώσσα με την προϋπόθεση ότι πριν απ’όλα είναι αναπαράσταση. 
Είναι έτσι, αν το θέλουμε, μία γλώσσα δεύτερης διαλογής» (Mitry, 1963, σ.56).

Christian Metz

Η έγνοια για µια «κατ’αρχάς» και «πάνω απ’όλα» ρεαλιστική, συγκεκριμένη, και, εν τέλει, 
αντικειμενική αναµέτρηση µεταξύ της κινηµατογραφικής θεωρίας και της σηµειολογίας, 
µέσα από µία κλινική προσέγγιση, έδωσε, η αλήθεια είναι, και τις πιο ενδιαφέρουσες φιλ-
µικές αναλύσεις που πολλές κατέληξαν ακόµη και σε θεωρίες. Ο πρώτος που πραγµατικά 
προσέγγισε τη θεωρία του κινηµατογράφου µε ένα, θα λέγαµε, «µοντέρνο επιστηµονικό 
πνεύµα», ήταν ο Christan Metz. «Δεν έψαχνε την αλήθεια, λέει ο Gauthier, προχωρούσε. 
Δεν τον ενδιέφερε παρά ό,τι ήταν αλλοιωμένο, παραποιημένο» (Gauthier, 1991, σ.148). 

Ο σπουδαίος αυτός διανοητής, στηριζόµενος στην αντίληψη ότι, µπορεί ο κινηµατο-
γράφος να φέρεται να είναι µία γλώσσα, ωστόσο στην πραγµατικότητα οφείλει να αναλυ-
θεί γραµµατολογικά ως διάλεκτος, µε σκοπό να αποκαλύψει τις «θεμελιώδεις φιγούρες 
της μετάδοσης κάθε πληροφορίας» (Metz, 1968, σ.145), υιοθέτησε τα εργαλεία της γλωσ-
σολογίας, ξεκινώντας µία ενδελεχή έρευνα ενοτήτων, και προσπαθώντας να ανακαλύψει 
κώδικες σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργούν αυτές οι ενότητες. Η πρότασή του, που 
ακούει στο όνοµα «Μεγάλο Συνταγµατικό» (Grande Syntagmatique) και αποτελεί ένα ση-
µαντικό θεωρητικό «γκάτζετ» για τη φιλµική ανάλυση, συνιστά την πρόταση της σηµειο-
λογίας του κινηµατογράφου αναφορικά µε την κατανόηση των ταινιών. Ο ίδιος λέει ότι µε 
το «Μεγάλο Συνταγµατικό» : «αυτό που ζητείται να κατανοηθεί είναι το γεγονός ότι οι ταινίες 
είναι κατανοητές» (Metz, 1968, σ.145). 

Η φιλµική ανάλυση, που δε γεννήθηκε ούτε µε τη σηµειολογία, ούτε µε το στρου-
κτουραλισµό, αλλά προϋπήρχε αυτών, πάντα χρησιµοποιούσε και θα χρησιµοποιεί τρεις 
βασικούς τύπους «εργαλείων»: 

α) Αυτόν της περιγραφής: όλα σε µια «αφηγηµατική» ταινία είναι περιγράψιµα (ντε-
κουπάζ, τµηµατοποίηση, περιγραφές εικόνων κ.λπ), και άρα όλα µπορούν, µέσω της 
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«επισήµανσης» ή της «υπογράµµισής» τους από την περιγραφή, να αποτελέσουν στοιχεία 
µελέτης. Λέγοντάς το διαφορετικά, «δεν υπάρχει γραµµατική στον κινηµατογράφο παρά 
µόνο ρητορικές» (Mitry, 1987, σ.145).

β) Αυτόν της υποκειμενικής προσέγγισης: τι δηλαδή απ’ό,τι αρχικά διαχωρίζει ο ανα-
λυτής, µπορεί να γίνει αντικείµενο λεπτοµερούς µελέτης µε σκοπό την ικανοποιητική 
γραπτή εκδοχή «µετάφρασης» της ταινίας; (δοµική ανάδειξη, ανάλυση φωτογραµµάτων, 
ανάλυση ηχητικής µπάντας, υπογράµµιση πιθανών πολιτιστικών αναφορών, επισήµανση 
των κινήσεων της κάµερας, χαρακτηρισµός σκηνοθεσίας κ.λπ). 

Kαι γ) Αυτόν του αρχειακού υλικού: ποια ντοκουµέντα, πριν και µετά την πραγµατοποί-
ηση της εκάστοτε ταινίας, µας πληροφορούν γύρω από αυτή, χωρίς ωστόσο απαραίτητα να 
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της (συνεντεύξεις, κείµενα, µεταβολές στο σενάριο κλπ).

Η σηµειολογία του κινηµατογράφου, δεν θα µπορούσε παρά να συµβάλλει στην εξέ-
λιξη του πρώτου εργαλείου φιλµικής ανάλυσης, αυτόν της περιγραφής. O C. Metz, απ’την 
πλευρά του, εκκινώντας από το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι το πλάνο είναι η ελάχιστη 
αφηγηµατική ενότητα, ο βασικός πυρήνας της, εφαρµόζει µία από τις θεµελιώδεις αρχές 
της σηµειολογίας δανειζόµενος από τον Louis Hjelmslev (Hjelmlslev, 1968 [1943]), την 
ανάδειξη µιας σηµαντικής διαφοράς: αυτή µεταξύ των ενοτήτων και του συστήματος, που 
θα µας βοηθήσει, τελικά, να αποκαλύψουµε την ύπαρξη ενός κώδικα. Κι αυτό, διότι η 
ανάδειξη του «κώδικα» για ένα σύστηµα το οποίο επικοινωνεί πληροφορίες, και στην 
προκειµένη περίπτωση πρόκειται για τον κινηµατογράφο, είναι θεµελιώδους σηµασίας 
για την επιστηµονική προσέγγιση που προτείνει η σηµειολογία στον κινηµατογράφο. 
Όπως σηµειώνουν οι Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie και Marc Vernet: «Οι 
κώδικες δεν είναι πραγματικά φορμαλιστικά μοντέλα, όπως συμβαίνει στη λογική, αλλά ενό-
τητες που μαρτυρούν μία ξεκάθαρη τάση προς το φορμαλισμό. Η ομοιογένειά τους δεν εί-
ναι υλικού ή αισθητικού χαρακτήρα, αλλά ενός χαρακτήρα λογικής κατανόησης, εξηγητικής 
δύναμης, αποκάλυψης. Ένας κώδικας είναι, για τη σημειολογία, το πεδίο μιας μετατροπής, 
ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μεταβολές του σημαινόμενου αντιστοιχούν σε μεταβολές του 
σημαίνοντος, κι όπου ένας κάποιος αριθμός ενοτήτων κατακτά την ταυτότητά του, συσχετι-
ζόμενος με τον άλλον» (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2004, σ.139). 

Αυτή η σηµαντική αντίθεση µεταξύ φιλµικής ενότητας που είναι –αρχικά- το πλάνο, 
και συστήµατος που είναι –τελικά- όλη η ταινία, συνέβαλε αποφασιστικά για τη δηµιουρ-
γία του «Μεγάλου Συνταγµατικού».

Τμηματοποίηση

Ήδη στη Γαλλία, το περιοδικό L’Avant-Scène Cinéma, από το 1961, είχε αρχίσει να δηµο-
σιεύει τα découpage γνωστών ταινιών, µαρτυρώντας µία τάση «δοµικής µετάφρασης», 
µετρώντας πλάνα, διάρκειές τους, µεγέθη τους, σχέσεις εικόνας-ήχου, είδη ρακόρ κ.ά. 
Ήδη λοιπόν, µπορούσαµε να έχουµε µια πρώτη εκτίµηση µιας ταινίας, από τον αριθµό 
των πλάνων τα οποία µετρούσε. Με µέσο όρο της εποχής για µία ταινία 90 λεπτών τα 
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400 µε 600 πλάνα, ο ενηµερωµένος θεατής µπορούσε να αντιληφθεί αµέσως το «δοµικό 
χαρακτήρα» του Οκτώβρη του Αϊζενστάιν που µετρούσε 3225 πλάνα, ή του India Song 
της Marguerite Duras που µετρούσε 73. 

Η «τµηµατοποίηση», που αποτελεί την εξέλιξη της θεωρητικής «έγνοιας» που κρύβο-
νταν πίσω από αυτές τις µετρήσεις, αποτέλεσε το σηµαντικότερο σηµείο ενδιαφέροντος 
του C. Metz. Ο µοντερνισµός του ’60, µε τα διαδοχικά «νέα κύµατα» σχεδόν κάθε χώρας 
µε σεβαστή κινηµατογραφική παραγωγή, έρχεται να περιπλέξει τις αφηγηµατικές σταθε-
ρές, και η κινηµατογραφική δοµή, για τον αναλυτή που έχει συνηθίσει να αντιµετωπίζει τα 
«ακαδηµαϊκά» φιλµικά παραδείγµατα, αρχίζει να µετατρέπεται σε ορθάνοιχτο πεδίο ερ-
µηνειών. Ο C. Metz επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην πρόταση ενός σαφούς κώδικα 
που θα µπορούσε να συµπεριλάβει οποιαδήποτε φιλµική ενότητα, ορίζοντας τις διαφορές 
τους µε τρόπο ξεκάθαρο και πειστικό. Όντως συνεχιστής προϋπαρχόντων θεωρητικών 
κινηµατογραφικών προβληµατισµών (André Malraux, Béla Balazs, Edgar Morin, Jean 
Mitry), οι οποίοι συνέκλιναν γύρω από τη σπουδαιότητα του µοντάζ ως θεµελιώδη δια-
δικασία γύρω από την οποία ο κινηµατογράφος µπορεί να οργανωθεί ως διάλεξη, ο C. 
Metz, µε το «Μεγάλο Συνταγµατικό» (Metz, 1968, σ.121-145), χωρίζει σε οκτώ κατηγο-
ρίες τις κινηµατογραφικές ενότητες, όπως αυτές µπορούν να προκύψουν ως «µονταρι-
σµένο αποτέλεσµα»:

(Ως «σύνταγµα», ονοµάζει ο Metz κάθε φιλµική ενότητα)
1) Το αυτόνομο πλάνο: πλάνο που από µόνο του αποτελεί µια ενότητα (insert ή πλά-

νο-σεκάνς).
2) Το εναλλασσόμενο α-χρονολογικό (παράλληλο) σύνταγμα: πρόκειται για ενότητες οι 

οποίες αντιπαραβάλλονται µέσω του µοντάζ χωρίς οι σχέσεις τους να ούτε είναι χρονι-
κές (ταυτοχρονία), ούτε χωρικές (γειτνίαση) αλλά, κυρίως, συµβολικές (για παράδειγµα: 
πλάνα πλουσίων – πλάνα φτωχών, πλάνα ηρεµίας – πλάνα έντασης, πλάνα πόλης – πλάνα 
εξοχής κλπ). 

3) Το μη-εναλασσόμενο α-χρονολογικό (παρενθετικό) σύνταγμα: πρόκειται για ενότητες 
χωρίς χρονική συγγένεια που παρουσιάζουν «τυπικά δείγµατα ίδιας πραγµατικότητας» 
(για παράδειγµα: πλάνα ή και σκηνές της ζωής µιας πόλης τα οποία δεν παρουσιάζουν 
καµία χρονική εξάρτηση µεταξύ τους αλλά δίνουν µια σαφή εικόνα της ζωής στην εν 
λόγω πόλη).

4) Το περιγραφικό σύνταγμα: περιγραφικά πλάνα τα οποία συνδέονται µέσω ταυτο-
χρονίας και αφορούν τον ίδιο χώρο ή δράση (στην πρώτη περίπτωση, διαδοχικά πλάνα 
ενός τοπίου, στη δεύτερη διαδοχικά πλάνα µιας δράσης όπως η πορεία ενός βοσκού µε 
το κοπάδι του: πλάνο του βοσκού, πλάνο του σκύλου, του κοπαδιού κλπ).

5) Το εναλλασσόμενο σύνταγμα: ή γνωστό ως παράλληλο µοντάζ το οποίο ενώνει δύο 
ταυτόχρονες δράσεις οι οποίες συνήθως συνδέονται. Από τις πιο κλασσικές ενότητες 
δράσης, µε κορυφαίο παράδειγµα αυτό των εναλλαγών µεταξύ του κυνηγού και του κυ-
νηγηµένου οι οποίοι διασχίζουν τα ίδια µέρη µε µικρή χρονική απόκλιση. 
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6) Τη σκηνή: µία σειρά πλάνων τα οποία παρουσιάζουν µία χρονική εξέλιξη της δρά-
σης. Το σηµαινόµενο είναι «τεµαχισµένο» (σε πλάνα), ενώ το σηµαίνον (παρουσιαζόµενο 
γεγονός), κατανοείται ως γεγονός που εξελίσσεται χωρίς «λάθη» (εξ ου και ο όρος «δια-
φανές µοντάζ» σε αυτές τις περιπτώσεις).

7) Τη σεκάνς επεισοδίων: σύντοµες σκηνές οι οποίες αποτελούν συντοµευµένα κοµ-
µάτια µιας ευρύτερης αφηγηµατικής ενότητας.

8) Τη συνηθισμένη σεκάνς: εδώ, πρόκειται για µία σειρά πλάνων οι οποίες συνθέτουν 
µια περίπλοκη χρονική εξέλιξη, ασυνεχή, αλλά οµοιογενή. Όπως στη σκηνή, το σηµαι-
νόµενο είναι «τεµαχισµένο», όµως σε αυτόν τον τύπο συντάγµατος οι αλλαγές πλάνων 
µας επιτρέπουν να µεταφερόµαστε σε στιγµές της δράσης χωρίς φαινοµενικό ενδιαφέρον 
(Βλ. Stam, 2006, σ.155-156 και Stam και άλλοι, 2009, σ.85-97).

Η σημειωτική ανάλυση σήμερα

Σχεδόν µισόν αιώνα µετά, η δοµική ανάλυση των ταινιών συνεχίζει να µας παρέχει έξο-
χες αναλύσεις, αλλά ακόµη και θεωρητικές προτάσεις. Οι τρεις τύποι µοντάζ, λόγου χά-
ριν, (αφηγηµατικό, διαλεκτικό, αλληλουχίας), έτσι όπως τους προτείνει στον πίνακά του 
ο Vincent Amiel (2001), είναι παράδειγµα «κατηγοριοποίησης του µοντάζ» που αντλεί 
ξεκάθαρα τις ιδέες του από τη µελέτη του «Μεγάλου Συνταγµατικού». Ο William Guynn 
(2001), από την άλλη µεριά, στηριζόµενος οµολογηµένα στον πίνακα του C. Metz, επιχει-
ρεί µια σηµειολογική ανάλυση ενός µεγάλου αριθµού ντοκιµαντέρ µε σκοπό να προσεγ-
γίσει την κινηµατογραφική διάλεξη της πραγµατικότητας µέσα από τον ίδιο της τον εαυτό. 
Άλλωστε, µία βασική κριτική στην πρόταση του Metz υπήρξε η πριµοδότηση της κυρίαρ-
χης αφηγηµατικής ταινίας και η περιθωριοποίηση άλλων ειδών, όπως ο πρωτοποριακός 
κινηµατογράφος και το ντοκιµαντέρ (Stam, 2006, σ.158).

Ωστόσο, όταν ο κινηµατογράφος εγκαταλείπει την εικόνα-δράση ή Εικόνα-Κίνηση και 
στρέφει το ενδιαφέρον του στη χρονική ταυτότητα των εικόνων του, προς ένα σινεµά της 
Εικόνας-Χρόνου, όπως υποστηρίζει ο Ντελέζ, το «Μεγάλο Συνταγµατικό» δείχνει ανή-
µπορο να προτείνει κάτι πραγµατικά καινοτόµο για τη φιλµική ανάλυση. Μπορεί λοιπόν 
ο µοντερνισµός του νεορεαλισµού και αργότερα της «Νουβέλ Βαγκ» να ώθησαν τον C. 
Metz προς την επινόηση του «Μεγάλου Συνταγµατικού», γρήγορα όµως το µοντάζ έπαψε 
να ενδιαφέρεται και για την κλασική αφήγηση αλλά και για τη κατασκευής µιας κινηµατο-
γραφικής διάλεξης. Έπαψε, µε άλλα λόγια, να εξαρτάται από µία «εξωτερική» θεωρητική 
βάση. Προοδευτικά λοιπόν, η φόρµα, το στιλ, άρχισαν να έχουν µεγαλύτερη σηµασία από 
το περιεχόµενο. Πρόκειται για ταινίες οι οποίες άφηναν το ρυθµό του µοντάζ να επιβλη-
θεί «ως είναι» και την αίσθηση να υπερβεί την αναπαράσταση. Ο Wim Wenders το περιέ-
γραψε µε τον δικό του εύγλωττο τρόπο, σηµειώνοντας ότι : «δεν θέλω οι ιστορίες µου να 
ρουφήξουν το αίµα των εικόνων µου». 

Το µοντάζ έτσι, από εργαλείο αφήγησης ή διάλεξης, αναδεικνύεται σε αυτόνοµη δι-
αδικασία, η οποία επιβάλλεται επειδή απλώς «υφίσταται», ως παλµός, ως ρήξη µεταξύ 
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διαρκειών. Ο χρόνος, κατά συνέπεια, δεν είναι πια ένα, απλά, σηµαντικό χαρακτηριστικό 
του κινηµατογράφου. Ο χρόνος γίνεται το αντικείµενο του κινηµατογράφου. Μπορούµε 
όµως να µιλήσουµε για µοντάζ, µε τη διαδεδοµένη έννοια του όρου, δηλαδή ως εργαλείο 
«γραφής», όταν δεν υπάρχει µια εκ των προτέρων καθορισµένη κατασκευή; Με άλλα 
λόγια, µπορούµε να µιλήσουµε για µοντάζ όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ντεκουπάζ και 
όταν αρκετοί σκηνοθέτες αντιµετωπίζουν την εµπειρία του γυρίσµατος ως «τέχνη της 
συνάντησης» -όπως, λόγου χάριν, ο Robert Bresson; Όταν το τυχαίο µετατρέπεται σε 
συνθήκη δηµιουργίας και η πρόθεση δεν έχει καµία θέση σ’αυτή την «αναζήτηση»; 

Στην πραγµατικότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις του «µοντέρνου» κινηµατογράφου, 
το σενάριο ανακαλύπτεται και αποκαλύπτεται στο µοντάζ. Παύει να ορίζει µια διαδοχή, 
µία συνέχεια, αφήνοντας την αίσθηση να κατοικήσει τα διάκενα µεταξύ της συρραφής 
των πλάνων, επικοινωνώντας µια άλλη διάσταση αναπαράστασης. Το σηµαντικό, λοιπόν, 
σε ταινίες όπου η διάρκεια προσφέρεται ως εµπειρία και η αλλαγή πλάνου ως παλµός, 
δεν είναι η ταυτοποίησή τους, αλλά η ανακάλυψη κάποιων «κρυφών» συνδέσµων που 
διαµορφώνονται µεταξύ των διαφόρων μπλοκ διαρκειών. 

Ο ρυθµός αλλάζει χαρακτήρα. Δεν εξαρτάται από το λόγο των πλάνων προς τη διάρκεια, 
παύει να είναι µετρήσιµος, µιας και ως αποτέλεσµα µιας «αρχιτεκτονικής εντάσεων» (Amiel, 
2001, σ.82), µετατρέπεται σε «απροσδιόριστη σταθερά». Η γνωστή φράση του Ταρκόφσκι περί 
έντασης χρόνου που κυλά µέσα στα πλάνα, καταδεικνύει αυτή τη δραστική υφολογική µετα-
µόρφωση του µοντάζ ειδικότερα, και της δοµικής κινηµατογραφικής σύνθεσης γενικότερα. 

Ο κινηµατογράφος, αναζητώντας ασταµάτητα από τη δεκαετία του εξήντα και µετά 
µία µετα-γλώσσα, περνώντας από το µοντερνισµό στο µεταµοντερνισµό κι από κει στον 
«κορεσµό» και πάλι πίσω σε έναν νέο μοντερνισμό που πρέπει πρώτα και πριν απ’όλα να 
είναι μεταμοντερνισμός, σύµφωνα µε τον De Duve (1998), έχει σχεδόν πάντα στο κέντρο 
τού ενδιαφέροντός του την ανανέωση των δοµικών κινηµατογραφικών αρχών. Από τον 
Godard στον Αγγελόπουλο, κι από τον Makavejev και τον Marker στην Akerman, τον 
Wiseman και τον Wang Bing, περνώντας από τον Carax, τον Van Sant ή τον Bela Tarr, 
µέχρι τον Haneke και τον Jia Zhangke, πάντα το «σύγχρονο», το «νέο», το «καινοτόµο» 
σινεµά, αναµετρώνταν µε διάφορους τύπους µοντάζ οι οποίοι συνήθως αγνοούσαν την 
«ανάδειξη της δράσης». Θα λέγαµε πως σε µεγάλο βαθµό η κλασική διάκριση µεταξύ 
ενός αφηγηµατικού µοντέλου δράσης και εντός βιωµατικού µοντέλου παρέµενε ακόµη 
ισχυρή, παρά την κατάλυση των ορίων και των ειδών στην µεταµοντέρνα εποχή.

Η περίπτωση του Terrence Malick 

Μέσα από την παραπάνω οπτική γωνία, ο κινηµατογράφος του Terrence Malick απο-
µακρύνεται ασταµάτητα, από ταινία σε ταινία, κι από εποχή σε εποχή, από οποιαδήποτε 
αφηγηµατική έγνοια, προτείνοντας µια γραφή αρκετά αδιαφανή και καθόλου συνηθισµέ-
νη. Το πρόσφατο Δέντρο της Ζωής (2011) [Χρυσός Φοίνικας, Φεστιβάλ των Καννών - 
2011], είναι ένα από τα γοητευτικότερα παραδείγµατα της συνεχούς αυτής αναζήτησης. 
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Στην πραγµατικότητα, ο κινηµατογράφος του Malick, εγκαταλείποντας ολοκληρωτικά 
τις σταθερές της κλασικής αφήγησης, ψάχνει µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ισορροπία 
µεταξύ της αφηγούµενης ιστορίας και της χρήσης µη-αφηγηµατικών κινηµατογραφικών 
µέσων. Με άλλα λόγια, η αφήγηση στον Malick, παρότι στηρίζεται σε βάσεις που την 
αρνούνται, καταφέρνει όχι µόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανανεωθεί ριζικά. Το Δέντρο 
της Ζωής είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αυτής της αναζήτησης του 
αµερικάνου δηµιουργού, µιας και όλα στηρίζονται σε αυτήν τη διαλεκτική σχέση. Ο Brad 
Pitt, παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας, µιλά για µια ταινία µεταξύ «τύχης και τε-
λειότητας», ο Alexandre Desplat, συνθέτης της µουσικής, µιλά για πρωτόγνωρη εµπειρία, 
καθώς ποτέ άλλοτε δεν του ζητήθηκε να γράψει µουσική χωρίς να έχει δει το µονταρι-
σµένο υλικό (ακόµη και ο Miles Davis αυτοσχεδίασε στο Ασανσέρ για δολοφόνους του 
Louis Malle βλέποντας την µονταρισµένη κόπια), ο Mark Yoshikawa, επικεφαλής των 
πέντε συνολικά µοντέρ, µιλά για την έγνοια του Malick που αφορά στο να µην αισθανθεί 
ποτέ ο θεατής «τα χέρια του σκηνοθέτη, όπως λέει, πίσω από τις εικόνες», και ο διευθυ-
ντής φωτογραφίας Emmanuel Lubezki, µιλά για τον ενστικτώδη αλλά και προκαθορισµέ-
νο χαρακτήρα ενός αξέχαστου γυρίσµατος (Cahiers du Cinéma, 2011). 

Πώς άραγε µπορεί η σηµερινή κινηµατογραφική ανάλυση και θεωρία να προσεγγίσει 
µια τέτοια ταινία, υπό το πρίσµα του «Μεγάλου Συνταγµατικού»; Πόσο µπορεί να µας 
βοηθήσει η δοµική υπογράµµιση και η κατηγοριοποίηση του εκάστοτε πλάνου, σε αυτή 
την µετα-αφηγηµατική γλώσσα; Eάν η απόπειρα του Metz, στο τέλος της δεκαετίας του 
’60 , ήταν η αποµόνωση των βασικών συνταγµατικών µορφών του αφηγηµατικού κινη-
µατογράφου, έτσι όπως οριζόταν τότε, και η απάντηση στο ερώτηµα «Πώς καθορίζεται 
ο κινηµατογράφος ως αφηγηµατικός λόγος» απέναντι στη γνωστή ασάφεια της κινηµα-
τογραφικής ορολογίας (Stam 2006, σ.154), πώς µπορεί σήµερα η οπτική αυτή να συνει-
σφέρει στην ανάλυση της ταινίας του Malick;

Στην κριτική των Cahiers du Cinéma (2011), ο Cyril Beghin γράφει: «οι λεπτομέρει-
ες της σκηνοθεσίας του Δέντρου της Ζωής είναι αναπόσπαστες από την πολυπλοκότητα 
που δημιουργεί η δομή της, διασκορπισμένη σε πέντε μέρη, λίγο ή πολύ συνδεδεμένα. Τι 
αφηγείται η ταινία; Το θάνατο ενός γιού. Τη μελαγχολία, χρόνια μετά, του Τζακ, ενός εκ των 
αδερφών του. Τη γέννηση του σύμπαντος. Τα ελλειπτικά θραύσματα μιας τεξανικής παιδικής 
ηλικίας γύρω από έναν αυστηρό πατέρα και μία μητέρα όμορφη σαν εικονογραφία. Την ανα-
πάντεχη συνάντηση ζωντανών και νεκρών στις όχθες μιας μυστικιστικής ακτής.» 

Ο Γάλλος κριτικός συνδέει ξεκάθαρα το ύφος της σκηνοθεσίας µε το χαρακτήρα της 
δοµής που στηρίζει την ταινία. Το ίδιο κάνουν σχεδόν όλοι οι συνεργάτες του σκηνοθέτη. 
Η δοµή είναι ξεκάθαρη και αδιαµφισβήτητη. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια αφηγη-
µατικού διαχωρισµού πέφτει στο κενό. Το µοντάζ, έχοντας ως πρώτη ύλη πλάνα τα οποία 
είναι κατά βάση προϊόντα ελευθερίας κινήσεων, τύχης και απρόβλεπτων στιγµών, παύει 
στο µεγαλύτερο µέρος της διάρκειας της ταινίας να εξαρτάται από µια λογική συνέχειας, 
παραλληλισµού ή αντίστιξης. Ο Lubeski αναφέρει: «Σε μια τέτοια ταινία, δε χρειάζεται να 
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εστιάζεις στη συνέχεια […] Περνούσαμε από χώρο σε χώρο σύμφωνα με αυτό που ψάχνα-
με: το απαγορευμένο, το χαρούμενο, το μυστηριώδες. Όλα εξαρτιόνταν από το συναίσθημα 
[…] το οποίο ο Malick μας το έδινε υπό μορφή σημειώσεων κάθε μέρα πριν ξεκινήσει το 
γύρισμα […] ήταν σαν το ψάρεμα: ο καθένας [από τους οπερατέρ] προσπαθούσε να πιάσει 
το καλύτερο ψάρι». Γίνεται εύκολα αντιληπτό, λοιπόν, ότι απουσία πλάνου γυρίσµατος, ο 
µοντέρ αδυνατεί, ακόµη κι αν το θελήσει πολλές φορές, να χρησιµοποιήσει τύπους συ-
νταγµάτων όπως τους πρότεινε ο Metz. Ο Malick, παρότι ξεκινά µε την ιδέα των πέντε µε-
ρών, πολύ συχνά, τα «τρυπά» µε πλάνα από άλλα µέρη, διαρρηγνύοντας τα στεγανά που 
θα εγγυούνταν τη στιβαρότητα της δοµής. Το ίδιο συµβαίνει και από σκηνή σε σκηνή. Το 
ίδιο συµβαίνει και από πλάνο σε πλάνο. Στιγµές που κόβονται πριν καλά καλά ξεκινήσουν, 
πλάνα των οποίων οι πληροφορίες δεν προλαβαίνουν να επικοινωνηθούν στο θεατή, 
αλλόκοτα ρακόρ, δραστικές αλλαγές φακών και γωνιών, εναλλάσσονται άλλοτε µε τε-
µπέλικους κι άλλοτε µε φρενήρεις ρυθµούς, δηµιουργώντας ένα οπτικό ποίηµα, φωτός 
και σωµατικότητας, που αρνείται πεισµατικά να χαράξει ένα σαφή δρόµο σύµφωνα µε 
το «Μεγάλο Συνταγµατικό» του Metz. Δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα το να ανασυν-
θέσουµε την ταινία, ονοµάζοντας κάποια φιλµικά µήκη ως «σκηνές», «εναλλασσόµενα 
α-χρονολογικά συντάγµατα» ή «σεκάνς επεισοδίων». Δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο 
το να υπογραµµίσουµε τα σύνορα µεταξύ των µερών. Το µοντάζ του Δέντρου της Ζωής 
παραλύει κάθε τέτοια προσπάθεια, αναδεικνύοντας µια ιστορία όπου πρωταγωνιστής δεν 
είναι παρά η µαγεία της σωµατικής κίνησης, του φυσικού φωτός, και της ελευθερίας των 
ηθοποιών. 

Aδυναμία εφαρμογής;

Επιπλέον, το «Μεγάλο Συνταγµατικό» παρουσιάζεται ανήµπορο απέναντι σ’αυτή τη φιλ-
µική εµπειρία και για έναν άλλο σηµαντικό λόγο: δεν έχει τίποτε να προτείνει απέναντι 
στη συνεργασία ήχου-εικόνας. Οι voice-over σχεδόν όλων των πρωταγωνιστών που έρ-
χονται να αγκαλιάσουν εικόνες της ταινίας, κάνοντάς τες, κατά κάποιον τρόπο, «δικές 
τους», οι αναπάντεχες είσοδοι και έξοδοι των µουσικών θεµάτων, η µαγεία των φυσι-
κών ήχων, αλλά και η σιωπή, αλλάζουν δραµατικά το οπτικό αποτέλεσµα, προσθέτο-
ντας ένα ακόµη άλυτο πρόβληµα στην κατηγοριοποίηση του «Μεγάλου Συνταγµατικού»: 
πολύ απλά οι αφηγηµατικές ενότητες δεν καθορίζονται από τον «συνταγµατικό» τους 
χαρακτήρα αλλά, αντιθέτως, από τη δύναµη ροής που τους δίνει το µοντάζ όταν, τελι-
κά, κάθε αφηγηµατική ενότητα, παύει να είναι ενότητα, χωρίς όµως να παύει να είναι 
αφηγηµατική. Ας µην προβούµε όµως σε άστοχους και επιπόλαιους παραλληλισµούς: 
εδώ το µοντάζ, ουδεµία σχέση έχει µε αυτό ενός Αϊζενστάιν ή ενός Γκοντάρ. Μπορεί να 
θυµίζει την εκφραστική σύγχυση των τελευταίων, στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται 
για ένα είδος µοντάζ που δεν ενδιαφέρεται καθόλου ούτε για τον οπτικό κορεσµό µιας 
κυβιστικής απεικόνισης, ούτε για την εκφραστική ένταση ενός υψηλού ρυθµού. Στο Δέ-
ντρο της Ζωής το µοντάζ επιλέγει, συνδέει, αποµακρύνει και αντιπαραβάλλει διαρκώς, 
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έχοντας ως κύρια έγνοια την αίσθηση της ροής. Το ερώτηµά του θα µπορούσε να είναι 
το: «πώς, αρνούµενοι τη συνέχεια και τη γραµµικότητα, µπορούµε να επικοινωνήσουµε 
µια αίσθηση οµαλής ροής;» Οι αφηγηµατικές σταθερές αµφισβητούνται έτσι όχι µε τρόπο 
πολεμικό, όπως στον πειραµατικό κινηµατογράφο αλλά, αντιθέτως, µε µια ασυγκράτητη 
λαχτάρα για ανανέωσή των. Και σ’αυτή την περίπτωση, όπως προκύπτει, το «Μεγάλο 
Συνταγµατικό» δεν έχει τίποτε απολύτως να προτείνει. 
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Abstract
The purpose of this paper is to present the ways semiotic theory uses to extract the 
meaning of a movie. Initially, it presents denotation and connotation as the two broad 
categories through which films communicate with their audiences. It searches cine-
ma’s potential capacity (in comparison to written and oral language), as to the ways 
it utilizes denotation and connotation. It gives a summary of cinematic connotation in 
Metz’s paradigmatic/syntagmatic axis of producing meaning. It presents the way (my 
professor at Columbia University) Peter Wollen utilizes Pierce’s famous trichotomy. 
It emphasizes on indices. It presents a personal experiment of mine, where a smile 
(index) reverses a range of negative feelings signaled by a close up of a set of terrified 
eyes. It presents indices as metonymies and synecdoches. Finally, it attempts a semi-
otic analysis of the first and last shot of the universally acclaimed, radical film, À bout 
de souffle.
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Η σημειωτική μέθοδος ανάλυσης μιας ταινίας1 

Το σημείο μας αναγκάζει να δούμε ένα αντικείμενο μέσω της σημασίας του. 
            — Brice Parain2

Ενώ η σημειολογία του Saussure επικεντρώνεται στη µελέτη των σημείων της γραπτής  
γλώσσας και του προφορικού λόγου, θα επικεντρωθούµε στη σημειωτική του Peirce (η 
οποία αναφέρεται σε σημεία πάσης φύσης), διότι στις ιδέες του βασίστηκε η σημειωτική 
της εικόνας και κατ’ επέκταση η σημειωτική του κινηµατογράφου (όσον αφορά τουλάχι-
στον στο ιδιαίτερο θεωρητικό έργο του Peter Wollen, καθηγητή µου στο Columbia Un.), 
µία µέθοδος ανάλυσης που σίγουρα έχει πολύ δρόµο εξέλιξης µπροστά της και, γιατί όχι, 
καινούριες κατηγορίες να ανακαλύψει και να διαδώσει. 

Όσα θα αναφέρουµε συνοπτικά, µε καµιά έννοια δεν την εξαντλούν, ούτε βέβαια είναι 
αµετάβλητα. Η σημειωτική, παρότι δεν είναι επιστήµη µε τον τρόπο των φυσικών επιστη-
µών, είναι συχνά ένα ιδιαίτερα ορθολογικό και διαφωτιστικό σύστηµα ανάλυσης ταινιών, 
αλλά και οπτικοακουστικών έργων γενικότερα, που εξηγεί πώς µια ταινία, οι δηµιουργοί 
και οι θεατές της συναντιούνται σε έναν κοινό, αλλά και ευρύ ενεργειακό τόπο παραγω-
γής νοήµατος. Ο υποθετικός αυτός τόπος δεν βρίσκεται βέβαια στην οθόνη. Διότι:

Η ταινία δεν είναι στην οθόνη. Η ταινία απορρέει από την κίνηση. Η ταινία είναι ένας 
δροµέας. κινείται από την πραγµατικότητα στην οθόνη και πίσω στην πραγµατικότητα […]. 
(Godard, 1968).

Με τον ξεχωριστό τρόπο που το διατύπωσε ο Christian Metz: 
Είναι δύσκολο να εξηγήσεις πώς ο κινηµατογράφος λειτουργεί, γιατί είναι εύκολο να 

τον καταλάβεις. (Metz, 1974, σ. 69)

Απεναντίας, είναι εύκολο να εξηγήσεις τη σημειωτική του κινηµατογράφου, γιατί είναι 
δύσκολο να την καταλάβεις! Κάπου ανάµεσά τους γεννιέται και εξαπλώνεται η ιδιοφυΐα 
του κινηµατογράφου.3

Ουσιαστικά, οι κινηµατογραφικές ταινίες καταφέρνουν να επικοινωνούν νοηµατικά µε 
το κοινό τους µε δύο τρόπους: τη δήλωση (denotation) και τη συνδήλωση (connotation), 
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δύο έννοιες που πηγάζουν από τη γλωσσολογία του de Saussure. Η συνδήλωση είναι 
µία κοινώς αποδεκτή πολιτιστική ή συναισθηµατική, νοηµατική προέκταση που φέρνει 
κάποια λέξη ή φράση πέραν της ρητής ή κυριολεκτικής έννοιας της λέξης ή της φράσης 
αυτής, η οποία είναι η δηλωτική (denotative) της έννοια. 

1) Μια κινηµατογραφική εικόνα ή ήχος έχει δηλωτικό νόηµα σε µεγαλύτερο βαθµό 
από τη γραπτή γλώσσα κι αυτό διότι, λόγω της αναλογικότητάς της µε τη φυσική πραγ-
µατικότητα, είναι σε πρώτο επίπεδο άµεσα αναγνωρίσιµη. Εκεί, άλλωστε, εναπόκειται η 
µεγάλη ιδιαιτερότητα του κινηµατογράφου. 

2) Επειδή µε τον κινηµατογράφο µπορεί κάποιος να µας δώσει µια τόσο λεπτοµερή και 
ακριβή οπτικοακουστική προσέγγιση της πραγµατικότητας, µπορεί να επικοινωνήσει µια 
τόσο επακριβή γνώση της µορφής κάποιου αντικειµένου ή της οπτικοακουστικής παρου-
σίας κάποιου γεγονότος που µε τη γραπτή ή την προφορική γλώσσα θα αδυνατούσε να το 
καταφέρει. εκτός ίσως αν, για παράδειγµα, επιδιδόταν στην εξονυχιστική, άκρως φαινοµε-
νολογική, επαναληπτική περιγραφή των σχηµατισµών που έχουν οι σπόροι στην εγκάρ-
σια τοµή µιας τοµάτας, όπως ο Πάπας του Νέου Μυθιστορήματος Alain Robbe-Grillet στο 
µυθιστόρηµα Les Gommes (The Erasers, 1953) ή πάλι στο αριστούργηµά του La Jalousie 
(Jealousy, 1957), όπου ο αφηγητής σχολαστικά και επαναληπτικά, περιγράφει σειρές από 
µπανανόδενδρα και µια πολτοποιηµένη σαρανταποδαρούσα σ’ ένα τοίχο (για να αντιλη-
φθούµε συνδηλωτικά τη νευρωτική κατάσταση στην οποία η ζήλια τον έχει αγκιστρώσει!). 

3) Αντίθετα, ενώ τα γλωσσικά συστήµατα υστερούν κατά πολύ στο να αποδώσουν 
ακριβείς πληροφορίες της φυσικής πραγµατικότητας, είναι καλύτερα εξοπλισµένα για να 
εκφράσουν τον µη χειροπιαστό κόσµο των ιδεών και των νοητικών αφαιρέσεων. Για πα-
ράδειγµα, η λέξη «ουρανός» αποδίδει νοηµατικά τη γενική απόλυτη πλατωνική ιδέα του 
ουρανού. Η ιδιαίτερη δεινότητα των γλωσσικών συστηµάτων δεν οφείλεται στις δηλωτι-
κές ικανότητές τους, αλλά στη συνδηλωτική τους διάσταση: στον πλούτο του νοήµατος 
που µια λέξη µπορεί να αποδώσει υπερβαίνοντας τη δηλωτική σηµασία της. 

4) Θα µας φανεί παράδοξο, εκ πρώτης! Όµως, οι λειτουργίες και οι πολύπλοκες απο-
χρώσεις της συνδήλωσης είναι επίσης σηµαντικές ιδιότητες και της κινηματογραφικής 
γλώσσας, οι οποίες στην πραγµατικότητα εκπορεύονται από τις ισχυρές πρωτογενείς 
δηλωτικές ποιότητες των κινηµατογραφικών ήχων και εικόνων. Επίσης, ας µην ξεχνάµε 
ότι ο κινηµατογράφος µπορεί να χρησιµοποιήσει όλες τις άλλες µορφές τέχνης για διά-
φορους σκοπούς, απλώς και µόνο επειδή µπορεί να τις καταγράψει. Έτσι, όλοι οι παρά-
γοντες συνδήλωσης της προφορικής γλώσσας µπορούν να φιλοξενηθούν στην ηχητική 
µπάντα του φιλµ ή σε ψηφιακή µορφή σε video, ενώ οι συνδηλώσεις της γραπτής γλώσ-
σας έχουν τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν σε τίτλους. Φανταστείτε, επιπλέον, τις εκ-
φάνσεις συνδήλωσης του χορού, της µουσικής, της ζωγραφικής, της γλυπτικής κ.λπ. που 
µπορούν να καταγραφούν σε φιλµ ή βίντεο. Επειδή ο κινηµατογράφος είναι πολιτισµικό 
προϊόν, έχει τόνους και αποχρώσεις που υπερβαίνουν αυτό που οι σηµειολόγοι απο-
καλούν διήγηση (diegesis: το σύνολο των δηλωτικών νοηµάτων). Ο Monaco αναφέρει 
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διαφωτιστικά ως παράδειγµα πολιτισµικά καθορισµένης συνδήλωσης: «ένα πλάνο ενός 
ρόδου δεν είναι αυτό και µόνο, όταν εµφανίζεται στην ταινία Richard III, αν βέβαια γνωρί-
ζουµε τις συνδηλώσεις του λευκού και του κόκκινου ρόδου ως σύµβολα του οίκου των 
York και Lancaster» (Monaco, 2009). 

Όµως, πέρα από τις καθοριστικές πολιτιστικές επιδράσεις που δέχεται, ο κινηµατο-
γράφος διαθέτει τις δικές του ικανότητες συνδήλωσης. Αν και η κλασική χολιγουντιανή 
αφήγηση µε το αόρατο στιλ της κάνει ό,τι µπορεί για να τις αποκρύψει, ας µην ξεχνάµε ότι 
οι σκηνοθέτες σε κάθε περίπτωση κάνουν συγκεκριµένες επιλογές κάθε φορά. Δηλαδή 
κινηµατογραφούν το θέµα τους από µια συγκεκριµένη γωνία, επιλέγουν αν το πλάνο θα 
είναι ακίνητο ή κινούµενο, απλό ή σύνθετο, αν η κάµερα θα περιστρέφεται µε tilt προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω (γύρο από έναν οριζόντιο άξονα), πανοραµικά δεξιά ή αριστερά 
(γύρο από έναν κατακόρυφο άξονα), αν το πλάνο θα είναι τραβηγµένο από χαµηλή γω-
νία (low-angle shot), προσδίδοντας στο θέµα της περισσότερο κύρος (Citizen Kane) ή 
τραβηγµένο από ψηλά (high-angle shot) πριµοδοτώντας µια κατοπτρική θέαση (Citizen 
Kane), αν θα είναι υψηλής φωτιστικής αντίθεσης (high contrast) ή χαµηλής φωτιστικής 
αντίθεσης (low contrast), χρωµατικά αν θα είναι λαµπρό ή θαµπό, νεταρισμένο (καθαρό) 
σε όλο το βάθος, ώστε το θέµα να φαίνεται σε σχέση µε το περιβάλλον ή φλου µπροστά 
και πίσω από το θέµα, ώστε το θέµα να ξεχωρίζει ευδιάκριτα από το φόντο, αν το πλάνο 
θα είναι µεγάλης διάρκειας ή σύντοµο κ.λπ. Αυτές οι σκηνοθετικές επιλογές είναι διάφο-
ρα ποικιλότροπα βοηθήµατα στη λειτουργία της κινηµατογραφικής συνδήλωσης. Η λο-
γοτεχνία, αν και επιχειρεί να προσεγγίσει το αποτέλεσµα των σκηνοθετικών αισθητικών 
επιλογών, πάντα ωχριά στο να το επιτύχει µε την κινηµατογραφική αµεσότητα, αποπρο-
σωποποιημένη ακρίβεια και λειτουργικότητα που εκφράζεται στο πασίγνωστο απόφθεγ-
µα: μία εικόνα είναι αντάξια με χίλιες λέξεις. 

Αυτή ακριβώς η οργανική, πρωτογενής ικανότητα του κινηµατογράφου είναι άλλω-
στε και η αιτία που κάποιοι εκφραστές του γαλλικού Νέου Μυθιστορήματος (nouveau 
roman), όπως, ειδικά, ο Alain Robbe-Grillet και η Marguerite Duras, υιοθέτησαν στην 
πρόζα τους τις µεθόδους της αποπροσωποιηµένης κινηµατογραφικής περιγραφής για να 
γράψουν και να σκηνοθετήσουν στη συνέχεια τις δικές τους ταινίες οι οποίες εκφράστη-
καν σε ένα στιλιστικό πεδίο µοντερνιστικής συνάντησης των δύο τεχνών.

 Χρησιµοποιώντας τη σημειωτική ορολογία του Metz, µπορούµε να πούµε ότι αν η 
αίσθησή µας για τη συνδήλωση ενός συγκεκριµένου πλάνου εξαρτάται από το εύρος των 
επιλογών άλλων πιθανών εναλλακτικών πλάνων, τότε πρόκειται για µια παραδειγματική 
(paradigmatic) συνδήλωση. που σηµαίνει ότι η αίσθηση συνδήλωσης που αντιλαµβανό-
µαστε πηγάζει από τη σύγκριση του πλάνου (όχι αναγκαστικά συνειδητά) µε τα απραγµα-
τοποίητα άλλα εναλλακτικά πλάνα στο συγκεκριµένο παράδειγµα ή στο γενικό µοντέλο 
αυτού του είδους πλάνου. 

Παραδείγµατος χάρη, τα διάφορα ιδιαίτερα χαμηλής γωνίας λήψης πλάνα στη σκηνή 
σύγκρουσης του Orson Welles µε τον Joseph Cotten στην ταινία Citizen Kane δίνουν 
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µεγαλύτερη σηµασία, ένταση και υποβλητικότητα στους δύο χαρακτήρες που αναµετρι-
ούνται, κι αυτό επειδή συνειδητά ή ασυνείδητα τα συγκρίνουµε µε άλλα υψηλής γωνίας 
λήψης πλάνα τα οποία θα µείωναν την εντύπωση της συγκεκριµένης δράσης. 

Αντίστροφα, όταν η σηµασία του θέµατος –για παράδειγµα η αναζήτηση της ταυτότη-
τας του Kane στην πολυπρισματική ταινία Citizen Kane– δεν εξαρτάται από τη σύγκριση 
κάποιου πλάνου µε άλλου τύπου δυνητικά επιλέξιµα πλάνα, αλλά περισσότερο µε τη συ-
σχέτιση του συγκεκριµένου πλάνου µε τα υπαρκτά πλάνα που προηγούνται ή έπονται στην 
ταινία, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για τη συνταγματική (syntagmatic) συνδήλωσή του. 
που σηµαίνει ότι το νόηµα γενικότερα οποιουδήποτε πλάνου ανακύπτει από τη συσχέτισή 
του µε τα άλλα υπαρκτά πλάνα που βλέπουµε να το περιβάλλουν σε µία ταινία (η ουσία 
του µοντάζ). Η ταινία Citizen Kane είναι ιδανικό παράδειγµα καθώς το νόηµά της εκπο-
ρεύεται περισσότερο από τις συνταγµατικές συνδηλώσεις της πρισματικής αφήγησής της. 
Μιας αφήγησης η οποία, συνθέτοντας τις αντικρουόµενες προσωπικές αφηγήσεις πέντε 
χαρακτήρων κι ενός µεταθανάτιου ντοκιµαντέρ, αποβαίνει άγονη στο να εξαγάγει κάποιο 
οριστικό συµπέρασµα στην προσπάθεια διερεύνησης της ταυτότητας του Kane. 

Αυτά τα διαφορετικά είδη συνδήλωσης έχουν τις αναλογίες τους στη λογοτεχνία. Μια 
λέξη µόνη της σε µια σελίδα λειτουργεί µόνο δηλωτικά, στερούµενη κάποιας συγκεκρι-
µένης συνδήλωσης. Γνωρίζουµε τι σηµαίνει, γνωρίζουµε επίσης τι δυνητικά συνδηλώνει, 
αλλά η συγκεκριµένη συνδήλωσή της που ο συγγραφέας έχει κατά νου δεν ανακύπτει 
πριν τη δούµε στο υπόλοιπο λεκτικό της περιβάλλον. Τότε αναγνωρίζουµε τη συγκεκρι-
µένη σηµασία συνδήλωσης που αποκτά, διότι κρίνουµε το νόηµά της µε συνειδητή ή ασυ-
νείδητη σύγκρισή της:

(α) µε όλες τις άλλες λέξεις που θα µπορούσαν να υπάρχουν στη θέση της, αλλά δεν 
επιλέχθηκαν (παραδειγματικός άξονας παραγωγής νοήµατος) και

(β) µε τις λέξεις που προηγούνται ή έπονται στη σύνταξη της φράσης (συνταγματικός 
άξονας παραγωγής νοήµατος). 
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Αυτοί οι δύο ιδεατοί άξονες νοήµατος, ο παραδειγματικός και ο συνταγματικός άξονας 
[όροι του Course in General Linguistics (Cours de linguistique générale, 1916), των συγκε-
ντρωµένων γραπτών του de Saussure και αφετηρία της δοµικής γλωσσολογίας], τους οποί-
ους ο Cristian Metz εισήγαγε στη δική του σημειολογία του κινηµατογράφου στα τέλη της 
δεκαετίας του ’60, έχουν πραγµατική αξία ως εργαλεία παραγωγής νοήµατος µιας ταινίας. 

Στην πραγµατικότητα, ο κινηµατογράφος ως τέχνη εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά 
από αυτά τα δύο σύνολα επιλογών. Τα δύο πρωταρχικά ερωτήµατα ενός κινηµατογρα-
φιστή, ο οποίος έχει αποφασίσει τι θα τραβήξει, είναι πώς θα το γυρίσει (τι είδους παρα-
δειγματικές επιλογές θα κάνει ως προς τη λήψη των πλάνων) και πώς θα συνδυάσει τα 
πλάνα (τι είδους συνταγματικές επιλογές θα κάνει ως προς το µοντάζ των πλάνων), που 
ειδικά στις µοντερνιστικές ταινίες τις περισσότερες φορές είναι η πλέον καθοριστική επι-
λογή! Αντίθετα, στη λογοτεχνία το πρώτο ερώτηµα (πώς θα το γράψεις/παραδειγματικός 
άξονας) είναι το κυρίαρχο, ενώ το δεύτερο (πώς θα το συντάξεις/συνταγματικός άξονας) 
είναι σχετικά δευτερεύον. Έως τώρα, η Σημειωτική επικεντρώθηκε στη συνταγματική θε-
ώρηση του κινηµατογράφου για έναν πολύ απλό λόγο. Εκεί έγκειται καθαρά η διαφορά 
του κινηµατογράφου από τις άλλες τέχνες, ώστε η συνταγματική κατηγορία (µοντάζ) να 
θεωρείται καθαρά η πιο κινηµατογραφική (Monaco, 2009, σσ.182-183). 

Ο κινηµατογράφος (µε πολυποίκιλους συνδυασµούς) εµπεριέχει από τη φύση του 
χαρακτηριστικά άλλων τεχνών: ρυθµό, πλαστικότητα, µουσικότητα, εικαστικότητα κ.ά., 
χωρίς απαραίτητα οι κινούµενες εικόνες του να καταγράφουν π.χ. µουσικούς ή χορευτές 
εν δράσει, γλυπτά ή ζωγραφικούς πίνακες! 

Παρ’ όλα αυτά, ο κινηµατογράφος οφείλει στις άλλες τέχνες µεγάλο µέρος από τη δύ-
ναµη συνδήλωσής του, επιπλέον εκείνης που από µόνος του γεννά, τόσο παραδειγματικά, 
όσο και συνταγματικά. Ο Monaco διακρίνει ακόµα µια πηγή νοήµατος συνδήλωσης στον 
κινηµατογράφο: «Ο κινηµατογράφος δεν είναι αυστηρά ένα σύστηµα ενδοεπικοινωνίας. 
Ο θεατής σπάνια συγκρατεί τους διαλόγους σε µια ταινία. Ενώ, οι προφορικές και γραπτές 
γλώσσες, χρησιµοποιούνται για ενδοεπικοινωνία, ο κινηµατογράφος, όπως όλες γενικά 
οι µη παραστατικές τέχνες (η γλώσσα όταν χρησιµοποιείται καλλιτεχνικά) είναι µια µονό-
δροµη επικοινωνία. Σαν αποτέλεσµα ακόµα και η πιο χρηστική ταινία είναι καλλιτεχνική 
µε κάποια έννοια». (Monaco, 2009, σ. 183). «[…] Ο κινηµατογράφος για να µιλήσει µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ως βασικό υλικό του µόνο νεολογισμούς. […]» (Metz, 1974, σ. 69, 
υποσηµείωση). Όταν µια γλώσσα δεν προϋπάρχει, κάποιος πρέπει να είναι καλλιτέχνης 
για να τη µιλήσει, έστω και φτωχικά. Διότι για να τη µιλήσει πρέπει εν µέρει να την επι-
νοήσει, ενώ για να µιλήσει την καθηµερινή γλώσσα πρέπει απλώς να τη χρησιµοποιήσει. 
(Metz, 1974, σ. 82). 

Αλλά ας δούµε µια εντελώς διαφορετική σηµειωτική προσέγγιση η οποία, αντίθετα 
µε εκείνη του Metz, δεν αντλεί τις ιδέες της από τη γλωσσολογία του Saussure. Ο Peter 
Wollen στο σηµαντικό βιβλίο του Signs and Meaning in the Cinema (1972) –επιλέγοντας 
µια εντελώς άλλη οδό, για να διαφοροποιήσει ουσιαστικά περαιτέρω τους διάφορους 
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τρόπους φιλµικής δήλωσης και συνδήλωσης– πρότεινε τρεις κατηγορίες ταξινόµησης 
των κινηµατογραφικών σημείων, αναβιώνοντας και αξιοποιώντας µία τριχοτόµηση του 
αµερικανού φιλόσοφου C. S. Peirce. (Wollen, 1972, σσ. 116-126).

Η Εικόνα (icon): όπου το σηµαίνον εκπροσωπεί το σηµαινόµενο µέσω της οµοιότητάς 
του µε αυτό. όπως τα πορτρέτα, τα διαγράµµατα, τα αγάλµατα ή οι ονοµατοποιητικές λέξεις.

Ο Δείκτης (index): ο δείκτης ο οποίος προσµετρά µια ιδιότητα (ποιότητα, κατάσταση), όχι 
επειδή είναι ταυτόσηµος µε αυτήν, αλλά επειδή έχει µια ενδογενή σχέση µαζί της. όπως ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ανεµοδείκτης, το βαρόµετρο, το θερµόµετρο, η διάθλαση στρωµάτων του αέρα πάνω από 
την καυτή άσφαλτο ως ένδειξη ζέστης, ο καπνός ως ένδειξη φωτιάς ή πυρκαγιάς, το γνήσια 
ευθύβολο χαµόγελο ως ένδειξη χαράς, οι διεσταλµένες κόρες των µατιών ως ένδειξη έκ-
πληξης, άγχους ή τρόµου, το τρέκλισµα ως ένδειξη µέθης, τέλος το ποτήρι της σαµπάνιας, 
το αναµµένο τσιγάρο και ειδικά η σόλο παρτίδα σκάκι στην οπoία ο Bogart φαίνεται απορρο-
φηµένος (Casablanca) ως ένδειξη ανθρώπου κοσµοπολίτη, µε έντονα πάθη, υψηλού διανο-
ητικού επιπέδου, περήφανου και µοναχικού (και η λίστα µπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον). 

Το Σύμβολο (symbol): ένα αυθαίρετο σηµείο, όπου το σηµαίνον δεν έχει ούτε ευθεία 
σχέση οµοιότητας, ούτε σχέση δείκτη ως προς το σηµαινόµενο, αλλά το εκπροσωπεί 
µέσω κάποιας αυθαίρετης σύµβασης. όπως η συντριπτική πλειονότητα των λέξεων µιας 
γλώσσας ή τα µαθηµατικά σύµβολα, οι πάσης φύσης αριθµοί και ειδικά οι αρνητικοί! 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες σημείων δεν αποκλείουν η µία την άλλη. Ειδικά στις φω-
τογραφικές εικόνες, ο εικονικός παράγων είναι σχεδόν πάντα ιδιαίτερα ισχυρός. Όπως 
παρατηρήσαµε, ένα πράγµα είναι πάντα ο εαυτός του (εικόνα, icon), ακόµα και αν είναι 
Δείκτης ή Σύμβολο. Η γενική σηµειολογική θεωρία, ειδικά όπως την ανέπτυξε στα γραπτά 
του ο Cristian Metz, καλύπτει πολύ καλά την 1η και 3η κατηγορία (Εικόνες και Σύμβο-
λα). Η Εικόνα συνιστά το κατεξοχήν σηµείο, που είναι αποκλειστικά τόσο χαρακτηριστικό 
στοιχείο του κινηµατογράφου. Το Σύμβολο είναι το αυθαίρετο ή συµβατικό σημείο και 
αποτελεί τη βάση του προφορικού και γραπτού λόγου. 
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Η δεύτερη κατηγορία, ο Δείκτης, είναι η πλέον παράξενη και χρήσιµη κατηγορία στο 
σύστηµα των Peirce και Wollen. Φαίνεται σαν να είναι ένα τρίτο µέσο, µεταξύ της κινηµατο-
γραφικής εικόνας και του λογοτεχνικού συμβόλου, µε το οποίο ο κινηµατογράφος µπορεί 
να αποδώσει νόηµα. Δεν είναι ταυτόσηµο µε τον εαυτό του (εικόνα), αλλά ούτε είναι ένα 
αυθαίρετο σηµείο (σύμβολο). Υπαινίσσεται έναν τρίτο τύπο δήλωσης, ο οποίος όµως οδηγεί 
ευθέως προς την συνδήλωση και είναι ακατανόητο εκτός της διάστασης της συνδήλωσης. 

Ο Δείκτης φαίνεται να είναι ένας πολύ χρήσιµος τρόπος µε τον οποίο ο κινηµατογράφος 
χειρίζεται ιδέες ευθέως, αφού µας δίνει συγκεκριµένες αναπαραστάσεις ή µετρήσεις τους. 

Ας δούµε στο σηµείο αυτό, εµβόλιµα στη συλλογιστική του κειµένου, πώς ένα θαυ-
ματουργό χαµόγελο λειτουργεί αντιστικτικά στο πλαίσιο ενός κινηµατογραφικού κάδρου 
στο οπτικό effect που εµπνεύστηκα µε µία από τις φωτογραφίες που µου είχε στείλει το 
1985, η Ολλανδή ηθοποιός Marielle van der Griendt, και το οποίο εδώ και δύο χρόνια 
αξιοποιώ εκπαιδευτικά στο µάθηµα Σκηνοθεσία και μοντάζ που διδάσκω. Η φωτογραφία 
(extreme close up των µατιών της σε ένα workshop για clowns) αναδίδει εκφραστικά 
µια γκάµα αισθηµάτων που κυµαίνονται µεταξύ θλίψης, µελαγχολίας, αγωνίας έως και 
τρόµου, µε τη συνεισφορά σε τόνο και του συγκεκριµένου βαψίµατος γύρω από τα µάτια 
της. Η επόµενη φωτογραφία εντάσσει την πρώτη φωτογραφία στη θέση των µατιών ενός 
άλλου προσώπου που χαµογελά. 
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Το βλέµµα πλέον αλλάζει! Οι φοιτητές µου συµφώνησαν ότι τα µάτια χαµογελούν: όταν 
συνολικά κοιτάµε τη δεύτερη φωτογραφία, το συγκεκριµένο χαµόγελο, αδιαµφισβήτητος 
Δείκτης χαράς, υπερισχύει της θλίψης, τρόµου που ανέδιδε η πρώτη φωτογραφία. 

α. Το χαµόγελο λειτουργεί αυτόµατα ως πανίσχυρος Δείκτης ο οποίος παραπέµπει 
αδιαµφισβήτητα σε χαρά (περισσότερο αυτόµατα κι από π.χ. το σήµα STOP του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, το οποίο δεν επιδέχεται άλλη ερµηνεία, ως γραπτό βέβαια Σύμβολο 
στην περίπτωση αυτή). Το χαµόγελο είναι µια συνδήλωση, όπως θα δούµε στη συνέχεια, 
η οποία επειδή είναι πολύ ισχυρή γίνεται τελικά αποδεκτή ως δηλωτικό νόηµα.

β. Το χαµόγελο εξαφανίζει την αρνητική αίσθηση της θλίψης και του τρόµου στη σύν-
θεση της δεύτερης εικόνας, ψυχικές καταστάσεις τις οποίες δεν θα είχαµε καν υποψιαστεί, 
διότι θεωρώ ότι το χαµόγελο θα τις υπερκάλυπτε/αναιρούσε ολοσχερώς, αν δεν είχαµε καν 
δει πρωτύτερα τη φωτογραφία µε το close up των θλιµµένων/τροµαγµένων µατιών!

γ. Έτσι, στο πνεύµα της θεωρίας του Kuleshov για το κινηµατογραφικό montage: δεν 
είναι το περιεχόµενο της αρχικής φωτογραφίας που είναι σηµαντικό, αλλά ο συνδυασµός 
που παρουσιάζει η συγκεκριµένη σύνθεση (που δεν είναι τίποτα άλλο από µια εκδοχή 
αντιπαραθετικού montage στο πλαίσιο του ίδιου κινηµατογραφικού κάδρου, αντί µιας συ-
σχέτισης δύο διαδοχικών πλάνων σε µια ταινία!). 

δ. Αν συµβολίσουµε µε µία ευθεία γραµµή την κλίµακα των αρνητικών και θετικών 
αριθµών και θέσουµε στην κλίµακα ως αρνητικό στοιχείο το θλιµµένο/τροµαγµένο βλέµ-
µα αριστερά και ως θετικό σηµείο το χαµόγελο δεξιά, η παραπλάνηση που δηµιουργεί το 
οπτικό αυτό effect, καθώς µας συν-κινεί από ένα αρνητικό σηµείο της κλίµακας (θλίψη/
τρόµος) σε ένα θετικό (χαρά), είναι δραστικότερη από εκείνη του διάσηµου πειράµατος 
του Kuleshov! Και τούτο διότι στο πείραµα του Kuleshov (αν πάρουµε κατά γράµµα την 
αναφορά του Pudovkin, συνεργάτη του Kuleshov), οι απαίδευτοι κινηµατογραφικά ρώσοι 
θεατές το 1919, ενθουσιασµένοι µε την υποτιθέµενη εκφραστικότητα του τσαρικού ηθο-
ποιού Ivan Mozzhukhin, ο οποίος στην πραγµατικότητα κοίταζε το φακό µε ουδέτερο βλέµ-
µα, απέδιδαν τα δικά τους θετικά ή αρνητικά αισθήµατα στο ανέκφραστο βλέµµα του: π.χ. 
βαριά κατήφεια στο µετωπικό κοντινό πλάνο του Mozzhukhin που κοιτάζει τον φακό και το 
διαδέχεται το πλάνο µε ένα νεκρό κοριτσάκι σε φέρετρο, πόθο στο πανοµοιότυπο κοντινό 
πλάνο του Mozzhukhin που το διαδέχεται το πλάνο µε τη γοητευτική γυναίκα ξαπλωµένη 
σε ένα ντιβάνι. Δηλαδή, η παραπλάνησή τους κυµαινόταν αντίστοιχα, από το µηδέν (0 ≡ 
σύµβολο ουδετερότητας του ανέκφραστου βλέµµατος του Mozzhukhin) προς ένα αρνητικό 
(κατήφεια) ή ένα θετικό σηµείο (πόθο) της κλίµακας των αριθµών που αναφέραµε. 

Αλλά, για να επανέλθουµε στην παρουσίαση των Δεικτών και να εµβαθύνουµε στη 
φύση τους, πρέπει βέβαια να πούµε ότι υπάρχουν πιο περίπλοκοι, πιο δύσκολα αναγνώ-
σιμοι Δείκτες από το θερµόµετρο. Ο ιδρώτας είναι ένας τέτοιος Δείκτης, όπως και τα λα-
µπυρίζοντα θερµά ατµοσφαιρικά κύµατα ή τα ζεστά χρώµατα. Το παράδειγµα του Bogart 
στην ταινία Casablanca (σαµπάνια, µοναχική παρτίδα σκάκι, υφολογία του προσώπου 
του κ.λπ.), που ήδη αναφέραµε, είναι ακόµα περισσότερο σύνθετο! 
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Είναι πασιφανές στην αισθητική θεωρία του κινηµατογράφου ότι οι λογοτεχνικές με-
ταφορές αποδίδονται δύσκολα στον κινηµατογράφο. Η συσχέτιση της αγάπης µε τα ρόδα 
για παράδειγµα λειτουργεί αρκετά καλά στη λογοτεχνία, αλλά η κινηµατογραφική από-
δοσή της παρουσιάζει προβλήµατα: το ρόδο, το δευτερεύον µέρος της µεταφοράς, είναι 
ιδιαίτερα παρόν ως εικόνα. Έτσι κινηµατογραφικές µεταφορές βασισµένες σε κάποιο λο-
γοτεχνικό µοντέλο, τείνουν να είναι στατικές, άγαρµπες και παρατραβηγµένες. Δυνητικά, 
τα σηµεία Δείκτες δίνουν λύση σε τέτοιου είδους διλήµµατα. Εδώ, ο κινηµατογράφος 
ανακαλύπτει τη δική του ιδιαίτερη µεταφορική δύναµη την οποία οφείλει στην ευελιξία 
του κινηµατογραφικού καρέ (frame), στην ικανότητά του να λέει πολλά πράγµατα µεµιάς. 

Η έννοια του Δείκτη οδηγεί επίσης σε ενδιαφέρουσες ιδέες για τη συνδήλωση. Πρέ-
πει να γίνει κατανοητό από τη µέχρι τώρα συζήτηση ότι η διαχωριστική γραµµή µεταξύ 
της δήλωσης και της συνδήλωσης είναι αδιόρατη: και οι δύο κατηγορίες υπάρχουν ως 
ένα συνεχές. Στο φιλµ, όπως στη γραπτή και προφορική γλώσσα, οι συνδηλώσεις, όταν 
είναι πολύ ισχυρές (π.χ. το χαµόγελο) γίνονται τελικά αποδεκτές ως δηλωτικά νοήµατα. 
Όπως συµβαίνει, η µεγαλύτερη δύναµη συνδήλωσης του κινηµατογράφου εξαρτάται από 
µηχανισµούς που εµπλέκουν/αξιοποιούν δείκτες, οι οποίοι δεν είναι αυθαίρετα σηµεία 
(Σύμβολα), αλλά ούτε ταυτόσηµα µε τον εαυτό τους (Εικόνες). 

Δύο στενά συνδεδεµένοι όροι της φιλολογίας χρησιµεύουν για να περιγράψουν τον 
κύριο τρόπο µε τον οποίο ο κινηµατογράφος αποδίδει νόηµα συνδήλωσης. Η μετωνυμία 
(metonymy) είναι ένα σχήµα της προφορικής ή γραπτής γλώσσας στο οποίο µια συνδεδε-
µένη λεπτοµέρεια ή έννοια χρησιµοποιείται για να ανακαλέσει µια ιδέα ή να αναπαραστή-
σει ένα αντικείµενο. Έτσι, στη λογοτεχνία µε τη λέξη «κορόνα» µπορούµε να αναφερθού-
µε στον βασιλιά και κατ’ επέκταση στην ιδέα της βασιλικής συµπεριφοράς. 

Η συνεκδοχή (synecdoche) είναι ένα σχήµα του λόγου όπου το µέρος αναπαριστά το 
όλον ή το όλον το µέρος. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα θα έχουµε αν αναφερθούµε 
σε ένα αυτοκίνητο ως «µοτέρ» ή «ζευγάρι ρόδες» και σε έναν αστυνοµικό ως το «νόµο».

Και τα δύο αυτά φιλολογικά σχήματα εµφανίζονται επαναληπτικά στον κινηµατογρά-
φο. Οι δείκτες της ζέστης στους οποίους αναφερθήκαµε προηγουµένως είναι καθαρά με-
τωνυμικά σχήµατα: σχετικές λεπτοµέρειες ανακαλούν αφηρηµένες ιδέες. Πολλά από τα 
παλιά χολιγουντιανά κλισέ, όπως κοντινά πλάνα ποδιών που παρελαύνουν αντιπροσω-
πεύουν ένα στρατό είναι συνεκδοχές. Αντίθετα, μετωνυμίες είναι οι σελίδες ενός ηµερο-
λογίου που πέφτουν διαδοχικά (ως μετωνυμία του χρόνου που παρέρχεται) ή το πιστόνι 
και οι κινητήριοι τροχοί της σιδηροδροµικής µηχανής όταν εισέρχεται σφυρίζοντας σε 
τούνελ (ως μετωνυμία οργασµικής κορύφωσης όταν διαδέχεται ή έπεται πλάνων ερω-
τικής συνεύρεσης κ.ά.). Οι μετωνυμικές επινοήσεις αποδίδονται καλύτερα στον κινηµα-
τογράφο από ότι στη λογοτεχνία. Ο κινηµατογράφος έχει τη δυνατότητα να συµπιέσει τις 
κατά περίπτωση σχετικές οπτικές λεπτοµέρειες µέσα στα όρια του κινηµατογραφικού 
καρέ, ώστε να εκφράσουν µια δήλωση ή συνδήλωση ασυνήθιστου πλούτου, όπως το 
καρέ από το πλάνο του Bogart στην ταινία Casablanca που σχολιάσαµε. 

517Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



Η μετωνυμία είναι ένα είδος κινηματογραφικής στενογραφίας.

Όπως η αίσθηση που αποκτούµε ως θεατές για τις κινηµατογραφικές συνδηλώσεις εξαρ-
τάται από τις αντιληπτές συγκρίσεις ενός πλάνου µε πλάνα που δεν επιλέχθηκαν στη θέση 
του συγκεκριµένου πλάνου (paradigmatic), αλλά και µε συγκρίσεις µε τα πλάνα που προ-
ηγήθηκαν ή έπονται του πλάνου αυτού σε µια ταινία (syntagmatic), έτσι και η αίσθησή 
µας για τις πολιτιστικές συνδηλώσεις εξαρτάται από κατανοητές συγκρίσεις του µέρους 
µε το όλο (synecdoche) και µε λεπτοµέρειες συνδεδεµένες µε ιδέες (metonymy). 

«O κινηµατογράφος είναι ένα µέσο και εν δυνάµει µια τέχνη προεκτάσεων και Δει-
κτών. Μεγάλο µέρος του νοήµατός του προέρχεται, όχι από αυτό που βλέπουµε ή ακού-
µε, αλλά από αυτά που δεν βλέπουµε, και ακριβέστερα από την τρέχουσα διαδικασία σύ-
γκρισης αυτών που βλέπουµε µε αυτά που δεν βλέπουµε». (Monaco, 2009, σσ. 182-183).  
Γι’ αυτό και είναι π.χ. ιδιαίτερη η χρήση της υπαινικτικής λειτουργίας του εκτός πλάνου 
χώρου (off screen space), όπως π.χ. στην ταινία Ο τρελός Πιερό (1965) του Godard. 

Τι αφέλεια θα ήταν να συµπεράνουµε ότι ο κινηµατογράφος είναι µια τέχνη ολοφά-
νερη που δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία, όπως συχνά έχει κριτικαριστεί. Στην πραγµα-
τικότητα ισχύει εντελώς το αντίθετο, αν εξαιρέσουµε τις ταινίες δράσης που βασίζονται 
κυρίως στη δήλωση και όπου εικόνες και ήχοι γίνονται αυτόµατα αναγνωρίσιµοι. Αλλά 
πολύ λίγες ταινίες είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο αυστηρά δηλωτικές. Είναι αδύνατο να µην 
περιέχουν συνδηλώσεις, διότι για να μιλήσει κανείς την κινηµατογραφική γλώσσα πρέπει 
εν µέρει να επινοήσει νεολογισµούς, όπως διατείνεται ο Metz. Ο θεατής που αντιστέκεται 
ολοκληρωτικά µπορεί να επιλέξει να αγνοήσει την τεράστια συνδηλωτική δύναµη του 
κινηµατογράφου, αλλά εκείνος που έχει µάθει να διαβάζει σημειωτικά τις ταινίες, έχει 
στη διάθεσή του µια πλειάδα συνδηλώσεων να αναγνωρίσει και να αντιληφθεί. Ο Alfred 
Hitchcock, για παράδειγµα, γύρισε κάποιες ιδιαίτερα δηµοφιλείς ταινίες των οποίων η 
κριτική και εµπορική επιτυχία θα µπορούσε αφελώς να αποδοθεί αποκλειστικά στη θε-
µατολογία τους. Άλλωστε, το θρίλερ αναµφίβολα αγγίζει µια ιδιαίτερη χορδή στο κοινό. 
Αλλά έτσι, πώς εξηγείται η αποτυχία των θρίλερ των µιµητών του; Τελικά, η έλξη του 
κινηµατογράφου δεν οφείλεται στις νοηµατικές προθέσεις του πλάνου, αλλά στο πώς 
έχει τραβηχτεί και τι είδους νοηµατικές συνάψεις δηµιουργεί µε τα πλάνα που προηγού-
νται και εκείνα που έπονται, φιλτραρισµένες µε όσα θεωρεί ή νιώθει υποσυνείδητα ο 
κάθε θεατής για τον κόσµο. Σε συµφωνία µε την αντίληψη αυτή, οι κριτικοί του διάσηµου 
κινηµατογραφικού περιοδικού Cahiers du cinéma, ήδη από τη δεκαετία του ’50, µας βε-
βαίωναν πρώτοι (περιγράφοντας τη νευρώδη, πολύµορφη ζωντάνια του αµερικάνικου 
κινηµατογράφου στον οποίο ο Hitchcock πολλά συνεισέφερε), ότι αυτός ο καθηλωτικός 
Βρετανός, αιµοδότης των θρίλερ, ο αριστοτέχνης του κινηµατογραφικού σύµπαντος, δεν 
ήταν απλώς ένας δεινός τεχνίτης του κινηµατογράφου, αλλά ο κατεξοχήν κυρίαρχος αυ-
τών των δύο κρίσιµων επιλογών τις οποίες ενορχήστρωνε µε την υποβλητική τεχνική 
του. (Βλ. τη διάσηµη πλέον οπτικοακουστική λιτανεία, φόρο τιµής στον Hitchcock, στο 
τµήµα The Master of the Universe του Histoire(s) du Cinéma (1998) του Godard). 
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Η δραµατουργία λοιπόν µιας ταινίας εναπόκειται σε µεγάλο βαθµό στις αναλογίες που 
επιφέρει ως προς τα δύο αυτά αλληλοσχετιζόµενα σύνολα σκηνοθετικών αποφάσεων. 
Έτσι, η κινηµατογραφική ιδιοφυΐα του Hitchcock βρίσκει απήχηση και στους κινηματο-
γραφικά μορφωμένους θεατές που την απολαµβάνουν συνειδητά σε µεγαλύτερο εύρος 
και βάθος, αλλά και στους κινηματογραφικά αμόρφωτους οι οποίοι την εισπράττουν ασυ-
νείδητα και πιο περιορισµένα.

Ο χάρτης της σημειωτικής του κινηµατογράφου που έχουµε περιγράψει ως τώρα είναι 
στατικός, αν δεν αναφερθούµε σε µία λογοτεχνική έννοια, ελληνικής καταγωγής, εκείνη 
του τρόπου [trope: ρητορικό σχήµα λόγου], η οποία µας βοηθάει να τον δούµε δυναµικά 
ως ένα ενεργειακό σύνολο από δράσεις και όχι από στατικά γεγονότα. Στη θεωρία της 
λογοτεχνίας τρόπος σηµαίνει «µια ανατροπή της φράσης» ή µια «αλλαγή νοήµατος», δη-
λαδή µια λογική επινόηση που δίνει στα στοιχεία που απαρτίζουν ένα σημείο (σημαίνον/
σημαινόμενο) µια νέα σχέση µεταξύ τους. Ο τρόπος είναι ένα συνδετικό στοιχείο µεταξύ 
δήλωσης και συνδήλωσης. Όταν μία πίπα είναι μία πίπα, μία πίπα, μία πίπα… και τίποτα 
άλλο, τότε το νόηµά της ως σημείο είναι αυστηρά δηλωτικό. 

Αλλά όταν µία πίπα είναι κάτι άλλο, όπως στον παιγνιώδη πίνακα La trahison des 
images (Η προδοσία των εικόνων, 1928–1929) µε τη διάσηµη λεζάντα Ceci n’est pas 
une pipe (Αυτή δεν είναι μία πίπα) του βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου René Magritte, 
τότε έχει επέλθει ένα στρίψιμο και το σημείο (π.χ. της πίπας) έχει ανοίξει σε νέες νοη-
µατοδοτήσεις. Ο Magritte, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο ζωγραφίζοντας ένα µήλο µε µια 
αντίστοιχη λεζάντα που αρνιόταν ότι ήταν ένα µήλο, ήθελε να µας δείξει ότι όσο νατου-
ραλιστικά κι αν απεικονίσουµε ένα αντικείµενο, ποτέ δεν µπορούµε να το συλλάβουµε 
αυτό καθ’ αυτό! 

Μια από τις µεγαλύτερες πηγές εκφραστικού πλούτου του κινηµατογράφου είναι ότι 
µπορεί να αναπαράγει τους τρόπους των περισσοτέρων άλλων τεχνών. Υπάρχει όµως κι 
ένα δυνητικό σύνολο τρόπων που ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοσυστασία του κινηµατο-
γράφου. Δοθείσης, για παράδειγµα, της εικόνας µίας πίπας, έχουµε αρχικά µόνο το Εικο-
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νικό ή Συμβολικό της δηλωτικό νόηµα, το οποίο είναι στατικό. Αλλά, όταν επεκτείνουµε το 
νόηµά της µέσα από τρόπους συγκρίσεων, η εικόνα ζωντανεύει: 

α) ως Δείκτης συνδήλωσης προς άλλα εναλλακτικά πλάνα στον παραδειγματικό άξονα 
του νοήµατος, 

β) ως Δείκτης συνδήλωσης προς το συνταγματικό περιβάλλον των πλάνων που προη-
γούνται ή έπονται,

γ) αλλά και ως Δείκτης συνδήλωσης προς όλα τα άλλα πλάνα της ταινίας, αν χρησιµο-
ποιείται µεταφορικά ως μετωνυμία ή συνεκδοχή!

Έτσι λοιπόν οι Δείκτες, αυτή η παράξενη, µαγική εν δυνάµει κατηγορία των Peirce/
Wollen –ένα τρίτο µέσο, µεταξύ της κινηµατογραφικής Εικόνας και του λογοτεχνικού Συμ-
βόλου– είτε ως μετωνυμίες ή συνεκδοχές είτε µε τρόπους συγκρίσεων, ως προς άλλα πλά-
να στον παραδειγματικό άξονα παραγωγής νοήµατος ή τα πλάνα που προηγούνται ή έπονται 
στον συνταγματικό άξονα παραγωγής νοήµατος ή εν τέλει ως προς όλα τα πλάνα, ειδικά, 
µιας ιδιαίτερης αισθητικά και ευφάνταστης, ανοικτά δοµηµένης ταινίας, είναι ζωντανοί κι-
νητήριοι σηµατοδότες του σκηνοθέτη αλλά και του αφυπνισµένου θεατή, ενεργού διερµη-
νευτή στην καλπάζουσα δηµιουργία ατέρµονου πλούτου νοηµάτων και αισθήσεων. 

 Αλλά, ας δούµε παραδειγµατικά πώς θα µπορούσαν όσα αναφέραµε µέχρι τώρα να 
µας διαφωτίσουν στην ανάλυση π.χ. του πρώτου και του τελευταίου πλάνου, που εγκολ-
πώνουν συµµετρικά την καινοτόµο αυτοαναφορική ταινία À bout de souffle (Με κομμένη 
την ανάσα, 1960) του Jean-Luc Godard, η οποία έφερε τα πάνω-κάτω στην παγκόσµια 
εξέλιξη της κινηµατογραφικής αφήγησης. 

 1) Η ταινία ξεκινά µε ένα κοντινό πλάνο εφηµερίδας που εικονίζει την κοπέλα µε τα 
εσώρουχα, ενώ ακούµε τον Michel (Belmondo) off να λέει: «Τελικά είµαι µαλάκας. Τελικά 
έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει». Με ελαφρό tilt up της κάµερας και κατέβασµα της εφηµε-
ρίδας αποκαλύπτεται ο Michel που καπνίζει αρειµανίως, σηκώνει το κεφάλι και στρίβοντάς 
το µάγκικα αριστερά, φέρνει τον αντίχειρα στα χείλη µε τον τρόπο υπογραφή του Bogart. 

α. Το σκίτσο της κοπέλας µε τα εσώρουχα προµηνύει πρόωρα, και ως Δείκτης στην 
ταινία συνδηλώνει τη διερεύνηση της γυναικείας συνθήκης που θα επακολουθήσει στην  
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εξέλιξη της ταινίας: της γυναίκας, ως θύµα της γλώσσας, θέµα που ο Godard θα διερευ-
νήσει µε εµµονή πιο διεξοδικά σε επόµενες ταινίες του. 

β. Ο Michel, ειδικά µε το υπερβολικό, µπρεχτικό παίξιµό του (ως συνδηλωτικό αυτο-
αναφορικό σχόλιο στο ρόλο του) καταδεικνύει εξαρχής, ότι δεν είναι παρά ένας γάλλος 
ηθοποιός που υποδύεται ένα γάλλο γκάγκστερ (πρώτος βαθµός µετάθεσης/ διπλασια-
σµού), ο οποίος µε τη σειρά του φέρνοντας τον αντίχειρα στα χείλη (Δείκτης, που λει-
τουργεί μετωνυμικά) µιµείται τον Bogart, το πρότυπο των αµερικανών γκάγκστερ της 
κινηµατογραφικής οθόνης (δεύτερος βαθµός µετάθεσης/διπλασιασµού). Επίσης, η δοµή 
της ταινίας µάς προϊδεάζει από το πρώτο πλάνο µε τα λόγια αυτά του Michel που λειτουρ-
γούν ως ηχητικά Σύμβολα/Δείκτες και τα οποία αφορούν βέβαια στην προκαθορισµένη 
σεναριακή έκβαση της ιστορίας, προλέγοντας κρυπτικά τον επικείµενο θάνατό του! 

 2) Δευτερόλεπτα πριν πεθάνει ο Michel λέει: «Είναι στ’ αλήθεια αηδιαστικό» και κλεί-
νει τα µάτια µε το χέρι του πριν πεθάνει! Η χειρονοµία του αυτή είναι ο πιο καταπληκτι-
κός Δείκτης της αυτοαναφορικής διάστασης της ταινίας! Το επόµενο και τελικό πλάνο της 
ταινίας είναι ένα close up της Patricia, η οποία, όταν ο αστυνοµικός επιθεωρητής (off) 
τής εξηγεί: «Είπε (ο Michel) πως είστε σίχαµα», ρωτά κοιτώντας την κάµερα: «Τι θα πει 
σίχαµα;», περνά τον αντίχειρα στα χείλη, κοιτάζει το φακό για κάποια δευτερόλεπτα (µε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
έκφραση απορίας σε µια προσπάθεια συνειδητοποίησης; Εδώ, η διερµήνευση εναπόκει-
ται βέβαια στην πρόθεση του θεατή) και στρίβει 180º πλάτη στο φακό για το τελικό fade 
out της ταινίας. Η Patricia κλείνει µε την τελευταία από τις χτυπητά αφελείς ερωτήσεις 
της: «Τι θα πει σίχαµα;» µιµούµενη τη χειρονοµία, µίµηση του Michel και υπογραφή του 
Bogart (Δείκτης/Μετωνυμία). Στην ταινία έχουν προηγηθεί οι εξής αναιτιολόγητα αφε-
λείς ερωτήσεις για µια σπουδάστρια της Σορβόννης: «Τι είναι ωροσκόπιο;» «Τι θα πει να 
βλέπεις;» οι οποίες ως Δείκτες/Σύμβολα οδηγούν τον θεατή να πιστέψει, ότι εσκεµµένα ο 
Godard φέρνει καθ’ υπερβολή στο προσκήνιο τη λειτουργία µιας καταναλωτικής κοινω-
νίας που κρατά τη µάζα των γυναικών ουσιαστικά στην αδράνεια και τη βλακεία. 
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Ανακεφαλαιώνοντας, το πρώτο κιόλας πλάνο της ταινίας À bout de souffle εµπεριέχει 
αυτοαναφορικά σημεία (Δείκτες/Σύμβολα) της αυτοκατάδειξής της ως κατασκευής. Μια 
κατασκευή µε δοµή που διπλασιάζοντας µε στοιχεία μεταγλώσσας, φέρνει στο φως τη 
διπλή φύση του κινηµατογράφου: να φανερώνει και να αποκρύπτει. 

Endnotes
1.  Το κείµενο αυτό εµφορείται από µια δοκιµή σύνθεσης των απόψεων για τη σηµειωτική ανάλυση µιας 

ταινίας που πηγάζουν από τα γραπτά των Sausurre, Metz, Monaco και την αναβίωση/αξιοποίηση του 
Peirce από τον δάσκαλό µου Peter Wollen.

2.  Dictum του γάλλου φιλοσόφου Brice Parain, αγαπηµένο του Godard, που έφερε τη σηµειωτική στο 
επίκεντρο της θεωρητικής σκέψης του, αποκτώντας από πολύ νεαρή ηλικία ένα προβάδισµα µιας 
ολόκληρης δεκαετίας έναντι των µελλοντικών συναδέλφων του της Νouvelle Vague. 

3.  Η ιδιοφυής, επαναληπτική εφιαλτική σκηνή µε το κοµµένο κεφάλι του Don Lope που κρούει ως 
πατριαρχικό έµβληµα  προσαρτηµένο στο σήµαντρο µιας καµπάνας στην Tristana του Buñuel 
(δείκτης/μεταφορά), χαρακτηριστικό του ευφάνταστου, γεµάτου θέρµη σουρεαλισµού µε το αβίαστο 
ανατρεπτικό χιούµορ που διαπερνά τις περισσότερες ταινίες του µεγάλου ισπανού δηµιουργού.
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Abstract
This paper documents a research project that created a theoretical model concerning 
the production of cinematographic narratives through the use of artificial life (AL) sys-
tems. As a result of the theoretical thesis, an original system for the creation of gen-
erative audiovisual narratives has been designed,implemented, and then evaluated 
through an experiment. The experiment was based on the hypothesis that the text of 
the generative audiovisual narrative can be interpreted through non generative audio-
visual narrative codes. According to the definition of writing degree zero, the system 
as a compositor of the audiovisual narrative is a writer degree zero. While it does not 
have any linguistic knowledge (in fact the system does not have any knowledge at all), 
the system follows logical rules in order to compose a series of phrases to which the 
viewer will attribute cause and effect relationships.
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Από το διαδραστικό έργο (αφήγηση) στο έργο (αφήγηση) ως «ζωντανό σύστημα»

Η «υποβάθµιση» του ρόλου του καλλιτέχνη χάριν της ενδυνάµωσης του θεατή και της 
εξασφάλισης διαλόγου ανάµεσα στο δηµιουργό, το θεατή και το αντικείµενο της τέχνης, 
αποτελεί χαρακτηριστικό της αλληλεπιδραστικής τέχνης, που δε νοείται χωρίς την ενεργή 
συµµετοχή και των τριών παραπάνω παραγόντων. Τα έργα διαδραστικής τέχνης, όπως 
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που προσφέρουν σηµεία επιλογής οδηγώντας σε ποικίλες 
πλοκές, είναι συνήθως κατασκευασµένα µε ρηχές περιστροφές γύρω από τη ραχοκοκα-
λιά της πλοκής. Γι’αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι ακόµη και µια ιστορία µε λιγότερα από 
δώδεκα σηµεία διακλάδωσης, όπου κάθε διακλάδωση οδηγεί µονάχα σε δύο επιλογές, 
θα απαιτούσε εκατοντάδες καταλήξεις. Ως εκ τούτου κάθε διακλαδωτή ιστορία αρκετά 
ενδιαφέρουσα που να συγκρατεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών θα ήταν εξαιρετικά 
πυκνή και σύνθετη στο γράψιµό της, αφού οι συγγραφείς θα έπρεπε να επεξεργάζονται 
κάθε διακλάδωση µε τις απολήξεις της ξεχωριστά.

Τα παιχνίδια, όπως και άλλες εκφράσεις διαδραστικής τέχνης περιορίζονται σε πολύ 
αυστηρή πλοκή γιατί δεν έχουν την ελαστικότητα χρήσης αφηρηµένων απεικονίσεων της 
δοµής της ιστορίας που θα τους επέτρεπε να κάνουν τη διάκριση µεταξύ µιας ιδιαίτερης 
περίστασης και µιας γενικής µορφής. Έτσι, το «δεύτερο επίπεδο» ενός παιχνιδιού πάλης 
πάντα αναφέρεται στην ίδια διάταξη και όχι σε ένα σύνολο κανόνων από το οποίο να µπο-
ρεί να κατασκευαστεί. Μια µορφολογική προσέγγιση (ένα γενικό «δεύτερο επίπεδο») θα 
απαιτούσε πιο φιλόδοξο προγραµµατισµό αλλά θα προσέφερε πολύ µεγαλύτερη ποικιλία 
στην πλοκή, δίνοντας στον συγγραφέα τη δυνατότητα να υπαγορεύει στο σύστηµα πώς 
να παράγει µεταβλητές χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί ο ίδιος µε κάθε εκδοχή ξεχω-
ριστά (Murray, 1997, σ.198). Θα χρειαζόταν µια προσαρµόσιµη αρχιτεκτονική παραγωγής 
ιστοριών µε διαφορετικές αποστολές που αφορούν στις δοµικές µονάδες από τις οποίες 
συντίθενται οι ιστορίες, προσφέροντας ένα διαφορετικό σύνολο απαντήσεων σε ερωτή-
σεις όπως «ποιές είναι οι κυρίαρχες αφηγηµατικές µονάδες;» και «ποια γνώση καθοδηγεί 
και περιορίζει το συνδυασµό τους;» Ο Mateas (2002: 183) επισηµαίνει ότι η διαδικασία 
παραγωγής ιστοριών προκαλεί γόνιµους προβληµατισµούς σχετικά µε την αρχιτεκτονική 
συστήµατος για την εκπλήρωση στόχων κατά την εξέλιξη της ιστορίας, συµπεριλαµβανο-
µένου του διαδραστικού δράµατος. 

Το σηµαντικότερο όργανο ικανό να παράγει σύνθετες αφηγηµατικές δοµές προσαρµό-
σιµες στις εκάστοτε συνθήκες παρουσίασης, το οποίο ακόµα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί, 
είναι ο εγκέφαλος. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Slate ο Steven Pinker (Johnson, 
2001, σ.118), συγγραφέας του How the Mind Works, είπε: «Το διαδίκτυο µοιάζει κατά κά-
ποιο τρόπο µε τον εγκέφαλο, αλλά µε σηµαντικούς τρόπους διαφοροποιείται από αυτόν. Ο 
εγκέφαλος δεν επιτρέπει στις πληροφορίες απλώς να αναπηδούν στο εσωτερικό του κρα-
νίου, αλλά είναι οργανωµένος ώστε να κάνει κάτι: να κινεί τους µυς έτσι ώστε ολόκληρο 
το σώµα να κινείται σύµφωνα µε τις επιταγές των συναισθηµάτων. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
στην ανατοµία του εγκεφάλου: δεν είναι ένα οµοιογενές δίκτυο, αλλά έχει συγκεκριµένη 
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οργάνωση κατά την οποία συναισθηµατικά δίκτυα αλληλοσυνδέονται µε µετωπικούς λο-
βούς (frontal lobes), οι οποίοι λαµβάνουν πληροφορία από αντιληπτικά συστήµατα και 
στέλνουν εντολές στο κινητήριο σύστηµα. Αυτή η κατευθυνόµενη από στόχους οργάνωση 
προκύπτει από µια σηµαντική ιδιότητα των υπό συζήτηση οργανισµών: τα κύτταρά τους 
βρίσκονται στην ίδια αναπαραγωγική λέµβο (reproductive boat) κι έτσι δεν έχουν «κίνη-
τρο» να δράσουν ενάντια στα συµφέροντα ολόκληρου του σώµατος. Αλλά το διαδίκτυο, 
που δεν είναι συνεκτικό αναπαραγόµενο σύστηµα, δεν έχει τέτοια οργάνωση». 

Τα ευφυή συστήµατα βασίζονται εξίσου στη δοµή, στην οργάνωση και στην διασυνδε-
σιµότητα, οδηγούµενα από τους νόµους της φυσικής επιλογής προς ιδιαίτερους τύπους 
δοµής. Μερικά συστήµατα, όπως το διαδίκτυο, είναι εξαιρετικά ικανά στη δηµιουργία 
συνδέσεων, αλλά αδύναµα στο ζήτηµα της δοµής. Ο Johnson (2001, σ.119) διαπιστώνει 
ότι η αυτο-οργάνωση, παρόλη την µεγάλη δύναµη και δηµιουργική ενέργεια που µπορεί 
να ελευθερώσει, πρέπει να καθοδηγείται προς συγκεκριµένους σχηµατισµούς/ µορφές 
για να εξελιχθεί σε κάτι σαν ευφυΐα.

Οι Sommerer και Mignonneau επικαλούνται τον Duchamp, που υποστήριξε κι εκµε-
ταλλεύτηκε την εµπλοκή του θεατή, αναφέρουν τον John Cage (Sommerer & Mignonneau 
1998, σ.149), που δίδασκε ότι «η συναίσθηση δεν πρόκειται για αντικείµενο αλλά για δι-
αδικασία», άρα «η τέχνη πρέπει να συνεπάγεται τα τυχαία και ακαθόριστα στοιχεία της 
φύσης και του πολιτισµού» και δηλώνουν «γοητευµένοι από τις ιδέες της δηµιουργίας 
µέσω της εξέλιξης, όχι ως επιστηµονική προσοµοίωση ή µίµηση της φύσης, αλλά ως 
εξερεύνηση της ίδιας της δηµιουργικής διαδικασίας» (Sommerer & Mignonneau, 1998, 
σ.152). Οι ριζοσπαστικές ιδέες που κλόνισαν τον κόσµο της τέχνης του 20ου αιώνα συ-
νοψίζονται και συνδυάζονται µε την επιστήµη και τις τεχνολογίες αιχµής, σε µια έκφραση 
τεχνολογικής τέχνης, τέχνης που κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών. Η αφηγηµατική 
της εξέλιξης διατυπώνεται µε οπτικοακουστικό τρόπο από τους καλλιτέχνες που επιχει-
ρούν να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες γραφής και ανάγνωσης της τεχνολογίας και της 
επιστήµης. Η εξέλιξη, µια ιδέα που έγινε η πιο ισχυρή οργάνωση αφήγησης της σύγχρο-
νης κουλτούρας, φαίνεται να ξεδιπλώνεται σε µια οθόνη (Whitelaw, 2004, σ. 5).

Ανάδυση

Σηµαντική έννοια της τεχνητής ζωής αποτελεί η διαδικασία γνωστή ως ανάδυση, µέσω 
της οποίας απλά συστατικά αλληλεπιδρούν για την παραγωγή σύνθετων, σαν ζωντανών 
(lifelike) αποτελεσµάτων. Με βάση τον ισχυρισµό ότι σύνθετες συµπεριφορές ενός ζώντα 
οργανισµού αναδύονται από τα µη ζώντα µέρη του, η τεχνητή ζωή επιχειρεί την αναδη-
µιουργία αυτής της διαδικασίας σε τεχνητά συστήµατα, ώστε το σύνολο απλών υπολογι-
στικών τµηµάτων να αλληλεπιδρά για την αυθόρµητη παραγωγή ζωντανο-ειδών δυναµι-
κών δοµών (Langton, 1989, σ. 2).

Η ανάδυση είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται ο κρίσιµος διαχωρισµός µεταξύ ζωής και 
µη ζωής. Σύµφωνα µε µια bottom-up προσέγγιση που διακρίνει την τεχνητή ζωή, οι σύν-
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θετες, ζωντανοειδείς συµπεριφορές δεν είναι απόλυτα ελεγχόµενες και καθορισµένες, 
αλλά γεννώνται αυτόµατα από διαδράσεις µικρής κλίµακας. Ανάδυση είναι ο όρος και η 
έννοια που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση αυτών των φαινοµένων.

Οργανισµοί όπως η πρωτογενής λάσπη (slime), οι γειτονιές µιας πόλης και τα δίκτυα 
του ανθρώπινου µυαλού µοιράζονται ορισµένα χαρακτηριστικά, δεδοµένου ότι όλα επι-
λύουν προβλήµατα βασιζόµενα σε µάζες σχετικά ανόητων στοιχείων και όχι σε µια µο-
ναδική, ευφυή «διοικητική διακλάδωση» (“executive branch”). Ως bottom-up και όχι top-
down συστήµατα αντλούν την εξυπνάδα τους από χαµηλά. Σε µια πιο τεχνική γλώσσα, 
είναι σύνθετα προσαρµόσιµα συστήµατα που επιδεικνύουν αναδυόµενη συµπεριφορά. 
Σε αυτά τα συστήµατα, οι παράγοντες (agents) που ανήκουν σε µια κλίµακα1 ξεκινούν 
να παράγουν συµπεριφορές που αντιστοιχούν σε µια κλίµακα παραπάνω: τα µυρµήγκια 
κατασκευάζουν αποικίες, οι πολεοδόµοι κατασκευάζουν γειτονίες, απλά προγράµµατα 
αναγνώρισης σχηµατισµών µαθαίνουν πώς να προτείνουν νέα βιβλία στις διαδικτυακές 
εµπορικές ιστοσελίδες. Η µετατόπιση από χαµηλού επιπέδου κανόνες σε υψηλού επιπέ-
δου λογική είναι αυτό που αποκαλείται ανάδυση (Johnson, 2001, σς.17 – 18).

Η ανάδυση αναφέρεται σε κάτι νέο ή αναπάντεχο, το κάτι παραπάνω που εντυπωσιά-
ζει στα συστήµατα τεχνητής ζωής, αφού ενώ είναι φτιαγµένα από κοινότοπα συστατικά, 
εκδηλώνουν σύνθετες, λεπτές και απρόβλεπτες συµπεριφορές. Συνοπτικά, φαίνεται να 
προσφέρουν περισσότερες ιδιότητες από το απλό άθροισµα των υπολογιστικών τµηµά-
των τους, εκδηλώνοντάς τις υπό τη µορφή µοτίβου ή χώρου, συγκεκριµένης συµπερι-
φοράς ή γενικότερης τάσης του συστήµατος. Όλα τα (καλλιτεχνικά) συστήµατα τεχνητής 
ζωής βασίζονται σε ένα καθορισµένο σύνολο υπολογιστικών κανόνων και διαδικασιών, 
περιορισµένου ενδιαφέροντος σε σύγκριση µε τα πλούσια, ποικίλα, σύνθετα, αναδυόµε-
να αποτελέσµατα που υποστηρίζουν. Οι επιπλέον ιδιότητες που προσφέρει η ανάδυση 
είναι κεντρικές στο ενδιαφέρον και τη γοητεία που ασκεί η τεχνητή ζωή.

Σύστημα Γενεσιουργής Αφήγησης

Ξεκινώντας από αποσπασµατικά τµήµατα συγκεκριµένου αφηγηµατικού είδους, της σαπου-
νόπερας, επιχειρήθηκε η σύνθεση νέας αφήγησης µέσω της χρήσης κανόνων Τεχνητής Ζωής. 

Ως βάση των ανεξάρτητων µεµονωµένων πλάνων χρησιµοποιήθηκε το σενάριο της 
Άντας Γκουρµπαλή και συγκεκριµένα τα πέντε πρώτα επεισόδια για την τρίτη περίοδο 
της καθηµερινής σειράς «Φιλοδοξίες», που προβαλλόταν στο Mega Channel από το 2003 
έως το 2006, µε κατάλληλη προσαρµογή των προσώπων στα τέσσερα πρόσωπα στα 
οποία γίνεται αναφορά στο σύστηµα (Νιόβη, Άγης, Ρίτα και Φρίξος).

Στόχος του συστήµατος γενεσιουργής οπτικοακουστικής αφήγησης ήταν ο πειραµατι-
σµός και η παρατήρηση της συµπεριφοράς του ίδιου του συστήµατος στη διαχείριση των εν 
λόγω οπτικοακουστικών µονάδων. Κατά την επεξεργασία του αρχικού σεναρίου περιορί-
στηκαν τα πρόσωπα σε τέσσερα, γεγονός που είχε σαν συνέπεια την «αποδιοργάνωση» ή 
«καταστροφή» (αν όχι αποδόµηση) της ιστορίας, αφού η µεταβολή των υποκειµένων παρα-
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µόρφωνε κάθε πρόταση αναφορικότητας (σύνδεση βασιζόµενη σε αναφορικότητα). Οι δι-
άλογοι µεταξύ πολλών προσώπων µετατράπηκαν σε ανεξάρτητες προτάσεις αρθρωµένες 
από δύο πρόσωπα, τη Νιόβη και τον Άγη, όπου το καθένα από αυτά µπορεί να αναφέρεται 
στον εαυτό του, στον/η άλλο/η ή σε δύο άλλα πρόσωπα, τη Ρίτα και το Φρίξο και στους 
µεταξύ τους συνδυασµούς. Η αρχική ροή του κειµένου είχε οριστικά χαθεί.

Στη συνέχεια γυρίστηκαν οι διάλογοι µε τη Γιασεµή Κηλαηδόνη στο ρόλο της Νιόβης 
και τον Γιώργο Χρυσοστόµου στο ρόλο του Φρίξου. Οι ηθοποιοί έκαναν ανάγνωση των 
φράσεών τους, επειδή ο συνολικός αριθµός φράσεων ήταν πολύ µεγάλος (συνολικά 
απαγγέλθηκαν 707), που η καθεµιά καταγράφηκε από δυο κάµερες, σε κοντινό και πολύ 
κοντινό πλάνο).

 

Το σύστηµα γενεσιουργής αφήγησης σχεδιάστηκε από εµένα και υλοποιήθηκε από 
τον κύριο Βασίλη Τσιότρα που έγραψε ολόκληρο τον κώδικα σε γλώσσα προγραµµα-
τισµού C++. Στο στάδιο τόσο του σχεδιασµού όσο της υλοποίησης, ακολουθήθηκαν οι 
οδηγίες και οι ενδείξεις του κυρίου Παναγιώτη Σταµατόπουλου. 

 Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης δηµοσίευσης, θα γίνουν ορισµένες παραδοχές, 
ώστε µε συγκεκριµένους όρους να ονοµάζονται συγκεκριµένες έννοιες. Ορίζεται η χρή-
ση της λέξης έργο για την ονοµασία του οπτικοακουστικού αποτελέσµατος του συστή-
µατος γενεσιουργής αφήγησης που έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί στο πλαίσιο της  
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Εικόνα 1. Καταγραφή κάθε ηθοποιού 
από 2 κάµερες.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
έρευνάς µας. Στοιχείο θα αποκαλείται η µεµονωµένη και αποσπασµατική οπτικοακουστι-
κή αφήγηση, που βρίσκεται στη βάση δεδοµένων σε δυναµική αναµονή και συνδυαζόµε-
νη µε άλλα στοιχεία δίνει το έργο. Άρα:

Στοιχείο2 = µοναδιαία, µεµονωµένη και αποσπασµατική οπτικοακουστική αφήγηση. 
Έργο3 = ακολουθία στοιχείων που έχει πραγµατοποιηθεί από το σύστηµα γενεσιουρ-

γής αφήγησης και βασίζεται στην ενεργοποίηση του γενετικού αλγόριθµου.
Αξίζει να σηµειωθεί η αναφορά του Martin (Bremond κ.ά., 1991, σ.40) ότι «οι λει-

τουργίες συγκεντρώνονται µαζί σε ακολουθίες που τους επιτρέπουν να σχηµατίσουν ευ-
ρύτερες µονάδες και η αφήγηση ως ολότητα µπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα µοναδικό 
syuzhet ή δράση (στη λογική του Barthes) µέρη της οποίας αποτελούν οι χαρακτήρες και 
οι ακολουθίες». Τονίζεται ότι εκείνο που παράγει το σύστηµά µας δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά ακολουθίες, οι οποίες παρουσιάζονται ως ενιαία δράση. 

Ανάγνωση των αποτελεσμάτων του συστήματος

Αφετηρία της συστημικής θεωρητικής σκέψης που συνάγεται από τις φυσικές επιστήµες, 
αποτελεί η αντίληψη ότι σε τελευταία ανάλυση όλα µπορούν να θεωρηθούν και να αναλυ-
θούν ως σύστηµα δηλαδή από τη σκοπιά της εσωτερικής του οργάνωσης και της σχέσης 
του προς το περιβάλλον. Μεµονωµένα φαινόµενα και µεµονωµένες σχέσεις ερευνώνται 
σε συνάρτηση µε τις λειτουργίες τους για το όλον. Το όλον πρέπει να θεωρηθεί ως το 
άθροισµα τµηµάτων που βρίσκονται σε σχέση. Το όλον χαρακτηρίζεται και καθορίζεται 
από δοµές (φύση του συστήµατος) και λειτουργίες (παροχές που υπηρετούν τη διατήρη-
ση και ισορροπητική κατάσταση του συστήµατος) (Koszyk & Pruys, 1981, σ.129). Για το 
σύστηµα γενεσιουργής αφήγησης, το όλον είναι το εκάστοτε έργο.

Ο Bordwell (1989, σ.129) αναφέρει ότι στην ερµηνεία του κινηµατογραφικού έργου, το 
σηµαίνον του κάθε επιµέρους τµήµατος αντιστοιχεί σε πολλά σηµαινόµενα. Το ίδιο ισχύει 
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Εικόνα 2. Κοντινά και πολύ κοντινά 
πλάνα των ηθοποιών. 



και για τα έργα του συστήµατος γενεσιουργής αφήγησης, για την ανάγνωση των οποίων 
ακολουθούνται οι ίδιες συµβάσεις µε τα κινηµατογραφικά έργα. Όπως γράφει ο Jean Collet 
(1976, σ.159), η ιδιαιτερότητα του κινηµατογράφου ως γλώσσας έγκειται στο γεγονός ότι 
σχηµατίζεται από τη διαδοχή στοιχείων. Από τα παραπάνω προκύπτει επαγωγικά ότι η ιδι-
αιτερότητα των έργων του συστήµατος γενεσιουργής αφήγησης έγκειται στο γεγονός ότι 
σχηµατίζονται από τη διαδοχή στοιχείων, των οποίων το σηµαίνον αντιστοιχεί σε πολλά 
σηµαινόµενα.

Επειδή τα στοιχεία του έργου είναι αποσπασµατικές καταγραφές µιας πραγµατικότη-
τας ιδωµένης από ιδιαίτερη οπτική γωνία, η σύνθεση και ανασύνθεσή τους σχηµατίζει 
διαφορετικές εκδοχές µιας πραγµατικότητας που µπορεί να υπήρξε κάποτε ή ποτέ. Το 
σηµαινόµενο κάθε πλάνου µεταφράζεται σε διαφορετικό σηµαίνον, ανάλογα µε το πλά-
νο που προηγείται και µε εκείνο που ακολουθεί. Η κινούµενη φωτογραφική εικόνα ενι-
σχύει την «εντύπωση της πραγµατικότητας» που στον κινηµατογράφο είναι πολύ σηµα-
ντική. Διαφορετικοί σκηνοθέτες και θεωρητικοί έχουν χρησιµοποιήσει την «εντύπωση 
της πραγµατικότητας» µε διαφορετικούς τρόπους. Ο Collet (1976, σ.125) αναφέρει τον 
Panofsky που βρίσκεται µεταξύ εκείνων στους οποίους αποδίδεται η βάση της φιλµι-
κής σκέψης, τον André Bazin που δηµιούργησε την «αισθητική της πραγµατικότητας» 
πάνω στη συγκεκριµένη ιδιότητα του κινηµατογράφου και τον Metz, που η σηµειολογική 
του έρευνα το 1965 ορίζεται σε σχέση µ’αυτή την έννοια, η οποία ξανασυναντάται στο 
επίκεντρο του κριτικού ρεύµατος του περιοδικού Cinétique από το 1969 ως το 1971, 
γύρω από το «σινεµά της αποδόµησης», του οποίου ο βασικός άξονας στηρίζεται στην 
αποδόµηση αυτής της «εντύπωσης». Σύµφωνα µε την Μπρεχτική θεωρία του ρεαλισµού 
«Ο ρεαλισµός, δεν είναι το πώς είναι τα αληθινά πράγµατα, αλλά το πώς αληθινά είναι τα 
πράγµατα» (Collet, 1976, σ.128).

Δεν πιστεύουµε πια σε µια µοναδική πραγµατικότητα, µια µοναδική ολοκληρωτική 
όψη του κόσµου, ούτε στην αξιοπιστία ενός µοναδικού τρόπου αντίληψης. Εντούτοις δι-
ατηρούµε την κεντρική ανθρώπινη επιθυµία του ορισµού της πραγµατικότητας σε έναν 
καµβά, της έκφρασης όσων έχουµε δει µε ολοκληρωµένο και εύµορφο τρόπο. Κατά την 
Murray (1997, σ.161) η απάντηση βρίσκεται στον καλειδοσκοπικό καµβά που µπορεί να 
συλλάβει τον κόσµο από πολλές οπτικές γωνίες, σύνθετες και ενδεχοµένως ακατάλη-
πτες αλλά µε ειρµό και η οποία προσφέρεται από τον Η/Υ. 

Η ουσιαστικότερη διαφορά ανάµεσα στο έργο που παράγεται από το σύστηµα γενε-
σιουργής αφήγησης και στο έργο του ανθρώπου- δηµιουργού, παρόλο που και τα δύο 
χρησιµοποιούν τη γλώσσα της κινηµατογραφικής αφήγησης, είναι ότι το µεν πρώτο απο-
τελεί µια εκδοχή ανάµεσα σε πολλές που µπορούν να δηµιουργηθούν βάσει του ίδιου 
µηχανισµού και υπό τους ίδιους κανόνες, το δε δεύτερο γίνεται αποδεκτό ως µοναδικό.

Η συγγραφή µιας πολύµορφης ιστορίας, του κατά Murray (1997, σ.208) κυβερνοδρά-
µατος, που η διατύπωσή της γίνεται µε το στυλ που έχει προσδιοριστεί από τον συγγρα-
φέα και αποδίδεται από τον Η/Υ, είναι εξαιρετικά σύνθετη και βασίζεται στα εργαλεία που 
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προσφέρουν τα υπολογιστικά συστήµατα. Ο ρόλος του δηµιουργού προσεγγίζει αυτόν του 
συνθέτη συµφωνικής ορχήστρας όντας κατά µεγάλο µέρος οργανωτικός. Ένας ιδεατός 
τρόπος να δοθεί στον συγγραφέα-συνθέτη ο έλεγχος των αφηρηµένων αλλά ιδιαίτερων 
συνθετικών στοιχείων είναι η χρήση των κατά Minsky αλληλοσυνδεόµενων «πλαισίων» 
(«frames») (Minsky, 1986). Ο Marvin Minsky, πρωτοπόρος της τεχνητής νοηµοσύνης και 
αφοσιωµένος στην αναπαράσταση της ανθρώπινης αντίληψης από υπολογιστικές δοµές, 
περιγράφει το πλαίσιο ως ισχυρό εννοιολογικό σχήµα της ψηφιακής αναπαράστασης ποι-
οτικής πληροφορίας. Οραµατίζεται την ανθρώπινη µνήµη σαν ένα σύνολο πλαισίων, κα-
θένα από τα οποία έχει «εσοχές» και «εξοχές», όπως τα πολύπλευρα τουβλάκια ποικίλων 
σχηµάτων και χρωµάτων µε συνδέσεις σαν των Lego.

Ένα συγγραφικό σύστηµα βασισµένο στη λογική των πλαισίων θα επέτρεπε στον συγ-
γραφέα να καταχωρήσει ένα στοιχείο µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να 
καταγράψει τις ακολουθίες των συνδέσεών του µε άλλα στοιχεία. Ο συγγραφέας θα επε-
σήµαινε στο σύστηµα τις περισσότερο επιτυχηµένες συνδέσεις και θα εφηύρε νέες, που 
θα εφαρµόζονταν από τον Η/Υ. Δεδοµένης της υπολογιστικής του ισχύος, το σύστηµα 
θα ήταν ικανό να παράγει και να διαχειριστεί περισσότερες µεταβλητές από αυτές που 
θα µπορούσε να αναγνώσει ο συγγραφέας σε ολόκληρη τη ζωή του, λειτουργώντας ως 
προέκταση της µνήµης και της φωνής του (Murray, 1997, σ. 212).

Η Murray (1997, σ.244) διαπιστώνει ότι «Μένει να αποδειχθεί το κατά πόσον µπορεί 
να συλληφθεί η «µη υπολογισιµότητα της ζωής» µε την συναισθηµατική ανάλυση4 του 
Η/Υ. Στο µεταξύ, οι πιο ευχάριστα απρόβλεπτοι διαδραστικοί χαρακτήρες µπορεί να είναι 
εκείνοι που έχουν δηµιουργηθεί µε όσο το δυνατόν λιγότερο προγραµµατισµό».

Στο σύστηµα γενεσιουργής αφήγησης, το περιεχόµενο του λόγου των χαρακτήρων επι-
κοινωνείται µέσω της χρήσης παραδοσιακών δραµατουργικών υλικών- ηθοποιούς, σενά-
ριο, βιντεοσκόπηση. Οι αναδυόµενες συµπεριφορές δεν είναι δυνατό να προκύψουν στο 
εσωτερικό ενός συγκεκριµένου πλάνου, αλλά το συνολικό έργο µπορεί να εκπλήξει τον 
θεατή από την εξέλιξη της συµπεριφοράς των ηρώων. Ο χαρακτήρας αναδύεται στα µάτια 
του θεατή αποκαλύπτοντάς του απρόσµενες πτυχές της ζωής και της συµπεριφοράς του.

Εάν ένα τµήµα του διαλόγου ήταν σε µορφή κειµένου (µε την εµφάνιση τίτλων στην 
οθόνη αντί για προηχογραφηµένο ήχο) και προσαρµοζόταν στην εικόνα κατά τη διάρκεια 
της προβολής, οι χαρακτήρες θα είχαν ακόµη µεγαλύτερο περιθώριο εµφάνισης αναδυ-
όµενων συµπεριφορών, αφού θα πολλαπλασιάζονταν οι συνδυασµοί εικόνας – λόγου.

Ο σχηµατισµός πολλαπλών ιστοριών που µοιάζουν διαφορετικές, αλλά προκύπτουν 
από τους ίδιους θεµελιώδεις κανόνες, εντάσσεται σε ένα αφηγηµατικό φάσµα του οποίου 
οι δυνατότητες εξαντλούνται µόνο στο σηµείο κορεσµού του χρήστη. Σχετικά µε το αναπά-
ντεχο του αποτελέσµατος που προκύπτει σε δεδοµένες συνθήκες, ο Bergson (Couchot & 
Hillaire, 2003, σ213) λέει ότι «Ο ζωγράφος στέκει µπρος στον καµβά του, τα χρώµατα στην 
παλέτα, το µοντέλο ποζάρει. Βλέπουµε όλα αυτά, γνωρίζουµε και τη µανιέρα του ζωγρά-
φου: µπορούµε να προβλέψουµε τι θα εµφανιστεί στον πίνακα; Διαθέτουµε τα δεδοµένα 
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του προβλήµατος. Γνωρίζουµε αόριστα πώς θα λυθεί, γιατί το πορτρέτο θα µοιάζει σίγουρα 
στο µοντέλο και στον καλλιτέχνη. Αλλά η ακριβής λύση εµπεριέχει αυτό το αµελητέο απρό-
βλεπτο τίποτα που είναι τα πάντα για το έργο τέχνης. Κι αυτό το τίποτα παίρνει χρόνο.»

Η υπολογιστική ισχύς των Η/Υ ελαχιστοποιεί τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται ο 
Bergson. Όταν τα δεδοµένα του προβλήµατος είναι γνωστά και οι συνθετικοί κανόνες 
διατυπωµένοι, τα αναδυόµενα αποτελέσµατα ξεπροβάλλουν σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα. Εντούτοις, µια οπτικοακουστική αφήγηση δηµιουργηµένη µε τέτοιο τρόπο µπορεί να 
θεωρηθεί ανοιχτή, αφού δεν φιλοδοξεί να είναι η µοναδική, αλλά η βέλτιστη υπό συγκε-
κριµένες συγκυρίες, δεδοµένου ότι µια επόµενη απόπειρα σχηµατισµού αφήγησης από 
το ίδιο σύστηµα και µε τις ίδιες παραµέτρους, θα καταλήξει σε διαφορετικό έργο. 

Ο Pierre Lévy (1987΄, σ.50) ισχυρίζεται πως αν το «ανοιχτό» έργο παραµένει «προ-
σκολληµένο στο ερµηνευτικό µοντέλο», οι ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγουν ένα νέο πεδίο 
σε «καινούργιες µορφές τέχνης», «αγνοώντας το διαχωρισµό ανάµεσα στην εκποµπή και 
τη λήψη, τη σύνθεση και την ερµηνεία».

Πείραμα

Η αξιολόγηση του συστήµατος γενεσιουργής οπτικοακουστικής αφήγησης βασίζεται αµι-
γώς στην ανάγνωση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων του από τους ανθρώπους θεατές, 
ανταπαντώντας στην παρατήρηση του Mateas (2002, σ. 131) ότι «η ερµηνεία συχνά πα-
ραµερίζεται στο παρασκήνιο της πρακτικής της Τεχνητής Ζωής, παρόλο που είναι κα-
θοριστική για τον ορισµό ενός ζωντανού συστήµατος, λόγω της προσαρµοστικότητας 
που την χαρακτηρίζει». Δεδοµένου ότι η ύπαρξη µορφολογικών µεθόδων ερµηνείας δεν 
ολοκληρώνεται από «συµβολικές» τεχνικές όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθµοι που χρη-
σιµοποιούν ψηφιακά γονίδια κατά τον προγραµµατισµό, κρίνεται απαραίτητη η ερµηνεία 
του εξωτερικού παρατηρητή, ο οποίος θα αποκωδικοποιήσει τις εξαγόµενες σχέσεις που 
προβάλλονται από το σύστηµα, αφού επιλέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ κριτήρια ευ-
ρωστίας των δοµικών στοιχείων. Οι ιστορίες που διηγείται ο παρατηρητής και απορρέουν 
από την ερµηνεία του προϊόντος του συστήµατος γενεσιουργής αφήγησης, θεωρούνται 
ουσιαστικές για τις µελλοντικές µετατροπές και βελτιώσεις του συστήµατος και για τη 
συλλογή των τεχνικών µέσων που θα οδηγήσουν σε αυτήν.

Υποσημειώσεις
1.  Η κλίµακα χρησιµοποιείται εδώ µε την έννοια της αξιολογικής κατάταξης οντοτήτων σε συνεχή 

σειρά µεγέθους και πληθυσµού.
2.  Χρησιµοποιείται ο όρος στοιχείο γιατί οι µεµονωµένες αφηγήσεις αποτελούν τα στοιχεία της βάσης 

δεδοµένων το συστήµατος, αλλά και τα συνθετικά στοιχεία του έργου. 
3.  Ο όρος αναφέρεται κυρίως στο κινηµατογραφικό ή στο τηλεοπτικό έργο και όχι στο καλλιτεχνικό 

έργο γενικά. Προτιµήθηκε ο όρος έργο από την ταινία. 
4.  Η έκφραση «συναισθηµατική ανάλυση» αναφέρεται στη συναισθηµατική κατάσταση που προκαλεί 

στον άνθρωπο – θεατή η ανάγνωση µιας αφήγησης συντεθειµένης από τον Η/Υ.
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Abstract
This work investigates some advertisements of Viagra. Based on French Semiotics, 
the aim of this article is to explain how images are constructed into unusual and hi-
larious meanings. Sometimes the images are built in a very subtle way, almost hiding 
the fact that it is an advertising message to sell a penile erection stimulating drug. 
Other times the content of the message is quite clear and objective. Either way, what 
can be seen in these advertisements is a disruption in the way society treats male 
sexual impotence: what was in the private sphere became public, and new patterns 
of sexual behavior are suggested. The discursive configuration of the images create a 
simulacrum in which sex is seen as something natural, thus denying the social con-
straints that define the patterns of sexual practice.
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Presentation

Little blue pills that promise a long night of pleasure: that is the promise of Viagra. This 
medicine has become the biggest success story in the pharmaceutical industry. The 
drug was approved for use against erectile dysfunction in March 27, 1998 and brought 
hope to more than 100 million men worldwide. Male impotence has a devastating im-
pact on quality of life of men and women. For this reason, Viagra quickly turned into a 
market, cultural, medical and economic phenomenon.

During its launch period, Viagra was the focus of media and social networks attention 
for a long time. The advertisements were widely disseminated and showed a great social 
transformation in the lives of the drug users. In this work, we will analyze one of these ad-
vertisements for Viagra. It is a visual text that was mainly linked to printed media. Here is 
the image:

This is the image which will be investigated in depth. Other images will be used only 
to illustrate one point or another. The theoretical basis that will support the analysis 
will be French Semiotics. At the end, there will be a brief discussion of the relevance of 
Giddens’ (1990) and Bauman’s (2000) sociological work.

Analysis of the Corpus

The moment you look at this image for the first time, its meanings are not clear. The 
relation between the signs is not obvious. The guiding principle of the reading process 
is not clear at this moment. It is not clear, for example, the relationship between the 
couple and the presence of the horse, the rabbits, the tree and the blue spheres. This 
demands from the analyst a closer and more careful look. Thus, one must establish 
certain “visual identities”. Floch (2000, p. 27) explains that this is a cognitive process that 
depends on an active relationship between the enunciator and enunciatee:

Considering this concept of the recognition [reconnaissance] of identity, we 
might ask whether, by the same token, the production of an identity - and not 
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Figure 1. http://farm2.static.
flickr.com/1412/1437356413_
d4b42ce6f0_o.jpg. 



just its recognition - also corresponds to a similar operation. Indeed, if we accept 
that recognition is a cognitive act, the subject of which is a passive receptor [re-
cepteur] — or better a reader/receiver [enonciataire] because what is received 
has the character of an enunciation or statement [enonce] - it seems legitimate 
to suggest that the construction of an identity is also a cognitive operation; and, 
in this case, its subject will be an active speaker/sender [enonciateur].

Once this cognitive process is established, it will then be possible to establish from 
the analysis of the text certain thematic isotopic connectors (Greimas & Courtés, 1979, 
pp. 245-246). One of these connectors is in the expression “powered by Pfizer.” As we 
know Pfizer is a drug laboratory, it becomes evident that the image is a press release 
with the purpose of selling a specific medication. In this way, the enunciatee begins to 
establish new semic association in the text.

Thereby, the blue color of the laboratory logo is associated to the blue of the spheres. 
New cognitive relations are elaborated and give rise to a new meaning: the blue spheres 
represent the Viagra medicine. The perception of this meaning is crucial for the explana-
tion of the meanings of the text, for it defines a large number of other textual meanings, 
as shall be shown later on in this paper. The perception of this particular meaning acts 
as a semantic isotopy, which, as explained Greimas and Courtés (1979, pp. 245-246), 
“makes possible the uniform reading of the discourse, as it results from the partial read-
ings of the statements that constitute it , and dissolution of its ambiguities which are 
guided by the pursuit of a single reading.” 

In this way, it becomes possible to perceive a number of other themes underlying the 
figures of the text. These themes arise from the previously established relationship with 
Viagra. This connection with Viagra acts as an isotopy connector to the extent that the 
other meanings of the text are mediated by the connexion to Viagra. So, the reading of 
this text is skewed by the issue of sexuality and virility. The representation of Viagra in 
this text “makes possible the uniform reading of the discourse” and guides the analysis 
of the text for the “search for a single reading,” as explained Greimas and Courtés above.

In this sense, the presence of the horse indicates virility, while the rabbits suggest 
fertility. All these meanings, again, are associated with Viagra. Furthermore, it is nec-
essary to point out that the figures of the horse and the rabbits associated with virility 
and fertility respectively only create these senses, because these figures and the text are 
inserted in a given social reality, in a specific socio and historical context. As can be per-
ceived, the semiotic analysis does comprise the historical and cultural realities. Howev-
er, the historicity is not something external to the text, but it integrates the immanence 
of the meaning of the text. In that regard, Fiorin (2011, p 33) states:

Semiotics, despite what many affirm, never repudiated the historicity of mean-
ing. It refused, however, to be considered valid a linguistic analysis attached 
to a historical analysis from the time of the text production, each of them 
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made within a different methodological principle. In contrast, when proposing 
the incorporation of History, under the primacy of the form, it intended, on 
the one hand, to establish a minimum of epistemological consistency in the 
analysis of meaning, on the other, to see History as internal and inherent to 
meaning. History is not external to meaning; it is historic because it is consti-
tuted in a dialectical process. 

The association of the text with historicity is also marked by the white color of the 
man´s and the woman´s clothes, which alludes to peace, purity and tranquility. It 
should be emphasized that in another historical and cultural contexts, the white color 
suggests very different senses.

From the man´s and the woman´s body positions, one can infer the complicity be-
tween them, the sensuality and sexual involvement. It is also noteworthy the active 
position that the woman plays in this process. This is quite evident by her slightly raised 
leg, by her hand involving the man’s neck and by the neckline of her dress. Moreover, it 
is she who holds the blue sphere or, in other words, the Viagra on hand and delivers it to 
the man. This reinforces the involvement and complicity of the couple and destroys the 
idea that male sexual impotence is a problem and must be solved by him.

Furthermore, it must be emphasized that she holds the blue sphere, and he holds her 
hand. Also noteworthy is the fact that their looks do not intersect. This description leads to the 
idea of having subtlety and delicacy in the action. Another meaning turns up: the blue sphere 
is precious and desired by both. However, this delivery is done very discreetly, in a veiled way.

This scene of the woman delivering the blue sphere to the man occurs next to a tree. 
There are other blue spheres on the ground near the tree. This suggests that the blue 
spheres are fruits from the tree. So the scene suggests that the woman gives the man 
the fruit of the tree. By the description of this scenario, it is possible to perceive new dis-
course arrangements, which are essential to the explanation of the textual meanings: 
the intertextuality. From the composition of the scenario, you can see the analogy with 
the biblical passage in Genesis, chapter 3, verse 6 (The Lockman Foundation, 1995): 
“When the woman saw the tree was good que for food, and it was que a delight to the 
eyes, and the tree was desirable que to make one wise, she took from its fruit and ate, 
and she gave to her husband Also with her, and he ate.”

In the process of construction of intertextuality, there are elements that guarantee the 
continuity of the meanings of the biblical text and, at the same time, there are elements 
that show their rupture, as will be shown in sequence. Thus, the man from the image 
represents Biblical Adam, the woman represents Eve and the scenery, the garden of Eden.

If, on one hand, the enunciator makes reference to the biblical text, at the same time, a 
rupture in the basic signification occurs, since the fruit of the tree in the picture is not forbid-
den, eating it is not a transgression or subversion. On the contrary, given to the resemanti-
zation operationalized by the intertextuality process, eating the fruit has a euphoric value, 
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is seen as positivity. In this sense, the tree, whose fruit was forbidden in the biblical text, 
shall now be seen as the “tree of life”, for it is associated with virility, fertility, sensuality, etc.

However, there are traits that ensure the continuity of the meanings in relation to the 
biblical text: the woman who takes the fruit and offers it to the man. This demonstrates, 
as it was previously noted, the affective involvement and the complicity of the couple, 
besides showing that women assume an active role in the fight against male sexual 
impotence. Even the phrase “powered by Pfizer,” which at first only means the manu-
facturer of the drug, now takes on other connotations. It is important to notice that the 
expression “powered by” also contains semes that insinuate that the man who takes 
Viagra is potentialized in his capabilities.

The image shows a scenario in which man is integrated with nature and lives in 
harmony with it. The bare footedness, the presence of animals around, the tree and, the 
fruits are all examples of figurative elements which illustrate these themes. Taking the 
text as a whole of sense, it proposes the naturalization of the use of Viagra and there-
fore the naturalization of sexual activity. It is important to highlight the fact that the man 
shown in the picture is a young man and not an advanced aged man. Thus, the picture 
proposes the use of Viagra not only for the man who is losing his virility because of ag-
ing, but for all of those who, for some reason, are with erection problems. The tenuous 
light coming from the horizon and the shadows suggest the dawn or the dusk. Anyway, 
the scenario creates a discursive illusion of a fresh start, a new era, a new lifestyle.

This picture is just one of the advertisements for Viagra launched by Pfizer. There are 
many others with distinct figurative configurations. However, there is always the recurrence 
of the virility theme. Some advertisements are not as subtle as the one analyzed so far. There 
are others in which the appealing to masculinity is much more declared, as shown below:

In one case or another, Viagra acts as a “pivot” which triggers this new social be-
havior. It is noteworthy that in figure three, the one with the chess pieces, the verbal 
text is quite significant:. “Now you can check your mate.” It is particularly important to 
this approach the temporal adverb “now”. This lexeme needs a time reference, which 
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Figure 3. https://www.google.com.br/search?q=viagra+print+ads&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Xpy5UqvzEMzMsQSUu4G4CA&sqi=2&ved=0C
AcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=917.

Figure 2. http://doisdedosdeprosa.files.wordpress.com/2007/02/
viagra11.jpg.



is exophoric. Thus, it is necessary to understand the adverb “now” as “now that Viagra 
is available.” Analyzing the statement as a whole, the linguistic construction must be 
comprehended like this: “Now that Viagra is available you can check your mate.” As 
mentioned above, Viagra functions as a trigger element of social behavior. The same 
proposition can be observed in other advertisements, such as the following:
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Figure 4, 5. http://www.
creativecriminals.com/images/
viagraseetheworld1.jpg, 
http://www.creativecriminals.com/
images/viagraseetheworld5.jpg.

Figure 6. https://www.google.com.
br/search?q=viagra+ads&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ppK5U
tDAMOO-sQSsq4CACQ&sqi=2&ved=
0CDEQsAQ&biw=1920&bih=917.

Figure 7. https://www.google.com.
br/search?q=viagra+superman&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=Hpm5UvnNKITqkQfE6oGoCQ&ved=
0CC4QsAQ&biw=1920&bih=917.



In the images four and five, sex ceases to be confined to the bedroom and takes on 
new practices. This idea is confirmed by the linguistic expression “see the world dif-
ferently”. In image six, the traditional merges into the new. In image seven, the man 
changes his actantial role and assumes a superhero identity in terms of sex or becomes 
an artist who insinuates himself on stage to a woman. In any way, the new social forms 
and the new lifestyle offered by Viagra become quite clear.

Fragments of Modernity

In other times, male sexual impotence was a forbidden subject. There was no freedom 
to speak openly about it. It was seen as taboo. The fact is that male sexual impotence 
creates embarrassment and sexual and social constraints. The social image the subject 
projects of himself, or thinks he projects from himself, is maculated. That is to say the 
subject of the action may be sanctioned negatively by his social group. The other arises 
as the sanctioner subject.

However, it should be clarified that there may be an actantial syncretism in which the 
subject of the action also plays the role of the sanctioner subject. In this case, the pro-
cess is reflexive. The very subject of the action demands from him a better performance. 
In both cases, the situation creates tensive passions in the subject of the action, such as 
shame, anxiety, frustration etc.

When the Viagra advertisements are analyzed, the situation is quite different. In some 
cases, the images are built in a very subtle way, almost leaving in secret the fact that 
it is an advertising message that aims to sell a drug that stimulates penile erection. In 
other cases, the content of the message is quite clear and objective. In both cases, what 
can be seen in these advertisements is a disruption in the way society treats male sex-
ual impotence: what was in the private sphere became public. New patterns of sexual 
behavior are suggested. The construction of the image conveyed by the advertisement 
takes on a crucial rhetorical value, since it is responsible to persuade the enunciatee 
to assume a new sexual lifestyle. Therefore, the discursive configuration of the image 
creates a simulacrum in which sex is seen as something natural, which denies thus the 
social constraints that define the patterns of sexual practice. These advertisements, as 
Bauman (2000) pointed, show the forms of social disruption and, at the same time, 
allude to a new lifestyle.

Giddens (1990, p 38) defends the concept of “reflexivity” to explain the changes in 
social patterns that characterize modern society. According to him, the reflexivity of 
modern social life consists in the fact that social practices are constantly examined and 
reformed in the light of incoming information about those very practices, thus constitu-
tively altering their character”. Also according to Giddens (1990, pp. 38-39), this trend of 
changing social patterns is present in all cultures. However, it is in the era of Modernity 
that these changes are dramatically accentuated and affect all aspects of society:
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In all cultures, social practices are routinely altered in the light of ongoing dis-
coveries which feed into them. But only in the era of modernity is the revision 
of convention radicalised to apply [in principle] to all aspects of human life, 
including technological intervention into the material world.

If in other times male sexual impotence was a forbidden subject, if there was no 
freedom to openly talk about it, the situation changed dramatically. These advertise-
ments are small samples of how Modern society treats the subject nowadays. The fact 
is that Viagra is a modal object which establishes the subject of the action and poten-
tializes the subject to carry out his performance. Thus, the constraints and the social 
and sexual restrictions disappear. Tense passions give way to relaxation passions. As a 
result, the social image of the subject is restored.
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Abstract
The article discusses the creation of the imagery about the ideal house around the 
year 2000 in Greece as it was promoted mainly by the visual message of advertise-
ments for building materials in two technical magazines. The two-fold analysis is 
based on the questioning of a) the construction stage and building work the advertised 
products are used to and b) the processes used for the construction of the representa-
tional meaning in advertisements. The authors claim that the gradual augmentation 
and eventually prevalence of symbolic processes based on metaphor in the adver-
tisements of the above mentioned period reflect social processes and cultural values 
concerning the critical issue of building and housing.
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Introduction 

The article is part of a broader research on the construction of visual meaning in print 
ads for building materials conducted by the Architecture Department of Democritus 
University of Thrace (2012-2103). Raw data came out of a research entitled ‘A decade of 
print advertisement in building magazines (‘Bulletin’ of the Technical Chamber of Greece’ 
and ‘Building’ from 1996 to 2004)’ in the frame of the course ‘Lecture - Introduction to 
Architectural Research’ conducted under the supervision of the authors. 

The present article focuses on the categories of products that were advertised in the 
two magazines during a period of almost ten years, four years before and after 2000, 
and the visual processes that were used for the construction of the representational 
meaning in the ads, in order to discern the image of contemporary residential building 
that is being implied by the advertisements. Kress & van Leeuwen’s ‘Grammar of visual 
design’ (2006) was used for the analysis of the visual message of the advertisements. 

The beginning of the new millennium (2000) was chosen in order to discern the 
trends of the advertising market around two major milestones for Greece, the integra-
tion of Greece to the Euro Unitarian Zone and the undertaking of the Olympic Games 
from Greece. At the same time, the announcement of a Value Added Tax on buildings in 
the following years, along with a package of economic measures that provided liquidity 
to the housing market provoked an inflation of the construction of new buildings. 

The theoretical and ideological background of the present article relies on Gillian Dyer’s 
perspective that advertising, apart from being a means for promoting and increasing the 
demand for the consumption of goods and services, at the same time ‘tries to manipulate 
people into buying a way of life as well as goods’ (2009[1982], p.4). Advertising keeps the 
atmosphere ‘suitably consumptive’, as J.K. Galbraith states (Galbraith, 1970). 

A quick overview of the development of advertising

The following brief overview discusses the development of advertising from ‘conven-
tional recommendation to contemporary examples of persuasion and propaganda’ 
(Dyer, 2009 [1982], p.12). 

Print advertising actually appeared in the 17th century in Britain and was associat-
ed with the circulation of the newspapers, which apart from information about foreign 
news, shipping timetables, etc., also contained announcements from merchants and 
booksellers, like the contemporary advertisements, confined to particular sections 
of the journals. The abolition of the advertising tax in Britain in the mid-19th century 
contributed to an increase in the volume and quantity of advertising in newspapers. 
At the same time, advertisers used additional ways to promote products, such as 
playbills published in theaters, billpostings, and street posters. At the end of the 19th 
century the ‘art’ of the writer-advertiser emerged along with new techniques for pro-
motional advertising. 

545Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



At that time, advertisements –even illustrated ones– proliferated at all pages of the 
newspapers in Britain and the USA as a result of a variety of reasons either of technical or 
socio-economic nature, such as, the abolition of the single column rule by the newspaper 
editors that provided more space for advertisement, the development of technical issues 
that enabled more eye-catching ads and the independence of advertising agencies from 
newspapers that concluded to larger and more scientific advertising campaigns. 

In the early 20th century, advertising became a vehicle for the elimination of small 
family businesses by big corporations in a non-stop battle of centralization of the com-
mercial competition and the distribution of market shares among large enterprises. 
However, and despite the fact that newspapers were increasingly getting financially 
more dependent on advertising, most editors refused to provide information to adver-
tisers about their circulation, information that would lead to a better control of the ad-
vertised material by the producers and the distributors of advertising. 

At the end of the First World War and alongside with the big increase of the industrial 
production that followed, the massive and continuous consumption was propagated as 
a patriotic duty of the citizens/consumers in the USA (Dyer, 2009 [1982]), transforming, 
thus the industry to the fundamental social protection figure in dispense of other more 
collective forms of action, such as political, trade union and social organizations. 

At the mid 1940s as a result of the explosive spread of the media (newspapers, wom-
en’s / children / family / specialized magazines, radio and television) and the ‘affluent’ 
(Galbraith, 1970) society that followed the Second World War, advertising proliferated 
and succeeded in producing massive campaigns on a national and international scale. 

After the 1950s radio and mainly television gained the biggest part of advertising at 
the expense of the print ads, resulting to a significant loss of income for national news-
papers which struggled to survive. Many newspapers adopted a type of advertising that 
was associated to the news, mainly in their editorial items, which approached the same 
issues as the advertised products (Curran, 1978). News became the supplement or the 
complimentary framework for the commercial promoting of goods and services. 

By the end of the century, advertising evolved as the main sponsor of newspapers, 
imposing thus an ‘indirect’ control (Dyer, 1982, 54) mainly by inflicting the material cov-
ered by the press and implicitly controlling the way that it is covered (Dyer, 1982, 55). 
The freedom of the press has been usurped by the promiscuity of the advertisers. 

Modern advertising is based on large, multi-faceted and long-term sociological surveys 
of opinion and behavior, fostering standards of inconspicuous intervention, social media-
tion, cultural values and specific language. Advertising uses the means of the real world 
to create an imaginary one. As Dyer points out ‘the success of advertising depends not on 
its logical propositions, but on the kinds of fantasies it offers. The world of ads is a dream 
where people and objects are taken out of their material context and given new, symbolic 
meanings on hoardings or on the screen where they become signs’ (Dyer, 2009, p.152). 
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The following chapter presents a classification of products according to the building 
works they are used to, in order to discern whether they focus on one or more construc-
tion stages before and after the year 2000. 

Construction stages and building materials 

Residential buildings like all building constructions in Greece and elsewhere comprise 
four consecutive stages of construction: A) Structure, B) Building works, C) Completion 
works and D) Equipment. 

A number of combined or interrelated building works that are completed by means 
of specific building materials can be discerned in every stage. Table 1 presents a se-
lection of the eleven (11) categories of building materials that are necessary for the 
completion of every construction work taken into consideration in the present research. 
For methodological reasons, all products needed for earthworks, foundations and insu-
lation below grade were left aside. 

Table 1. Construction stages, construction works and types of building products
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Stage Construction works Types of building products

A] Structure Earthworks

Foundations 

Insulation below grade

Bearing structure - 
Scaffolding

Ready-mixed concrete / steel 
reinforcements, profiles, grids / 
prefabricated molds

] Building works Infill walls  ( 1) bricks / tiles 

Insulation ( 2) Insulation materials 

Stairs/elevators (B3) prefabricated stairs

C] Completion works Finishing (C1) tiles / marble / wooden floors 

Doors windows frames (C2) prefabricated frames 

Electro-mechanical 
installations 

(C3) Equipment for cooling and heating, 
pipes / cables

Finishing coating/ mortars (C 4) ready plasters / paints / varnish 

D] Equipment Health facilities (D1) furniture and parts for kitchens/ 
toilets

HVAC (D2) Taps/switches/ accessories 

Lawn/surrounding spaces (D3) pools/garden equipment 



Representational meaning in print advertisements – The framework of the analysis 

Τhe analysis of the visual message in the advertisements of the sample was based on 
Kress and van Leeuwen’s methodological framework (2006), which applied the Halli-
dayan model for the three metafunctions of language (the ideational, the interpersonal 
and the textual) (Halliday, 1985) to visual communication. They approached images from 
a social semiotic perspective. According to Kress and van Leeuwen ‘visual structures do 
not simply reproduce the structures of ‘reality’. […], they are shaped by the interests of 
the social institutions within which the images are produced, circulated and read, and as 
such they are ideological (2006: 47). 

In the ‘Grammar of visual design’ Kress and van Leeuwen proposed a descriptive 
framework assigning representational, interpersonal and compositional meaning to 
images and other forms of visual communication. Apart from representing the world 
(the Ideational metafunction), every image has to project ‘the relations between the pro-
ducer, the viewer and the object represented (the Interpersonal metafunction) and has 
the capacity to form texts (the textual metafunction) (Kress & van Leeuwen, 2006: 43).  
As Royce states, the Ideational metafunction is about ‘meaning in the sense of content’ 
(2007, p.65). The representational meaning depends on the Represented Participants 
(RP) and the processes they are involved in. Visual features that create interpersonal 
meanings have to do with the way a RP is addressed to the viewer, the size of the frame, 
the perspective, the horizontal and the vertical angle. Finally, the meaning of the com-
position relates the representational and the interactive meaning through Information 
value, Salience and Framing (Kress and van Leeuwen, 2006, p.177). 

As the article focuses mainly on the representational meanings in print ads, a more 
detailed presentation of the ideational metafunction with examples from the ads of the 
sample follows. Representational meaning is created through visual representations 
that can be either narrative or conceptual. Narrative processes present ‘unfolding ac-
tions and events, processes of change and transitory spatial arrangements’ (Kress, 
2006: 79) by means of vectors, which may be formed by bodies, lines, tools, glances 
or in any other way. Their presence is the sine qua non characteristic of a narrative 
structure, as they present the directionality of an action. Narrative processes can be 
either action or reactional. In the former case images have either only one participant 
(the Actor) where the vector comes from, or a Goal (meaning the participant where 
the vector is directed to). Reactional processes are composed of Reactors (the partic-
ipant from whom the vector comes from) and Phenomena (the participant to whom 
the vector is pointing). 
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The print ad that appeared in ‘Building’ is composed of two parts. The lower part 
contains the brand name and the logo accompanied by an informational text. The flip-
per of an anthropomorphised seal is pointing to the text like a vector. 

The upper part consists of a comic strip deployed in three horizontal panels. Vec-
tors coming out of the head of the two Eskimos (the Reactors) form a thought balloon 
(the Phenomenon) with the image of the house of their dreams. Their facial expression 
indicates the impossibility of their thought. In the second panel, the hand of the male 
Eskimo is embracing the woman; the most visible vector is formed by the tool that is 
being held by the seal while working on the roof of their igloo. The third panel duplicates 
the first, only this time, the couple is happy and the vectors point to a thought balloon 
containing the symbol of a heart. ‘Macon’ can make the impossible possible’. 

Conceptual processes represent participants in terms of their more generalized and 
more or less stable and timeless essence. They can be classificational, analytic or symbolic

a) Classificational processes
Classificational processes are those who relate participants to each other in terms of 

a ‘kind of’ relation forming a taxonomy. In such cases, ‘one set of participants will play 
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the role of Subordinates with respect to at least one other participant, the Superordi-
nate’ (Kress & van Leeuwen, 2006: 79). 

In the above advertisement for paint and varnish products the visual structure is 
represented by a ‘covert taxonomy’. An arrangement of paint boxes plays the role of 
the Subordinates, representing the variety of products offered by the brand who is 
the Superordinate. The paint boxes as Subordinates are placed in equal distance from 
each other, having the same size and the same orientation towards the horizontal and 
the vertical axe (they are placed in four centered columns, each one containing three 
products). There is no depth in the composition and the angle is frontal and objective. 
Three distinct colours are used in the composition: light grey in the background, which 
is plain and natural, black colour for the wording and the name brand in the text and 
bright blue for most of the boxes, the down framing and the slogan used in the adver-
tisement. Wording between boxes is of almost the same size for each participant. The 
advertised products and the name brand are clearly visible and legible, with brighter 
colours than those used for the slogan the rest informational text. Empty space be-
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tween the columns provides a rather strong framing in the composition. Participants 
are presented de-conceptualized in a symmetrical composition which promotes the 
equivalence between all subordinates. 

b) Analytic processes
In a visual composition of Analytic structure, Participants are related in terms of a 

whole (the Carrier)/parts (a number of Possessive Attributes) structure ((Kress & van 
Leeuwen, 2006, p.87). 

 

Analytic structures are used in the above advertisement presenting a new product 
for hinged aluminum systems for doors and windows. In inclusive analytic processes, 
like the one used here, the possessive attributes are contained within the Carrier, tak-
ing part of its space (Kress & van Leeuwen, 2006, p.96). The new product of the brand 
(the Carrier) holds the larger part of the ad. Its possessive attributes, indicated by the 
colored numbers, are included in the Carrier visually and appear once again in the left 
part of the ad followed by an informational text. Although the Carrier is well defined, it 
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is not the same for its possessive attributes. Specific parts of the product, meaning the 
new patent features, are presented in detail; all other parts are left blank. The product 
is presented in the form and coloring (black and white scale) of a technical drawing 
with plain background, reinforcing thus the artificiality of the picture and inviting for a 
more scrutinized view of the Carrier’s possessive attributes. Bright, vivid coloring is 
only used for the possessive attributes of the Carrier, attracting thus the viewer’s gaze. 
A detailed presentation of the features of the fourth attribute appears in the bottom 
area of the ad (the three images in a symmetric composition) transforming thus this 
possessive attribute to a Carrier with respect to them. The brand name, the name of 
the company and the slogan of the advertisement are clearly indicated by means of a 
diversified, enlarged font and color contrast. 

c) Symbolic processes
In symbolic images RPs are important for what they mean (Harrison, 2003, p.51). 

There can either be two participants, the Carrier and the Symbolic Attribute (Symbolic 
Attributive), or just one Participant, where the meaning is created through other charac-
teristics of the picture such as coloring, lighting etc (Kress, 2006) (Symbolic Suggestive). 
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Symbolic structures, especially Symbolic Suggestive processes, are used in the 
above advertisement for a plastic floor mat. The two images are placed in an imaginary 
central, vertical axis. The one on top prevails due to its size and the close shot which 
addresses the viewer at an intimate distance. The frontal angle engages the viewer to 
involve, the image is shallow with gentle, warm and earthy tones. Apart from the back-
ground, which is plain, two more levels can be discerned, the child foot is in the fore-
ground and the palms that gently surround and protect it, providing the value of softness 
and protection. Thus, the symbolic attribute of the protection is being transferred to the 
Carrier, the product.

The smaller image is much more impersonal, taken from a very long shot and the 
gaze of the viewer is directed to the floor with the plastic mat with bright earthy colours, 
which is the advertised product (the Carrier), than to the RRs. 

The Carrier is placed in the middle of the composition as a mediator between the 
ideal, which is the notion of the protection and ecology provided by the top image, and 
the real, meaning the informational text alongside with the possessive attributes of the 
Carrier presented by means of coloured tiles in the bottom of the advertisement. The 
brand name and the name of the company are encased in colour boxes, especially the 
green colour of the product implying its ecological nature. 

 
Research Methodology

Research questions
In order to discern the image of residential building that is being implied by the adver-
tisements for building materials in the ‘Building’ and ‘Bulletin’ magazines from 1996 to 
2004, the present study addressed the following research questions:

i) Which categories of products were advertised in ‘Bulletin’ and ‘Building’ magazines 
before and after the year 2000?

ii) Which visual processes were used for the creation of the representational mean-
ing in print ads that appeared in the same magazines during the same period?

The sample of the research 
The sample of the present study consisted of all the advertisements of building mate-
rials that appeared in the ‘Bulletin’ and ‘Building’ magazines from January 1996 to De-
cember 2004, with the exception of those smaller than A4 size, and the advertisements 
about dry construction systems (e.g. plasterboard) which, although abounding during 
this period, are not usually used in residential buildings. The two specific magazines 
were chosen due to their different addressees. ‘Bulletin’ is the official magazine of the 
Technical Chamber of Greece, distributed free of charge to the contracted experts, main-
ly engineers, whereas ‘Building’ is a three monthly issued magazine bought by a wider 
audience, experts or not, looking for design choices. 
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Six hundred forty three (643) advertisements constituted the sample of the research. 
More specifically, 
– 283 ads appeared in the 116 issues of the weekly magazine ‘Bulletin’ 
– 360 ads appeared in the 76 issues of the monthly magazine ‘Building’
Any additional background or frame coming out from the layout used by the maga-

zines was removed by means of a photo-realistic program in order to have the original 
form of every advertisement. 

At first, all advertised products were classified in eleven (11) groups of distinct build-
ing works and construction stages. Subsequently, ads were classified according to their 
ideational meaning -their visual structures of representation- as narrative or conceptu-
al. Due to the large amount of conceptual representations in the ads of the sample, they 
were further sub-classified as classificational, analytic or symbolic. 

The categories of advertised products and the stages of construction they are as-
sociated with were the variables of the analysis, along with the processes used for the 
visual structure of the representational meaning in the sample. Data for advertisement 
in each magazine during two distinct periods (before and after 2000) are presented in 
form of relative-frequency distributions. 

Results

Data are presented quantitatively in the three following tables. The various parameters 
of analysis (types of building materials, stages of construction and processes of rep-
resentational meaning) are presented in percentages in the vertical axis. On the horizon-
tal axis the above mentioned distinctions are presented in four time periods for the each 
magazine. 1. ‘Bulletin’, from 1996 to 1999. 2. ‘Bulletin’ from 2000 to 2004. 3. ‘Building’, 
from 1996-1999 4. ‘Building’ from 2000 to 2004.
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Table 2. Categories of building materials advertised in both magazines in two time periods
 

As shown in Table 2, the larger part of the building materials advertised in ‘Bulle-
tin’ during the first period concerns finishing coating and mortars (25%), prefabricated 
frames (18 ~ 19%) and components of the bearing structure (18 ~ 19%), whereas insu-
lation materials, floor finishing and HVAC appear in relatively smaller shares (<10%). 
At the same time, in ‘Building’ prefabricated frames (21,5%), floor finishing (~18%) and 
finishing coating (15%) hold the larger parts of the advertising; a smaller share, less 
than (<10%) in each case, is held by furniture and parts for kitchen/toilet and by HVAC. 

The distributions of advertising during the first period are indicative of the differ-
ent targets and audiences of the two magazines. As the ‘Bulletin’ is distributed free 
of charge to expert engineers, the advertisement is of explanatory nature and mainly 
focuses on specific technical issues. ‘Building’ is purchased by professional engineers / 
designers of residential buildings, but also by a broader audience interested in buying or 
repairing their home, so advertisements are mainly of a decorative nature and focuses 
on materials for interior or exterior design. 

During the second period, advertisements in the ‘Bulletin’ are mostly about tech-
nological materials. The share of advertised products concerning components of the 
bearing structure radically augments up to 37,4%, advertisements for finishing coating 
still hold a large proportion of 21,4% followed by floor finishing, frames and insulation 
material (~ 10%). 
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Similarly, the distribution of advertisements in ‘Building’ (2000-04) confirms that a 
high share of advertisements is hold by materials for floor finishing (24%), while small-
er shares appear for frames (15.4%), finishing coating (15%) and components of the 
bearing structure, bricks and insulation materials (>10%). That is, the decorative parts 
retain their shares, while simultaneously (due to the overall increase of the amount of 
advertisements) there is an increase in the proportion of basic construction products. 

During the second time period (2000 – 2004), the intensity of advertisements con-
cerning parts of the bearing structure coincides with the efforts of the domestic cement 
and metal plants to compete with the market of imported products. 

It is also worth mentioning that despite the distinct targets and interests of the two 
magazines, the very low to zero shares of advertisement concerning luxury and decora-
tive products confirm their basically technical orientation. This fact is better displayed in 
the distribution of advertisements in the general construction stages that follows. 

Table 3. Advertisements concerning the building stages of a construction
 

Data in Table 3 show that advertisements in ‘Bulletin’ during the first period concern 
mostly the ‘hard’ part of construction, followed by products for the completion works, 
while in ‘Building’ mainly products for completion works are being advertised. From 
2000 to 2004, the larger share of advertisement in ‘Bulletin’ concerns products for the 
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bearing structure (duplication of the share from 18, 2 to 77, 4%), while advertisements 
of products for the ‘hard’ work and the completion works still hold an important share of 
the advertised market (though in lower levels); advertisement for equipment products is 
further limited (from 13,2% to 3,7%). At the same time, although products for comple-
tion works and for the ‘hard’ part of the construction retain their advertising percentage 
in ‘Building’, products for parts of the bearing structure and for equipment products 
each hold a share of almost 10% of the advertisement market, although they contribute 
largely to the overall cost of a construction. 

However, the overall evaluation either in terms of the temporal distribution of the 
sampled advertisements in the two magazines or of the type of construction stage did 
not lead to the identification of a clear substantial section on the consuming patterns of 
the Greek society around the year 2000. This development, in fact the visualization of 
its ideological garment, appears clearly in the processes of representation of the visual 
message in print advertisements about building. 

As narrative representations were found only in 20% of the sample, the article focus-
es solely on the distribution of conceptual representations in the two magazines during 
the two time periods (four years before and four after 2000). 

Table 4. Conceptual representations in print advertisements appearing in ‘Bulletin’ 
and ‘Building’ from 1996 to 2004

 

Table 4 presents the distribution of the conceptual processes used for the rep-
resentation of visual meaning in print advertisements appearing in the two magazines 
during a period of eight years (1996-2004). From 1996 to 1999, the visual meaning in 
the print ads in the ‘Bulletin’ is mainly made by means of analytic processes (47,2%), fol-
lowed by classificational processes (33,5%). Apparently, the advertisers acknowledge 
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the fact that ‘Bulletin’ is addressed solely to a specialized audience. On the contrary, 
visual meaning in the ads that appear in ‘Building’ during the same period is mostly 
made through symbolic representation processes (50.8%).

However, during the second period (2000-04), the predominance of the symbolic 
processes is indisputable. A significant increase of nearly 50% is recorded in ‘Bulletin’, 
whereas print ads with a visual message through other kinds of conceptual process-
es diminishes (analytic processes fall from 47,1% to 41,1%, classificational processes 
from 33,5% to 27%). At the same time, in ‘Building’ over 55% of the ads with concep-
tual representations of the visual message are made through symbolic processes at 
the expense primarily of the analytical procedures (from 35.8 to 29.75% in ‘Building’). 
The amount of classificatory processes remains almost the same (13-15%). According 
to the data, during the second period, although the advertised products mainly remain 
the same and refer to technical information (measurements, reviews, specifications), 
there is a clear tendency toward symbolic processes for the representation of the visual 
message in advertisements appearing in building magazines.

Conclusions 

According to Table 3, advertisements in ‘Bulletin’ concern mainly products for building, 
reinforcement and protection of the bearing structure and the walls of a building, where-
as ads in ‘Building’ focus mostly on products concerning interior and exterior design. 
This diversification is easy to explain considering the specific character of each maga-
zine and the audience they are addressed to. ‘Bulletin’, which was initially dominated by 
ads where the visual meaning was mainly based on analytical procedures, is addressed 
to a specialized audience of subscribers. On the other hand, ‘Building,’ where the visual 
meaning of the print ads is mostly shaped by symbolic procedures, is addressed to a 
wider range of buyers, combining both commercial and consuming trends (table 4). 
This well established distinction about the identity and the possible addressees of the 
two magazines advertisers know best. The increase of symbolic processes for the rep-
resentation of visual meaning in print advertisements during the second period (2000-
2004) in both magazines, as shown in Table 4, could suggest a trend in advertising to 
move away from rational, critical thinking. 

Symbolic structures are made by means of metaphors, ensuring thus a shift of inter-
est from the real to the symbolic and the imaginary; the advertised product acts as the 
mediator in this procedure. 

While the enduring dominance of symbolic processes is easily explicable in ‘Building’ 
due to the wider audience it is addressed to, which is in search for options for design, 
as they imagine of buying a lifestyle; the decline of the analytical processes in ‘Bulletin’ 
reveals that the tendency for another, idealized lifestyle is generalized even in a magazine 
promoting technical information for expert engineers during the period from 2000 to 2004. 
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‘Another world is possible…’ for everyone under the condition of buying the product. 
As the most important feature in symbolic processes are the participants (objects of 
persons) that materialize the symbolic attribute relation, the advertised product itself 
is not even be in the centre of a symbolic visual representation. Thus, the participant 
transfers his/her symbolic identity to the advertised product, making it thus part of his 
imaginary world that is offered as a set to the viewer.

The densification and finally the prevalence of symbolic processes in print ads of 
the past decade are revealing of the social processes and the cultural values that were   
traded around the critical issue of building on the milestone of 2000. The dominance 
of metaphor, meaning the transposition of the message from the real to an imaginary 
world, even for a long standing product such as housing, shows that long before the on-
set of the crisis on the construction sector, questioning on the implementation of offer 
was replaced by the pursue of the growth of the demand. A demand made of the dream 
that was integrated in the quest of an imaginary lifestyle. 
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Abstract
This paper analyses the highly successful advertising campaign Keep Walking Greece 
for the brand Johnnie Walker in terms of social semiotics. Advertising is amenable 
to analysis by social semiotics theory, which can reveal the role of each code in con-
structing the message according to the socio-cultural context and ideology of a socie-
ty. Our study demonstrates how this advertisement perceives and shapes contempo-
rary reality in the Greek context and identifies the polysemic meanings and ideological 
messages produced through verbal signs and images. It is suggested that textual, 
visual and ideological modes collaborate on the creation of a message referring to 
effortless solutions, hope, tradition and the idea of all coming together as the panacea 
for the Greek economic crisis. 
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Introduction

Advertisement is a text type that conveys information about organizations, services and 
goods in order to attract the attention of consumers. Its basic aim is not only to provide 
new information, but also to convince consumers of the superiority of the product ad-
vertised. Persuasion is achieved in various ways that address the consumer and, main-
ly, by presenting the product as a natural and necessary instrument for our life, thus 
establishing a commodity hegemony (Goldman, 1992 in Najafian & Ketab, 2011) in our 
personal and social relationships. 

An advertisement is a chain of visual, verbal and aural signs, which are organized 
and interact together in order to construct a totality of meaning. To this effect a dynamic 
semiotic world is created. For this reason, advertisement in the last few decades has 
become a favourite research field for semiotic analysis (Nöth, 1990). Semiotics can be a 
useful analytical tool in understanding how signs are used in advertisements for creating 
structures of meaning through which consumers are persuaded. By referring to semantic 
and ideological sources recognized by the recipients of a certain socio-cultural group, 
semiotics can be a powerful means of uncovering hidden meanings (Tsotra et al, 2004). 
“Semiotics offers the promise of a systematic, comprehensive and coherent analysis of 
the communication phenomenon as a whole” (Hodge & Kress, 1988: 1) and immunizes 
us against consumerism and the persuasive power of advertising (Beasley & Danesi, 
2002; for an exhaustive review of semiotics and marketing see Mick et al., 2004). 

The most recent branch of semiotics, social semiotics, has been influenced by Hal-
liday’s theory, according to which there is a reciprocal relationship between language 
and society. Social semiotics focuses on the interpretation of meaning as social practice 
within a specific context. The variety of semiotic codes (linguistic, visual and auditory) 
can be subjected to multimodal analysis. Other key notions include the concept of ideol-
ogy, power and solidarity and the tripartite functional division of language in ideational, 
interpersonal and textual meta-functions. Recently, the image, which is dominant in 
most messages, has been analyzed by Kress & van Leeuwen (2006) in terms similar 
to those of verbal message analysis, giving emphasis to the central role of visual com-
munication in shaping the meaning of the advertising message. More generally, in the 
context of advertising communication, social semiotics can be useful by revealing the 
role of ideology in the message through a variety of codes (text, image, music) and al-
lowing an understanding of the socio-cultural context and the social conditions in which 
the message is constructed.

This paper analyzes the highly successful advertising campaign for the brand Johnnie 
Walker, “Keep Walking Greece” in terms of social semiotics in order to identify the semiotic 
systems which interact to produce overt and implied meanings, underlying the advertising 
intention. Most recently, the company has created advertising campaigns and projects for 
countries such as Greece or Brazil, that were affected by the economic crisis. The Keep 
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walking Greece campaign “came to respond to psychological frustration and embarrass-
ment of the Greek men and women in the whirlwind of crisis. It is an advertising message 
full of optimism and hope. The 1 minute 26 seconds video created by the Greek advertising 
agency The Newtones displays everyday people and landscapes of Athens and Thessalon-
iki. It is broadcasted on Greek TV and the internet and its success exceeded everyone’s 
expectations. The most important result was that the JW regained relevance as brand 
and essentially joined the social debate in Greece, strengthening the idea of collective pro-
gress” (Ta Nea 5-3-2013). Our aim is to explore the ways in which this advertisement 
perceives and shapes contemporary reality in the Greek context, the polysemic meanings 
and ideological messages it produces through verbal signs and images.

Semiotic analysis 

Prior to the analysis of the particular campaign, it is necessary to comment on J. Walk-
er’s logo and slogan. In the Keep walking campaigns the brand becomes an icon of 
progress. The well-known JW brand image depicts a golden man walking with a tall 
hat and a stick, dressed in 19th century clothes. This image implies that high social sta-
tus and tradition is the basis of progress. The man’s gait, fast and confident, suggests 
that he knows how to face obstacles. His continuous gait thus becomes a synonym of 
struggle and success. The golden letters in the logo are related to success, tradition 
and elegance, while the black background refers to the unknown future against which 
the courage and strength of the man who walks are poised. The notion of progress is 
transferred from the product to the consumer, so JW buyers do not buy a single whisky, 
but success itself, packaged in a bottle. (http://whisperingchicken.files.wordpress.com)

In the JW advertisements tradition and technology play a key role and a feeling of 
happiness is conveyed as a result of success. The protagonists usually are young mid-
dle-class men performing strenuous activities, which require courage and strength. 
In 1999 the concept of progress focused more on the journey to success rather than 
success itself and this imaginative turn aimed at inspiring people, while presenting a 
challenge to semiotic analysis. With respect to the latter, we will refer here to two of 
the three semiotic modes (verbal and visual) involved in the construction of the Greek 
campaign.
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Verbal code 

The verbal message is based on lyrics written in 1945 as a compassionate song for a 
pregnant woman after the death of her husband. The following verses are heard in the 
video, while a written translation in Greek is shown: 

When you walk through the storm
Όταν περπατάς στην καταιγίδα
Hold your head up high
κράτα το κεφάλι ψηλά
And don’t be afraid of the dark
και μη φοβάσαι το σκοτάδι
Walk on, through the wind
περπάτησε κόντρα στον άνεμο
Walk on, through the rain
περπάτησε μες στη βροχή
Though your dreams be tossed and blown
ακόμα κι αν τα όνειρά σου
μοιάζουν να χάνονται
Walk on, walk on, with hope in your heart
περπάτησε, περπάτησε
με ελπίδα στην καρδιά
And you’ll never walk alone
και δεν θα περπατάς ποτέ μόνος
δεν θα περπατάς ποτέ μόνος
You’ll never walk alone
δεν θα περπατάς ποτέ μόνος

Walk on, walk on, with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk, you’ll never walk alone.

At the end of the lyrics the following text is added: 
Εμπνέουμε ο ένας τον άλλο. Inspire each other. Keep walking Greece, February 2011.

Halliday’s metafunctions will be used in the analysis, namely the ideational metafunc-
tion, which encodes our physical experience of the world, the interpersonal metafunc-
tion, which expresses interpersonal relationships between sender and receiver and the 
textual metafunction which focuses on the ways in which the verbal message is organ-
ized in a coherent whole. In the ideational metafunction, the clauses represent the need 
for continuous action by everyone of us. This action, despite and against the obstacles, 
will join us together and give us strength. Walking all together is displayed as a solution 
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in the critical situation. The spatio-temporal situation is construed by lexical choices 
from the semantic field of negative weather conditions, which metaphorically denote 
obstacles (e.g. storm, wind, rain, dark). The metaphorical vocabulary of feeling involves 
the reader, but defies the real actions that could address the problems. The passivisation 
in the clause “though your dreams be tossed and blown”, the only passive one in the text, 
avoids mentioning who is responsible, something which seems not to concern us, since 
we cannot or need not identify this.

In the impersonal function the relationship between advertiser and hearer is ex-
pressed through the selection of the imperative mood. The imperative, ubiquitous in 
advertisements, does not have the function of a command, but is an act of recommen-
dation used for persuasion. Imperatives in the original text are not marked for aspect, 
whereas in the Greek translation do not have the same aspect. The verb form κράτα 
‘hold’ has non-progressive aspect, while περπάτησε ‘walk’ is progressive (instead of 
περπάτα: non-progressive). The selection of progressive aspect presents the action as 
a whole and not as a repeated process and this sounds more pleasant. Modality, which 
predominantly expresses interpersonal relationships in the Greek text, creates a more 
hopeful message than in the original. It is not only the high epistemic modality at the end 
of the text, through the fronted denial (δεν), but also the reduced certainty which shows 
the reversal of expectations. While in the original dreams have definitely been lost, in the 
Greek translation epistemic modality is lowered (μοιάζουν να χάνονται ‘they seem to have 
been lost’), implying that there is still hope and space for action.

The text is mainly organized through repetition, an important semiological phenom-
enon (Mc Quarrie, 1989) because it enriches the text with many connotations. In the 
textual metafunction repetition is a major coherence mechanism (Koυτσουλέλου, 1997) 
which appears as: repetition of phonemes, mostly in the original text: Hold your head 
up high / with hope in your heart), partial repetition (walk walking / walked, walking/ 
περπάτησε/ περπατάς), verbatim repetition of entire words or phrases (walk on, walk on 
/ And you’ll never walk alone You’ll never walk alone / walked / will not ever walk alone, 
you will not ever walk alone και δεν θα περπατάς ποτέ μόνος/ δεν θα περπατάς ποτέ μόνος) 
and parallelism (Walk on, through the wind / Walk on, through the rain). The function of 
repetition is emphatic and iconic, contributing to the memorability of the message and 
the reader’s involvement. 

Thematic structure is in the core of textual the metafunction. In the text themes are 
mainly imperatives, functioning as topical themes (κράτα ‘hold’, μη φοβάσαι ‘be afraid’, 
περπάτησε ‘Walk’) focused on the required actions. Rhemes, on the other hand, are, at 
the beginning, words concerning difficulties (in the storm, the wind, the rain, be tossed), 
whereas, at the end, are turned to positive concepts (with hope in heart, never alone), 
leaving a hopeful message.
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Visual code

The 1990s was marked by the expansion of semiotic research into the field of mul-
timodal discourse, studied in terms of systemic linguistics. Consequently, Halliday’s 
metafunctions, ideology, the language-society relation and other dimensions of the sys-
temic verbal analysis were used as a basis for the study of other codes (visual, musical 
etc.). (For multimodal social semiotic approaches, see O’ Halloran, in press). Especially 
for the analysis of the visual code, Kress’& van Leeuwen’s “visual grammar” suggests 
how the experience of the world, the structure of social interaction and ideological mes-
sages are represented by images. In this model, the metafunctions of the visual code are 
re-named as representational, interactive and compositional.

The image in our video is moving and not still. This plays a significant role in the con-
struction of the message, because image is more dynamic than a still photo and depicts 
events and actions which change rapidly. 

In the representational metafunction image design represents participants and cir-
cumstances. According to the transitivity system, the presence of vectors, the type and 
number of participants, the following structures can be observed:

a) existential structures 
At the beginning of the video the image (1) records a continuous movement in the streets 
of the city as seen from high above. The continuous motion like a moving flame is the 
existent entity/event of an existential clause with a ‘dummy subject’ (There is a lot of 
traffic) (Kress & Leeuwen, 2006: 19-110)

b) non-transactional structures
The images in which a vector shows the direction of one actor’s moving action without 
obvious goal are common in the video and emphasize the notion of movement. These 
structures are material processes (‘action’) analogous to intransitive linguistic claus-
es. Non- transactional structures of these images foreground the idea of walking in a 
normal, rather pleasant environment (a man crossing the street with his hands in his 
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pockets, a smiling girl riding a bike etc), different from the context represented by the 
verbal message. 

c) transactional structure 
In the transactional structure “the actor is the participant which instigates the move-
ment” (Kress & Leeuwen, 2006: 64) towards a goal. In the verbal message a transitive 
clause would be analogous. In the JW video a man (actor) opens or pushes open a heavy 
door (goal) to see the light, referring to easy or difficult solutions to our problems. In 
the other transactional structures a company of friends throws pebbles to the sea and a 
man embraces his girlfriend, describing carefree moments which do not reveal a rever-
sal of dreams, as the text says, but imply that we need each other.

d) reactional processes
In the reactional processes the vector is shaped by the reactor’s head and his gaze direc-
tion towards a phenomenon. In the visual data a reacter/viewer looks at a natural phe-
nomenon, which metaphorically represents both difficulties (storm) and hope (sun, birds). 
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e) conceptual/ classificatory structures
Certain transactional or non-transactional structures where many people move togeth-
er should be considered not as narrative but as conceptual/ classificatory structures. 
The visual message focuses on the representation of participants as part of a whole 
which has the same goal: movement.

In the interactive metafunction of an image, gaze, size of frame, vertical/horizontal 
angle of camera and modality are important dimensions, revealing interactive mean-
ings. Their functions in the images of the JW video are described below. 

a) gaze and contact
The way represented participants look to the viewer leads to different functions, namely 
“demands” in which persons look directly to the viewer and “offers” where they do not. 
In our data “offer contacts” are mainly found in images depicting persons as walking/
fighting and “demand contacts” when persons call the viewer to engagement.

b) size of frame and social distance
The size of the represented persons is related to the social distance between them and 
the viewer. The close-up, medium shot and long shot refer to different relations between 
represented participants and viewers. In the JW video this relation is dynamic and in-
terchanging because of the continuous movement of persons. Long shot images with 
close or far social distance refer to what should or should not be done (keep walking 
but never alone). Medium close shots with intimate or close personal distance indicate 
involvement and call each viewer to share the message. The social distance of repre-
sented persons is close as they are displayed as friends or part of a “walking group”.

c) horizontal camera angle and involvement
Involvement and detachment are connected to the frontal and oblique camera angle 
respectively (Kress & Leeuwen, 2006: 136). In our data, there are more oblique angle 
images that show a world different to the viewer’s, a world of the walking people which 
we are not involved with, but we wish to participate in. The persons are also often pre-
sented in the symmetrical opposite of the frontal angle, i.e. back view, whose meaning 
here could be: we are not interested in people but in the movement itself. In the last fron-
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tal angle images Greek men and women are “one of us/we are”, increasing involvement.
d) vertical angle and power

The distinction between high and low camera angle expresses the difference in power 
relations between the viewer and the represented participants. In low angles, represented 
participants have power over the viewer. They are those who should be noticed, the brave 
walkers, the superior ones. At high angles, the power goes to the viewer, who now knows 
what to do or to avoid, while at eye level equality and involvement is suggested.

e) modality and colour
The interactional feature of visual modality is realized through colour. In our video there 
is a differentiation between full colour saturation and black colour, which corresponds to 
high and low modality respectively in terms of photographic naturalism (Kress & Leeuw-
en, 2006: 160). However, the intentional use of black and white redefines reality in modern 
graphic art and makes modality more complex. This choice raises modality to a higher 
grade in the video, in which black emphasizes the movement and connects it to the known 
JW image. The high modality of full colour refers to the certainty that solutions exist, the 
return to tradition emotional involvement and certainty about what has passed and what 
is to happen (you will never walk alone, we will all participate in progress).

In the compositional metafunction, the positioning of the represented participants 
is relevant to the information value of the visual message (Kress & Leeuwen, 2006: 
177). The functional perspective here is based on the distinction between ideal/real 
(top vs. bottom of the image) and given/new (left vs. right).

In the data participants mainly move to the right (new) part of the image, where 
the proposed solutions are also placed. The ideal position is usually covered by signs 
of light, tradition and direction of movement. The position of given includes both old 
and known (as in image 5). Another image (of our video) in which people descend a hill 
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(moving from the top to the real/given part of the image) has a different decoding: a 
possible meaning would be that movement becomes easier because of the participation 
of others and that we now have to move based on our experience, our Greek myth. 

Text and image correlation

Text and image are in continuous interaction in the process of shaping meaning. (For 
a detailed description of image-text relations see Μarinec & Salway, 2005). The im-
age displays situations and solutions more easily that in the textual message (images 
of pleasant moments, the descent and not ascent of the hill). It gives more emphasis 
on the senses, involving the viewer in the message, foregrounds the movement as the 
topic of the message and the most significant solution and highlights the relationship 
between the individual and the group. By expanding the textual message, the image 
gives a secondary solution, i.e. assistance to the weaker: when people join each other 
they become stronger. It also implies a connection with the Greek tradition and with the 
brand through visual intertextuality. Apart from the emphasis on collaborative effort, 
there is emphasis on individuality (images of a visually foregrounded young man walk-
ing alone), which relates this campaign to the rationale of all JW advertisements. 

Advertisement characteristics

In order to better capture the message of the video, it would be useful to relate it to the 
distinctive features of advertisement in general, and JW advertisements, in particular. 
With respect to the former, one can identify the provision of easy solutions, emotional 
involvement, emphasis on senses, metaphorical discourse, constant reminding of the 
product and its features. With respect to JW advertisements, the video shares a focus 
on movement and the ideas of walking, tradition, individuality. These dominant choices 
in the data imply that the main purpose of the campaign is not to support the Greek 
people, but to promote the product. 

Ideology and myth

In social semiotic analysis the interpretation of semiotic systems is inseparable to the 
ideological organization of the message (Kress et al. 1997: 264), which includes myth. 
According to Barthes (1979), myth is a secondary semiotic system which obscures prob-
lems, twists meanings and is more powerful than logical explanations. Thus, it acts an 
indirect means of persuasion. Nowadays, advertising replaces the myth of past times, 
by creating “modern day myths” about the way we understand our world (Beasley & 
Danesi, 2002: 77). In advertising, capitalistic/consumption myths, connected to national 
or social myths, predominate (Bathes 1979) in the service of product promotion. Myths, 
also, offer a refuge in difficult times, a shield against cruel reality and so the advertising 
of crisis appeals to myth.
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Two myths are jointly used in the video, namely, the Greek myth and the capitalistic/
consumption one. The Greek myth that we always triumph when we are together is 
used as a panacea in all circumstances that require personal action. Membership in dif-
ferent groups (family, classmates, friends) can save the Greeks, even if they do nothing 
at all. This relates to the historical truth about Greek overpowering their enemies when 
united and when they obey a charismatic leader. Barthes (1979: 209) analyzes myth 
using the following diagram:

 

According to this, the video’s semiotic system and meaning can be analyzed as follows:
– Language: signifier-signified-sign: When people come together they usually win.  
– Greek myth: When Greek people come together they always win.  
– Advertising myth 1: When you walk with the inspiration of JW you reach your 
goal, you are successful. 
– Advertising myth 2: When Greek people walk all together with the inspiration 
of JW they can overcome any obstacle of the economic crisis.

Conclusions

Our analysis of the “Keep walking Greece” campaign suggests that the social semiotic 
approach is a useful tool for the critical analysis of advertising, since it can deconstruct 
the textual and visual messages into main and peripheral meanings and reveal the hid-
den advertising intention (promoting the product, Johnnie Walker). Under the guise of 
a social message to Greek people in crisis lies the timeless ideology of advertising and 
the JW company. The textual, visual and ideological modes collaborate on the creation 
of a message that does not refer to difficult solutions, but to hope, tradition and the idea 
of walking together as a panacea in the economic crisis. The last and most memorable 
message is that JW is the more natural and necessary means of confronting the crisis, 
by inspiring personal and social relationships and providing a modern myth that focuses 
on joint action and success. Those who buy JW do not just buy a whisky, but success 
packaged in a bottle, in times of crisis.
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Abstract
In this paper we study the function of youth language in Greek TV advertisements 
and its synergy with visual representations of youth as an age group in order to pro-
mote goods and services. In particular, we examine how youth language pervades the 
standard spoken variety, giving rise to commercial scripts that are characterized by 
colloquialization, conversationalization, wordplay, mockery and intertextual referenc-
es. Moreover, we explore how youth language takes part in a process of establishing 
and diffusing models of consumerism. We conclude that the use of youth language 
in advertising, even though it might be considered as an aspect of linguistic variety in 
mass communication, is actually a kind of playful language, which substitutes neces-
sary information about goods and services for global models of youth culture.
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Εισαγωγή

Μη πρότυπες γλωσσικές ποικιλίες, όπως η «γλώσσα των νέων» (ΓτΝ), χρησιµοποιούνται 
από δεκαετιών σε εµπορικές διαφηµίσεις, όταν αποκλείεται η προσφυγή στο λογικό επι-
χείρηµα και προκρίνεται ως στρατηγική πειθούς η «συναισθηµατική πρόταση πώλησης» 
(Brierley, 1995), που επιτρέπει έναν φαντασιακό συσχετισµό προϊόντων και υπηρεσιών 
µε τρόπους ζωής και διαθέσεις, ώστε να δηµιουργηθούν συγκεκριµένες «εικόνες επω-
νυµίας» (Jones & Slater, 2003). Η επιλογή, βέβαια, της νεανικής κοινωνιολέκτου δεν 
είναι τυχαία, καθώς η έκφραση συναισθηµάτων είναι ο κύριος λόγος ύπαρξής της (Αν-
δρουτσόπουλος, 2001). 

Η χρήση της ΓτΝ σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις ή, ακριβέστερα, η συνύφανση επιλεγµέ-
νων στοιχείων της µε την πρότυπη ποικιλία της φωνής του διαφηµιστή και η µίµηση του 
νεανικού ύφους (Geis, 1982. Coupland, 2001, 2007) έχουν πολλαπλές λειτουργίες: σχε-
διάζουν το ακροατήριο-δυνητικό καταναλωτικό κοινό (Bell, 1992, 2001) συγκεκριµένων 
κατηγοριών προϊόντων/υπηρεσιών (κινητής τηλεφωνίας, ταχείας εστίασης, γλυκισµά-
των, αναψυκτικών κ.ά.) προβάλλοντας στερεότυπες εικόνες νέων (Goddard, 2002)· διεκ-
δικούν τον εντυπωσιασµό του µεγάλου κοινού µε µια εκκεντρική ρητορική (Leech, 1966) 
και «σηµείωση» στην οποία συµµετέχουν η προσωδία, οι σιωπές, η κίνηση και η ένδυση 
των σωµάτων και, προπαντός, τα σήµατα της νεανικής κουλτούρας (Ανδρουτσόπουλος, 
1998· Stamou, Agrafioti & Dinas, 2012), ενώ παράλληλα δοκιµάζουν τη δυναµική µιας 
αντιγλώσσας, όπως αυτή των νέων, στη δηµόσια σφαίρα. 

Στην ανακοίνωσή µας µελετούµε τη λειτουργία της ΓτΝ σε ελληνικές τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις των ανωτέρω κατηγοριών προϊόντων/υπηρεσιών και τη συνέργειά της µε 
τις οπτικές αναπαραστάσεις εφήβων και νέων, δηλαδή την επιδεικτική αντίστιξή της µε 
τη «γλώσσα των µεγάλων» που ζωντανεύει σενάρια («µικροδράµατα», άτυπες συνοµιλί-
ες, σκηνές του δρόµου) µε έντονη προφορικότητα και συνοµιλιακό ύφος, λογοπαίγνια, 
σκώµµα και διακειµενικές αναφορές, και κατ’ επέκταση τη συµβολή της στην οικοδόµη-
ση στερεοτύπων καταναλωτικής συµπεριφοράς. Συµπεραίνουµε ότι η χρήση της κοινω-
νιολέκτου σε διαφηµίσεις, αν και µπορεί να εξηγηθεί ως έκφραση γλωσσικής ποικιλότη-
τας στη µαζική επικοινωνία (που αποδίδεται γενικά σε µια στροφή του δηµόσιου λόγου 
προς το ανεπίσηµο ύφος), είναι κυρίως στρατηγική παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας 
(Σετάτος, 1997) που υποκαθιστά τις πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες µε την προ-
βολή παγκοσµιοποιηµένων ειδώλων νεανικής κουλτούρας. 

Η «γλώσσα των νέων» ως κοινωνική ποικιλία / κοινωνιόλεκτος

Η ΓτΝ είναι δύσκολο να περιγραφεί, γιατί «δεν υπάρχει µια ενιαία γλώσσα των νέων, 
αλλά ένα σύνολο από επιµέρους τρόπους οµιλίας µε κοινές τάσεις διαµόρφωσης και κοι-
νά γλωσσικά στοιχεία» (Ανδρουτσόπουλος, 2001, σ.108). Πάντως, αν και δεν αποτελεί 
αυτοδύναµο γλωσσικό σύστηµα, η ΓτΝ αναγνωρίζεται ως κοινωνιόλεκτος (Ανδρουτσό-
πουλος, 2001, σ. 108), δηλαδή ως µια γλωσσική ποικιλία που συνδέεται µε το κοινωνικό 
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υπόβαθρο των οµιλητών/τριών της –εν προκειµένω µε την εφηβική ή νεανική παρέα), 
µε τον περιορισµό ότι η εξωγλωσσική µεταβλητή της ηλικίας είναι ιδιαίτερα ρευστή–, αν 
συγκριθεί µε άλλες κοινωνιογλωσσικές µεταβλητές (φύλο, εθνικότητα, κοινωνική τάξη) 
(Macaulay, 2006). 

Ο Grabias (1994, στον Lewandowski, 2010), που µελέτησε της κοινωνικές διαλέκτους 
της Πολωνίας, προτείνει τρία κριτήρια για την ταξινόµησή τους: τον επαγγελματισμό (τη 
χρησιµότητά τους στην επαγγελµατική δραστηριότητα µιας οµάδας), τη μυστικότητα (την 
ικανότητα να κωδικοποιούν πληροφορίες και να τις διαθέτουν σε επιλεγµένα πρόσωπα) 
και την εκφραστικότητα (τη δήλωση στάσεων απέναντι στην εξωγλωσσική πραγµατικότη-
τα). Έτσι, προκύπτει η διάκριση των κοινωνιολέκτων σε επαγγελµατικές και εκφραστικές 
(βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1. Ταξινόµηση των κοινωνιολέκτων (Grabias, 1994)
 

Η ΓτΝ είναι το πρωτοτυπικό παράδειγµα της αργκό και χαρακτηρίζεται από εξωτε-
ρίκευση στάσεων απέναντι στην πραγµατικότητα «των µεγάλων» και ηθεληµένη απο-
φυγή της µυστικότητας. Εύλογα, λοιπόν, ο Ανδρουτσόπουλος (ό.π.) διαπιστώνει ότι τα 
πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ελληνικής ΓτΝ βρίσκονται στο λεξιλόγιο στάσεων που 
εκφράζουν εµπειρίες και βιώµατα ή δείχνουν την αξιολόγηση προσώπων και νοοτρο-
πιών, και στις στερεότυπες εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στη συνοµιλία (χαιρετισµοί, 
προσφωνήσεις, αρνήσεις κ.ά.) (βλ. και Iordanidou & Androutsopoulos, 1997) 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εισαγωγή κοινωνιολέκτων, και ειδικότερα της ΓτΝ, σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις είναι 
ζήτηµα επιλογής ή σχεδόν αναγκαιότητας, ανάλογα µε τη σχέση που συνδέει ένα προϊόν 
(π.χ. αναψυκτικά) ή µια υπηρεσία (π.χ. κινητή τηλεφωνία) µε το συµβολικό κεφάλαιο της 
νεανικής κουλτούρας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση η απόκλιση ανάµεσα στη γλωσσική 
εκφορά των εφήβων και νέων, «ηρώων» του σεναρίου της διαφήµισης, και την οµιλία 
των µεγάλων (συνήθως «αντιηρώων») ή τη φωνή-υπόκρουση του διαφηµιστή, οι οποίοι 
ακολουθούν την πρότυπη γλώσσα, είναι τέτοια που δηµιουργεί στο κοινό το επιδιωκόµε-
νο παραξένισµα, την ανοικείωση (ostranenie) –για να δανειστούµε από τον ρωσικό φορ-
µαλισµό–, κατάλληλη για την προσέλκυση της προσοχής του στο διαφηµιστικό µήνυµα. 
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Η απρόσµενη χρήση από τους διαφηµιστές γλωσσικών πόρων που δεν χρησιµοποιεί 
και ίσως δυσκολεύεται να αναγνωρίσει το ευρύ κοινό των διαφηµίσεων ερµηνεύεται από 
τον Bell (1992, 2001) ως διαμεσολαβημένος σχεδιασμός ακροατηρίου (referee audience 
design), που αντιδιαστέλλεται προς τον αποκριτικό σχεδιασμό (responsive audience 
design), δηλαδή την αναγκαία προσαρµογή του ύφους ενός οµιλητή, ώστε να ανταπο-
κριθεί κατάλληλα στο ύφος του οποιουδήποτε ακροατή του. Ο διαµεσολαβηµένος σχεδι-
ασµός ξεκινά σαν πρωτοβουλία του οµιλητή, γι’ αυτό ορίζεται ως «ρητορική στρατηγική 
µε την οποία οι οµιλητές αξιοποιούν τους πόρους που διαθέτει η γλωσσική τους κοινό-
τητα» (Bell 1992: 328). Οι πόροι αυτοί µπορεί να είναι είτε η ευφάνταστη χρήση υφών 
που συνηθίζει να χρησιµοποιεί ένας οµιλητής ή µπορεί να αντλούνται από κοινωνικές, 
γεωγραφικές και ιστορικές ποικιλίες. 

Το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασµού ακροατηρίου συµπληρώνεται και εξειδικεύε-
ται από την έννοια της υφοποίησης (stylization), και ειδικότερα της υφοποίησης διαλέκτου 
(dialect stylization), που έχει επεξεργαστεί ο Coupland (2001, 2007). Υφοποίηση είναι η 
έξυπνη εκµετάλλευση πολιτισµικά αναγνωρίσιµων υφών και ταυτοτήτων που αποκλί-
νουν ολοφάνερα από το ύφος και την ταυτότητα που θα αποδίδαµε στον τρέχοντα οµι-
λητή. Υφοποίηση διαλέκτου, από την άλλη, είναι η κατασκευή ενός προσωπείου, άλλου 
από αυτό του τρέχοντος οµιλητή, µε τη βοήθεια φωνολογικών κυρίως µέσων και µε 
παιγνιώδη, συχνά, πρόθεση. Η υφοποίηση διαλέκτου είναι αποσυνδεδεµένη από τοπικά 
πλαίσια και έχει γίνει πλέον στρατηγική που χρησιµοποιείται σε µιντιακά περιβάλλοντα. 

Μεθοδολογία-ερευνητικά ερωτήματα

Ο διαµεσολαβηµένος σχεδιασµός ακροατηρίου και η υφοποίηση διαλέκτων ως θεµελι-
ώδης εκδοχή του µας προσφέρουν το κατάλληλο ερµηνευτικό πλαίσιο για τη µελέτη της 
ΓτΝ σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις. Όσον αφορά τη γλωσσική της ταυτότητα, µελετούµε 
κυρίως τις γλωσσικές πράξεις που επιτελεί στις διαφηµίσεις, γιατί έχουµε να κάνουµε µε 
εργαλειακή χρήση µιας γλωσσικής ποικιλίας και όχι µε αποτύπωσή της ή, έστω, ρεαλι-
στική αναπαράστασή της. Παράλληλα, εξετάζουµε τις λειτουργικές ποικιλίες (π.χ. λαϊκή, 
αργκό, γλώσσα των µέσων κοινωνικής δικτύωσης) που εκµεταλλεύεται η διαφήµιση για 
την κατασκευή της δικής της ΓτΝ. Όσον αφορά την κειµενική της λειτουργία, εστιάζουµε 
στη συµµετοχή της σε αληθοφανή ή µυθοπλαστικά σενάρια και στη σοβαρή ή χιουµορι-
στική της χρήση. Τέλος, ερευνούµε τους νέους ως ηλικιακές ή κοινωνικές ταυτότητες 
και ως οπτικά σηµεία. Έτσι, µπορούµε να απαντήσουµε στα εξής ερευνητικά ερωτήµατα:

α. πώς υπηρετεί η ΓτΝ τη (συγκινησιακή) πειθώ της διαφήµισης;
β. πώς συνυφαίνεται η ΓτΝ µε άλλες κοινωνικές ποικιλίες στη διαφήµιση;
γ. πώς εξυπηρετεί η ΓτΝ τον ρεαλισµό ή τη µυθοπλασία της διαφήµισης;
δ. πώς λειτουργεί το διαλεκτικό χιούµορ και η παρωδία σε διαφηµίσεις τέτοιου είδους;
ε. ποιες κοινωνιο-σηµειωτικές ταυτότητες αποδίδει στους νέους η διαφήµιση; 
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Το υλικό της έρευνας

Η µελέτη µας στηρίζεται σε 67 τηλεοπτικές διαφηµίσεις προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. 
Πίνακα 2) της τελευταίας δεκαετίας. Όλες τους είναι εµπορικές διαφηµίσεις, εκτός από 
µία, που είναι πολιτική. Τριάντα πέντε (35) από αυτές διαφηµίζουν προϊόντα που συν-
δέονται στενά µε τις διατροφικές συνήθειες και την κουλτούρα των νέων (αναψυκτικά, 
σοκολατούχο γάλα, παγωτά, γλυκίσµατα, σνακ, καφέ). Είκοσι (20) διαφηµίσεις αφορούν 
εταιρείες τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου, που επίσης αντλούν από το συµβολικό 
κεφάλαιο της νεότητας. Τέλος, δώδεκα (12) διαφηµίσεις είτε συνδέονται µε κοινωνικές 
πρακτικές και ανάγκες των νέων (ταξίδια, φροντιστήρια, δάνεια για σπουδές) ή έχουν 
µακρινή σχέση µε τη νεανική κουλτούρα. 

Τα ευρήματα και η συζήτησή τους

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ΓτΝ στις διαφημίσεις
Επειδή δεν µας ενδιαφέρει µια γραµµατική περιγραφή της ΓτΝ στο σύνολό της αλλά οι 
χρήσεις της στη διαφήµιση, θα αναφερθούµε στα συστηµικά γνωρίσµατά της (µορφολο-
γικά, σηµασιολογικά κ.ά.) µόνον επικουρικά. Η µελέτη του υλικού µας δείχνει ότι η ποικι-
λοµορφία της ΓτΝ µπορεί να τιθασευτεί µε κριτήριο τις γλωσσικές πράξεις που προτιµά η 
διαφήµιση, όταν προβάλλει τα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως θα δείξουµε, τρεις 
κατηγορίες γλωσσικών πράξεων χρησιµοποιούνται κυρίως: οι αποφαντικές (συχνότατα 
η υποκατηγορία των αξιολογικών), οι κατευθυντικές και οι εκφραστικές. Το τρίπτυχο, 
λοιπόν, αξιολόγηση-κατευθυντικότητα-εκφραστικότητα γίνεται το σηµείο συνάντησης της 
ΓτΝ και της διαφηµιστικής πειθούς. Με άλλα λόγια, η εγνωσµένη αγάπη της ΓτΝ για αξι-
ολόγηση στάσεων και συµπεριφορών και η έκφραση συναισθηµάτων συνυφαίνονται µε 
την προωθητική (για κατανάλωση) λειτουργία του διαφηµιστικού µηνύµατος. Εννοείται 
ότι οι τρεις ανωτέρω κατηγορίες γλωσσικών πράξεων πραγµατώνονται µε ένα πλήθος 
λεξικών τεµαχίων ή φράσεων και εκφράσεων που όλες τους, ωστόσο, έχουν µία από τις 
τρεις προσλεκτικές αξίες που προαναφέρθηκαν. 

Αποφάνσεις και αξιολογήσεις 

Αποφάνσεις γεγονότος (πετάω χαρταετό, βγήκαμε off κ.ά.) και αποφάνσεις γνώµης, και 
µάλιστα υψηλής βεβαιότητας, όπως στο (1), µια διαφήµιση τηλεφωνίας (WIND), υπάρ-
χουν αρκετές στο υλικό µας. Κυρίως, όµως, αφθονούν οι αξιολογήσεις αντικειµένων 
(2) (από διαφήµιση της σοκολάτας Break), των προϊόντων και των ιδιοτήτων τους (3) 
(Nescafé), των καινοτοµιών µιας εταιρίας (4) (τηλεφωνία Q) ή και ενός πολιτικού κόµµα-
τος (5) (Νεολαία ΝΔ-Ευρωεκλογές 2004). 
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Πίνακας 2. Κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών και διαφηµίσεις
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Οι αξιολογήσεις εκφράζονται είτε µε λεξικά τεµάχια (αξιολογικά κατηγορήµατα) ή µε 
εκφραστικές φόρµουλες. 
(1) 
-Στην υγειά των ‘πρέπει’!
-Στην υγειά των ‘θέλω’!
-Καλή χρονιά!
-Πάω να την αλλάξω. Κράτα.
-Πού πας;
-Άσε. Το ’χω!
(…)

(2) 
-Πατέρα; Ένα θα σου πω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει! Θα µου το πάρεις;
-Κορίτσι µου, πώς θα σου το πάρω, αν δεν υπάρχει;

(3) Γεύσεις που τα σπάνε!

(4) 
-Με τόσα SMS που στέλνεις θα πάθει το χέρι σου!
-Η Q φταίει.
-Γιατί;
-Άρχισε πάλι τα κουλά!

(5) 
-Είναι σωστοί!
-Μου φαίνονται τύποι που δε μασάνε!
-Τους πάω με χίλια!
-Έχουν πιάσει το ρυθμό της εποχής!
-Τους βλέπω γκαζωμένους για κάτι καλό!
-Μετράνε! Γιατί δεν είναι µόνο λόγια.
-Είναι cool!
-Εµείς κάνουμε τη διαφορά!

Προτροπές, προσταγές και αιτήσεις

Οι κατευθυντικές γλωσσικές πράξεις, δηλαδή οι προσταγές και πολύ περισσότερο οι 
υποδείξεις και προτροπές για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών (ξεκόλλα!, ετοιμάσου 
να φας καινούργιο κόλλημα, δες την αλλιώς κ.ά.), γενικά αποφεύγονται στη διαφήµιση, 
γιατί προσβάλλουν το αρνητικό πρόσωπο (negative face) των δυνητικών καταναλωτών. 
Το προτασιακό περιεχόµενό τους αναφέρεται συνήθως µε πλάγιο ή µεταφορικό τρόπο σ’ 
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αυτό που διαφηµίζεται (6). Κατευθυντικές πράξεις είναι και οι αιτήσεις, είτε για επιβεβαί-
ωση (7) ή για πληροφορία (8) –στο παράδειγµα αυτό, ειδικά, η προσφώνηση ‘ρε, φίλε’, 
εισάγει την αίτηση σε κλίµα θετικής ευγένειας, µια στρατηγική λόγου που χαρακτηρίζει 
τη ΓτΝ, γλώσσα της παρέας και της αποδοχής σε αυτήν ενός ‘ξένου’. 

 
(6) -Παιδιά, φύγαµε! Φουλ ταχύτητα µε τα Hot Wheels και τα κυπελάκια Karabola. Σανι-
δώστε το για απίθανα δώρα και άλλες µεγάλες εκπλήξεις! Σφαίρα στα ψυγεία ΕΒΓΑ για τη 
νέα καραµπόλα!

(7) -Μπαµπά. Θυµάσαι που ήθελα να κάνω ένα συγκρότηµα χέβι µέταλ προγκρέσιβ χαρντ 
κορ τρανς ντεθ µέταλ; Άκυρο τελικά. Βγήκα σ’ ένα τεστ IQ ‘genius’ και µε πήραν στο πα-
νεπιστήµιο της Οξφόρδης. Μας παίρνει; 

(8) 
-Ρε, φίλε. Εµείς τώρα δηλαδή µε τόσα mini τι είµαστε; Trendy ή Emo;
-Μινιµαλιστές, φίλε. Μινιµαλιστές. 

Αναφωνήσεις 
Οι εκφραστικές γλωσσικές πράξεις (ψάρωσα!), συνηθέστατες ως γνωστόν στη ΓτΝ, 

είναι εκφράσεις θετικών (9) (χαρά, ενθουσιασµός) ή αρνητικών συναισθηµάτων (10) (θυ-
µός, οργή). Σε κάθε περίπτωση, η περσόνα που εκφράζει το συναίσθηµά της για ένα προ-
ϊόν ή υπηρεσία γίνεται στη διαφήµιση µια αγοραστική ταυτότητα µε την οποία αναµένεται 
να στοιχιστεί ο καταναλωτής.

(9) 
-Ψήνεσαι για πολλά πολλά δωρεάν SMS;
-Άγρια!

(10) 
-To be Q or not to be Q;
-Βρε, τα ’χεις όλα και ρωτάς;
-To be Q or not to be Q;
-Α, θα τα πάρω κρανίο!

Τα κοινωνιογλωσσικά χαρακτηριστικά της ΓτΝ στις διαφημίσεις

Η ΓτΝ είναι µια «γλώσσα» πολυσυλλεκτική και γι’ αυτό δύσκολο να οριοθετηθεί, του-
λάχιστον ως προς το λεξιλόγιό της. Ειδικά, στις διαφηµιστικές της χρήσεις, εκτός από το 
ταµείο της νεανικής αργκό, δανείζεται στοιχεία και από άλλες «γλώσσες»: η προφορική 
κοινή, η καθοµιλουµένη, στην πιο ανεπίσηµη και άτυπη µορφή της (11), η µάγκικη, όπως 
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µας είναι γνωστή από το προπολεµικό περιθώριο (12), η διάλεκτος των µηχανόβιων, 
που αποτελούν µια αναγνωρίσιµη «υποκουλτούρα» (13), η νεοπαγής γλώσσα των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως του Facebook (14), η τεχνική διάλεκτος του διαδικτύου 
(15) και η διεθνοποιηµένη αγγλική αργκό (16) είναι οι κυριότεροι γλωσσικοί πόροι από 
τους οποίους αντλεί η διαφήµιση, για να επενδύσει τη νεανική αργκό ανάλογα µε το προ-
βαλλόµενο προϊόν ή υπηρεσία. 

Προφορική κοινή
(11) Έχασες στο τσακ το τελευταίο τρένο και το επόµενο περνάει στις 5.30΄ το πρωί;

Λαϊκή (μάγκικη)
(12) Φιλαράκι, μη την ψάχνεις (…) Ανέβα στη Δηµοτική Καθαριότητα, για να τη βγάλεις 
καθαρή.

Κοινωνιόλεκτος των μηχανόβιων
(13) βλ. παράδειγµα (6): Σανιδώστε το για απίθανα δώρα και άλλες µεγάλες εκπλήξεις! 

Κοινωνιόλεκτος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(14) 
-Νόστιµος!
-Δεν είναι;
-Και πού τον γνώρισες;
-Στο Facebook.
-Στο Facebook! Αα! Να προσέχεις, κόρη µου! Να µην απογοητευθείς. Άκου και µένα που 
ξέρω πέντε πράγµατα. Ας πούµε. Έχετε mutual friends; Σε ποια groups είναι µέλος; Σε 
ποια post κάνει like; Και το βασικότερο! Τα religious use του. Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος; 
(…)

Τεχνική διάλεκτος του διαδικτύου
(15) -Ας µας αφήσουν ήσυχους, ΟΚ; Delete στους µεγάλους! Delete ξερό! 

Αργκό με στοιχεία της αγγλικής (video game)
(16) 
-Δε σε χάλασε! Owned!
(Voice over) Respect
-Who’s your daddy! (Voice over) (…)

Η ΓτΝ και το κείμενο της διαφήμισης
Η ΓτΝ µε δύο τρόπους υποστηρίζει το διαφηµιστικό µήνυµα, συνηθέστερα στο σεναριακό 
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τµήµα που περιλαµβάνεται στο «σώµα» της διαφήµισης και σπανιότερα στο προωθητικό 
τµήµα της και το σλόγκαν, που κανονικά εκφωνείται από τον διαφηµιστή: είτε συµβάλ-
λοντας στην υφοποίηση αληθοφανών και µυθοπλαστικών σεναρίων ή δίνοντας λαβή για 
λεκτικό χιούµορ. 

Αληθοφάνεια vs. μυθοπλασία 
Αληθοφανή σενάρια στηριγµένα στη ΓτΝ εµφανίζονται µε τρεις µορφές: πρώτον, ως µο-
νόλογοι-σκηνές του δρόµου (17)· δεύτερον, ως καθηµερινοί διάλογοι (18) και, τρίτον, ως 
περιπετειώδεις αφηγήσεις (19). Άλλοτε τα σενάρια αυτά σκηνοθετούν το διαφηµιστικό 
µήνυµα, υποβάλλοντας συναισθήµατα, χωρίς ωστόσο να εµπλέκονται στην προβολή του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, και άλλοτε (όπως στο (18)) συµµετέχουν στη προώθηση, 
µειγνύοντας τις φωνές των «ηρώων» µε εκείνη του διαφηµιστή. Από την άλλη πλευρά, η 
ΓτΝ, σπανιότερα, συµµετέχει και στην κατασκευή µυθοπλαστικών σεναρίων διαφηµιστι-
κού ύφους, όπως στο (20). 

(17) Ψάχνω εισιτήριο για τη συναυλία κι ανταλλάσσω µε ωραία ηχεία του µπαµπά µου, 
καταπληκτικά ηχεία, εξαιρετικά ηχεία, αγορασµένα το 2000 στο millennium, που και 
καλά θα πλάκωναν οι εξωγήινοι, ζώνη φίλου σου που κατοχυρώθηκε στην κοπέλα! (…) 
Πάμε για δέος τώρα! 

(18) 
-Πήγα σ’ ένα σικάτο φροντιστήριο.
-Σε ποιο;
-Στο (κόρνα αυτοκινήτου) 
-Καλό είναι αλλά δεν είναι «Πουκαµισάς».
  Μάθηµα στο τραπέζι; Δεν υπάρχει!
  Καθηγητές; Respect!

(19) Τσέκαρέ με. Σκύβω στ’ αυτί της, κάνω έτσι το µαλλάκι και τα λέω στα ίσια. Πως τη 
θέλω από πέρσι, πως είναι το πιο όµορφο κορίτσι στον κόσµο, ότι δε µε νοιάζει που ’ναι 
µ’ άλλον κι ότι η καψούρα γράφεται µε έξι γράµµατα: Μα-ρά-κι. (…)

(20) 
–Άσε, ναύτη, τι έπαθα!
-Τι;
-Άκουσα πόσο φθηνές ειν’ οι χρεώσεις της Q
-Και;
-Ψάρωσα!
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Σοβαρότητα vs. χιούμορ
Η ΓτΝ είναι απόλυτα συµβατή µε το χιούµορ, αν δεχτούµε ότι το χιούµορ είναι εγγενώς 
ανατρεπτικό. Σε αρκετές διαφηµίσεις το χιούµορ είναι λεκτικό και στηρίζεται σε παρηχή-
σεις (21). Ωστόσο, οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που φέρνουν αντιµέτωπους τον 
κόσµο των νέων µε τον κόσµο των µεγάλων είναι εκείνες που εξηγούνται µε την ασυµ-
βατότητα (incongruity) σεναρίων (Ross, 1998). Στο (22) η µάνα, που δεν καταλαβαίνει 
τη γλώσσα του γιου της, σχολιάζει τη στάση του µε απροσδόκητο και αστείο (στα µάτια 
των νέων) τρόπο ενώ στο (23) µια άλλη µάνα, που θέλει να είναι µοντέρνα και τραγουδά 
γνωστό παραδοσιακό τραγούδι σε ύφος hip hop, απροσδόκητα και πάλι σωριάζεται στην 
καρέκλα από την κούραση, αναιρώντας στην πράξη την ηρωική συµπεριφορά της µά-
νας… του Κίτσου (της περί ης ο λόγος στο τραγούδι). 

(21) 
-Λουξ.
-Νο! Ντέλουξ!
-Τρελάθηκα!
-Λουξάθηκα!
-Γουστάρω!
-Λουξάρω!

(22) 
-Τι έγιν’ αγόρι µου; Τι έπαθες;
-Άσε µε, ρε µάνα. Δεν είµαι καλά. Έφαγα Χ.
-Τι θα κάνω µε σένα, παιδί µου! Δε σου έχω πει να µην τρως έξω; 

(23) (Μουσική hip hop-Η «ηρωίδα» ψωνίζει σε σουπερμάρκετ και επιστρέφοντας στο σπίτι 
τραγουδά)
Yo yea
Α α αα
Yo 
Του Κι- του Κι- του Κίτσου η µάνα
Yo
Του Κίτσου η µάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάµι
Με το ποτάµι πάλευε και το
Του Κίτσου η µάνα του Κίτσου η µάνα 
(…)
Του Κίτσου η µάνα… κάθησε!
Ααα!
(Voice over) Fail. 
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Η ΓτΝ και η σημειωτική της διαφήμισης 
Οι Greimas & Courtés (1986) κατατάσσουν την τηλεοπτική διαφήµιση στα πολυσηµειωτικά 
συστήµατα, δηλαδή, στα συστήµατα που στηρίζονται στη χρήση αρκετών κωδίκων, πέραν 
αυτού της γλώσσας. Έτσι, οι «διαφορετικοί σηµειωτικοί τρόποι δηµιουργούν διαφορετι-
κές σηµασίες µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τα διαφορετικά µέσα έκφρασης που 
χρησιµοποιούν» (Baldry & Thibault, 2006, σ.4). Είναι λοιπόν, προφανές ότι η µετάδοση του 
διαφηµιστικού µηνύµατος στην περίπτωσή µας δεν στηρίζεται µόνο στη γλώσσα αλλά και 
σε µη γλωσσικά σηµειωτικά συστήµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς «η σηµειωτική 
µελετά κάθε πολιτισµική διαδικασία ως διαδικασία επικοινωνίας» (Έκο, 1994, σ.27). 

Οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις που µελετήθηκαν αντλούν τη θεµατολογία τους από την 
ελληνική καθηµερινότητα, καθώς «[…] το τηλεοπτικό µέσο µάς παρέχει µια συνεχή ροή 
εικόνων που σχεδόν σε όλες η δοµή και η µορφή τους µας είναι βαθύτατα οικείες» (Fiske 
& Hartley, 2010, σ.10). Για τον λόγο αυτό, οι διαφηµιστές «[…] προσανατολίζουν τις κα-
µπάνιες τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν τα προϊόντα τους να ξεχωρίζουν και να 
ελκύουν κοινωνικά προσδιορισµένες και εδραιωµένες οµάδες και άτοµα» (Silverstone, 
2004, σ.119). Έτσι, οι νέοι που πρωταγωνιστούν σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις αντιπρο-
σωπεύουν τύπους της νεανικής κουλτούρας των αστικών κέντρων (ο ροκάς, ο πανκ, ο 
ράπερ, ο emo, ο φλώρος, ο ξύπνιος κ.ά). 

Οι ταυτότητες αυτές συγκροτούνται σε έναν διπολικό άξονα, όχι µόνο ηλικιακό αλλά 
και κοινωνικό (Greimas 2005). Έτσι, δεν έχουµε µόνο τα ζεύγη πατέρας-κόρη, πατέ-
ρας-γιος, µητέρα-γιος, γιαγιά-εγγονή, παππούς-νεαροί, αλλά και φλώρος-ξύπνιος νέος 
(εικόνα 1), γυµνασµένος/ελκυστικός νέος-αγύµναστος/µη ελκυστικός νέος· έχουµε 
ακόµη και έλλειψη διπολικού µοντέλου, µέσα από την αναπαραγωγή κοινωνικών αξιών, 
όπως η περίπτωση νεαρών φίλων που µοιράζονται κοινές στιγµές (φιλία) (εικόνα 2) ή 
ενός νεαρού άνδρα που ενδιαφέρεται για νέα γυναίκα (έρωτας), κ.ά.
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Εικόνα 1. Στιγµιότυπο από τη διαφή-
µιση της εταιρείας κινητής τηλεφω-
νίας Wind. 



Η σηµασία των µη γλωσσικών σηµειωτικών συστηµάτων της ένδυσης, της κόµµω-
σης και της κινηµατικής στις υπό µελέτη διαφηµίσεις, είναι αναµφισβήτητα σηµαντική 
(Nöth 1995), καθώς «ακόµη και οι περαστικοί µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα από 
τα ρούχα που φοράνε ή την κόµµωση» (Bignell, 2002, σ.1). Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι 
ο ενδυµατολογικός κώδικας των νέων, όταν δεν συνδηλώνει συγκεκριµένο µουσικό 
ρεύµα, είναι απλός. Οι νέοι εµφανίζονται να φορούν συνήθως tee-shirt, τζιν (γενικά, 
εφαρµοστά ρούχα), σκούφους, πέτσινα πανωφόρια. Επίσης, αποφεύγουν να φορούν 
γυαλιά οράσεως, ένα στοιχείο που θεωρείται ότι χαρακτηρίζει περισσότερο συµβατικούς 
και λιγότερο επαναστατικού πνεύµατος νέους. Η κόµµωσή τους ακολουθεί στερεότυπα 
στιλ: είναι τολµηρή στους νέους και συντηρητική στους µεγάλους. Έτσι, ενώ η γιαγιά 
θα παρουσιαστεί ως κοµψή και έµπειρη κυρία µε το µαλλί της µαζεµένο στη διαφήµιση 
του ibank της Εθνικής Τράπεζας (εικόνα 3), ο καθηγητής στις διαφηµίσεις του κρουασάν 
Molto θα εµφανιστεί σχεδόν φαλακρός και ο νεαρός emo (εικόνα 4) µε «[…] άπλυτο µαλλί 
που πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα 3/5 του προσώπου του σχηµατίζοντας γωνία» 
Peckham (2005, σ.121). 
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Εικόνα 2. Στιγµιότυπο από τη διαφή-
µιση αναψυκτικών Λουξ. 

Εικόνα 3. Στιγµιότυπο από τη 
διαφήµιση της υπηρεσίας ibank της 
Εθνικής Τράπεζας. 



Τέλος, όσον αφορά την κινηµατική των νέων, µε βάση τη σηµειωτική τυπολογία, η 
λειτουργία της είναι κυρίως συγκινησιακή, καθώς «[…] αυτή εκφράζει τα συναισθήµατα 
του ποµπού» (Nöth 1995, σ.396), τόσο των νέων όσο και των µεγάλων. Αξίζει να σηµει-
ωθεί όµως ότι οι έντονες εκφράσεις και η ζωηρή κίνηση δεν χαρακτηρίζει πάντα τους 
νέους των τηλεοπτικών διαφηµίσεων, πολλοί από τους οποίους εµφανίζονται απαθείς 
και ακίνητοι κατά τη διάρκεια της περίστασης επικοινωνίας, όπως παραδείγµατος χάριν 
στη διαφήµιση των παγωτών Magnum ή των κρουασάν Molto.

Συμπεράσματα

Η ΓτΝ, µια µη κωδικοποιηµένη κοινωνική ποικιλία έντονης εκφραστικότητας, που αξι-
οποιεί και ανανεώνεται από άλλες κοινωνικές ποικιλίες (αντιγλώσσες ή σύγχρονες τε-
χνογλώσσες), αποτελεί πρόσφορο εργαλείο συγκινησιακής πειθούς, δηλαδή πλάγιας 
προώθησης προϊόντων στενά συνυφασµένων µε τις διατροφικές συνήθειες και τις επι-
κοινωνιακές ανάγκες των νέων. Αυτό προκύπτει από την «ενδεικτική» (indexical) χρήση 
περιορισµένων διαλεκτικών στοιχείων, επενδυµένων µε την προσλεκτική αξία αξιολογι-
κών αποφάνσεων (που αποτιµούν την υπεροχή προϊόντων και υπηρεσιών), υποδείξεων 
(που ωθούν έντεχνα σε αγοραστικές επιλογές) και αναφωνήσεων (που υποτίθεται ότι 
εκφράζουν την ευφορική κατάσταση του καταναλωτή που απέκτησε το αντικείµενο της 
επιθυµίας του). Παράλληλα, η ΓτΝ συµµετέχει στην υφοποίηση διαφηµιστικών σεναρίων 
που κατασκευάζουν συνήθως αληθοφανείς σκηνές της νεολαιίστικης καθηµερινότητας 
στις οποίες οι πρωταγωνιστές νέοι παίζουν τον εαυτό τους. Η απήχηση της συγκινησια-
κής πειθούς ενδυναµώνεται και µε το διαλεκτικό χιούµορ: άλλοτε µε λογοπαίγνια, άλλοτε 
µε σύγκρουση σεναρίων, που καθιστά τους «µεγάλους» αντικείµενο ιλαρού σκώµµατος, 
επειδή αγνοούν τον κώδικα της ΓτΝ, και άλλοτε µε µπουρλέσκ «µικροδράµατα» οι δι-
αφηµίσεις επιχειρούν να δηµιουργήσουν µιαν ατµόσφαιρα στρατηγικού αστεϊσµού, για 
να αποτυπωθούν ευκολότερα στη συνείδηση των δυνητικών καταναλωτών οι εικόνες 

585Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society

Εικόνα 4. Στιγµιότυπο από τη διαφή-
µιση του κρουασάν Molto. 



επωνυµίας των προβαλλόµενων προϊόντων. Βέβαια, η ΓτΝ έχει στις διαφηµίσεις και 
το οπτικό της ισοδύναµο, µε το οποίο βρίσκεται σε διαρκή συνέργεια. Το οπτικό σηµείο 
«νέοι» συγκροτείται όχι από ατοµικότητες αλλά από ταυτότητες και κώδικες. Ταυτότητες 
παγκοσµιοποιηµένων µουσικών ρευµάτων ή νοοτροπιών, που ταξινοµούν προβλέψιµες 
συµπεριφορές, και κώδικες εξίσου παγκοσµιοποιηµένης ένδυσης, κόµµωσης ή κίνησης, 
που τυποποιούν εικόνες σωµάτων. Έτσι, η αναγνώριση και η ταύτιση των νέων µε τους 
«ήρωες» των διαφηµίσεων γίνεται σχεδόν αυτόµατα. Η ΓτΝ, λοιπόν, µαζί µε τα διαφη-
µιστικά τους είδωλα αποδεικνύεται απαραίτητη στρατηγική συγκινησιακής πειθούς για 
προϊόντα και υπηρεσίες που η κουλτούρα των νέων περιβάλλει µε υψηλό γόητρο.
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Abstract
National identity is not only an outcome of a common origin, history, tradition or com-
mon ideals and a shared cultural background of a nation as usually defined, but as 
Edensor (2002) suggests, national identity is also an arrangement of various other 
aspects whose origins are structured in the practices of the quotidian and in popu-
lar culture. Anderson (1997) builds upon cultural factors and defines the nation as 
an imagined political community, which has been strongly influenced and revised by, 
among other things, the advent of the printing press in the mid-15th century. The evo-
lution of printing methods generates new means of communication that contribute 
to the shaping of a collective national consciousness, and impact both the notion and 
the dissemination of the idea of a nation. This paper is based on Anderson’s theory, 
and aims through a Visual Analysis of printed advertisements of Laiko Kafekopteio 
of Cyprus-The People’s Coffee of Cyprus, to explore and draw conclusions regarding 
representations relating to Cypriot national identity.
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Το θέμα της έρευνας

Το θέµα της έρευνας αφορά στη µελέτη και ανάλυση του γλωσσικού κειµένου και της 
εικόνας, σε τρεις έντυπες διαφηµίσεις του Λαϊκού Καφεκοπτείου, στην Κύπρο. Ο σκο-
πός της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο, και µε ποιο τρόπο απεικονίζεται η 
έννοια της εθνικής ταυτότητας, καθώς και η ‘κυπριακότητα’ σε έντυπες διαφηµίσεις ενός 
εγχώριου προϊόντος, όπως είναι ο καφές. Οι διαφηµίσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµ-
µάτι του σύγχρονου οπτικού πολιτισµού και η παρούσα µελέτη εξετάζει τις ιδιότητες των 
γλωσσικών και εικονικών τους µηνυµάτων ως φορέων σηµασίας και επιρροής στην κα-
τασκευή ή ανασυγκρότηση της εθνικής εικόνας. 

Η επιλογή των διαφηµίσεων του Λαϊκού Καφεκοπτείου έγινε µε κριτήριο ότι αυτό 
αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής κυπριακού καφέ και θεωρείται πρω-
τοπόρο, έως και παραδοσιακό, στην κυπριακή αγορά, µε ιστορία 65 και πλέον χρόνων. 

Η μεθοδολογία της έρευνας

Η σηµειωτική ανάλυση αποτελεί ένα δηµιουργικό εργαλείο µε το οποίο εξετάζονται τα 
διάφορα επίπεδα της δηµιουργίας νοηµάτων τόσο των λεκτικών κειµένων όσο και των 
οπτικών δοµών αναπαράστασης που αφορούν στην εικόνα. 

Η J. Williamson (2002) υποστηρίζει πως, οι διαφηµίσεις έχουν σηµαντικό πολιτισµικό 
ρόλο, καθώς διαµορφώνουν, επηρεάζουν και αντανακλούν την καθηµερινότητα. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρει ότι οι εµπορικές διαφηµίσεις, εκτός από τα πλεονεκτήµατα και τις 
ιδιότητες του προϊόντος που προωθούν, είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνουν τρό-
πους µε τους οποίους τα προϊόντα να έχουν τη δυνατότητα «να σηµαίνουν κάτι για µας». 
Θεωρεί ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας µας παρέχουν, σε µεγάλο βαθµό, φαντασια-
κούς κόσµους, δοµές νοηµάτων και ιδεολογίες που ικανοποιούν την ανθρώπινη ‘ανάγκη 
του ανήκειν’, αφού µέσα από τον κόσµο των διαφηµίσεων προβάλλονται και υιοθετού-
νται κοινές πεποιθήσεις που µε τη σειρά τους αντανακλούν αµοιβαίες κοινωνικές θέσεις, 
προτιµήσεις και κοινή κουλτούρα. 

Στην παρούσα µελέτη θα ερευνηθεί η απεικόνιση της εθνικής ταυτότητας στην έντυπη 
διαφήµιση, σύµφωνα µε τον Τ. Edensor (2002, σ.14), ο οποίος επισηµαίνει πως η έννοια 
της εθνικής ταυτότητας διαµορφώνεται και (ανα)διανέµεται µέσω του λαϊκού πολιτισµού 
και της καθηµερινότητας, µε διάφορα εικονικά πολιτισμικά στοιχεία τα οποία σηµατοδο-
τούν το έθνος µε πολλαπλούς τρόπους. Αναφέρει ότι «εκτός από τη λαϊκή παράδοση, την 
πολιτισµική κληρονοµιά και το ‘κοινό παρελθόν’ των πολιτών ενός έθνους, οι διαφηµί-
σεις […], αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του λαϊκού πολιτισµού». Τα εικονικά πολιτισμικά 
στοιχεία και ο τρόπος της σηµειολογικής τους νοηµατοδότησης εξετάζονται σύµφωνα µε 
τις οπτικές δοµές αναπαράστασης των G. Kress & T. Van Leeuwen (2010) και αφορούν 
σε διεπιδράσεις και εννοιολογικές σχέσεις ανάµεσα στα απεικονιζόµενα σηµεία· άνθρω-
ποι-τόποι-πράγματα, καθώς και στους τρόπους διεπίδρασης ανάμεσα στον παραγωγό και 
στον θεατή. Χρήσιµα για την παρούσα µελέτη είναι και τα έξω-λεκτικά µέσα µετάδοσης 

589Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



του νοήµατος σε διαφηµίσεις, όπως ορίζονται και διακρίνονται από την Dyer (2007, σ. 
111), σε εμφάνιση, τρόπο, δραστηριότητα και σκηνικό/σκηνικά αντικείμενα. Η µελέτη των 
εικονικών πολιτισµικών στοιχείων εξετάζεται και µέσα από το πρίσµα της οπτικής του R. 
Barthes (2007, σ.46), ο οποίος διαχωρίζει και µελετά τα γλωσσικά και εικονικά (κωδικο-
ποιημένα και μη) µηνύµατα αναφέροντας ότι «…η κυριολεκτική εικόνα είναι καταδηλού-
µενη και η συµβολική εικόνα συµπαραδηλούµενη». Σύµφωνα µε τον D. Chandler (2006, 
σ.144), «o Barthes ισχυρίζεται ότι τα επίπεδα σηµασιοδότησης, που ονοµάζονται καταδή-
λωση και συμπαραδήλωση, συνδυάζονται για να παράγουν ιδεολογία […] ». Παράλληλα, 
µαζί µε την ιδιότητα του γλωσσικού µηνύµατος ως αγκύρωσης ή αναμετάδοσης (συνο-
δείας), που αναφέρει ο Barthes (2007), αναφέρονται και οι σηµειωτικές προεκτάσεις του 
λεκτικού κειµένου που εισηγείται ο T. Van Leeuwen (2006, σ.146) για την Τυπογραφία: 
τη συνδηλωτική φύση των γραμμάτων µε βάση την προέλευσή τους από ένα πλαίσιο, µια 
εποχή, µια κοινωνική οµάδα ή πολιτισµό σε άλλο, τη βιωματική μεταφορά τους, δηλαδή 
πώς εµφανίζονται σχεδιαστικά, καθώς και τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά των γραμμά-
των, όπως βάρος, επέκταση, κλίση, καμπυλότητα, συνδεσιμότητα, προσανατολισμός, τακτι-
κότητα και μη-διακριτικά γνωρίσματα. 

Η έννοια της εθνικής ταυτότητας 

Για να ορίσει την έννοια της εθνικής ταυτότητας, ο Smith (2000, σ.27) αναφέρει ότι, παρά 
την επιρροή της Δύσης στη σύγχρονη εποχή, ιστορικά εµφανίζονται διαφορετικά µοντέ-
λα αντίληψης του έθνους, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και Ασία, τα εθνοτικά µε την 
έµφαση να δίνεται στους ‘κοινούς προγόνους και τη γηγενή κουλτούρα…στην καταγωγή 
και όχι στο έδαφος…όπου το έθνος γίνεται αντιληπτό σαν µια φαντασιακή «υπέρ-οικο-
γένεια». Ενώ η δυτική αντίληψη ορίζει πως κάθε άτοµο µπορεί να επιλέξει σε ποιο έθνος 
θέλει να ανήκει, η εθνοτική πεποίθηση δεν αφήνει παρόµοια ελευθερία, αφήνοντας τους 
υποστηρικτές της µε µια εθνική ταυτότητα η οποία είναι βασισµένη στην καταγωγή. Τα 
δύο αυτά µοντέλα συνυπάρχουν σε ποικίλους βαθµούς και διαφορετικές µορφές, µε 
ορισµένες φορές να ‘κυριαρχούν τα στοιχεία του εδάφους και του πολίτη’, ενώ ‘άλλοτε 
δίνεται περισσότερη έµφαση στα εθνοτικά και δηµώδη συστατικά’ Smith (2000, σ.29). Για 
τον Smith, η φύση της εθνικής ταυτότητας είναι πολυδιάστατη και σύνθετη. Αυτή η πολύ-
πλευρη πτυχή της εθνικής ταυτότητας της επιτρέπει να ασκεί ‘εξωτερικές’ και ‘εσωτερι-
κές’ λειτουργίες, µε συγκεκριµένες επιπτώσεις στα µέλη της. Οι εξωτερικές λειτουργίες 
που επιτελεί είναι εδαφικές, οικονοµικές και πολιτικές Smith (2000, σ.32), ενώ οι εσω-
τερικές αφορούν, κυρίως, στην κοινωνικοποίηση των µελών της ως «µέλη του έθνους 
και ως πολίτες». Η κοινωνικοποίηση αυτή επιτυγχάνεται µέσω δηµόσιων, µαζικών εκ-
παιδευτικών συστηµάτων, συνδέοντας άτοµα µε τη χρήση συµβόλων, όπως ο εθνικός 
ύµνος, η σηµαία, τα χαρτονοµίσµατα, οι παραδοσιακές στολές, τα ιστορικά µνηµεία και 
οι τελετές. Με αυτόν τον τρόπο, τους υπενθυµίζεται, ταυτόχρονα, η κοινή κληρονοµιά 
και πολιτισµική συγγένεια, ‘ενώ η αίσθηση της κοινής ταυτότητας και του «ανήκειν», τα 
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χαλυβδώνει και ανυψώνει το ηθικό τους’. Αυτή η αίσθηση της εθνικής ταυτότητας επι-
τρέπει, παράλληλα, την ‘τοποθέτηση του ατοµικού εαυτού στον κόσµο µέσα από το πρί-
σµα µιας συλλογικής προσωπικότητας και της διακριτής κουλτούρας της’. Η διαδικασία 
του αυτοπροσδιορισµού είναι, σύµφωνα µε τον Smith, ‘το κλειδί της εθνικής ταυτότητας, 
αλλά και το στοιχείο που προκαλεί τις περισσότερες αµφισβητήσεις και τον µεγαλύτερο 
σκεπτικισµό’.Smith (2000, σ.34).

Ο Anderson προτείνει ότι το έθνος ορίζεται ως η φαντασιακή πολιτική κοινότητα, η οποία 
είναι εγγενώς οριοθετηµένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη. ‘…αποτελεί κοινότητα σε φαντασια-
κό επίπεδο, επειδή κανένα µέλος, ακόµα και του µικρότερου έθνους, δεν θα γνωρίσει ποτέ 
τα περισσότερα από τα υπόλοιπα µέλη, δεν θα τα συναντήσει ούτε καν θα ακούσει γι΄ αυτά, 
όµως ο καθένας έχει την αίσθηση του συνανήκειν.’ (Anderson, 1997, σ.26). Η εθνικότητα, 
δηλαδή ‘…«η ιδιότητα του να ανήκει κανείς σε έθνος», όπως και ο εθνικισµός, έχουν αφε-
τηρία πολιτισµικά κατασκευάσµατα µιας συγκεκριµένης µορφής’ Anderson (1997, σ.24), τα 
οποία για να κατανοηθούν πρέπει να ερευνηθεί ο τρόπος που απέκτησαν ιστορική υπόστα-
ση, νοηµατοδότηση και σηµασία στο πέρασµα του χρόνου. Η αντίληψη του έθνους ορίζεται 
ως φαντασιακή και εµφανίζεται ιστορικά, όταν τα τρία πολιτισµικά συστήµατα, η θρησκευτι-
κή κοινότητα, το δυναστικό καθεστώς και η σύλληψη της χρονικότητας, δηλαδή η τελεολο-
γική αντίληψη της ιστορίας, έχασαν τη δύναµη και την επιρροή, που είχαν στην ανθρώπινη 
σκέψη Anderson (1997, σ. 60). Με την εµφάνιση της τυπογραφίας δηµιουργούνται νέες 
µορφές επικοινωνίας, οι οποίες συµβάλλουν στη διαµόρφωση της συλλογικής εθνικής συ-
νείδησης και επηρεάζουν την έννοια καθώς και τη διάχυση της ιδέας του έθνους. Επιπρό-
σθετα, ‘…ο αναγνώστης της εφηµερίδας, παρατηρώντας τους γείτονες ή τους διπλανούς 
του, στον υπόγειο ή στο κουρείο, να καταναλώνουν ακριβή αντίγραφα της εφηµερίδας του, 
διαβεβαιώνεται, διαρκώς ότι ο φαντασιακός κόσµος είναι ριζωµένος στην καθηµερινή ζωή’ 
(Anderson, 1997, σ.60). Η ανάπτυξη της τυπογραφίας και η εξέλιξη των εκτυπωτικών µε-
θόδων οδήγησαν στην εµφάνιση του έντυπου καπιταλισµού (print-capitalism), ο οποίος ‘…
έδωσε τη δυνατότητα σε ραγδαία αυξηµένο αριθµό ανθρώπων να σκεφτούν σχετικά µε τον 
εαυτό τους, και να συνδεθούν µεταξύ τους µε εντελώς νέους τρόπους’ (Anderson, 1997, 
σ.61). Σε αντίθεση µε άλλες προσεγγίσεις για τον ορισµό της εθνικής ταυτότητας, οι οποίες 
βασίζονται σε οικονοµικές ή πολιτικές συνιστώσες, ο Anderson στρέφεται εξ αρχής στις 
πολιτισµικές παραµέτρους του φαινοµένου.

O Edensor (2002) επισηµαίνει πως, η έννοια της εθνικής ταυτότητας διαµορφώνεται 
και (ανα)διανέµεται µέσω του λαϊκού πολιτισµού και της καθηµερινότητας, µε διάφορα 
εικονικά πολιτισµικά στοιχεία τα οποία σηµατοδοτούν το έθνος µε πολλαπλούς τρόπους. 
Αυτή η ταυτότητα είναι δοµηµένη στις συνήθειες, στις πρακτικές και στη ρουτίνα της κα-
θηµερινότητας. Εκτός από τη λαϊκή παράδοση, την πολιτισµική κληρονοµιά και το ‘κοι-
νό παρελθόν’ των πολιτών ενός έθνους, οι διαφηµίσεις, οι κινηµατογραφικές ταινίες, η 
δηµοφιλής µουσική, καθώς και ‘...καινούργιες ιδιωµατικές πρακτικές στον σχεδιασµό 
κήπων, στο πλέξιµο, στη µαγειρική, στους αστεϊσµούς και στις καθηµερινές αφηγήσεις’ 

591Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



(Edensor, 2002, σ.14) αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι του λαϊκού πολιτισµού. Εκτός από 
τους προβλεπόµενους χώρους (εθνική πινακοθήκη, εθνικό θέατρο, εθνικό µουσείο, 
εθνικός εναέριος χώρος κτλ.) η εθνική ταυτότητα υπάρχει στο καθιστικό και στα αντικεί-
µενα του σπιτικού, ενσωµατώνεται και µεταδίδεται µέσα από τηλεοπτικές αναπαραστά-
σεις, στον εργασιακό χώρο και στην µπυραρία ή στο καφενείο.

Η εθνική ταυτότητα στην έντυπη διαφήμιση 

Προγενέστερες έρευνες στον τρόπο µε τον οποίο απεικονίζεται η εθνική ταυτότητα σε 
διαφηµίσεις, έγιναν σε σχέση τόσο µε τα σηµεία που απεικονίζονται στις εικόνες όσο και 
µε τα γλωσσικά µηνύµατα. 

Η Hogan (1999), στο άρθρο της για τη µελέτη και σύγκριση της απεικόνισης του φύ-
λου της εθνικής ταυτότητας σε τηλεοπτικές διαφηµίσεις της Ιαπωνίας και Αυστραλίας, 
ορίζει τις µεταβλητές: Γεωγραφικές Αναπαραστάσεις, Πολιτισμικές Δραστηριότητες/Πρα-
κτικές Αναψυχής, Πολιτισμική Κληρονομία, Κοινωνικές Σχέσεις και Αξίες, για τη µελέτη της 
‘Αυστραλιακότητας’ και ‘Ιαπωνικότητας’ στις εικόνες.

Οι Keilor & Hult (1999) αναπτύσσουν ερευνητικά µοντέλα ανάλυσης λόγου για να 
εντοπίσουν διαφορές και οµοιότητες στον τρόπο που αντιλαµβάνονται οι πολίτες την έν-
νοια της εθνικής ταυτότητας σε 5 διαφορετικές χώρες, τις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ιαπωνία, 
τη Σουηδία και το Χονγκ-Κονγκ. Αναλύουν το περιεχόµενο 963 συνεντεύξεων, βασισµέ-
νοι στο θεωρητικό πλαίσιο του Herskovits (1948), το οποίο προτείνει τον ορισµό της 
εθνικής ταυτότητας εξερευνώντας νοήµατα και αντιλήψεις για: Θρησκευτικές Πεποιθή-
σεις, Εθνική Κληρονομιά, Πολιτισμική Ομοιογένεια και Εθνοκεντρισμό. 

Για την καταγραφή της ‘Βρετανικής Αυτοπροσωπογραφίας’, ο Edensor (2002) ειση-
γείται την κατηγοριοποίηση διαφόρων εννοιών, στις οποίες αντανακλάται η πολλαπλή 
φύση της εθνικής ταυτότητας όπως Αντικείμενα, Φαγητό και Ποτό, Γεωγραφίες, Οργανι-
σμοί και Αφαιρετικές Αξίες, Άνθρωποι/Προσωπικότητες, Ζώα και Φυτά, Δημοφιλείς Πολιτι-
σμικές Μορφές, Τεχνολογία και Πρωτοπορία και Πολιτισμικές Πρακτικές. 

Παρατηρούµε ότι, τόσο στα εικονικά όσο και στα λεκτικά σηµεία, προτείνονται µε-
ταβλητές και διαστάσεις, που µας βοηθούν να εντοπίσουµε στοιχεία προβολής της 
εθνικής ταυτότητας.

Μια γουλιά από την ιστορία του καφέ

Ενώ ο καφές ήταν ήδη σε ευρεία κατανάλωση στην Ανατολή την εποχή της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, στην Ευρώπη τον εισήγαγαν και τον έκαναν γνωστό οι Ενετοί έµποροι 
περί τα τέλη του 16ου αιώνα. Για να ενταχθεί ένα νέο εξωτικό προϊόν στις διατροφικές 
συνήθειες της Δύσης ήταν ευκολότερο να προωθηθούν οι ευεργετικές ή ιατρικές του 
ιδιότητες. Ο καφές συσχετίστηκε, από νωρίς, µε πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, κάποιες 
από τις οποίες, όµως, ήταν υπερβολικές και καταρρίφθηκαν γρήγορα. Παράδειγµα απο-
τελεί ο ισχυρισµός ότι ο καφές θεραπεύει µεταδοτικές ασθένειες, όπως η ανεµοβλογιά 
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και οι µαγουλάδες. Οι διανοούµενοι της εποχής ήταν εκείνοι που πρώτοι ενστερνίστη-
καν τη νέα εξωτική συνήθεια για τις ευεργετικές της ιδιότητες, ενώ τα πρώτα καφενεία 
στην Ευρώπη άνοιξαν στο τέλος του 17ου αιώνα. Στην αρχή, ο καφές ήταν ένα ρόφηµα 
πολυτελείας µόνον για τους πλούσιους και τους αριστοκράτες. Οι τονωτικές του, όµως, 
ιδιότητες τον καθιέρωσαν από το 1770 στις διατροφικές συνήθειες του λαού, ως πρωινό, 
κυρίως, ρόφηµα, πάντα αραιωµένο ή ως υποκατάστατο (Φρίντµαν, 2009).

Όπως αναφέρει ο Φρίντµαν (2009, σ. 247) στην Ιστορία της γεύσης: «ως τις αρχές του 
20ού αιώνα ο ανόθευτος καφές ήταν µια πολυτέλεια, κυρίως επειδή ήταν ακριβός, και 
µόνο µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο έγινε καθηµερινό ρόφηµα» 

Το υλικό της έρευνας

Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται, συνολικά, 3 διαφηµίσεις που αφορούν στον καφέ του 
Λαϊκού Καφεκοπτείου. H επιλογή έγινε από τοπικές εφηµερίδες και περιοδικά, µε χρο-
νική αφετηρία την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας το 1960 µέχρι σήµερα και αφο-
ρούν σε παραδείγµατα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσµα, ενώ, ταυτόχρονα, 
απευθύνονται σε διαφορετικό αναγνωστικό κοινό. Το Λαϊκό Καφεκοπτείο ιδρύθηκε το 
1948 και είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής κυπριακού καφέ στην Κύπρο. Με 
µία συνεχή ανοδική πορεία, ενοποιείται το 2002 µε την εταιρεία κρασιού ΛΟΕΛ και µε το 
τυπογραφείο Printco, δηµιουργώντας τον Όµιλο Λαϊκού. 

Αυτό που καθιστά τη µελέτη των συγκεκριµένων διαφηµίσεων ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σα, είναι ότι ανήκουν στην ίδια θεµατική διευκολύνοντας έτσι την εξέταση του τρόπου  
προβολής και προώθησης του ίδιου προϊόντος σε σχέση µε την εθνική ταυτότητα στο 
πέρασµα του χρόνου.

Η ανάλυση των έντυπων διαφημίσεων

Η πρώτη διαφήµιση (Εικόνα 1) προέρχεται από το περιοδικό “Τηλέγραφος”, µε ηµεροµη-
νία 24 Οκτωβρίου 1962. Οι εκτυπωτικές µέθοδοι της εποχής επιτρέπουν µόνο την ασπρό-
µαυρη γραµµική αναπαραγωγή, έτσι παρατηρούµε τα γλωσσικά µηνύµατα να εµφανίζονται 
µαύρα στο κάτω µέρος της διαφήµισης, σε συνδυασµό µε το γραµµικό λογότυπο του Λα-
ϊκού Καφεκοπτείου στο πάνω µέρος. Η οπτική ιεραρχία της πληροφορίας πραγµατοποι-
είται σύµφωνα µε τον συνηθισµένο τρόπο ανάγνωσης στη Δύση, αλλά και µε έµφαση στο 
υπερµέγεθες σήµα της εταιρείας. Η επιλογή της κεφαλαίας γραφής ως φορέα εξουσίας και 
επιβλητικότητας, καθώς και η χειρόγραφη αίσθηση της γραµµατοσειράς (αίσθηση γραφής 
µε µαύρη σινική µελάνη, παλαιότερη και κλασσική), που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
τη λέξη ‘Η Βιοµηχανία’, προσδίδει κατά την άποψη µου κύρος και περηφάνεια στο νόηµα 
της, αφού σύµφωνα µε τον Bertin, J. (2011) αυτοί οι παράγοντες έχουν συνδηλωτικό χα-
ρακτήρα και συνεισφέρουν στη µετάδοση του νοήµατος. 

Είναι, επίσης, εµφανές ότι το στρογγυλό σχήµα του λογοτύπου, µε το παχύ εξωτερικό 
περίγραµµα, αποτελεί µια δια-εικονική καθώς και διακειµενική αναφορά σε σφραγίδα 
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ευρύτερης χρήσης, συνδηλώνοντας έτσι την πιστοποίηση, την αυθεντικότητα και την 
εγγύηση του καφέ. Η δια-εικονικότητα, βασισµένη στην έννοια της διακειµενικότητας, 
όπως διατυπώθηκε το 1967 από τη Julia Kristeva, αφορά στη σχέση κειµένων µε άλλα 
προϋπάρχοντα προ-κείµενα και αντιστοίχως εφαρµόζεται σε εικονικά σηµεία. Σύµφωνα 
µε τον Ανδρουτσόπουλο (1997, σ. 32) «το κείµενο […] αποκτά µια επιπρόσθετη σηµασία. 
Κοινωνεί µια πληροφορία, και ταυτόχρονα παραπέµπει σε ένα σύστηµα αναφοράς, που 
έχει µια ειδική αξία για τους επικοινωνούντες».

Αξίζει να επισηµανθεί στο λογότυπο και η απεικόνιση του υπηρέτη-αχθοφόρου µε τον 
δίσκο και τους καφέδες να βγαίνουν έξω από ένα κυκλικό ‘σχήµα-παράθυρο’ ‘σερβίροντας’ 
τον θεατή. Σύµφωνα µε τον Pieterse (1992, σ.124), οι επαγγελµατικοί ρόλοι που κατανέµο-
νται στους µαύρους είναι στη δυτική κοινωνία παραδείγµατα εθνοτικών εξειδικεύσεων που 
στο πέρασµα του χρόνου φαίνονται φυσικά. Λόγω της µεταχείρισής τους ως σκλάβους, οι 
µαύροι απεικονίζονται, κυρίως, στα επαγγέλµατα του υπηρέτη και υπηρεσιών ψυχαγω-
γίας, τόσο σε διαφηµίσεις όσο και σε άλλες µορφές επικοινωνίας του λαϊκού πολιτισµού. 
Επισηµαίνει, επίσης, (Pieterse, 1992, σ.125) ότι, «η απεικόνιση υπηρετών συνδηλώνει ευ-
µάρεια και πολυτέλεια, ενώ κάποιες φορές αντανακλά αποικιακές συνδέσεις των αναπαρι-
στανόµενων» αλλάζοντας τη µορφή τους. Σε διάφορες διαφηµίσεις και πίνακες παρατηρεί 
ότι «η φιγούρα του µαύρου υπηρέτη έχει µια µακροχρόνια ιστορία στην Ευρώπη. Εκτός 
από το γεγονός ότι απεικονίζονται µικρότεροι σε µέγεθος, δηλώνοντας την υποδεέστερή 
τους θέση, είναι ντυµένοι ως Μαυριτανοί, φορώντας ανατολίτικη ενδυµασία […] Αυτό αντα-
νακλά τον βαθµό µε τον οποίο η Ευρώπη συσχετίζεται και επηρεάζεται από τον πολιτισµό 
της Αραβίας και της Βόρειας Αφρικής». Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι (Pieterse, 1992, σ.194), 
ο σχεδιασµός διαφηµίσεων και συσκευασιών για το κακάο, τη σοκολάτα και τον καφέ δεν 
έχει αλλάξει µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς αυτά τα προϊόντα ως τροπικά, συνδέονται 
νοηµατικά µε το µαύρο χρώµα και τη µαύρη εργασία.

Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το µόνο εικονικό σηµείο της πρώτης διαφήµισης 
(εξαιρείται η εικονικότητα των γραµµατοσειρών) παγιδεύεται σε αρνητικές συνδηλώσεις. 
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Εικόνα 1. Έντυπη Διαφήµιση του Λαϊκού Καφεκοπτείου, περιοδικό “Τηλέ-
γραφος”, 1962. 



Αν και ‘ο µαύρος υπηρέτης’, ως αρνητικό στερεότυπο, θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, 
προ καιρού να καταργηθεί, εξακολουθεί µέχρι σήµερα να χρησιµοποιείται στον σχεδια-
σµό της συσκευασίας και σε όλες τις διαφηµίσεις του συγκεκριµένου προϊόντος. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι το θέµα της εθνικής ταυτότητας παρατηρείται έντονα στο 
γλωσσικό µήνυµα, όπου σύµφωνα µε τους Keilor & Hult (1999) η Πολιτισμική Ομοιογένεια, 
µε την έννοια του ‘συνανήκειν’, εντοπίζεται στη φράση ‘Η Βιοµηχανία των καφετζήδων της 
Νήσου µας’. Η έννοια των πολιτών ως ‘µια οικογένεια’ αναφέρεται και στο έργο του Smith 
(2000, σ.23), όπου για να ορίσει την έννοια της εθνικής ταυτότητας, αναφέρει ως βασική 
προϋπόθεση την παρουσία µιας ‘αίσθησης πολιτικής κοινότητας-έστω και υποτυπώδους’, 
η οποία προκύπτει όταν τα µέλη της συµµερίζονται κάποιους κοινούς θεσµούς, έναν κοι-
νό κώδικα δικαιωµάτων και καθηκόντων σε συγκεκριµένη οριοθετηµένη εδαφική περι-
οχή, στην οποία εκτός από ότι ταυτίζονται, αισθάνονται ότι ανήκουν σε µια φαντασιακή 
«υπέρ-οικογένεια». Επιπρόσθετα, για περαιτέρω ‘αγκύρωση’ και επικύρωση της ‘κυπρι-
ακότητας’, παρατηρείται στο κείµενο η λέξη ‘κασιανιστά’ να ξεχωρίζει αποµονωµένη και 
µε αραίωση των γραµµάτων της ως φορέας εθνοκεντρισμού (Keilor & Hult , 1999), αφού 
αποτελεί αποκλειστικά λέξη της κυπριακής διαλέκτου. Η τυπογραφική απόδοση της λέξης 
ακολουθεί ένα ορθογραφικό σύστηµα που χρησιµοποιεί την προσθήκη του «ι» µετά από 
το σύµφωνο (σίγµα), έτσι ώστε ν’ αποδοθεί οπτικά η τραχύτητα του διακριτού ήχου της 
διαλέκτου, καθώς το αλφάβητο της κοινής νεοελληνικής δεν µπορεί να αποδώσει φωνη-
τικά το συγκεκριµένο φώνηµα. Αντίστοιχα, η κυπριακή προφορά αποδίδεται και σε άλλες 
λέξεις της διαλέκτου, όπως π.χ. «λοκούµια» ή «κουφέττες», όπου το διπλό σύµφωνο της 
προφοράς καταγράφεται και στη γραπτή µορφή. Με παρόµοιο τρόπο η λέξη Λαϊκόν, µε 
κεφαλαία γράµµατα στο λογότυπο, επιβεβαιώνει διακριτικά την προέλευση του καφέ ως 
‘ο καφές του λαού της νήσου µας’. Αντίστοιχα και σε ένα άλλο, δεύτερο παράδειγµα από 
το περιοδικό “Νέοι Καιροί” το 1962, παρατηρούµε να εµφανίζεται πάλιν η οµαδικότητα ως 
‘…η πιο συγχρονισµένη βιοµηχανία καφέ στον τόπο μας!’. 

Πενήντα χρόνια αργότερα, η δεύτερη διαφήµιση από το περιοδικό “TV-Μανία”, 
τον Αύγουστο του 2010, συνδυάζει πλούσια εικονικά καθώς και γλωσσικά µηνύµατα.  
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Εικόνα 2. Έντυπη Διαφήµιση του Λαϊκού Καφεκοπτείου, περιοδικό “TV 
Μανία”, 2010



Ξεκινώντας από τα εικονικά µηνύµατα, παρατηρούµε ότι απεικονίζονται κοινωνικές σχέ-
σεις και αξίες, τις οποίες αναφέρει η Hogan (1999) ως φορείς της εθνικής ταυτότητας, 
και αφορούν στον θεσµό της οικογένειας και της φιλίας, σχεδιασµένα σε ένα ευρύτερο 
εθνικό πλαίσιο πολιτισμικής δραστηριότητας, ‘της ώρας του καφέ µε παρέα’. Η αξία της 
οικογένειας εµπλουτίζεται, διακριτικά, µε τη µητρότητα της απόµακρης γυναικείας φι-
γούρας µε το βρέφος, στο άνω δεξί περιθώριο της διαφήµισης. Η απεικόνιση της µητέ-
ρας µε αυτόν τον τρόπο αντανακλά το τελετουργικό «…της νοητικής αποστασιοποίησης 
από το περιβάλλον και της κοινωνικής αποσύνδεσης […]», που µελετά ο Gofman (στο 
Dyer, 2007, σ.114) για τις αναπαραστάσεις των γυναικών στις διαφηµίσεις. Αυτή η από-
συρση παρουσιάζει την κατανάλωση του καφέ ως καθαρά αντρική υπόθεση, γεγονός το 
οποίο συνδέεται και πολιτισµικά µε το ‘καφενείο του χωριού’, όπου, συνήθως, στην Κύ-
προ η προσέλευση για τις γυναίκες, ήταν για ηθικούς λόγους απαγορευτική. Το σκηνικό 
πλαίσιο του καθιστικού κατατάσσεται στην κατηγορία που προτείνει ο Millum (στο Dyer, 
2007, σ.121) ως «ο οικείος, γνώριµος, πραγµατικός χώρος, τον οποίο είναι πιθανόν να 
συναντήσουµε ή ήδη γνωρίζουµε από την εµπειρία µας». Το συγκεκριµένο ραδιόφω-
νο-βάζο-έπιπλο-φωτιστικό, οι ενδυµασίες των αναπαριστώµενων συµµετεχόντων και 
η γενική χρωµατική ατµόσφαιρα της ώχρας στη διαφήµιση αποτελούν στιλιστικά στοι-
χεία της δεκαετίας του πενήντα, και γενικά του παλαιού. Όπως αναφέρει η Dyer (2007, 
σ.120), «…τα αντικείµενα εµφανίζονται για να παίξουν και κάποιον σηµειοδοτικό ρόλο, 
πέραν από τον λειτουργικό». Παρατηρείται, λοιπόν µια παρελθοντική αναφορά ‘στη δε-
καετία της ευτυχισµένης οικογένειας-1950’, η οποία προσδίδει την έννοια της ιστορί-
ας και της παράδοσης ως µια εθνική ιδιότητα των Κυπρίων, µέσα από την πρακτική 
του καφέ. Οι δύο άντρες, µε βάση την παρουσία της µητέρας στο φόντο, αναπαριστούν, 
µάλλον, πατέρα και γιο. Έχοντας τα πρόσωπα τους στραµµένα ο ένας προς τον άλλον, 
συνοµιλούν χαµογελώντας, σε θέσεις ηµί-προφίλ, κοντινής οριζόντιας λήψης, µε γωνι-
ακή κάθετη τάση προς τα πάνω και απεικονίζονται σχεδόν ολόκληροι στο φωτογραφικό 
καδράρισµα. Σύµφωνα µε τους Kress & Van Leeuwen (2010), όταν οι αναπαριστώµενοι 
συµµετέχοντες δεν κοιτάζουν ευθέως προς τα έξω δεν έχουν καµία απαίτηση από τους 
θεατές, παρά µόνο να ‘θεαθούν’, ενώ οι συγκεκριµένες γωνίες λήψης (Kress & Van 
Leeuwen, 2010, σ.200), συνδηλώνουν πως εµείς, ως θεατές, έχουµε ‘κοντινή κοινωνι-
κή απόσταση’ µε τους αναπαριστώµενους και ταυτόχρονα καλούµαστε να εµπλακούµε 
και να συσχετιστούµε µε ‘την ώρα του καφέ’. Η Dyer (2007, σ.118), επίσης, αναφέρει ότι 
«οι κοντινές λήψεις σηµατοδοτούν κάποια µεγαλύτερη εγγύτητα και ταύτιση απ’ ότι οι 
µακρινές». Παράλληλα, αξίζει να επισηµανθεί πως τα χαρακτηριστικά των προσώπων 
είναι καθαρά µεσογειακά και ταυτόχρονα κυπριακά (σκούρα χρώµατα, µαύρα µαλλιά, 
ανατολίτικα χαρακτηριστικά). Επιπρόσθετα, παρατηρείται µια οπτική έµφαση στους 
σπόρους του καφέ µε έναν έντονο κίτρινο-χρυσαφί φωτισµό/χρώµα, συνδηλώνοντας, 
σύµφωνα µε τους Beasly και Danesi (2002, σ. 41), «[…] ζωντάνια, λιακάδα, ευτυχία, 
ισορροπία κ.λπ.».
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Εξετάζοντας το γλωσσικό µήνυµα ‘κάθε στιγμή που γίνεται ιστορία’ παρατηρούµε ότι 
λειτουργεί σε πολλαπλά σηµειολογικά επίπεδα. Η συγκεκριµένη πεζή, πλάγια, µε ακρε-
µόνες, νεοκλασική γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται, ντύνει το νόηµα της λέξης µε 
‘προσωπικό’ αλλά και κλασικό ύφος προς τον θεατή, αφού η χειρόγραφη αισθητική της 
είναι παραπλήσια µε συνηθισµένες και εξοικειωµένες µορφές γραφής από την καθη-
µερινότητα. Παράλληλα, το άσπρο χρώµα που χρησιµοποιείται, είναι σύµφωνα µε τους 
Beasly & Danesi (2002, σ. 41) συνδηλωτικός παράγοντας ο οποίος προσδίδει αγνότητα, 
αρετή, καλοσύνη και ευπρέπεια. Η εγγύτητα που επικρατεί µεταξύ του λεκτικού και της 
‘στιγµής του καφέ’ στην εικόνα ενισχύει στην έννοια της ‘ιστορικής στιγµής’ παρουσιάζο-
ντας το προϊόν ως ‘θέµα ιστορικής κληρονοµίας’ µε σηµαντική αξία. Η εθνική κληρονομιά 
στο γλωσσικό κείµενο, όπως προτείνεται από τους Keilor & Hult (1999), αποτελεί παρά-
γοντα κατασκευής της εθνικής ταυτότητας. Παρατηρείται, επίσης, ότι το λογότυπο του 
Λαϊκού Καφεκοπτείου εµφανίζεται τρεις φορές. Στη ‘συµπερασµατική’ του τοποθέτηση 
κάτω δεξιά, ως αγκύρωση, αναγράφονται έντονα οι λέξεις ‘ΛΑΪΚΟΥ’ & ‘ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ’, 
µε κεφαλαία γράµµατα, ενσωµατώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αξία της παράδοσης 
στον καφέ δίνοντας έµφαση και ταυτοποιώντας τον, ως εθνικό προϊόν του λαού.

Η τρίτη και πιο πρόσφατη διαφήµιση, από τη δωρεάν εφηµερίδα “Avant Garde” τον 
Μάρτιο του 2013, καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αφού απευθύνεται, κυρίως, σε 
νέους οι οποίοι αποτελούν το µεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό της συγκεκριµένης εφη-
µερίδας. Ξεκινώντας από τα γλωσσικά µηνύµατα παρατηρούµε τη γραφή της κυπρι-
ακής διαλέκτου µε λατινικούς χαρακτήρες, σε µορφή greeklish (ή κατά την άποψη µου 
cypriotlish), η οποία χρησιµοποιείται, συχνά, στην ανταλλαγή µηνυµάτων από τους νέους  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µέσω κινητών τηλεφώνων (Papadima et al, 2011). Η καθοµιλουµένη, η διάλεκτος που 
χρησιµοποιείται στην καθηµερινή συνοµιλία στην Κύπρο, αποτελεί πολιτισµική µοναδικό-
τητα. Αυτή η ιδιαιτερότητα εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτιστικής οµοιογένειας, η οποία 
συντελεί, σύµφωνα µε τους Keilor & Hult (1999), στη συγκρότηση της εθνικής εικόνας. 
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Εικόνα 3. Έντυπη Διαφήµιση του Λαϊκού Καφεκοπτείου, εφηµερίδα “Avant 
Garde”, 2013. 



Εµφανίζεται σε οπτική µορφή διακειµενικά, µε αναφορά στα λεκτικά µηνύµατα των µέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποιούνται από αρκετούς νέους ως ακολούθως:

‘thoro ena pouli tze kamposous na se akolouthoun’=Twitter
‘eshis pollous friends’= Facebook
‘to imerologio ton genethlion sou en ofjero’= Facebook
‘touta oulla en like’= Facebook
‘to farmville sou efjerosen, emaranan ta fkiorouthkia sou’= Facebook
Οι γραµµές, που χρησιµοποιούνται υπό µορφή γραφήµατος στατιστικής, πίτας-σχή-

µατος φλιτζανιού, οδηγούν τον αναγνώστη στα πέντε αυτά µηνύµατα τα οποία σχεδιάζο-
νται µε βάση την πρακτική να προβλέπει κανείς το µέλλον διαβάζοντας το φλιτζάνι του 
καφέ (πολιτισµική πρακτική-να σου πω το φλιτζάνι/να σου πω την τύχη σου). Ταυτόχρονα, 
λόγω του εµφαντικού µεγέθους, ο τίτλος ‘kypriakos kafes likeou-65 xronia piso -100 
xronia mprosta’ φαίνεται να κυριαρχεί στην ιεραρχία της πληροφορίας, µε τη λέξη likeou 
να αποτελεί, επίσης, διακειµενική αναφορά στη λέξη λαϊκού. Αξίζει να επισηµανθεί και η 
συνδηλωτική διάσταση της συγκεκριµένης άσπρης, πεζής, γεωµετρικής-χωρίς ακρεµό-
νες γραµµατοσειράς που χρησιµοποιείται, της οποίας ο χρωµατισµός και η πεζή γραφή 
λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο, όπως στο προηγούµενο παράδειγµα µε µία σηµαντική 
διαφορά: η συγκεκριµένη µορφή της γραµµατοσειράς χαρακτηρίζεται κατά την άποψη 
µου ως ‘φουτουριστική’, αφού εµφανίζεται πολύ συχνά, έως και µετωνυµικά, σε ταινίες 
επιστηµονικής φαντασίας αναγκάζοντας το νόηµα των λέξεων να εµφορείται µε την ‘έν-
νοια του µέλλοντος’ (ειδικά και σε συνδυασµό µε το σύγχρονο ‘µοντέρνο’ ντιζάιν του φλι-
τζανιού). Σε σχέση µε το κτίσιµο της εθνικής έννοιας, η λέξη Κυπριακός επισηµαίνεται ως 
η πρωτοεµφανιζόµενη λέξη στον υπέρτιτλο, αποδίδοντας πατριωτισµό στο προϊόν (βλ. 
Keilor & Hult (1999), εθνοκεντρισµός), ενώ η λέξη like/likeou, µας θυµίζει, παράλληλα, 
ότι ο κυπριακός καφές είναι ‘like/αρέσει’. Παρατηρείται πως, η διαφήµιση είναι έντεχνα 
δοµηµένη στα κανάλια επικοινωνίας και κωδίκων της σηµερινής νεολαίας. 

Συμπεράσματα 

Ο προσδιορισµός της έννοιας της εθνικής ταυτότητας είναι πολυδιάστατος και σύνθετος. 
Από τη µελέτη των τριών διαφηµίσεων παρατηρούµε ότι, τα γλωσσικά και µη γλωσσικά 
σηµεία που αφορούν στην απεικόνιση της εθνικής ταυτότητας, διαµορφώνονται και επανα-
προσδιορίζονται ανάλογα µε τις τεχνικές επεξεργασίας και τάσεις του διαφηµιστικού λόγου 
καθώς επίσης και µε τους πολιτισµικούς κώδικες της κάθε εποχής. Ένα εγχώριο προϊόν, 
στην προσπάθειά του να ταυτιστεί και να υιοθετηθεί ως εθνικό, προβάλλει, τόσο µέσα από 
τα εικονικά µηνύµατα όσο και µέσα από τα γλωσσικά, πολιτισµικές αναπαραστάσεις, θε-
σµούς, αξίες και σύµβολα τα οποία αντανακλούν τοπικές συνήθειες και ιδιοσυγκρασίες. 
Η Σηµειωτική, ως εργαλείο που εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο αποδίδονται, κωδικο-
ποιούνται και ανταλλάσσονται σηµασίες και νοήµατα, µας βοηθά να εντοπίσουµε εθνικά 
χαρακτηριστικά της κυπριακής κουλτούρας στις έντυπες διαφηµίσεις. Οι επικρατέστερες 
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απεικονίσεις της εθνικής ταυτότητας που συµπεραίνονται, αφορούν στην καλλιέργεια της 
συλλογικότητας, τις αξίες της οικογένειας και της φιλίας, καθώς και στην πολιτιστική οµοι-
ογένεια, χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζονται συχνά σε κλειστές κοινωνίες µε µικρό πλη-
θυσµό, όπως είναι η κυπριακή κοινωνία. Η παρούσα µελέτη θα µπορούσε να επεκταθεί 
περαιτέρω µε την ενσωµάτωση ανάλυσης οπτικού περιεχοµένου σε µεγαλύτερο αριθµό 
εγχώριων διαφηµίσεων και µέσα σε διευρυµένα χρονικά πλαίσια.
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 intersemiotic translation 

Abstract
Advertising is a field in which different semiotic systems synergize. This presentation 
analyzes four print advertisements in Greek magazines through the synergy between 
linguistic and image semiotic systems. Specifically, it considers different contents of 
advertising, using intersemiotic translation as an advertising practice in the field of 
commercial and social advertisements. The difference between commercial and so-
cial or humanitarian advertisements resides in the fact that social advertisements aim 
to raise awareness of vulnerable social groups or social issues, while commercial 
advertisements aim to a general or specific audience of consumers with purely com-
mercial objectives. Our goal is to consider if and how commercial and social adver-
tisements are displayed in the same way, using similar practices to reach consumers.
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Εισαγωγή

Η διαφήµιση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας και οι τρόποι που προ-
βάλλεται ένα προϊόν ή µια υπηρεσία ποικίλουν. Σκοπός της διαφήµισης είναι η σαφής 
µετάδοση των σηµαινόµενων που η ίδια δηµιουργεί µέσω του γλωσσικού και του εικο-
νικού µηνύµατος ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ανάγνωσή της από τον αποδέκτη. Η 
Κουτσουλέλου-Μίχου (1997, σ.27) αναφέρει ότι «µε τον όρο διαφήµιση χαρακτηρίζουµε 
την πράξη-ενέργεια, αλλά και το αποτέλεσµα αυτής της πράξης, που στοχεύει στη διάδο-
ση πληροφοριών […] µε τρόπο που να προσελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του 
δέκτη-καταναλωτή». Η Dyer (2009) διακρίνει τις διαφηµίσεις σε πέντε είδη, δύο εκ των 
οποίων αφορούν τις εµπορικές καταναλωτικές διαφηµίσεις, που είναι και το πιο διαδε-
δοµένο είδος στις δυτικές κοινωνίες, και τις κυβερνητικές ανθρωπιστικές διαφημίσεις, οι 
οποίες δεν έχουν συνήθως κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά χρησιµοποιούν όµοιες τεχνι-
κές πειθούς µε τις εµπορικές διαφηµίσεις.

Η διαφήµιση χαρακτηρίζεται από την επικέντρωση της στις οπτικές ενδείξεις, όπως 
η έκφραση, η στάση του σώµατος και οι χειρονοµίες αντανακλώντας κοινωνικές αξίες 
και κοινωνικά στερεότυπα (Plakoyiannaki & Zotos, 2009). Αποτελεί, δηλαδή, ένα πολιτι-
σµικό φαινόµενο. Σύµφωνα µε τον Barthes (2007, σ.41), «στη διαφήµιση η σηµασία της 
εικόνας είναι εσκεµµένη». Χαρακτηριστικά στοιχεία του προϊόντος δηµιουργούν εκ των 
προτέρων σηµαινόµενα του διαφηµιστικού µηνύµατος, τα οποία πρέπει να είναι σαφή 
στον καταναλωτή. Τα σηµειωτικά µηνύµατα διαχωρίζονται σε δύο τύπους, το γλωσσικό 
μήνυμα και το εικονικό μήνυμα. Το εικονικό μήνυμα διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους κα-
τηγορίες, το κωδικοποιημένο εικονικό μήνυμα και το μη κωδικοποιημένο εικονικό μήνυμα 
(Barthes, 2007). Παρά τη διάκριση των σηµειωτικών µηνυµάτων, αντιλαµβανόµαστε τη 
δοµή της εικόνας στο σύνολο της, µέσα από την σχέση των τριών µηνυµάτων µεταξύ 
τους. Οι Kress & van Leeuwen (2010), υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να ασχοληθούµε µε 
το λεκτικό και το οπτικό κείµενο σαν εντελώς ξεχωριστά στοιχεία, αλλά ότι µπορούµε να 
προσεγγίσουµε ολόκληρη τη σελίδα ως ενιαίο κείµενο. Άλλωστε, «η εικόνα γίνεται γρα-
φή την ίδια στιγµή που αποκτά σηµασία και, όπως η γραφή, απαιτεί και αυτή µια δυνητική 
κρίση» (Barthes, 1973, σ.203). Η ερµηνεία των εικονικών και των γλωσσικών µηνυµά-
των, µε µορφή σλόγκαν πραγµατοποιείται µέσα από τις θέσεις των Barthes, Groupe µ, 
Kress και van Leeuwen. 

Σημειωτική και διαφήμιση

Μια διαφήµιση, πριν την προβολή της γενικότερα, υφίσταται µια πολύπλοκη διαδικασία 
κωδικοποίησης. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει, συνήθως, τόσο τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά όσο και τα πνευµατικά χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν ένα σύνολο µηνυ-
µάτων, δίνοντας στη διαφήµιση ένα πολύπλευρο χαρακτήρα. Έτσι, το διαφηµιστικό µή-
νυµα αποκωδικοποιείται µε βάση τον πολιτισµικό κώδικα τόσο του κατασκευαστή του 
όσο και του αναγνώστη, µε συνεχείς µεταβάσεις από το πραγµατικό στο φανταστικό και 
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αντίστροφα. Σύµφωνα µε τον Gofmann (2004, σ.154), «είµαστε πρόθυµοι και έτοιµοι να 
αποµακρυνθούµε κάθε στιγµή από τη συναλλαγή µας µε τον πραγµατικό κόσµο για να 
συµµετάσχουµε σε φανταστικούς κόσµους». 

Οι διαφηµίσεις σχεδόν πάντα συνοδεύονται από ένα γλωσσικό µήνυµα µε τη µορφή 
σλόγκαν, κειµένου ή τίτλου. Οι λειτουργίες του γλωσσικού µηνύµατος σύµφωνα µε τον 
Barthes (2007, σ.47) είναι δύο: «η λειτουργία της αγκύρωσης και η λειτουργία της αναμε-
τάδοσης». Η λειτουργία της αγκύρωσης είναι αυτή η οποία µέσω του κειµένου οδηγεί 
τον αναγνώστη ανάµεσα στα σηµαινόµενα της εικόνας, ενώ στην λειτουργία της αναµε-
τάδοσης ο λόγος και η εικόνα βρίσκονται σε παραπληρωµατική σχέση. Αναφορικά µε το 
εικονικό µήνυµα, ο Barthes προτείνει την πόζα και τη φωτογένεια ως τρόπους συµπαρα-
δήλωσης. Πιο συγκεκριµένα, «η πόζα του υποκειµένου προετοιµάζει την ανάγνωση των 
σηµαινοµένων της συµπαραδήλωσης», ενώ στη φωτογένεια «το συµπαραδηλούµενο 
µήνυµα βρίσκεται µέσα στην ίδια την εικόνα «ωραιοποιηµένη», µε την βοήθεια τεχνικών 
φωτισµού, εκτύπωσης και τραβήγµατος» (Barthes, 2007, σσ.31-33). 

Αρκετά χρόνια αργότερα, οι Βέλγοι σηµειολόγοι, γνωστοί ως Groupe µ (1992, p.597), 
διέκριναν τα οπτικά σηµεία σε δύο κατηγορίες: «τα εικονικά οπτικά σημεία και τα πλαστι-
κά οπτικά σημεία». Ως πλαστικά οπτικά σηµεία ορίζονται το χρώµα, η µορφή και η υφή. 
Μεταξύ των εικονικών και των πλαστικών σηµείων υπάρχει µια εικονοπλαστική σχέση. 
Στην πραγµατικότητα τα εικονικά και τα πλαστικά σηµεία συµπληρώνουν το ένα το άλλο 
(Groupe µ, 1995). Ο χρωµατισµός αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κωδικοποιηµένα 
εικονικά µηνύµατα τα οποία µελέτησαν διεξοδικά οι Kress και van Leeuwen (2010). Το 
χρώµα µέσα από τις λειτουργίες του, χρησιµοποιείται για να διαρθρώσει τις όψεις ενός 
τρόπου ζωής και τις καθηµερινότητας. Οι διαφορετικές κλίµακες του χρώµατος αποτε-
λούν για την κουλτούρα ένα µέτρο για την οπτική τροπικότητα. Σύµφωνα µε τους Kress 
& van Leeuwen (2010, σ.249), «[…] η τροπικότητα είναι «διαπροσωπική» […] Παράγει 
κοινές αλήθειες συντάσσοντας τους αναγνώστες µε κάποιες δηλώσεις και αποστασιο-
ποιώντας τους από άλλες».

Ο Jakobson (1971, σ.261), στο δοκίµιο του Γλωσσολογικές πλευρές της μετάφρασης 
αναφέρει ότι «η διασηµειωτική µετάφραση ή µεταστοιχείωση είναι µια ερµηνεία ρηµατι-
κών σηµείων διαµέσου σηµείων συστηµάτων σηµείων µη ρηµατικών». Ο ίδιος, ορίζο-
ντας τη διασηµειωτική µετάφραση χρησιµοποιεί τον όρο ερμηνεία. O Jakobson, κατά τον 
Eco (1978, σ.24), «αποδεικνύει ότι το να ερµηνεύεις ένα σηµειωτικό στοιχείο σηµαίνει 
«να το µεταφράζεις» σε ένα άλλο στοιχείο και ότι από αυτή τη µετάφραση το προς ερ-
µηνεία στοιχείο καταλήγει πάντα δηµιουργικά εµπλουτισµένο». Έτσι, η διασηµειωτική 
µετάφραση αποτελεί µια εµφατική πρακτική κατά την οποία µεταφέρουµε το ίδιο µήνυµα 
µέσα από διαφορετικά σηµειωτικά συστήµατα, για το λόγο αυτό επιλέγεται πολύ συχνά 
από τους διαφηµιστές. Σύµφωνα µε τον Κουρδή (2011, σ.10), «η βασική σηµειωτική συ-
νιστώσα της σύγχρονης διαφήµισης είναι η διασηµειωτική µετάφραση µέσα από την οπτι-
κοποίηση του γλωσσικού µηνύµατος».
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Σημειωτική προσέγγιση διαφημίσεων εμπορικού περιεχομένου

Η πρώτη διαφήµιση (Εικόνα 1) ανήκει στην κατηγορία των καταναλωτικών διαφηµίσεων 
και αποτελεί µια διαφηµιστική σύνθεση εικόνας και κειµένου της Ελληνικής εταιρείας 
κινητής τηλεφωνίας Cosmote. Τα γλωσσικά µηνύµατα της διαφηµιστικής σύνθεσης δια-
κρίνονται: α) σε εκείνα που εµφανίζονται σε πράσινο πλαίσιο µε λευκή και πράσινη γραµ-
µατοσειρά και στα οποία εµβόλιµα τοποθετείται ένα άλλο πλαίσιο µε µαύρη χρωµατική 
απόχρωση και περιλαµβάνει το λογότυπο της εταιρείας. Το πράσινο χρώµα που εµφανί-
ζεται ως γραφιστικό µέρος του λογοτύπου της εταιρείας λειτουργεί και ως πλαστικό οπτι-
κό σηµείο της υπό µελέτη διαφηµιστικής σύνθεσης. Τα γλωσσικά αυτά µηνύµατα τοπο-
θετούνται στο κάτω µέρος της διαφηµιστικής σύνθεσης και είναι ευδιάκριτα σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα µηνύµατά της, και β) στο κύριο διαφηµιστικό µήνυµα µε τη µορφή σλόγκαν 
«τώρα μπορείς να μιλάς ασταμάτητα και από το εξωτερικό» που εµφανίζεται στην πάνω 
αριστερή πλευρά της διαφηµιστικής σύνθεσης. Το γλωσσικό αυτό µήνυµα έχει µαύρη 
γραµµατοσειρά, δεν τοποθετείται σε πλαίσιο και εναρµονίζεται χρωµατικά µε το εικονικό 
διαφηµιστικό µήνυµα. Η απουσία του φόντου και η χρήση ήπιων χρωµατικών αποχρώ-
σεων στο εικονικό διαφηµιστικό µήνυµα χαµηλώνει την τροπικότητα του. 

Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης διαφηµιστικής σύνθεσης είναι ότι η διαφηµιστική 
εικόνα, δηλαδή, τα δέντρα, το φεγγάρι, τα αστέρια, αλλά και ο Πύργος του Άιφελ απει-
κονίζονται µε γλωσσικά µηνύµατα που συνδέονται σηµασιολογικά µε το θέµα της διαφή-
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µισης. Συγκεκριµένα, γλωσσικά µηνύµατα όπως «είμαι στον Πύργο του Άιφελ», «πες μου 
όλες τις λεπτομέρειες», «θα δούμε show στο Moulin Rouge...», «υπάρχουν τόσα πανέμορφα 
καφέ-μπιστρό…» κ.α. µπορούν να µεταφερθούν και στην καθηµερινή τηλεφωνική επικοι-
νωνία του καταναλωτή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απεικόνιση του Πύργου του Άιφελ µας 
παραπέµπει και στο έργο ‘‘Calligramme’’ του Γάλλου συγγραφέα Guillaume Apollinaire, 
όπου και εκεί παρατηρείται το ίδιο εικονο-γλωσσικό φαινόµενο. Εκείνο που, επίσης, καθι-
στά ενδιαφέρουσα την συγκεκριµένη διαφήµιση είναι το γεγονός ότι τµήµατα του βασικού 
γλωσσικού διαφηµιστικού µηνύµατος µεταφράζονται διασηµειωτικά και στο εικονικό δια-
φηµιστικό µήνυµα. Έτσι, το εκφώνηµα «τώρα μπορείς να μιλάς ασταμάτητα» µεταφράζεται 
διασηµειωτικά µε τα διαδοχικά γλωσσικά µηνύµατα που απαρτίζουν µεγάλο µέρος της ει-
κόνας καθώς και µε την απεικόνιση του φεγγαριού. Μπορείς να µιλάς ασταµάτητα όπου και 
αν βρίσκεσαι, µπορείς να µιλάς ασταµάτητα µέρα και νύχτα. Επίσης, το εκφώνηµα «εξωτε-
ρικό» µεταφράζεται διασηµειωτικά και µετωνυµικά µε τον Πύργο του Άιφελ.

Στη διασηµειωτική µετάφραση συχνά διακρίνουµε το ρητορικό σχήµα της μετωνυμίας, 
καθώς η έννοια του εξωτερικού ταυτίζεται µε το γνωστό σύµβολο του Παρισιού που είναι 
ο Πύργος του Άιφελ. O Barthes (2007, σ.57), θεωρεί ότι «η µετωνυµία είναι εκείνη η οποία 
παρέχει στην εικόνα τον µεγαλύτερο αριθµό των συµπαραδηλωτών της». Ο Eco (1989, 
σ.431), παρατηρεί από την πλευρά του ότι «δοθέντος ενός προκατασκευασµένου συντάγ-
µατος, τα καθιερωµένα ήθη επιτρέπουν την υποκατάσταση ενός των στοιχείων του από 
ένα άλλο», χαρακτηρίζοντας, µάλιστα, τη µετωνυµία ως ένα ζήτηµα υπερκωδικοποίησης. 

Η Kristeva (1969, σ.85), εισήγαγε την έννοια της διακειµενικότητας θεωρώντας ότι 
κάθε κείµενο «είναι ένα µωσαϊκό από αναφορές σε άλλα κείµενα, µια απορρόφηση ενός 
άλλου κειµένου». Έτσι, το διαφηµιζόµενο θέµα γίνεται άµεσα αντιληπτό και συνεπώς 
οικείο στον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η υπό 
ανάλυση διαφήµιση αποτελεί µια διαφηµιστική σύνθεση που δοµείται µε το γλωσσικό ση-
µειωτικό σύστηµα και λειτουργεί τόσο δια-εικονικά όσο και διακειμενικά δηµιουργώντας 
στον αναγνώστη-καταναλωτή µια οικεία εικόνα.

Η δεύτερη διαφήµιση (Εικόνα 2) που θα µελετηθεί εντάσσεται και αυτή στις κατανα-
λωτικές διαφηµίσεις και αποτελεί µια διαφηµιστική σύνθεση εικόνας και κειµένου της 
ελληνικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Τα γλωσσικά µηνύµατα εµφανίζονται 
στο κάτω µέρος της διαφηµιστικής σύνθεσης και είναι εύστοχα τοποθετηµένα µε λευκή 
γραµµατοσειρά µέσα σε πλαίσιο µε έντονο κόκκινο χρώµα, το οποίο αποτελεί και το πλα-
στικό οπτικό σηµείο της διαφηµιστικής σύνθεσης. Στο γλωσσικό µήνυµα της διαφηµιστι-
κής σύνθεσης εµπεριέχεται και το κύριο διαφηµιστικό µήνυµα ««Σέρφαρε» από το κινητό 
σαν στο σπίτι σου, τώρα και στο εξωτερικό!». Αν και το κόκκινο χρώµα αποτελεί το χρώµα 
της διαφηµιστικής καµπάνιας της κινητής τηλεφωνίας Vodafone, αυτό που προκαλεί ιδι-
αίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι δεν εµφανίζεται το λογότυπο την εταιρείας παρά 
µόνο το σήµα που την αντιπροσωπεύει. Ο Charaudeau (1991, σ.56-57), χαρακτηριστικά 
αναφέρει ότι «τα γράµµατα, το στυλ και ο χρωµατισµός είναι φορείς ιδιαιτέρων αξιών και 
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συνδηλώσεων». Η επιλογή εντόνων χρωµατικών αποχρώσεων καθώς και η παρουσία 
φόντου στο εικονικό διαφηµιστικό µήνυµα αυξάνει την τροπικότητα.

Επίσης, ένα άλλο σηµείο που αξίζει να σχολιάσουµε στη συγκεκριµένη διαφηµιστική 
σύνθεση είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος του διαφηµιστικού µηνύµατος καλύπτεται από 
το φωτογραφικό µήνυµα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σαφήνεια µετάδοσης 
του διαφηµιστικού µηνύµατος. Η πλήρης διαφηµιστική εικόνα άλλωστε, σύµφωνα µε τον 
Barthes (2007, σ.41-42), «έχει ως στόχο την κάλλιστη ανάγνωση της και είναι ειλικρινής 
ή, τουλάχιστον, εµφατική». 

Παρατηρείται, λοιπόν, και σε αυτή τη διαφηµιστική σύνθεση το κύριο διαφηµιστικό µή-
νυµα να µεταφράζεται διασηµειωτικά στο εικονικό διαφηµιστικό µήνυµα. Έτσι, το εκφώ-
νηµα «σέρφαρε» που αποτελεί µια έκφραση των χρηστών της νέας τεχνολογίας χρησιµο-
ποιείται στην ουσία µεταφορικά και τοποθετείται µέσα σε εισαγωγικά δηλώνοντας έµφαση 
στον τρόπο χειρισµού των σύγχρονων, τεχνολογικά, κινητών µεταφράζεται διασηµειωτικά 
µε την χρήση του κινητού που κάνει η νεαρή γυναίκα. Το εκφώνηµα «σαν στο σπίτι σου» 
µεταφράζεται διασηµειωτικά µε την εικόνα της άνεσης του σπιτιού που παρατηρείται στο 
εικονικό διαφηµιστικό µήνυµα. Στοιχεία του σπιτιού, όπως η πολυθρόνα, το χαλί, το τρα-
πέζι, το φωτιστικό, το βάζο µε τα λουλούδια κλπ, έχουν µεταφερθεί σε µία από τις γέφυρες 
του ποταµού Σηκουάνα, έχοντας ως φόντο τµήµα του φωταγωγηµένου Παρισιού και του 
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Πύργου του Άιφελ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιλογή της ώρας, καθώς στοχευµένα 
επιλέχθηκε το σούρουπο, ώστε ο αναγνώστης να µπορέσει να απολαύσει την ειδυλλιακή 
εικόνα του φωταγωγηµένου Παρισιού. Το εκφώνηµα «εξωτερικό», τέλος, µεταφράζεται δι-
ασηµειωτικά µε τον Πύργο του Άιφελ. Παρά το γεγονός ότι ο Πύργος του Άιφελ δεν φωτα-
γωγείται και δεν τονίζεται ιδιαίτερα στο εικονικό διαφηµιστικό µήνυµα, το φως της λάµπας 
δείχνει ιδιαιτέρως έντονο, τονίζοντας το κινητό που κρατάει η νεαρή γυναίκα στα χέρια της, 
προϊόν που αποτελεί και το βασικό διαφηµιστικό στόχο. 

Και σε αυτή τη διαφηµιστική σύνθεση διακρίνουµε το ρητορικό σχήµα της µετωνυ-
µίας η οποία επικεντρώνεται στην προσπάθεια µετάφρασης του εκφωνήµατος «εξωτερι-
κό» µέσα από το εθνικό σύµβολο του Παρισιού, τον Πύργο του Άιφελ. Επίσης, στην υπό 
µελέτη διαφηµιστική σύνθεση επιτυγχάνεται και η λειτουργία της αγκύρωσης. Αξίζει να 
σηµειωθεί και η χρήση συγκεκριµένων διαφηµιστικών τεχνικών όπως της πόζας και της 
φωτογένειας. Συγκεκριµένα, η πόζα της νεαρής γυναίκας προετοιµάζει την ανάγνωση 
των σηµαινοµένων της άνεσης, της ικανοποίησης και της εκµηδένισης των αποστάσεων 
στοχεύοντας στην καταναλωτική συνείδηση του αναγνώστη-καταναλωτή. 

Σημειωτική προσέγγιση διαφημίσεων κοινωνικού περιεχομένου

Η τρίτη διαφήµιση (Εικόνα 3) που µελετάται εντάσσεται στις διαφηµίσεις µε κοινωνικό 
– ανθρωπιστικό υπόβαθρο και είναι της εκστρατείας «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο 
του Στήθους». Πρόκειται για µια διαφήµιση µε εικονικό και κύριο γλωσσικό µήνυµα. Το 
γλωσσικό µήνυµα τοποθετείται στο δεξιό µέρος της διαφηµιστικής σύνθεσης και κατευ-
θύνει την ερµηνεία της, καθώς πληροφορεί τον αναγνώστη αναφορικά µε το διαφηµιζό-
µενο προϊόν που είναι το µπλουζάκι µε σήµα το στόχο. 

Το εικονικό µήνυµα της διαφήµισης αναπαριστά µια γυναίκα νεαρής ηλικίας, η οποία 
φοράει ένα λευκό µπλουζάκι και ένα µαύρο κοντό σορτσάκι. Πρόκειται για µια νέα ελκυ-
στική γυναίκα, η οποία φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα οµορφιάς του δυτικού κόσµου. 
Το βλέµµα του εικονιζόµενου προσώπου είναι στραµµένο στον αναγνώστη καθιστώντας 
πιο άµεση τη διαφήµιση. Τα χέρια της είναι ψηλά, διπλωµένα πάνω από το κεφάλι της και 
µε αυτό τον τρόπο δίνεται έµφαση στο µπλουζάκι. Η στάση αυτή θα µπορούσαµε να εικά-
σουµε ότι παραπέµπει σε θέση ψηλάφησης, όπως αυτή προτείνεται από τους ειδικούς. Η 
εκστρατεία τάσσεται υπέρ της πρόληψης και αντιµετώπισης του καρκίνου του µαστού που 
ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2001 από την εκστρατεία «ΣΤΟΧΟΣ», καθώς η ψηλάφηση-αυτο-
εξέταση αποτελούν βασικές αρχές πρόληψης στην περίπτωση του καρκίνου του στήθους. 

Η πόζα, σε αυτή τη περίπτωση, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι δηµιουργεί ση-
µαινόµενα δυναµικότητας, αισθησιασµού και νεανικότητας. Τα χείλη είναι λίγο ανοιχτά, 
το βλέµµα εκπέµπει δυναµισµό, ενώ θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και προκλητικό. Η 
κοιλιά και οι µηροί είναι εκτεθειµένοι, ενώ τονίζεται το στήθος εξαιτίας της θέσης των 
χεριών. Το στήθος είναι το κατεξοχήν σύµβολο θηλυκότητας και η εκστρατεία τάσσεται 
υπέρ της πρόληψης. Ο αισθησιασµός, δηλαδή, θα µπορούσαµε να εικάσουµε ότι εµµέσως 
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προβάλλεται µέσα από την προστασία του στήθους, το κατεξοχήν σύµβολο θηλυκότητας. 

 

Αναφορικά µε τα στοιχεία του χρωµατισµού, το σύνολο της διαφηµιστικής σύν-
θεσης είναι ασπρόµαυρο, χαρακτηριστικό χαµηλής τροπικότητας µε µόνο χρωµατικό 
σηµείο τη στάµπα της µπλούζας στην οποία διαγράφεται µια ροζ καρδία στο σηµείο 
του στήθους. Σύµφωνα µε την Douglas (1966) οι αντιλήψεις για την καθαρότητα και τη 
µόλυνση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της πολιτισµικής ζωής. Το µπλουζάκι είναι λευκό, 
χρώµα που συµβολίζει την αγνότητα και την καθαρότητα και έρχεται σε αντίθεση µε 
τη µόλυνση που θα µπορούσαµε να πούµε ότι συµβολίζει τον καρκίνο. Το ροζ χρώµα 
της µπλούζας θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πλαστικό σηµείο µε κριτήριο το 
χρωµατισµό. Το ροζ είναι το χρώµα - σύµβολο της εκστρατείας υπέρ της πρόληψης του 
καρκίνου του στήθους παγκοσµίως, ενώ είναι και το κατεξοχήν συνδηλωτικό χρώµα 
για το γυναικείο φύλλο στον δυτικό πολιτισµό. Η καρδιά είναι σύµβολο της ζωής και της 
αγάπης. Ουσιαστικά υπάρχει µια σύνδεση του συµβόλου αγάπης και ζωής µε τη θηλυ-
κότητα και την καθαρότητα.

Το γλωσσικό µήνυµα «φορώντας το μπλουζάκι με σήμα τον «ΣΤΟΧΟ» συνεισφέρεις και 
εσύ στο έργο της εκστρατείας» µεταφράζεται διασηµειωτικά µε το εικονικό µήνυµα, ενώ 
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επιτυγχάνεται και η λειτουργία της αγκύρωσης. Το εικονιζόµενο πρόσωπο φοράει ένα 
µπλουζάκι µε σήµα το στόχο. Το µπλουζάκι αυτό αποτελεί σύµβολο της εκστρατείας «Η 
Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» και οι γυναίκες που θα επιλέξουν να το 
αγοράσουν συµβάλουν στο έργο της εκστρατείας. Ο στόχος εδώ είναι η πρόληψη του 
καρκίνου µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης της οµώνυµης εκστρατείας, προβάλλοντας 
ένα ιδανικό γυναικείο πρότυπο. Το εκφώνηµα «ΣΤΟΧΟΣ» είναι µέσα σε εισαγωγικά και µε 
κεφαλαία γραφή, ενώ έχει τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος µε τη στάµπα στο µπλουζάκι. 

Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι τόσο στο εικονικό όσο και στο γλωσσικό σηµειωτικό σύ-
στηµα ο «στόχος» είναι το κεντρικό µήνυµα. Το εικονικό µήνυµα, όµως, αναπαριστά τον 
στόχο µέσα από µια καρδιά. Η καρδιά συµβολίζει τα συναισθήµατα, την αγάπη και τη ζωή. 
Ο στόχος της εκστρατείας, λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο συνδήλωσης είναι η ζωή, θέση 
που ενισχύεται από το νεαρής ηλικίας εικονιζόµενο πρόσωπο, σύµβολο και αυτό ζωντάνιας 
και υγείας. Με την αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος µε σήµα το «στόχο» συµβάλεις 
στον αγώνα για την καταπολέµηση του καρκίνου και κατ’ επέκταση στον αγώνα για τη ζωή.

Η τέταρτη διαφήµιση (Εικόνα 4) είναι της οργάνωσης «το Χαµόγελο του Παιδιού» και 
πρόκειται για µια διαφήµιση µε εικονικό και γλωσσικό µήνυµα. Τα γλωσσικά µηνύµατα 
βρίσκονται στο αριστερό µέρος της διαφηµιστικής σύνθεσης. Το κύριο γλωσσικό µήνυµα 
«Τώρα, «τα φυλάει» το Χαμόγελο» είναι γραµµένο µε έντονους µαύρους χαρακτήρες και 
µεγάλου µεγέθους γραµµατοσειρά προκαλώντας την ανάγνωση του, ενώ ακολουθεί το 
γλωσσικό µήνυµα µε µορφή κειµένου.

Το εικονικό µήνυµα της διαφήµισης αναπαριστά ένα κορίτσι, γυρισµένο προφίλ, µε το 
βλέµµα στραµµένο σε ένα τοίχο, καλύπτοντας µε τα χέρια το οπτικό του πεδίο δεξιά και 
αριστερά. Το παιδί είναι νηπιακής πιθανότατα ηλικίας, έχει ξανθά µαλλιά, είναι πρόχειρα 
ντυµένο και βρίσκεται σε έναν ανοιχτό χώρο, πιθανότατα σε κάποια αυλή. Το φόντο του 
εικονικού µηνύµατος δεν είναι ευδιάκριτο (χαµηλή τροπικότητα), ενώ στο σύνολο της δι-
αφηµιστικής σύνθεσης έχουν χρησιµοποιηθεί παστέλ, γήινες αποχρώσεις τόσο στα ρού-
χα του παιδιού όσο και στο φόντο. Το µόνο έντονα χρωµατικά σηµείο είναι το λογότυπο 
της οργάνωσης στο κάτω µέρος της διαφηµιστικής σύνθεσης. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πόζα του παιδιού παραπέµπει στη θέση που παίρνουν 
τα παιδιά όταν παίζουν κρυφτό. Ένα παιδί φυλάει (µετράει) µε κλειστά µάτια και τα υπό-
λοιπα παιδιά κρύβονται. Σε ένα δεύτερο επίπεδο συνδήλωσης, όµως, θα µπορούσαµε 
να εικάσουµε ότι το παιδί έχει στηριχτεί στο τοίχο για να κλάψει και για το λόγο αυτό 
έχει καλυµµένο το πρόσωπο του. Γνωρίζουµε ότι «το Χαµόγελο του Παιδιού» είναι µια 
µη κερδοσκοπική οργάνωση που προστατεύει παραµεληµένα, κακοποιηµένα παιδιά ή 
ακόµα και παιδιά που πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης. Στόχος της οργάνωσης είναι τα 
περιθάλψει και να τους προσφέρει µια υγιή παιδική ζωή. Τα παιδιά που βιώνουν αυτές 
της καταστάσεις ζουν εξαιρετικά δύσκολα και σε πολλές περιπτώσεις έχουν βίαια παιδικά 
χρόνια και το κλάµα θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελεί ένας τρόπος αποτύπωσης 
αυτής της κατάστασης. 
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Το κύριο γλωσσικό µήνυµα έχει τοποθετηθεί αριστερά από το κεφάλι του παιδιού. 
Το επίρρηµα «τώρα» δηλώνει αµεσότητα, ενώ το εκφώνηµα «τα φυλάει» έχει µπει σε 
εισαγωγικά δηλώνοντας µεταφορική έννοια του όρου. Το εκφώνηµα «τα φυλάει» όµως, 
µεταφράζεται και διασηµειωτικά µε το εικονικό µήνυµα όπου το κοριτσάκι φυλάει στο 
παιχνίδι κρυφτό. Ακολουθεί το γλωσσικό µήνυµα µε µορφή κειµένου, όπου µόνο η πρώ-
τη πρόταση είναι µε έντονους µαύρους χαρακτήρες και αναφέρει «Δεν είναι παιχνίδι». Με 
αυτό τον τρόπο δηµιουργείται και πάλι συνδήλωση µε το εικονικό µήνυµα όπου εικάζου-
µε ότι το παιδί παίζει κρυφτό. Η προστασία του, όµως, δεν είναι παιχνίδι. Το γλωσσικό 
µήνυµα συνεχίζει αναφέροντας «Καθημερινά χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα κρύβουν το χα-
μόγελο τους πίσω από μια σκληρή ιστορία». Το γλωσσικό µήνυµα συνδέεται και πάλι µε το 
εικονικό όπου το παιδί κρύβει το πρόσωπό του και κλαίει εξαιτίας µια σκληρής ιστορίας, 
όσο σκληρός είναι και ο τοίχος στον οποίο στηρίζεται. Στο υπόλοιπο γλωσσικό µήνυµα 
γίνεται αναφορά στον ρόλο της οργάνωσης αλλά και έκκληση στους αναγνώστες της 
διαφήµισης για βοήθεια. Παρατηρούµε, επίσης, ότι υπάρχει µια διαβάθµιση στο µέγεθος 
της γραµµατοσειράς. 

Πιο συγκεκριµένα, ενώ το εικονικό µήνυµα σε ένα πρώτο επίπεδο συνδήλωσης φαί-
νεται να αναπαριστά ένα παιδί την ώρα που παίζει κρυφτό, σε ένα δεύτερο επίπεδο συν-
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δήλωσης µια οργάνωση καλεί σε βοήθεια για την προστασία παιδιών τα οποίο κρύβονται 
πίσω από σκληρές ιστορίες κακοποίησης και εκµετάλλευσης καταπατώντας τα κατο-
χυρωµένα δικαιώµατα του παιδιού. Πρόκειται για µια διαφήµιση η οποία στοχεύει στην 
συναισθηµατική αφύπνιση των αναγνωστών της θέλοντας να προκαλέσει φιλάνθρωπα 
συναισθήµατα µε απώτερο στόχο την οικονοµική ενίσχυση της οργάνωσης. 

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση προκύπτει ότι η σύγχρονη πλέον διαφήµιση ανταποκρίνεται πλήρως 
στα πρότυπα και στις ανάγκες των δυτικών κοινωνιών, όπως για παράδειγµα, η ανάγκη 
χρήσης του κινητού, της τεχνολογίας αλλά και του ατοµικού καλλωπισµού και της αισθη-
τικής. Είναι, βέβαια, γνωστό ότι στόχος της καταναλωτικής διαφήµισης είναι να ταξιδέψει 
τον αναγνώστη σε έναν λαµπερό κόσµο, µέσα από τον οποίο θα τον κάνει να ξεχάσει, 
φαινοµενικά τουλάχιστον, τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς του. Η επίτευξη του στό-
χου αυτού γίνεται από τους διαφηµιστές µε στοχευµένες επικοινωνιακές στρατηγικές. 
Στην επίτευξη του διαφηµιστικού στόχου αναµφίβολα συµβάλει και η διασηµειωτική µε-
τάφραση. Αποτελεί πλέον ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία των διαφηµιστών και τη 
συναντάµε στο σύνολο των διαφηµίσεων που µελετήθηκαν, καθώς αποτελεί ένα µέσο 
σύνδεσης του εικονικού µε το γλωσσικό µήνυµα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι διαφηµιστές, µέσα από διάφορες διαφηµιστικές τεχνικές 
όπως οπτικούς παραλληλισµούς, τη χρήση της µετωνυµίας και τη διακειµενικότητα, 
προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν στον αναγνώστη, σχεδόν υποσυνείδητα, τόσο την εικόνα 
όσο και την αίσθηση της αναγκαιότητας του προϊόντος. Στην έρευνά µας διακρίνουµε τη 
χρήση της µετωνυµίας στην περίπτωση των καταναλωτικών διαφηµιστικών συνθέσεων 
που εξετάσθηκαν. Επίσης, διαφηµιστικές πρακτικές, όπως η πόζα και η φωτογένεια εµ-
φανίζονται τόσο στις κοινωνικές όσο και στις εµπορικές διαφηµιστικές συνθέσεις.

Από την ανάλυση προκύπτει, επίσης, η εκτεταµένη χρήση του ενεστώτα στο γλωσσι-
κό µήνυµα, στοιχείο που, κατά την άποψη µας, προσδίδει στη διαφήµιση την έννοια της 
διάρκειας και την κάνει να αναφέρεται άµεσα στο παρόν. Επιπλέον, συναντάµε το επίρ-
ρηµα «τώρα» σχεδόν σε όλες τις διαφηµίσεις επιχειρώντας µε τον τρόπο αυτό να δοθεί 
έµφαση στο παρόν. 

Τέλος, τόσο οι διαφηµίσεις µε καταναλωτικό υπόβαθρο όσο και εκείνες µε ανθρω-
πιστικό υπόβαθρο δοµούνται κατά τους ίδιους σηµειωτικούς τρόπους, αλλά διαφορο-
ποιούνται στις συνδηλώσεις που τις συνοδεύουν. Ειδικά στις διαφηµίσεις µε καθαρά 
εµπορικό χαρακτήρα, παρατηρούµε ότι στοχεύουν στο οικονοµικό κέρδος µέσα από της 
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους αφυπνίζοντας την ανάγκη µας για 
επικοινωνίας και τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Αντίθετα, οι διαφηµίσεις µε ανθρωπι-
στικό περιεχόµενο στοχεύουν στην οικονοµική ενίσχυση του εκάστοτε οργανισµού µέσα 
από δωρεές, αφυπνίζοντας τα φιλάνθρωπα συναισθήµατα για την προστασία της ζωής 
και του παιδιού. 
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Abstract
It is known that the aim of advertising discourse is to persuade people and influence 
their behaviour. Based on a corpus of advertisements of branded good, we will an-
alyse from a pragmatic/semiotic point of view the techniques used by the advertiser 
to persuade the target audience: (mechanisms of persuasion, linguistic devices, con-
straints that are taken into consideration.
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Θεωρητικό πλαίσιο

Η παραδοσιακή γλωσσολογία επικεντρώνεται στην µελέτη της γλώσσας ως συστήµα-
τος γλωσσικών σηµείων αφήνοντας στην άκρη την µελέτη παραγωγής λόγου. Εντού-
τοις, κατά την εξέλιξη της γλωσσικής επιστήµης, το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων 
στρέφεται από την πρόταση στο εκφώνηµα και κατά συνέπεια από το γλωσσικό σύστη-
µα στην λεκτική πράξη.

Πραγµατολογία είναι ο γλωσσολογικός τοµέας που ασχολείται µε τις σχέσεις ανά-
µεσα στα γλωσσικά σηµεία και στους χρήστες τους (Morris, 1938). Χρήση σηµείων 
σηµαίνει επιτέλεση γλωσσικών πράξεων, µε άλλα λόγια εκφωνηµάτων στη γλωσσική 
επικοινωνία (Παυλίδου, 1997). Σ’αυτό το πλαίσιο, οι όροι που λαµβάνουν χώρα στην 
επικοινωνία είναι η λεκτική πράξη, οι συµµετέχοντες, ο τόπος, η πρόθεση, ο περίγυρος 
και τα όριά τους.

Οι λέξεις αποτελούν συχνά πράξεις. Το λέγειν σηµαίνει χωρίς αµφιβολία µετάδοση 
στον συνοµιλητή κάποιων πληροφοριών σχετικά µε το αντικείµενο για το οποίο γίνεται 
αναφορά, αλλά συγχρόνως το λέγειν σηµαίνει πράττειν, δηλαδή δράση στον συνοµιλητή 
ή στον κόσµο. Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι η λέξη είναι µια µορφή δράσης. Το να 
µιλάς µια γλώσσα είναι σαν να πραγµατοποιείς λεκτικές πράξεις όπως : διαβεβαιώνω, 
δίνω εντολές, θέτω ερωτήσεις, δίνω υποσχέσεις κ.λπ. (Searle, 1972, p. 52). Σύµφωνα µε 
τον Maingueneau, πρόκειται για την «µικρή ενότητα που πραγµατοποιεί δια µέσου του 
λόγου µια πράξη (προσταγή, ανταπάντηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση…) που προορίζε-
ται να µετατρέψει την κατάσταση των συνοµιλητών. Ο συν-οµιλητής δεν δύναται να την 
ερµηνεύσει παρά εάν αναγνωρίζει τον προθεσιακό χαρακτήρα της πράξης του οµιλητή» 
(1996, σ. 10, η µετάφραση δική µας).

Ο λόγος της διαφήµισης δεν έχει νόηµα έξω από την δράση. Θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι η διαφήµιση δρα στην γλώσσα και από την πλευρά της η γλώσσα δρα στην διαφήµιση. 
Πρόκειται για µια αµφίδροµη σχέση. Δεδοµένου ότι ζούµε σε µια κουλτούρα εικόνας, ο 
συνδυασµός ενός λόγου απλού, έξυπνου, εύκολου να τον συγκρατήσεις, ζωηρού, µαζί 
µε µια θελκτική εικόνα δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα: να πείσει και να πουλήσει. Το 
γλωσσικό µέρος του διαφηµιστικού κειµένου ακολουθεί την εικόνα, την συµπληρώνει 
και την ερµηνεύει µε έναν υποδειγµατικό τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι η διαφήµιση 
πληροφορεί, «η διαφήµιση επηρεάζει και για να το επιτύχει, θέλγει, δραµατοποιεί, θεα-
µατοποιεί και συχνά χειραγωγεί» (Bréton, 2000, σ. 54).

Η πράξη επικοινωνίας δεν είναι πλέον µια γραµµική µετάδοση πληροφοριών γιατί 
ο Άλλος δεν υπόκειται αλλά αντιδρά, και όχι πάντοτε προς την κατεύθυνση που θα 
επιθυµούσε ο οµιλητής. Η επικοινωνία µεταξύ δύο ατόµων δεν θεωρείται πια ως ένα 
παιχνίδι µετάδοσης πληροφορίας, αλλά ως ένα παιχνίδι διαπραγµάτευσης. Δεν είναι 
µόνον το οµιλούν υποκείµενο που είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία νοήµατος αλλά 
υφίσταται και µια νοητή συµφωνία ανάµεσα σ’αυτόν και τον συν-οµιλητή, συµφωνία 
ψυχογλωσσικής τάξεως.
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Ο λόγος της διαφήµισης δεν είναι λόγος ανεξάρτητος και αυτόνοµος. Όλα τα δεδο-
µένα είναι αλληλένδετα στην παραγωγή της διαφήµισης. Το οµιλούν υποκείµενο δεν 
είναι ένας κάποιος που µεταφέρει τα λόγια κάποιου άλλου οµιλητή, αλλά είναι ο ίδιος 
δρών σ’αυτό το κοινωνικό παιχνίδι.

Οι θεωρήσεις των de Beaugrande, Dressler (1981) θα µας βοηθήσουν να αναλύσουµε 
µερικές πτυχές των διαφηµιστικών µηνυµάτων σχετικά µε την συνοχή των στοιχείων του 
κειµένου σε µια ακολουθία, την συνεκτικότητα και τους τρόπους µε τους οποίους τα στοι-
χεία του κειµενικού κόσµου συνδέονται µεταξύ τους, την προθετικότητα που αφορά τη στά-
ση του δηµιουργού απέναντι στο κείµενο, την αποδεκτότητα του κειµένου η οποία εξαρτάται 
από τη στάση του δέκτη στην περίσταση επικοινωνίας, την πληροφορητικότητα που εξετάζει 
αν τα στοιχεία είναι αναµενόµενα ή όχι, γνωστά ή άγνωστα και τέλος την διακειµενικότητα η 
οποία εξετάζει την παρεµβολή άλλων κειµενικών τύπων στο διαφηµιστικό µήνυµα.

Χαρακτηριστικά του διαφημιστικού λόγου – Λόγος προθεσιακός

Ο λόγος της διαφήµισης είναι προσανατολισµένος προς τον συνοµιλητή (Bakhtine, 1977). 
Το νόηµα απορρέει από τις συνθήκες της επικοινωνίας που παράγουν τον λόγο, δηλαδή 
πρόκειται για µια συνύπαρξη παραγωγής και ερµηνείας των σηµείων. Με άλλα λόγια, το 
νόηµα είναι το προϊόν µιας διάδρασης ανάµεσα σε πολλούς παράγοντες και µια ιδιαίτερη 
συνοµιλιακή διαπραγµάτευση (Ghiglione, 1994). Πρέπει, φυσικά, να επισηµάνουµε ότι 
ο συνοµιλητής δεν είναι κάποιος που λαµβάνει µηνύµατα παθητικά και που δέχεται να 
χειραγωγείται. Η γλωσσική παραγωγή µέσα στην περίσταση επικοινωνίας είναι αδιαχώ-
ριστη από την έννοια της διαχείρισης της πληροφορίας από την πλευρά του συνοµιλητή. 
Το νόηµα βασίζεται σε έννοιες, όπως η προθετικότητα και η συνεπαγωγή. Συνεπώς, δε-
δοµένου ότι η επικοινωνία δεν είναι µια γραµµική διάδραση, ο λόγος της διαφήµισης δεν 
εστιάζει στην χειραγώγηση των πιθανών αγοραστών αλλά επικεντρώνεται στην επεξερ-
γασία προθέσεων που έχουν την βάση τους στις αναπαραστάσεις που έχει το επικοινω-
νούν υποκείµενο για ένα συγκεκριµένο αγοραστικό κοινό.

Η διαφήµιση αποτελεί έναν «τόπο» όπου παράγεται λόγος που χρησιµεύει για την δη-
µιουργία αριθµού µικρών φράσεων οι οποίες, αποκοµµένες από τις συνθήκες παραγωγής 
τους, µπορούν να γίνουν φράσεις θεαµατικές που εξασφαλίζουν την «πολιτισµική ανακύ-
κλωση» (Baudrillard, 1970). Ο λόγος της διαφήµισης, αν και παρουσιάζεται µε µια µονο-
λογική µορφή, είναι διαλογικός διότι λαµβάνει υπόψη την αντίδραση (λεκτική ή µη) του 
συν-οµιλητή, είτε αυτός είναι πραγµατικός, είτε φαντασιακός, είτε ένας, είτε συλλογικός.

Ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων

Το δείγµα αποτελεί συλλογή διαφηµιστικών µηνυµάτων συγκεκριµένου πεδίου. Πρόκει-
ται για διαφηµίσεις προώθησης προϊόντων οµορφιάς για την γυναικεία περιποίηση. Το 
έντυπο διαφηµιστικό υλικό προέρχεται από τα παρακάτω περιοδικά που εκδόθηκαν τη 
χρονιά 2013 στην Ελλάδα: Madame Figaro, Lucky, Vogue, Elle.
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Διαφήμιση 1: Η νεότητα είναι στα γονίδιά σας. Ενεργοποιήστε την! Ορατά πιο νεανική 
επιδερµίδα σε 7 ηµέρες! Η Lancôme καινοτοµεί: Génifique Ενεργοποιητής νεότητας. Η 
Lancôme δηµιουργεί την πρώτη φροντίδα που ενεργοποιεί τα γονίδια της νεότητας.

Διαφήμιση 2: Η Vichy δηµιουργεί το «πρωτόκολλο επανόρθωσης» για όλους τους 
τύπους ρυτίδων: µόνιµες, αναστρέψιµες, πρωτογενείς. Ορατά αποτελέσµατα σε 4 ηµέ-
ρες. Οι µόνιµες ρυτίδες γεµίζουν σε 1 µήνα. Οι αναστρέψιµες ρυτίδες µειώνονται κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας. Οι πρωτογενείς ρυτίδες εξαλείφονται. Η υγεία Vichy.

Διαφήμιση 3: Laboratoires Diadermine. Γιατί η επιδερµίδα σου είναι µοναδική. Και-
νοτοµία στην αντιγήρανση: 1000 Μικρο-Lifting κάθε µέρα. Ανακαλύψτε τη νέα πρωτο-
ποριακή σειρά Diadermine Lift+. Ενεργεί σαν 1000 Μικρο-Lifting σε κάθε χιλιοστό της 
επιδερµίδας. Αποτέλεσµα: 3 φορές πιο σφριγηλή, πιο λαµπερή επιδερµίδα.

Διαφήμιση 4: Μία αντιρυτιδική κρέµα για το πρόσωπο και τα µάτια; Ε, ναι φυσικά. Η 
Eviol timeless χάρη στην πρωτοποριακή της σύνθεση χαρίζει προστασία από τις ελεύ-
θερες ρίζες ενώ παράλληλα τρέφει και περιποιείται την επιδερµίδα, ακόµα και γύρω από 
την ευαίσθητη περιοχή των µατιών, βελτιώνοντας τους µαύρους κύκλους και τις σακού-
λες. Ποτέ το πρόσωπό σας δεν έχει ξαναδεί τόσο φυσική και αποτελεσµατική περιποίηση. 
Μόνο στα φαρµακεία. Eviol Care Ό,τι χρειάζεται το δέρµα σας, αρχίζει µε Ε.

Διαφήμιση 5: Τώρα είναι δυνατόν. Με τη νέα Juvena Master Cream, η ζωντάνια και η 
ενέργεια που κρύβει µέσα της κάθε γυναίκα αναδεικνύεται και γίνεται ορατή. Το µυστικό 
βρίσκεται στην ανακάλυψη της Skin Nova SC Technology. Η Master Cream, εµπλουτι-
σµένη µε δραστικά συστατικά, βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα του δέρµατος. Χαρείτε 
ένα νέο ελκυστικό δέρµα σε κάθε στιγµή της ζωής σας.

Διαφήμιση 6: Άνοιξη. Εποχή για να βγάλετε knock out τις ρυτίδες! Γύρος 1ος: Αποκτήστε 
την πιο επαναστατική αντιρυτιδική κρέµα Strivectin-SD. Γύρος 2ος: Χρησιµοποιείστε την 
πρωί και βράδυ στο πρόσωπό σας. Γύρος 3ος: Οι ρυτίδες µειώνονται άµεσα. Τέλος αγώνα: 
Υποδεχθείτε την Άνοιξη, µε πρόσωπο πιο νεανικό και σφριγηλό! Ο νικητής είστε εσείς!

Διαφήμιση 7: Καινοτοµία. Νέα σύνθεση µε ελαστίνη Revitalift. Αποτελεσµατικότητα µε 
αποδείξεις. Γιατί σας αξίζει L’Oréal Paris. Από την επιστήµη στην οµορφιά.

Διαφήμιση 8: Μήνυµα νεότητας από την Clinique. Beauty Starts Here.
Όσον αφορά στη συνοχή και πιο συγκεκριµένα στην επανάληψη, παρατηρούµε µια 

επανεµφάνιση στοιχείων µε σύγχρονη µεταβολή ως προς την τάξη που ανήκουν (µερική 
επανάληψη) (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 43).

Στη διαφήµιση 1, η επανάληψη εµφανίζεται µε τα στοιχεία: ενεργοποιήστε την, ενερ-
γοποιητής, που ενεργοποιεί κλπ. Στη διαφήµιση 2, έχουµε την επανάληψη λέξεων: απο-
τέλεσµα, αποτελεσµατικότητα, όπως και: οι µόνιµες ρυτίδες γεµίζουν, οι αναστρέψιµες 
ρυτίδες µειώνονται, οι πρωτογενείς ρυτίδες εξαλείφονται… Στη διαφήµιση 3 επαναλαµ-
βάνεται: πιο σφριγηλή, πιο λαµπερή επιδερµίδα.

Παράφραση: η επανάληψη του ίδιου εννοιολογικού περιεχοµένου µέσω διαφορετι-
κής έκφρασης. Στη διαφήµιση 1 έχουµε τις λέξεις: απαλή, βελούδινη, στη διαφήµιση 3, 
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τις λέξεις σφιχτή, σφριγηλή, στη διαφήµιση 5 τις λέξεις ζωντάνια, ενέργεια, στη διαφήµι-
ση 8: διατήρηση νεανικής όψης, αντιγηραντική κρέµα.

Αντωνυµίες: το γ’ πρόσωπο προσωπικής αντωνυµίας αναφέρεται στο διαφηµιστικό 
προϊόν, στις ιδιότητές του. Διαφήµιση 6: χρησιµοποιήστε την. Διαφήµιση 8: Αυτή είναι η 
εξαιρετική δύναµη.

Έλλειψη: Η ελλειπτική δοµή ενώνει παρατακτικά δύο όρους προσδιορίζοντας υπονο-
ούµενες σηµασίες. Πχ. Diadermine, γιατί η επιδερµίδα σου είναι µοναδική. Eviol care ό,τι 
χρειάζεται το δέρµα σας αρχίζει µε Ε.

Ενεστώτας: ο χρόνος που χρησιµοποιείται συχνότερα και δίνει το χρονικό στίγµα. Δεί-
χνει την εγγύτητα, χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάτι που ισχύει και µε αυτόν τον 
τρόπο ο ισχυρισµός εµφανίζεται απόλυτος (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997).

Στη διαφήµιση 1 έχουµε τους τύπους: δηµιουργεί, αλλάζει, ενεργοποιεί, στη διαφή-
µιση 2 τους τύπους δηµιουργεί, γεµίζουν, µειώνονται, εξαλείφονται, στη διαφήµιση 3: 
ενεργεί, διεισδύει, στη διαφήµιση 4: χαρίζει, τρέφει, περιποιείται κλπ.

Προστακτική: είναι η έγκλιση που χρησιµοποιείται συχνότερα στο διαφηµιστικό κείµενο 
και έχει την έννοια της σύστασης και όχι της προσταγής (Κουτσουλέλου-Μίχου 1997, σ. 
75). Πχ. στη διαφήµιση 1 αναφερόµαστε στους όρους: ενεργοποιήστε την, επαναδραστηρι-
οποιήστε, διεγείρετε, στη διαφήµιση 2 στην προστακτική ανακαλύψτε, στη διαφήµιση 5 στον 
όρο χαρείτε, στη διαφήµιση 6 στις προστακτικές: αποκτήστε, χρησιµοποιείστε, υποδεχτείτε.

Όσον αφορά στη προσθετική σύνδεση, δηλώνει προσθετική σχέση µεταξύ οµοίων 
γεγονότων ή καταστάσεων, τονίζοντας έτσι τις πολλές ιδιότητες και τα πλεονεκτήµατα 
του προϊόντος (Κουτσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 81). Υλοποιείται κυρίως µε το ‘και’.

Διαφήµιση 1: απαλή και βελούδινη
Διαφήµιση 3: πιο σφικτή και πιο σφριγηλή
Διαφήµιση 4: προστασία και αναζωογόνηση, τρέφει και περιποιείται, φυσική και απο-

τελεσµατική περιποίηση
Διαφήµιση 5: η ζωντάνια και η ενέργεια
Διαφήµιση 6: πιο νεανικό και σφριγηλό
Η ονοµατική φράση λειτουργεί ως υποκείµενο και το όνοµα του προϊόντος πρωτοεµ-

φανίζεται σε θέση θέµατος ενώ οι ιδιότητες και τα πλεονεκτήµατά του εµφανίζονται σε θέση 
ρήµατος (σύµφωνα µε την θεωρία της λειτουργικής προοπτικής της πρότασης). Πχ. στη δι-
αφήµιση 1: η Lancôme δηµιουργεί… στη διαφήµιση 4: η Eviol care timeless χαρίζει προστα-
σία… στη διαφήµιση 5: η master cream βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα του δέρµατος…

Όσον αφορά στη συνεκτικότητα, θα αναφερθούµε σε έννοιες όπως η έννοια δράστης: 
το προϊόν προσωποποιείται και παίζει τον ρόλο του δράστη για λόγους εµφατικούς και 
προβολής µέσα στο κείµενο. Πχ. στη διαφήµιση 4: τρέφει και περιποιείται την επιδερµίδα…

Οι σχέσεις αντίληψης, γνώσης και θέλησης δηλώνουν γνωστικές διαδικασίες, εκφρά-
ζοντας την εµπειρική γνώση του προϊόντος και την επιθυµία του για την αγορά του (Κου-
τσουλέλου-Μίχου, 1997, σ. 108). Πχ. στη διαφήµιση 3: ανακαλύψτε…
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Η έννοια του χρόνου δηλώνει τη χρονική θέση µιας περίστασης σε απόλυτο ή σχετικό 
χρόνο. Πχ. Διαφήµιση 1: Σήµερα για όλες τις γυναίκες… Διαφήµιση 5: Τώρα, είναι δυνατόν!

Όσον αφορά στην προθετικότητα, παρατηρούµε τα εξής: Πχ. στη διαφήµιση 5: το µυ-
στικό βρίσκεται… ο δηµιουργός παροτρύνει την γυναίκα-καταναλώτρια να αγοράσει το 
εν λόγω προϊόν. Στη διαφήµιση 8: Beauty starts here…. για να γίνεις όµορφη πρέπει να 
το αγοράσεις. Στη διαφήµιση 7: η παρουσία της ηθοποιού A. Mc Douell προωθεί τα χα-
ρακτηριστικά του προϊόντος.

Για την αποδεκτότητα του κειµένου που εξαρτάται και από το κοινωνικο-πολιτιστικό 
περιβάλλον θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάποια πρόσωπα αποδεκτά και αναγνωρίσιµα 
µπορούν να κάνουν πιο εύκολη την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος.

Για την πληροφορητικότητα ως παράγοντα κειµενικότητας συµπεραίνουµε ότι το 
υπονοούµενο πληροφοριακό υλικό που αποκαλύπτει ο δέκτης µέσω συνεπαγωγών αυ-
ξάνει την πληροφορητικότητα. Πχ. Διαφήµιση 6: βγάλτε knock out τις ρυτίδες.

Για την διακειµενικότητα θα σηµειώναµε τα εξής: την χρήση αγγλικών λέξεων και 
όρων (create fresh, new skin, knock out), τους βερµπαλισµούς (ενεργοποιητής νεότη-
τας, πρωτόκολλο επανόρθωσης κλπ), τους ευφηµισµούς (φόρµουλα, ώριµη επιδερµίδα, 
σηµάδια γήρανσης), την χρήση ιατρικών όρων (γονίδια, ρετινόλη, υαλουρονικό οξύ, δερ-
µατολόγοι κλπ), τους νεολογισµούς (αντι-ρυτιδική, αυτό-ανανέωση, επανα-δραστηριο-
ποιήστε, αντι-γήρανση) κλπ.

Τέλος η κοινωνική δείξη διαφαίνεται µέσα από τον ενικό οικειοποίησης: πχ. ανακα-
λύψτε εσείς, τα γονίδιά σας, το δέρµα σας, της ζωής σας, είστε εσείς κλπ.

Λέγειν και πράττειν

Μιλώντας δεν ανταλλάσουµε µόνον πληροφορίες αλλά σίγουρα πραγµατοποιούµε και 
πράξεις οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την κατάσταση του συνοµιλητή και να 
µεταβάλουν το σύστηµα των αξιών του και την συµπεριφορική του στάση (Kerbrat-
Orecchioni, 1982, σ. 173).

Το νόηµα λοιπόν δεν είναι εξαρχής δεδοµένο. Διαµορφώνεται από την γλωσσική δρά-
ση ενός οµιλούντος υποκειµένου που βρίσκεται σε µια δεδοµένη περίσταση επικοινω-
νίας. Δεδοµένου ότι το νόηµα του λόγου της διαφήµισης απορρέει από την χρήση της 
γλώσσας, λαµβάνοντας υπόψη την ταυτότητα αυτού που παράγει τον λόγο, του περί-
γυρου στον οποίο αρθρώνεται ο εν λόγω λόγος, των καταστάσεων συνπαραγωγής του 
λόγου, των προθέσεων των συνοµιλητών, ο κάθε οµιλητής προσπαθεί να ανακαλύψει το 
νόηµα των εκφωνηµάτων του Άλλου.

Ο U. Eco (2006) ορίζει το σλόγκαν ως µια φράση ευκολοπρόφερτη και εύκολα να 
την συγκρατήσει κανείς, που εκφράζει µια ιδέα που θέλουµε να διαδώσουµε. Στις κοι-
νωνίες των ΜΜΕ το σλόγκαν περνάει ένα µήνυµα σύντοµο και επαναληπτικό, γι’αυτό 
και είναι εκ φύσεως περιοριστικό και γοητευτικό. Η διαφήµιση επικαλείται το συναί-
σθηµα παρά την λογική.
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Προτείνουµε λοιπόν τις εξής κατηγοριοποιήσεις:
- Διαπιστώσεις
«Η Vichy δηµιουργεί το «πρωτόκολλο επανόρθωσης» για όλους τους τύπους ρυτίδων»
«H Lancôme καινοτοµεί: génifique»
- Ορισµοί
«Ελαστίνη! Ό,τι πιο αποτελεσµατικό για τη νεότητα της επιδερµίδας µου. L’Oréal»
«Η υγεία είναι οµορφιά Vichy»
- Προτροπές
«Η νεότητα είναι στα γονίδιά σας. Ενεργοποιήστε την! Lancôme»
«Αποκτήστε την πιο επαναστατική αντιρυτιδική κρέµα Strivectin-SD»
- Ερωτήσεις
«Μία αντιρυτιδική κρέµα για το πρόσωπο και τα µάτια; Eviol care»
- Αρνήσεις
«Ποτέ το πρόσωπό σας δεν έχει ξαναδεί τόσο φυσική και αποτελεσµατική περιποίηση 
Eviol care»
«Οι γυναίκες δεν έχουν καµία αµφιβολία. Lancôme»

Παρατηρούµε ότι σχεδόν σε όλα τα διαφηµιστικά κείµενα, οι λεκτικές πράξεις που 
πραγµατώνονται παρουσιάζουν µια ιδιαίτερη πλοκή. Μια διαπίστωση µπορεί να ακο-
λουθεί µια υποσχετική λεκτική πράξη, όπως και µια κατευθυντική πράξη µπορεί να 
ακολουθεί µια διαπίστωση ή µια προτροπή. Οι λεκτικές πράξεις αλληλοσυνδέονται, αλ-
ληλοσυµπληρώνονται, αλληλοσυγκρούονται και δηµιουργούν πολλαπλά νοήµατα. Οι βε-
βαιωτικές, οι κατευθυντικές, οι υποσχετικές, οι εκφραστικές αλλά και οι διακηρυκτικές 
πράξεις αρθρώνονται στις περισσότερες διαφηµίσεις, παράγοντας διαφορετικές δοµές 
και κάνοντας χρήση διαφορετικών στρατηγικών έλξης.

Η διαφήµιση ως λεκτική πράξη είναι διαδραστική: το εκφώνηµα είναι το προϊόν της 
κοινωνικής διάδρασης. Το οµιλούν υποκείµενο λαµβάνει υπόψη του τον Άλλον στην 
λεκτική του σκηνοθεσία. Τα οµιλούντα υποκείµενα µοιράζονται κοινούς τόπους, κοινή 
γνώση. Η διαφήµιση παράγει λόγο µε βάση την εικόνα που έχουµε για τον Άλλον.

Η διαφήµιση ως λεκτική πράξη είναι προθεσιακή: για να µπορεί ένα εκφώνηµα να 
έχει σηµασία, πρέπει να χρησιµοποιείται γι’αυτόν τον λόγο, δηλαδή ο οµιλητής πρέπει να 
έχει την πρόθεση να σηµάνει κάτι (Γεωργακοπούλου, Γούτσος 1999). Κάθε εκφώνηµα 
διαπνέεται από γλωσσική προθετικότητα.

Η διαφήµιση ως λεκτική πράξη κάνει χρήση εθιµοτυπικών κωδίκων και του συστή-
µατος αξιών. Προβάλλει τις αξίες κάθε κουλτούρας οι οποίες δεν αποτελούν γλωσσική 
ύλη αλλά διαχέονται στον λόγο.

Εν κατακλείδι, η διαφήµιση, όπως κάθε πραγµάτωση λόγου, είναι ο τόπος σκηνοθε-
σίας της σηµασίας η οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει για τους δικούς της σκοπούς έναν 
ή περισσότερους σηµειωτικούς κώδικες. Η διαφήµιση χαρακτηρίζεται από κάτι το εφή-
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µερο καθώς είναι άµεση στιγµιαία παραγωγή λόγου. Είναι ένα είδος λόγου το οποίο επι-
βάλλει περιορισµούς αλλά παράγεται στο πλαίσιο ενός συµβολαίου λόγου, ενός συνόλου 
περιοριστικών κανόνων που απορρέουν από τις συνθήκες παραγωγής και ερµηνείας της 
γλωσσικής πράξης.

Συμπεράσματα

Ο λόγος της διαφήµισης είναι λόγος επιρροής και πειθούς του Άλλου. Αυτή η απόπειρα 
γίνεται σε έναν περίγυρο χωρο-χρονικό και πολιτισµικό αναφοράς στις νόρµες και στους 
κανόνες που µοιραζόµαστε συλλογικά.

Η γλωσσική δοµή της διαφήµισης δεν είναι περίπλοκη. Τα διαφηµιστικά εκφωνήµατα 
αποµνηµονεύονται εύκολα και συχνά συνοδεύονται από εικόνες δυνατές, από αναγνωρί-
σιµα πρόσωπα κλπ. Με λίγα λόγια, κάθε διαφήµιση χρησιµοποιεί έναν λόγο εύκολο, συ-
νήθη, καθηµερινό, οικείο στον δέκτη, µε επαναλήψεις, µε νεολογισµούς για να κινητοποι-
ήσει τον αποδέκτη. Η συνειδητή παραποίηση των γραµµατικών κανόνων, των γλωσσικών 
εφευρέσεων, των ξένων λέξεων είναι τεχνάσµατα που παρατηρούνται συχνά. Από την 
άλλη πλευρά, οµοιοκαταληξίες, οµοηχίες, λογοπαίγνια κλπ. στοχεύουν τον αποδέκτη.

Με µικρά διαφηµιστικά µηνύµατα, εφευρετικά, συχνά σύντοµα αλλά προκλητικά, θελ-
κτικά, διασκεδαστικά και αποτελεσµατικά, η διαφήµιση αναζητάει να πείσει τον εν δυνά-
µει αγοραστή.

Ο σκοπός του διαφηµιστικού λόγου είναι να πείσουµε τον αποδέκτη να κάνει κάτι, 
δηλαδή να αγοράσει έχοντας αποδεχθεί το λεκτικό (και όχι µόνον) µήνυµα.
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Abstract
This paper presents an ongoing sociolinguistic project focusing on the linguistic land-
scape of Volos, the port city of Central Greece. The project is run since 2011 by the 
Greek Language Lab of the University of Thessaly, with the participation of dozens of 
graduate students under the authors’ supervision and coordination. The fieldwork has 
already provided a corpus which consists of more than 2,000 photographed signs and 
messages. The paper discusses methodological matters such as sampling, definition 
of the unit of analysis, categorization and quantification, showcases some first results 
on indexicality, iconicity and symbolism, and fosters a less public, ‘official’ and more 
inclusive approach, reserving research interest for graffiti, slogans, and all other 
kinds of personal or interpersonal messages. Finally, this paper problematizes some 
still open questions, methodologically and scientifically speaking, and points out the 
challenges to face in future stages of our research project.
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Linguistic cityscape  
revisited:
inscriptions and  
other signs  
in the streets of Volos



Introduction

This paper constitutes the first public presentation of an ongoing research project, un-
dertaken by members of the Greek Language Lab (www.greeklanglab.pre.uth.gr) of the 
University of Thessaly in Volos, Greece. It is a collective project, as data collection and 
initial elaboration come from students attending courses of linguistics and applied lin-
guistics in the Department of Primary Education of the University of Thessaly. The four 
authors of this paper coordinate a vast research network since the assignments for the 
students participating in the project are organized, processed and evaluated in several 
stages. Starting point of the project is the assumption that public signs are valuable in-
dicators of language change, linguistic representations, language contact and bi-/mul-
ti-lingualism, power relations, cultural, social and ethical values, trends, conflicts and 
negotiations. Thus, understanding and interpreting the written signs on public display is 
a fascinating challenge for socio-linguistic and socio-semiotic research.

The main purposes of this paper are to discuss methodological issues such as sam-
pling, definition of the unit of analysis, quantification and categorization, to explain the 
related decisions taken, to clarify the adopted typologies, to showcase some first re-
sults on indexicality, iconicity and symbolism, and to foster a less public, ‘official’ and 
more inclusive approach, reserving research interest for graffiti, slogans and all other 
kinds of personal or interpersonal messages.

Theoretical background and previous research

This paper draws upon works published in the late 2000s on ‘linguistic landscape’ as a 
field of semiotic and sociolinguistic research (Gorter, 2006; Backhaus, 2007; Shohamy & 
Gorter, 2009). These publications follow the definition given earlier by the social psycholo-
gists Landry and Bourhis, according to which the linguistic landscape of a given territory 
or urban agglomeration is formed by “the language of public road signs, advertising bill-
boards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on govern-
ment buildings” (Landry & Bourhis, 1997, p. 25). More precisely, as we have to do with 
written signs in the framework of a city, we adopt here the term ‘cityscape’, following the 
remarks of Gorter (2006, p. 83) and Spolsky (in: Shohamy & Gorter, 2009, p. 25).

Aligning with Peircean theory, we stress the need for an interpretation of the written 
signs encountered in the city streets with a combination of the three semiotic functions: 
indexical, iconic and symbolic. Furthermore, we conceive this ‘semiosis’ as a cooperation 
of a sign, its object, and its interpretant (Buchler, 1955, p. 99). An integrated part of Peirce’s 
‘stechiology’ is the interest in how signs can signify and what kinds of signs, objects, and 
interpretants there are, how signs combine, and how some signs embody others.

Despite its obvious interest from a sociolinguistic point of view, linguistic cityscape re-
mains a relatively underexplored research field. Rather belatedly, investigation of the field 
of language on signs emerged in bilingual contexts and, first of all, in officially bilingual 
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cities and towns: Montréal and the use of French and English (Monnier, 1989); Brussels 
and the balance between French and Flemish (Wenzel, 1996); Jerusalem and the frictions 
between Hebrew and Arabic (Ben-Rafael et al., 2004, 2006); then, two towns where a 
minority language coexists with the official, national language: Frisian with Dutch in the 
town of Ljouwert in the Netherlands, and Basque with Spanish in the town of Donostia, 
situated in the Spanish side of the Basque Country (Cenoz & Gorter, 2006).

This research trend got enhanced in multilingual contexts: Paris and Dakar, the offi-
cially French-speaking capital of Senegal (Calvet, 1990, 1994), Lira in Uganda (Reh, 2004), 
and 5 cityscapes around the world (Beijing, Hong Kong, Paris, Vienna, Washington DC) 
as ‘semiotic aggregates’ (Scollon & Scollon, 2003). More recently, studies in traditionally 
considered as monolingual cities appeared: Rome (Bagna & Barni, 2006; Griffin, 2004); 
Bangkok (Huebner, 2006); Tokyo (Someya, 2002; Backhaus, 2007). Regarding Greek city-
scape, there is some recent interest in slogans on city walls, but no comprehensive re-
search and analysis of the linguistic cityscape of a given city has occurred so far. 

The common characteristics of previous research in the field of linguistic cityscape 
may be summarized as follows:

1. Predominantly quantitative orientation (with the exception of the works of 
Calvet, Scollon & Scollon, Reh)

2. Studies on linguistic signs exclusively
3. Consideration of written messages attached to immovable carriers in pub-

lic space
4. Focus on shop signs and advertisement billboards
5. Interest in globalization and its impact on local linguistic ecologies (spread 

of English; bi-/multi-lingualism)
6. Limited extent of the corpora.

In other words, research was often content with the approach of what Wienold called 
‘inscriptions’: “written uses of language which do not a have a recognizable emitter and 
are not meant for specific receivers. They can be read / received by anyone coming into 
appropriate distance. They do not arise out of or establish or promote personal relation-
ships and are not interpreted that way” (Wienold, 1994, p. 640).

Methodology 

The main research questions of our project are the following:
Which are the intersections between public and personal domains?
What is the impact of economic and social crisis on sociolinguistic ecology and, more 
generally, on language?
Is there evidence of change and dynamics in the field of written language in public space and, 
if so, how is it shaped within the context of a specific city in a certain period of time?

624 Changing Worlds & Signs of the Times



Our research project is based on fieldwork undertaken by undergraduate students of 
the Department of Primary Education (University of Thessaly) as part of an optional as-
signment in courses taught by George Androulakis. More specifically, the four courses 
are a) Modern Greek Language, b) Teaching of Modern Greek Language, c) Sociolinguis-
tics and d) Literacy and design of the Modern Greek Language subject, expanding in a 
timespan of four academic semesters. As a result, 189 assignments were gathered, 180 
of which are both in printed and digital form and 9 only in printed form.

As far as sampling and corpus construction are concerned, our research project 
is characterized by several points of differentiation compared to the aforementioned 
trends of previous research:

1. Construction of a large corpus
2. Longitudinal approach of the corpus with return to the surveyed places and 

comparisons of change
3. Limited interest in quantitative indicators
4. Inclusion of non-linguistic or extra-linguistic signs in the corpus
5. Inclusion of signs attached to movable carriers in the corpus. 

Project phase A: data collection

As mentioned above, 189 undergraduate students aged 19-20 (167 females, 22 males) 
participated in this project as collectors of the data, undertaking a specific task in the 
form of a course assignment. The subject of the students’ assignment was to photo-
graph signs of the streets of Volos in order to identify interesting linguistic elements of 
the cityscape, i.e. discernible written elements in different parts of the surrounding en-
vironment, and critically comment on the linguistic, graphic, stylistic and semantic con-
tent of the photographed signs. Each student was assigned with a specific zone of the 
city (e.g. a commercial or building block) of his/her choice, located mainly in the center 
of Volos and was instructed to photograph approximately 20 signs. The assignment 
should include these photographs and comments on the integration of the signs in their 
space and on language(s) use. Furthermore, the signs should be displayed in the same 
order as they were located, without making changes to their arrangement and without 
omitting any sign observed in their zone. The data presented in this paper were collected 
from December 2011 until June 2013, but this network research is still ongoing.

A total of 189 assignments were submitted after the completion of the courses and 
a sum of 3.777 photographs were archived during the second phase of the project by a 
group of coders. Ιt was noticed that there were differentiations among the students in the 
management and description of the photographs taken; such discrepancies are related to 
the influence of the course attended by each student and the language awareness level 
of each researcher. We assume that factors such as the student researchers’ personal 
preferences, linguistic experiences, gender, and age are those with the most impact on the 
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emergent differentiations in the conduct of the research assignment. In any event, this ap-
proach is not part of the aim of this specific paper and will be discussed in other contexts.

Project phase B: data management and coding

The second phase of the project refers to the management and coding of the data gath-
ered during a period of three years. As this was the first attempt to organize and analyze 
our corpus, we had some critical decisions to make prior to the analysis. The first ob-
stacle to overcome was the organization of the corpus with a use of a coherent coding 
system. Three coders (and co-authors of this paper) were responsible for organizing 
and coding the data. After the initial random distribution of the assignments to the cod-
ers, the photographs were renamed according to the semester of their production and 
the coded identity of the data collector. More specifically, as the assignments were con-
ducted during four semesters, our team matched a capital letter of the Greek alphabet 
with each semester, the letter “A” for autumn semester 2011, “B” for spring 2012, “Γ” 
(=C) for autumn 2012, and “Δ” (=D) for spring semester 2013. In the next step, a number 
was given to each assignment, according to the respective semester and following an 
alphabetical order. Seeking to optimize the organization of our corpus, each photograph 
was serially numbered. Hence, the described system resulted in unique codes of the 
collected items; for example, “Γ32.13”refers to the item-photograph No13 of the 32nd 
assignment (related to the coded identity of the data collector) which was fulfilled during 
the autumn semester 2012.

Consequently, the coding system took into consideration the parameters a) type of 
sign, b) means of transmission, c) semiotic codes, and d) font and style. The three coders 
worked independently on the same data (60 items/photos were coded) in order to pilot 
the coding system and increase the reliability of the data. Upon completion and approval 
of the coding system, each coder worked independently on his/her data of about 1,250 
items each, for a period of three months.

Project phase C: data analysis and interpretation

The scope of the analysis included the following issues: a) unit of analysis; b) basic cate-
gorization; c) language(s) used; d) comments on each language relevant to punctuation, 
the use of capital and small letters, the existence of language borrowings, abbrevia-
tions, spelling variation, etc.; e) general comments regarding qualitative elements of 
the sign as a whole, such as function and purpose of the sign or effectiveness of the 
message content and relations of the linguistic code with other semiotic codes; and f) 
other comments that refer to the sign repetitiveness in the corpus and its relationship 
with the place where it was traced, or to indicators of the data collectors’ intervention 
on the photographed items due to ethical issues. The present paper concentrates on the 
first two issues, Unit of analysis and Basic Categorization.
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Unit of analysis

The definition of the “Unit of analysis” was an important methodological issue. We de-
cided to work with semantic rather than physical entities. Therefore, we define the se-
miotic sign (our unit of analysis) according to semantic criteria (cf. Lemke, 1999). In this 
sense, we propose four values: 

• Unit; a semantic entity either identical with physical entity or not
• Sub-unit; part of an entity with relevant content
• Super-unit; entity comprising more than one units with irrelevant content
• Fragment of unit; incomplete unit.

Basic Categorization

As far as the first step of the analysis process is concerned, we decided to distribute and 
categorize all the signs of the corpus in three categories on the basis of the emitter of 
the sign. This analysis step is called “Basic Categorization”.

After thorough observation of the corpus, a decision has been made, adopting the 
following three values:
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Figure 3. Instances of super-units 
(2 or more unrelated units): D5.11 
3 distinct signposts, B13.16 Many 
graffitis not always identifiable, over-
lapping units, B13.9 Many unrelated 
units on an institutional fixed object 
(placards, graffitis), C8.10 Many 
unrelated units (signposts, placards, 
graffitis). 

Figure 4. Instances of fragments: 
C19.03 Poster, B25.14 Shop Sign, 
C36.14 Graffiti, C40.16 Placard.

Figure 1. Instances of units:  
A13.23 Shop sign, A6.18 Placard, 
B18.8 Graffiti. 

Figure 2. Instances of sub-units 
(2 or 3 related sub-units): A48.10 
Professional signs, B11.17 
Signposts, B12.27 Doorbells. 



a) Institutional inscriptions; inscriptions issued and placed by public authori-
ties that are protected by a legal framework and serve as indexes of regu-
lations or instructions that must be followed and respected by individuals;

b) Private inscriptions; inscriptions created by individuals or groups of indi-
viduals with advertising, informative, instructional or ideological content, 
serving or addressing certain social groups or individuals with common 
needs in specific contexts;

c) Personal tags; “personified”, mostly locally bound impressions that express 
feelings or beliefs containing elements of personal identity either of a) the 
message transmitter/creator, b) the target-person, or c) as a means of 
transmitting part of the message itself.

Institutional inscriptions

This category contains signs originating from public authorities. The above three pho-
tographs are separate units of our corpus depicted. The shared trait among these items 
is their common institutional background. Local or state authorities are responsible for 
their production, and a specific legal framework regulates their use and abuse. The first 
photograph (item D23.4) shows a number in graffiti form corresponding to the respec-
tive spot of a licensed salesperson (costermonger), who has the right to use this space 
in order to sell his products in the local market in certain periods and time zones. Item 
Β19.5 is a signpost located outside a school, using a combination of traffic signs that 
serve as an index of the presence of a certain building and indicates attentive driving at-
titude. Item C4.7 is a license plate, which -in contrast with the previous items- is placed 
on a mobile carrier, and represents a formal, institutional obligation of a vehicle’s owner. 
Many ‘mobile’ signs were photographed as part of the surrounding written environment 
by the project’s data collectors and constitute, therefore, a specific category, character-
ized by some regularity. 

Private inscriptions
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Figure 5. Instances of institutional 
inscriptions: D 23.4, B19.5, C4.7.

Figure 6. Instances of private 
inscriptions: A22.19, D31.13, C14.6, 
B8.6, B20.23.



Item Α22.19 is a placard used as a signpost for instructions and is context-dependent as 
it constitutes an index of access to this specific place for certain social groups. It uses 
the form of signposts in order to be directly noticed and understood by the interpretant 
of the sign. Regarding item D31.13, it constitutes a poster produced for advertising pur-
poses and the content of its various sub-units is highly interrelated. The next three items 
depict different (in terms of content and/or style/form) types of graffiti. More specifically, 
C14.6 is a graffiti of stencil technique used for advertising private services, while Β8.6 
and Β20.23 are graffiti of political content expressing the same ideological stance in a 
different style (handwriting and standardized letters, respectively) but without emitting 
any personal marks and therefore they are categorized as private inscriptions.

Personal tags

The four pictures above are items of our corpus presenting instances of the category of 
personal tags, which are characterized by personal features introducing a more private 
sphere of the message; they convey a “personified” message. Specifically, the item D35.11 
is a unit of a typical poster of political content expressing the ideology of a certain social 
group, which could have led us to classify it as a private inscription. However the fact that 
a specific person is depicted in the poster, who belongs to the city’s community and is 
recognizable by the coder and perhaps by other citizens and is recognizable by the coder 
and perhaps by other citizens, leads us to the decision to consider it as a personal tag. 
Concerning items Β23.4 and A10.2, they are units of graffiti containing personal infor-
mation such as a mobile number, age, name of the intended receiver of the message or 
personal feelings towards a specific person indicated by a certain name. Item Β34.13 is 
a specific type of poster; it is a funeral template referring to a death ceremony and with 
personal data of the deceased, such as face picture, family name and names of relatives. 
It is important to comment on the fact that when the data collector of this item submitted 
his assignment, intentionally erased the personal data; this is a decision that seems to be 
also taken by other data collectors only regarding this specific genre and not, for example, 
in cases such as the full names in the etiquettes of the doorbells.

Grey zones 
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Figure 7. MInstances of personal 
tags: D35.11, Β23.4, Α10.2, Β34.13.

Figure 8. Some cases of “grey 
zones”: Β18.7, Β42.21, D32.14, 
C29.5.



Some items which data collectors chose to include in their projects were quite idiosyn-
cratic and for that confusing. More specifically, the categories that we created seemed 
to be inadequate for a share of the sample, so the data processing team unanimously 
decided to label them as “Grey zones”. The four pictures above are items of our cor-
pus depicting instances of this special category. Particularly, the item Β18.7 at first 
glance represents a graffiti, but, after a more careful investigation, we realized that it is 
a jammed graffiti. The most plausible scenario seems to be that there are two creators, 
the first writing «ΠΑΟΚ» (a Greek football team), with the second adding the letter «M» 
and the element «VOLOS 1». Such sports statements are initially categorized as private 
inscriptions. The peculiar style, though, of the newly formed word “ΜΠΑΟΚ”, drives us 
to waver between inscriptions and personal tags. Item Β42.21 is a unique specimen in 
our corpus. It is noteworthy the fact that we faced twice this item. As it is used both for 
institutional and private purposes, it is impossible to make a clear-cut categorization, 
without assessing its context. Surely, the preference of the collector’s data to add this 
item in a linguistic project deserves a deeper discussion. 

Additionally, the item D32.14 seems to be similar with the item C4.7 which has al-
ready been categorized as an institutional inscription, but the appearance of the man-
ufacturing brand affects our decision, discouraging a unanimous final insertion in one 
of aforementioned categories. The last item reflects another dilemma between private 
inscriptions and personal tags. Taking into consideration the content itself, it should be 
a case of the first category. However, the message of graffiti is consistent with the defi-
nition of personal tags due to the word «ΣΟΥ» (“your” singular in Greek), possibly being 
a private reference to a specific person thus directing our attention to the sign’s context. 
Unfortunately, no more information is provided. 

Initial results and implications – Discussion

Our project constitutes an ambitious, maybe slippery, extension of the field of linguistic 
cityscape, in order to face, among others, cases of a) spatially determined meaning 
making (e.g. private: NOT IN FRONT OF THE ENTRANCE THANKS -picture 1, but also 
personal: WE KNOW WHERE YOU LIVE BEWARE!!! -picture 2), b) culturally-bound rela-
tions between signs and their emplacement (e.g. Do NOT SMOKE! -picture 3),and c) lin-
guistic instability and change (e.g.VOLOS – ΜΠΑΟΚ –picture 4). We think that the times 
of crisis may signal a turning point towards a more personal linguistic cityscape, and the 
dynamics of this shift is worth exploring.
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Picture 1, 2, 3, 4.



Limitations of the coding and the management phases of the project

During the phases of data management, both methodological and ethical issues arose. 
Such issues have led our team to take decisions about what kinds of strategies will be 
followed for the processing of data. The lack of a common and established terminol-
ogy about definitions (e.g. units, sub-unit, posters, placards, billboards, signs, etc.), 
in both Greek and English, on the one hand, revealed various translatability issues 
and, on the other, made the identification categorization a more complex and difficult 
process than we expected. 

With regard to the personal data reflected in the corpus (e.g. names in bells, cell 
phones, license plates for cars) our team encountered some ethical issues about how 
to intervene without biasing the data. This possibly relies on the fact that there were 
no strict guidelines regarding this issue during data collection, or subsequently that 
they were loosely interpreted. Nevertheless, taking into consideration the collectors’ 
personal preferences was always helpful in data problem solving. Otherwise, our team 
had to intervene when we needed to examine the entire photo when we wanted to ex-
amine the entire photo without cropping or focusing on certain characteristics as many 
students had done. So after we extracted the photographs from the students’ projects 
and stored them as original files, the photographs were analyzed in their original form.

Finally, it is worth noting again the sheer volume of data that had to be processed.  
Although in a relatively small city like Volos, it was expected that the same units would 
be photographed multiple times, as they are located in various spots around the city, the 
amount of data remains still quite extended.

Conclusion - Perspectives

This presentation of theoretical, methodological and typological issues related with the 
project of the linguistic cityscape of Volos gave the authors the opportunity to discuss the 
social and semiotic meaning of inscriptions and other signs and messages on a new basis.

Regarding the data collection and coding process we conclude that personal perspec-
tives should always be discussed or at least taken into consideration as far as network 
research is concerned; it might be challenging to combine the researcher’s personal 
perspective with the (inter)personal character glimpsed in many signs in the streets 
of Volos (or, at least, in more signs that what was initially expected). During the first 
stages of data processing, we realized that a coherent coding system should be agreed 
beforehand, but also that grey zones may intervene, regardless of the coding system.

In brief, the perspectives of our project could be based on the emergent challenges: 
a) a brand new, interdisciplinary (linguistic, sociolinguistic, social and semiotic) inves-
tigation of the variation of messages and scripts encountered in the streets of Volos, b) 
the interplay between public inscriptions and personal tags, c) the extensive use of Eng-
lish language and the limited presence of other languages, d) the multimodality (lan-
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guage, image, symbols, numbers) of the signs in Volos’ public space, e) questions about 
the agency and identity of the creators of the written signs on public display.
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Keywords 
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Abstract
Migration has contributed to the richness in diversity of cultures and ethnicities in de-
veloped countries, changes caused by many reasons, including economical situations, 
politics, family re-unification or looking for better living conditions. Thus, bearing in 
mind the importance of mastering a language when you are abroad, migrants should 
have to develop language and cultural competences, no matter whether they want 
to change their customs or not, always being tolerant and respecting other people’s 
cultures. Based on these social concerns, the LiMe project, a Multilateral Language 
initiative supported by the European Lifelong Learning Programme, aims to minimize 
these social–cultural differences. To achieve the objectives, the project identifies strat-
egies to help adult migrant language learners and educators understand language in 
context, and how the language of media resources, ICT and tools can help learners 
develop a sense of belonging, social inclusion, constructing newer identities and un-
derstanding the national culture.
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Background: Identity and Languages

The exclusion of non-national residents from the sphere of social equality, in spite of 
their permanent coexistence with native speakers, provokes concerns about their inte-
gration into their hosting countries, being crucially positive if they could feel part of the 
community where they live in, breaking down possible language and cultural barriers.

Taking into consideration these constraints, the second comprehensive immigration 
plan ruled by the European Union tries to mitigate this social controversy in the forma-
tion of new identities (Decree 92/2006, 9 May).

Identity defined as “multilayered phenomenon” involving a process of change is no 
exempt of problems (Block, 2007, p. 187). In recent decades, a new form of cultural 
identity identification has emerged braking down the understanding of the individual as 
a coherent whole but into a collection of cultural identifiers that may be the result of var-
ious conditions including: location, gender, race, nationality beliefs and languages. In the 
process of shaping identities through language learning the concepts of negotiation and 
sociocultural identity play a leading role. Shaping Identities,” is all about finding out what 
makes us who we are, so “learning and becoming” cannot be viewed separately from 
the act of participating in a community of practice (Lave and Wenger, 1991). “Culture is 
embedded in language as an intangible, all-pervasive and highly variable force. How are 
we to capture it and teach it?” (Crozet and Liddicoat, 1999).

Helping migrants to acquire and develop cultural awareness and understanding is 
an arduous and cumbersome task. A special challenge which reveals a divided world, 
with certain inequalities, should be revived establishing an egalitarian and caring soci-
ety. However, the current exposition to a variety of multimodal artifacts -both print and 
digital- including a complex interplay of the linguistic, visual, audio, gestural or spatial 
elements, could meet the requirements for the influence of language and culture on the 
formation of newer identities.

In the light of these premises, LiMe - Languages in Media- is a Key Activity 2 Lan-
guages Multilateral Project, financially supported by the Lifelong Learning European  
Programme which encompass an interactive multimedia environment hosting language 
and culture materials for migrant learners in English, Polish, Italian, Spanish and Ger-
man - the official languages of the project partners. Though migration has contributed 
to the richness in diversity of cultures in developed countries, the exclusion of non-na-
tional residents from the sphere of social equality within host countries provokes con-
cerns about their integration into their hosting countries. The second comprehensive 
immigration plan ruled by the European Union tries to mitigate this social controversy 
(Decree 92/2006, 9 May). 
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LiMe Project: languages and cultures through ICTs for migrant learners. Aims

The aim of the LiMe project (www.languages-in-media.eu) focuses on the usage of com-
munication media to tackle teaching and learning of languages and cultures through me-
dia exploitation for migrant learners so that they could feel part of the community in which 
they live. In this sense, LiMe will help migrants to develop competences by providing them 
with tools to decode the language and culture portrayed in the multimedia environment 
around them. To get these goals, the project identifies strategies to help migrant learners 
and educators understand how the language of media resources and tools, such as tel-
evision, radio, ICT, films, newspapers, among others, can help learners develop a sense 
of belonging and understanding the national culture, strengthening social inclusion, es-
pecially among migrants through the development of innovative methods and a virtual 
learning platform. Taking into account that the role of media has influence on migratory 
movements and policies in many countries, the project contributes to the enhancement of 
teaching and learning a foreign language and strengthening social inclusion in education, 
especially among our target population. According to Biagy (1996) “Media: inform, amuse, 
startle, anger, entertain, thrill, but very seldom leave anyone untouched”.

Among others, some of the media used to the enhancement of teaching and learning 
are Newspaper, Magazine, Film, TV, Radio, CD recordings, Audio books and  ICT [= Infor-
mation and Communication Technologies] such as: computer games, interactive media, 
e.g. social communicators, learning platforms e-learning, blended learning [=combin-
ing traditional class practices with e-learning practices], etc.

The specific aims could be summarized as follows: 
• To analyse the existing plan of provision of language and culture teaching for 

migrant learners.
• To identify socio-cultural elements that influences the language of media.
• To identify patterns of using media in language teaching in order to create a 

training package– teacher guide.
• To identify good practices via developing a virtual learning platform that will 

contain an array of exercises/tools from media (press, advertisement, ra-
dio, television, internet etc) as a central point of reference for both learners 
and educators.

Results so far: Constructing new identities around Languages and Media

In the pursuit of the objectives mentioned above (to help migrants overcome social–
cultural barriers and solve their everyday conflicts by acquiring language competences 
and integrating culture as a means of social inclusion, we have already reached some 
tangible deliveries:
(1) A research and contextualization report to research the socio-cultural situation and 
integration of migrants into the hosting countries -England, Germany, Italy, Poland, 
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Spain and United Kingdom- , whose results have been compiled into a single report 
presenting all the partner countries’ main findings on: (a) the current state of language 
teaching for migrants and national policies with focus on the social cultural aspects of 
the language which prevent to full integration of migrant with society.
(2) The identification of existing good practices on the use of the media in developing a 
knowledge and understanding of the language. 
(3) The development of teaching resources with creation of media charts with templates 
of media based language and culture activities. This ongoing outcome will outline in 
detail how teachers and learners can exploit media types via exercise examples created 
by each partner of the consortium. The platform is focused on two main target groups: 
(a) migrant learners -acquisition of language and culture shown in communication me-
dia though interactive exercises, tips for language learning, collaborative tasks and the 
like, and (b) language teachers (templates, tips, example activities, successful mod-
els, advices and guidelines for a better exploitation of resources) and. The authentic 
resources will provide opportunities for learners to gain insights into the target culture 
and participate in the community, enabling teachers, at the same time, to exploit current 
and emerging media to provide authentic language examples that reflect socio-cultural 
attitudes, practices and customs, all essential to the successful integration of migrants. 

(4) A preliminary identification of reasons to learn the language and culture of the host-
ing countries, which could be summaries as follows:
A venue for self expression
A vehicle to express themselves that helps to increase integration through expressive-
ness, a leading component of cultural unity of a given community.
Widening world view: showing interest 
When moving to a different country or region, learning the local language will help you 
to communicate and understand the culture and world view within the local community, 
demonstrating your commitment to the new country.
“Different languages protect and nourish the growth of different cultures, where different 
pathways of human knowledge can be discovered. They certainly make life richer for 
those who know more than one of them” (Ostler, 2005, p. 558)
Becoming less stranger without losing identity
Mobility should be viewed as necessary to gather the experience, ability, connections 
and credibility that will turn them from unsettled professionals into global leaders. The 
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struggling with the question of home and host country should be conveniently com-
bined, helping to develop the sensitivity to multiple perspectives and the ability to work 
across cultures of global leadership. 
Unwearing ‘masks’ 
Identity masking is often observed when those who are proficient enough in the host 
country language need to communicate with nationals non proficient compatriots. 
In this case if relatives, friends or colleagues speak a language that few people under-
stand, you can talk freely in public without fear of anyone eavesdropping.
(5) More results are expected in the following years: 
5.1. A virtual platform that will focus on the use of media and their relevance to language 
learning (newspapers, magazines, radio, TV movies, internet, books, social media etc.) 
and a training package in all partner languages that will provide support for language 
teachers and trainers in teaching languages with use of media. 
5.2. Testing the developed tools and training packages with respective target groups in 
order to achieve high quality final products. The survey will involve the new resources 
going live in the different participating languages, when 10 teachers per country will be 
in charge of testing the new tools with at least 30 migrant learners. 
5.3. Exploitation and sustainability: results will be used to challenge the educational 
community, influence usage and policy change at national and European level. 

Dissemination

The dissemination work plan pays special attention on raising public awareness and 
external knowledge from the first month of the project and to mainstream the results 
once they are available. The important parts of the dissemination agreement include 
continuous dissemination country specific and European collaboration to maximize the 
impact of the project. 

The most outstanding dissemination events for LiMe Project have been divided into 
three blocks: (1) online dissemination including the development of the website (http://
www.languages-in-media.eu/), the virtual learning platform and dissemination of 
the project through social networks (https://twitter.com/LIME_Project); (2) print and 
electronic dissemination material (also available online) such as flyers, newsletters 
and press releases (http://www.languages-in-media.eu/sites/default/files/LiMe%20
Press%20Release_UK.pdf) and finally (3) events carried out at local, regional, national 
or international level. Speeches, meetings, seminars, conferences, among others are 
included in this sector (http://www.languages-in-media.eu/news). 
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Additionally it is possible to join the project as an Associated Partner, as part of the 
LiMe Advisory Steering Board or as a teacher or learner. The partnership agreed to 
associate other members such as institutions, companies, organizations whose col-
laboration includes: participation in the dissemination of the project information, online 
and/or face to face interviews, piloting material /resources testing, contribution to ex-
ploitation and sustainability of the project results. 

Also one of the partners, UoW, as part of the dissemination events, has created a 
webpage with some interactive exercises using Hot Potatoes so that participants could 
trial this and give more specific feedback on what they would like to see in the eventu-
al LiMe resource. These resources are available at http://www.wlv.ac.uk/default.aspx-
?page=37940. 

Conclusions

The interest of this project focuses on the development of an interactive platform which 
fits the needs and preferences of migrant learners and trainers, especially by setting 
new instruction and learning grounds for an effective fusion of language acquisition, 
cultural understanding and ICTs in a context of global crisis. The outcomes of the project 
will be an encouraging learning platform based on the exploitation of current and emer-
gent media examples to provide authentic language examples that typically reflect so-
cio-cultural attitudes, practices and customs, all essential to the successful integration 
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of migrants. Nevertheless, we cannot provide final conclusions at this stage as we will 
continue working on the development of the interactive learning platform and material 
of the project to ensure the creation of a network platform relevant to each migrant 
learner’s needs. Up to know, we believe that controlled and structured media exposure 
influences and facilities the teaching learning of migrants. In a global context of crisis it 
is significant to exploit real material from Media to reduce the cost of creating teaching 
resources but being able to offer an innovative and motivating quality product. In the 
same context it is crucial to create tools and means to support the migrant population 
to overcome social boundaries, help the acculturation process and get integrated earlier 
in the host culture in a time where public and private institutions offer not as much of 
assistance to this sector of society. Therefore, constructing new identities around lan-
guages and media is not easy, we can find lots of existing languages learning structures 
but the innovative aspect of this project is its emphasis on the socio-cultural elements 
through the use of a wide variety of media in order to meet the needs of language learn-
ers from migrant communities. In this sense, the answer to the question whether the 
exploitation of media elements could help migrants in their processes of integration 
into their hosting countries we can initially state that Migrants could overcome these 
barriers and solve their everyday conflicts by acquiring language competences and in-
tegrating culture as a means of social inclusion by demolishing prejudicious resistances 
and integrating synergies.
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Keywords 

 social constructionism , Discourse Analysis , systemic counselling/psychotherapy, 
 Discursive Psychology 

Abstract
This paper aims at highlighting the key changes that were introduced by the episte-
mological trend of social constructionism in the field of the social sciences regarding 
theory, practice and research methodology, by juxtaposing systemic family therapy 
approaches with qualitative research approaches, like Discourse Analysis. It draws 
upon a research in progress and a methodological review of Discourse and Conversa-
tion Analysis studies of systemic family therapy. The comparison revealed three com-
mon points: the emphasis on communication, on the context of interaction and on the 
way of approaching the role of the expert, i.e. counselor/therapist and researcher re-
spectively. It is proposed that such an interdisciplinary exchange between approaches 
with a common social constructionist epistemological background can be mutually 
beneficial both in the development of counseling and psychotherapy research process 
and of methodological tools and approaches.
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Ανάλυση Λόγου 
και μεταμοντέρνες 
προσεγγίσεις  
στη συμβουλευτική / 
ψυχοθεραπεία:  
η «στροφή στο λόγο» 



Εισαγωγή

Η έµφαση στην κατασκευαστική ιδιότητα του λόγου στο πεδίο των κοινωνικών και αν-
θρωπιστικών επιστηµών (Burr, 1995) επέφερε σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο θεωρίας, 
πρακτικής και έρευνας. Στόχος του άρθρου είναι να αναδείξει, µέσα από τον εστιασµό 
στο επιστηµονικό πεδίο της συµβουλευτικής/ ψυχοθεραπείας, ένα παράδειγµα τέτοιου 
τύπου αλλαγών, το οποίο αποτυπώνεται τόσο µέσα από την ανάδειξη νέων µοντέλων 
ψυχοθεραπείας/συµβουλευτικής, όσο και µέσα από την µεθοδολογική πρόταση να υι-
οθετηθεί η Ανάλυση Λόγου (Discourse Analysis) για τη µελέτη της συµβουλευτικής/ 
ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα µέσα από την αντιπαραβολή των δύο 
αυτών πεδίων αναδεικνύονται οι µεταξύ τους συγκλίσεις και η σύνδεση αυτών µε την 
υιοθέτηση του επιστηµολογικού ρεύµατος του Κοινωνικού Κονστρουξιονισµού (Social 
Constructionism), βασική θέση του οποίου είναι ότι δεν υπάρχει µία αντικειµενική πραγ-
µατικότητα την οποία ανακαλύπτουµε, αλλά ότι την κατασκευάζουµε κάθε φορά µέσω 
των δια του Λόγου αλληλεπιδράσεών µας σε ένα συγκεκριµένο ιστορικο-κοινωνικο-πο-
λιτισµικό πλαίσιο (Gergen, 2009). Αυτό το ρεύµα της «στροφής στο λόγο» διασταυρώνε-
ται µε τη σηµειωτική καθώς προσεγγίζει τη γλώσσα ως σύνολο λέξεων, δηλαδή σηµείων, 
που αποκτούν νόηµα µέσα από τη θέση τους στο σύνολο. Αυτή η αντιπαραβολή έχει ως 
στόχο να καλύψει ένα κενό που παρατηρείται στη βιβλιογραφία, καθώς, ενώ αναφέρεται 
συχνά ότι υπάρχουν κοινές επιστηµολογικές παραδοχές µεταξύ των πεδίων (Georgaca 
& Avdi, 2009. Kogan & Brown, 1998) και ότι το ένα πεδίο θα µπορούσε να εµπλουτίσει το 
άλλο, δεν υπάρχουν µελέτες που να τα αντιπαραβάλλουν µε συστηµατικό τρόπο. 

Ιστορικό πλαίσιο

Η συστηµική προσέγγιση από την πλευρά της ψυχοθεραπείας και η ποιοτική ανάλυση 
από την πλευρά της ερευνητικής µεθοδολογίας αντίστοιχα, αµφισβήτησαν το θετικιστικό, 
γραµµικό τρόπο σκέψης που κυριαρχούσε στα πεδία αυτά µέχρι τα µέσα του προηγού-
µενου αιώνα και προσέγγισαν τα κοινωνικά και ψυχικά φαινόµενα µέσα από το φακό της 
αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο της επικοινωνίας. 

Η συστηµική συµβουλευτική/ θεραπεία αποτελεί µια δια του Λόγου θεραπεία του ψυ-
χικού πόνου, η οποία συνδέθηκε µε τη Γενική Θεωρία των Συστηµάτων (von Bertallanfy, 
1968) και τις ιδέες της Κυβερνητικής (von Foester, 1981. Wiener, 1948). Η Γενική Θεωρία 
των Συστηµάτων τόνισε τη σηµασία της αλληλεπίδρασης των στοιχείων ενός συστήµατος 
και η Κυβερνητική αναγνώρισε τη σηµασία της επικοινωνίας και της ανατροφοδότησης 
στην αυτορρύθµισή τους. Οι ιδέες της Κυβερνητικής µεταφέρθηκαν στο πεδίο των αν-
θρώπινων συστηµάτων κυρίως από τον Bateson (2000, σ. 459), ο οποίος υποστήριξε 
ότι η αναπαράσταση του υλικού κόσµου δεν µπορεί να είναι ακριβής, καθώς µέσω της 
γλώσσας µεταφέρονται πληροφορίες, δηλαδή «διαφορές που κάνουν τη διαφορά», οι 
οποίες γίνονται αντιληπτές µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε το πλαίσιο. Αυτή η αντί-
ληψη της γλώσσας που αµφισβητεί το απόλυτο του γλωσσικού νοήµατος, φαίνεται να 
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σχετίζεται µε την αυθαιρεσία του γλωσσικού σηµείου του de Saussure (1974), σύµφωνα 
µε την οποία το νόηµα της κάθε λέξης δεν υπάρχει στο κενό αλλά παράγεται από τις δια-
φορές των γλωσσικών σηµείων. Αυτό οδήγησε σε µια αλλαγή όσον αφορά στην κατανό-
ηση των ψυχικών φαινοµένων καθώς αυτά δεν αντιµετωπίζονταν πλέον ως ενδοψυχικές 
οντότητες, αλλά προσεγγίζονταν µέσα από µια οπτική συνδιαλλαγής και αλληλεπίδρασης 
(Tseliou, 2014). Οι ιδέες της Κυβερνητικής αναπτύχθηκαν αρχικά µέσα από τη µελέτη 
των µηχανικών συστηµάτων και µεταφέρθηκαν στη συστηµική συµβουλευτική θερα-
πεία, µε αποτέλεσµα τον πρώτο καιρό ο θεραπευτής να θεωρείται ως ένας εξωτερικός 
παρατηρητής που µπορεί αντικειµενικά να παρατηρήσει την οργάνωση ενός συστήµατος, 
π.χ. οικογένεια, και να το ‘διορθώσει’. Στο διάστηµα αυτό έµφαση δόθηκε στην κατα-
νόηση της λειτουργίας της οικογένειας και την ανάπτυξη πρακτικών τεχνικών που θα 
βοηθούσαν στην αντιµετώπιση της συµπτωµατικής συµπεριφοράς. Πολλές φορές πελά-
τες και θεραπευτές περιγράφονταν ως αντίπαλοι και χρησιµοποιούνταν όροι όπως ‘κλι-
µακώσεις’, ‘αντιστάσεις’, ‘τακτικές’ (Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 2007). Αυτή η 
αντίληψη ότι η οικογένεια είναι σαν µια µηχανή που πρέπει να επισκευαστεί, αµφισβητή-
θηκε καθώς σιγά σιγά αναγνωρίσθηκε η κυκλικότητα στην αλληλεπίδραση παρατηρητή- 
παρατηρούµενου (Anderson, 1997) και η επίδραση των προκαταλήψεων του θεραπευτή 
στον τρόπο παρατήρησης (Nichols & Schwartz, 1991). Η ανάπτυξη της Κυβερνητικής Β΄ 
τάξης και η υιοθέτηση της εξέλιξης από το πεδίο της συστηµικής θεραπείας είχε ως συ-
νέπεια την αναγνώριση των προκαταλήψεων του θεραπευτή, καθώς αποτελεί και αυτός 
µέρος του συστήµατος που παρατηρεί και την παραδοχή ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένας 
αντικειµενικός φακός παρατήρησης της οικογένειας. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε και από 
τις ιδέες των βιολόγων Maturana και Varela (1992) οι οποίοι µελετώντας τη λειτουργία 
του έµβιων συστηµάτων υποστήριξαν ότι αυτά θα πρέπει να θεωρούνται αυτόνοµες µο-
νάδες µε δική τους εσωτερική δοµή, που είναι αδύνατον να ελεγχθούν από εξωτερικά 
συστήµατα. Υποστηρίχθηκε, έτσι, ότι δεν υπάρχει µια αντικειµενική πραγµατικότητα την 
οποία µπορούµε να παρατηρήσουµε, καθώς η πραγµατικότητα είναι µια νοητική κατα-
σκευή ενός παρατηρητή, θέση η οποία τοποθετείται στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισµού. 
Για το πεδίο της συστηµικής συµβουλευτικής / ψυχοθεραπείας αυτό αποτέλεσε µια ση-
µαντική εξέλιξη, καθώς η έµφαση µετακινήθηκε από την οργάνωση και τα πρότυπα του 
συστήµατος, στον τρόπο νοηµατοδότησης του αναφερόµενου προβλήµατος από το κάθε 
µέλος του συστήµατος. Η επόµενη φάση χαρακτηρίστηκε από την επίδραση του κοινω-
νικού κονστρουξιονισµού. Σε διαφορά µε το ρεύµα του κονστρουκτιβισµού και παρά την 
κοινή θέση περί µη ύπαρξης αντικιµενικής πραγµατικότητας, θεωρήθηκε ότι το νόηµα 
δεν κατασκευάζεται εντός του ατόµου, αλλά µέσα από το διάλογο και την αλληλεπίδραση 
(Anderson & Goolishian, 1988). Στο πλαίσιο αυτό ο ίδιος ο διάλογος θεωρείται θεραπευ-
τικός καθώς µέσα από την εισαγωγή νέων εννοιών κατά τη συνοµιλία, το πρόβληµα δεν 
έχει πια την ίδια σηµασία. Οι συγκεκριµένες εξελίξεις είχαν καθοριστικές επιπτώσεις στο 
τρόπο αντιµετώπισης των δυσλειτουργιών και οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών 
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µοντέλων και προσεγγίσεων όπως, για παράδειγµα, του στρατηγικού, του Μοντέλου του 
Μιλάνου, της αφηγηµατικής θεραπείας κ.α. 

Παράλληλα, αναγνωρίσθηκε γενικότερα η ανάγκη χρήσης και ανάπτυξης ερευνητι-
κών µεθόδων οι οποίες θα µπορούσαν να προσφέρουν τη δυνατότητα µελέτης της θε-
ραπευτικής διαδικασίας και σύνδεσης της κλινικής πρακτικής µε την έρευνα (Addison, 
Sandberg, Corby, Robila & Platt, 2002). Οι ποιοτικές µέθοδοι, όπως για παράδειγµα η 
Ανάλυση Λόγου, υποστηρίζεται ότι αποτελούν µια τέτοια επιλογή, καθώς αφενός επι-
τρέπουν τη µελέτη της ψυχοθεραπευτικών συνεδριών όπως έχουν πραγµατοποιηθεί 
(π.χ. Diorinou & Tseliou, 2014) και αφετέρου είναι επιστηµολογικά συµβατές µε τις συ-
στηµικές παραδοχές (π.χ. Avdi, 2005. Burck, Frosh, Strickland-Clark & Morgan, 1998.). 
Ο όρος Ανάλυση Λόγου είναι ένας όρος ‘οµπρέλα’ που παραπέµπει σε διαφορετικές 
προσεγγίσεις π.χ. κριτική ανάλυση Λόγου (critical discourse analysis), λογοψυχολογία 
(discursive psychology) και έχει εφαρµογές σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, όπως 
η κλινική ψυχολογία, η εκπαίδευση, η κοινωνιολογία, κ.λπ. Στο χώρο της ψυχολογίας 
αναπτύχθηκε από τους κόλπους της Κοινωνικής Ψυχολογίας, ενώ συγκεκριµένα επιµέ-
ρους ρεύµατα έχουν στενή συνάφεια µε την Ανάλυση Συνοµιλίας και την παράδοση της 
εθνοµεθοδολογίας (Μποζατζής, 2011). Οι διάφορες προσεγγίσεις, αν και µοιράζονται το 
ενδιαφέρον για το ρόλο της χρήσης της γλώσσας και τον ερµηνευτικό χαρακτήρα της 
ανάλυσης, διαφοροποιούνται βάσει των θεωρητικών τους παραδοχών και της αναλυτι-
κής τους προσέγγισης. Η Λογοψυχολογία (Billig, 1996. Edwards & Potter, 1992. Potter 
& Wetherell, 2009) ενδιαφέρεται για τον κατασκευαστικό ρόλο της γλώσσας και εστιάζει, 
όπως και η Ανάλυση Συνοµιλίας (Conversation Analysis), στην οργανωσιακή δοµή της 
και στο µικρο – επίπεδο της χρήσης του Λόγου. Παράλληλα, εστιάζει και στα κοινωνι-
κά και πολιτισµικά διαθέσιµα Συστήµατα Λόγων από όπου οι άνθρωποι θεωρείται ότι 
αντλούν, ώστε να πετύχουν συγκεκριµένους συνοµιλιακούς στόχους. Μέσα από αυτό το 
πρίσµα τα ψυχολογικά φαινόµενα γίνονται κατανοητά ως κατασκευές Λόγου. Αντίστοιχα, 
οι ψυχολογικές καταστάσεις προσεγγίζονται ως ζητήµατα που οι συµµετέχοντες διαχει-
ρίζονται και παράγουν στα πλαίσια της συνοµιλιακής δραστηριότητας, παρά ως σκέψεις 
και συναισθήµατα που εδρεύουν στο νου και εκφράζονται µέσω του Λόγου. Η Κριτική 
Ανάλυση Λόγου (Burman, 1991. Parker, 1992), έχοντας δεχθεί την επίδραση των ιδεών 
κυρίως του Foucault, θεωρεί ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κάποιοι κυρίαρχοι Λόγοι, 
οι οποίοι υποστηρίζουν τις υπάρχουσες κοινωνικές δοµές και τους θεσµούς και οι οποίοι 
περιορίζουν τους οµιλητές, καθώς τους τοποθετούν σε συγκεκριµένες θέσεις Υποκει-
µένου (subject positions). Αυτοί οι Λόγοι χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και ανα-
παραγωγή σχέσεων εξουσίας και η συγκεκριµένη ανάλυση καλείται να αναδείξει και να 
προκαλέσει τους Λόγους αυτούς, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή εναλλακτικών. Η 
ανάλυση γίνεται µέσα από ένα κοινωνικοιστορικό πρίσµα µε εστιασµό στο µακρο- επίπε-
δο, δηλαδή σε θέµατα ιδεολογίας, εξουσίας και θέσεων Υποκειµένου, σε αντίθεση µε την 
προσέγγιση της λογοψυχολογίας που εστιάζει στο µικρο- επίπεδο, δηλαδή στον τρόπο 
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που οι ίδιοι οι άνθρωποι «κάνουν πράγµατα» στα πλαίσια των αλληλεπιδράσεών τους. 
Στην παρούσα µελέτη µε τον όρο Ανάλυση Λόγου αναφερόµαστε κυρίως στην προσέγ-
γιση της Λογοψυχολογίας η οποία έχει συνδεθεί, µεταξύ άλλων, και µε την εµφάνιση του 
ρεύµατος του Κοινωνικού Κονστρουξιονισµού. 

Ο όρος Κοινωνικός Κονστρουξιονισµός αποτελεί επίσης όρο ‘οµπρέλα’, καθώς ανα-
φέρεται σε πολλά επιµέρους ρεύµατα που µοιράζονται βασικές παραδοχές. Μία από αυ-
τές είναι ότι δεν υπάρχει πραγµατικότητα έξω από διϋποκειµενικές αλληλεπιδραστικές 
διαδικασίες µέσα στο Λόγο (Burr, 1995. Gergen, 1999). Ο Κοινωνικός Κονστρουξιονισµός 
«εισηγείται» ένα είδος ρευστότητας καθώς υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη εµπειρία δεν 
αποτελεί µια αντανάκλαση της πραγµατικότητας, αλλά µια δια-του-Λόγου κατασκευή. 
Θεωρείται επίσης, ότι ακόµα και η επιστηµονική γνώση δεν αποτελεί µια καθολική αλή-
θεια, αλλά µια εκδοχή µεταξύ διαφόρων που έχει νόηµα σε ένα συγκεκριµένο κοινωνι-
κοπολιτισµικό πλαίσιο. 

Από το 2000 και ιδιαίτερα µετά το 2005, αρχίζουν να εµφανίζονται αρκετές µελέτες οι-
κογενειακής θεραπείας που χρησιµoποιούν την Ανάλυση Λόγου, αλλά λόγω του ότι συ-
χνά δεν εφαρµόζουν ιδιαίτερα συστηµατοποιηµένες µεθοδολογικές πρακτικές χαρακτη-
ρίζονται σαν µια προσπάθεια στο ξεκίνηµά της (Tseliou, 2013). Παρόλα αυτά η Ανάλυση 
Λόγου περιγράφεται συχνά ως χρήσιµη µέθοδος για τη µελέτη της συστηµικής συµβου-
λευτικής/ ψυχοθεραπείας. Ο ισχυρισµός αυτός βασίζεται τις περισσότερες φορές στο επι-
χείρηµα ότι τα δύο πεδία µοιράζονται κοινές θεωρητικές και επιστηµολογικές παραδοχές 
(π.χ. Avdi, 2005. Burck, et al., 1998). Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν µελέτες οικογενει-
ακής θεραπείας που υιοθετούν την Ανάλυση Λόγου (π.χ. Burck et al., 1998. Couture & 
Strong, 2004. Diorinou & Tseliou, 2014. Karatza & Avdi, 2011. O’ Reilly, 2005) δεν υπάρ-
χουν µελέτες που να αντιπαραβάλλουν µε συστηµατικότητα την Ανάλυση Λόγου και τη 
συστηµική ψυχοθεραπεία/ συµβουλευτική, µε εξαίρεση τη µελέτη της De Haene (2010). 
Στο πλαίσιό της έχουν ήδη διαπιστωθεί παραλληλισµοί µεταξύ των µεταµοντέρνων εθνο-
γραφικών ερευνών και των κονστρουξιονιστικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, χωρίς 
παρόλα αυτά να συµπεριλαµβάνεται µια ενδελεχής και συστηµατική µελέτη επιµέρους 
προσεγγίσεων ή επιµέρους σηµείων σύγκλισης / διαφοροποίησης. Με τη συγκεκριµένη 
εργασία επιχειρούµε να συµβάλλουµε σε σχέση µε αυτό το κενό, καθώς επιλέγουµε ένα 
πιο λεπτοµερή φακό εστίασης µε στόχο την αντιπαραβολή παραδοχών των σύγχρονων 
προσεγγίσεων της συστηµικής θεραπείας/ συµβουλευτικής και των διαφόρων ρευµά-
των της Ανάλυσης Λόγου. 

Μια σύντομη αναφορά στη μέθοδο

Το άρθρο αυτό βασίζεται εν µέρει στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει γίνει στο 
πλαίσιο εµπειρικής ερευνητικής µελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη µε-
λέτη της θεραπευτικής διαδικασίας µεταµοντέρνων προσεγγίσεων στη συµβουλευτική 
και την ψυχοθεραπεία σε σχέση µε δύο χαρακτηριστικά της θεραπευτικής διαδικασίας, 
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την αλλαγή της περιγραφής του προβλήµατος από τους συµµετέχοντες και τη θεωρη-
τικά προτεινόµενη θεραπευτική πρακτική της µη παρεµβατικότητας. Επιπλέον, το συ-
γκεκριµένο άρθρο στηρίζεται και σε µια πρόσφατη µεθοδολογικού τύπου ανασκόπηση 
ερευνών Ανάλυσης Λόγου και Ανάλυσης Συνοµιλίας από το πεδίο της συστηµικής θε-
ραπείας (Tseliou, 2013). Συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή αφορά στην ανασκόπηση είκοσι 
οκτώ εµπειρικών ερευνών που χρησιµοποίησαν την Ανάλυση Συνοµιλίας και την Ανάλυ-
ση Λόγου και εξετάσθηκαν σε σχέση µε µεθοδολογικούς άξονες που προσδιορίσθηκαν 
από τη σχετική βιβλιογραφία. 

Ευρήματα

Η αντιπαραβολή των δύο πεδίων ανέδειξε συγκλίσεις που φαίνεται να συνδέονται µε 
την υιοθέτηση κοινών επιστηµολογικών παραδοχών οι οποίες παραπέµπουν στο ρεύµα 
του Κοινωνικού Κονστρουξιονισµού. Συγκεκριµένα, αναδείχθηκαν τρία βασικά σηµεία 
που µεταξύ άλλων φαίνεται να διατρέχουν όλες τις επιµέρους προσεγγίσεις και στα δύο 
πεδία. Το πρώτο κοινό σηµείο αφορά την έµφαση στην επικοινωνία και τη γλώσσα, το 
δεύτερο τη σηµασία του πλαισίου και το τρίτο τη θέση του ειδικού. 

Στο πεδίο της συστηµικής θεραπείας/ συµβουλευτικής η έννοια της επικοινωνίας κα-
τέχει προεξάρχουσα θέση, καθώς τα ψυχικά φαινόµενα τοποθετούνται σε ένα πλέγµα 
αλληλεπιδράσεων και κυκλικής αιτιότητας και δεν θεωρούνται αποτέλεσµα ενδοψυχι-
κών δυνάµεων. Αντίθετα, θεωρούνται ότι συνιστούν ένα είδος επικοινωνίας ή σηµείου/
ων, σε µια εµφανώς πραγµατολογική προσέγγιση της γλώσσας, δηλαδή µιας προσέγγι-
σής της στο πλαίσιο χρήσης της (Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson, 1967). Θεωρεί-
ται, λοιπόν, ότι η γλώσσα δεν αναπαριστά µια αντικειµενική πραγµατικότητα. Συνεπώς, 
όταν για παράδειγµα έρθει κάποια οικογένεια για συστηµική θεραπεία/ συµβουλευτική 
µε αναφερόµενο πρόβληµα τον αλκοολισµό κάποιου µέλους της, δεν θα θεωρηθεί ότι 
όλα τα µέλη της οικογένειας έχουν την ίδια ιδέα για το ζήτηµα, π.χ. τον τρόπο ή την ποσό-
τητα κατανάλωσης αλκοόλ. Για το λόγο αυτό ο θεραπευτής θα προσπαθήσει να αναδείξει 
τις διαφορές της οπτικής τους και το ρόλο που παίζουν αυτές οι διαφορές στη µεταξύ 
τους αλληλεπίδραση. Η συστηµική προσέγγιση, λοιπόν, δεν υιοθετεί µια απεικονιστική 
αντίληψη για τη γλώσσα, δηλαδή δεν προσεγγίζει τη γλώσσα ως έναν καθρέφτη µιας 
εξωτερικής πραγµατικότητας. Αντίθετα, την προσεγγίζει ως δράση και αυτό αποτελεί ένα 
κοινό σηµείο µε την Ανάλυση Λόγου. Πιο συγκεκριµένα, η Ανάλυση Λόγου υποστηρίζει 
ότι µέσω της γλώσσας οι άνθρωποι κάνουν πράγµατα, καθώς κατά τη διάρκεια της επι-
κοινωνίας τους εµπλέκονται σε µια ερµηνευτική διαδικασία και χρησιµοποιούν διάφορες 
γλωσσικές κατασκευές, ανάλογα µε την περίσταση (Edwards & Potter, 1992. Potter & 
Wetherell, 2009). Συνεπώς, όταν κανείς εξετάζει ψυχολογικά φαινόµενα µε εργαλείο την 
Ανάλυση Λόγου δεν στοχεύει στην κατανόηση της πραγµατικής τους φύσης, αλλά στην 
κατανόηση των συνοµιλιακών διαδικασιών µέσω των οποίων αυτά κατασκευάζονται. Για 
παράδειγµα, όταν το αντικείµενο ανάλυσης είναι η κοινωνική ταυτότητα, ο ερευνητής 
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δεν θα θεωρήσει ότι υπάρχει κάτι εντός του ατόµου που πρέπει να ανακαλύψει, αλλά θα 
επιχειρήσει να κατανοήσει το πώς αυτή κατασκευάζεται µέσω του λόγου, ακολουθώντας 
τον προσανατολισµό και τους όρους συνοµιλίας των συµµετεχόντων. 

Ένα ακόµη σηµείο σύγκλισης αφορά στη σηµασία του πλαισίου της αλληλεπίδρα-
σης. Σύµφωνα µε τη συστηµική προσέγγιση κάθε συµπεριφορά δεν υπάρχει στο κενό, 
αλλά µπορεί να µελετηθεί/κατανοηθεί µόνο µέσα στο πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνεται 
(Bateson, 2000). Η σηµασία της ορίζεται πάντα µέσω της ένταξής της σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, διαδικασία η οποία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ανατροφοδότησης και της 
αναδροµικότητας στην κατανόηση της επικοινωνίας. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τη συ-
στηµική προσέγγιση όταν η συµπεριφορά ενός ατόµου ανταποκρίνεται στα διαγνωστικά 
κριτήρια της κατάθλιψης, αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως οντότητα που «εδρεύει» στο 
εσωτερικό του ατόµου, αλλά ως σειρά συµπεριφορών που έχουν κάποια σηµασία στο 
πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων του συγκεκριµένου ατόµου. Χαρακτηριστική ίσως είναι 
εδώ η επιλογή του όρου ‘αναφερόµενος ασθενής’ και όχι ασθενής στο πλαίσιο της συ-
στηµικής προσέγγισης. Παρόµοια, σύµφωνα µε την Ανάλυση Λόγου, σε κάθε συνοµιλία 
οι συµµετέχοντες κατασκευάζουν µια εκδοχή της πραγµατικότητας µέσα από θεωρητικά 
άπειρες επιλογές. Το ποια από αυτές τελικά θα επιλεγεί καθορίζεται από το πλαίσιο και 
η επιλογή αυτή έχει µεγάλη σηµασία για την επιτελούµενη δράση (Wetherell & Potter, 
1998). Υποστηρίζεται δηλαδή ότι οι άνθρωποι κατά την επικοινωνία τους δεν χρησιµοποι-
ούν ουδέτερους Λόγους, αλλά εµπλέκονται σε µια ερµηνευτική διαδικασία και επιλέγουν 
µέσα από τους διαθέσιµους πόρους µε βάση το συγκεκριµένο πλαίσιο αλληλεπίδρασης. 
Για παράδειγµα, ένας δάσκαλος που δεν θέλει να θεωρηθεί ρατσιστής από τους µαθητές 
του, µπορεί να µιλήσει µε διαφορετικό τρόπο στην τάξη για τους µετανάστες απ΄ ότι εν-
δέχεται να µιλήσει στο οικογενειακό του πλαίσιο.

Τέλος, ένα ακόµη σηµαντικό σηµείο σύγκλισης µεταξύ των δύο πεδίων αποτελεί ο 
τρόπος προσέγγισης της θέσης του ειδικού. Κατά τη Β΄ φάση της Κυβερνητικής αµφι-
σβητήθηκε η ουδετερότητα του θεραπευτή, καθώς υποστηρίχθηκε ότι είναι αδύνατος 
ο διαχωρισµός του θεραπευτή από το παρατηρούµενο σύστηµα (von Foerster, 1981). Ο 
θεραπευτής καλείται να εστιάσει περισσότερο στη θεραπευτική σχέση και στην οπτική 
του κάθε µέλους του συστήµατος και να µην είναι πολύ πιστός στις ιδέες του ή ακόµη 
και στη θεωρία του (Cecchin, Lane & Ray, 2009). Για να συµβεί αυτό είναι απαραίτητη 
η διατήρηση µιας αναστοχαστικής στάσης από την πλευρά του, δηλαδή ενός διαρκούς 
διαλόγου µε τις ιδέες του. Το συνεργατικό και το αφηγηµατικό µοντέλο που θεωρούνται 
µετεξελίξεις της συστηµικής θεραπείας/ συµβουλευτικής αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
γλώσσας και του κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου στην κατασκευή των προβληµάτων, 
καθώς και τη µη ύπαρξη µιας αντικειµενικής αλήθειας, αλλά διαφόρων οπτικών που 
µπορούν να εµπλουτιστούν µέσω του διαλόγου (Anderson & Goolishian, 1988. White 
& Epston, 1990). Εκφράζουν την αντίθεσή τους στην παθολογικοποίηση συµπεριφο-
ρών, αντιµετωπίζουν τη θεραπεία ως µια διαδικασία που επηρεάζει θεραπευτές και θε-
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ραπευόµενους και προτρέπουν την υιοθέτηση της στάσης του μη γνωρίζειν από τους 
θεραπευτές. Για παράδειγµα, όταν µια οικογένεια απευθυνθεί για συστηµική θεραπεία/ 
συµβουλευτική επειδή υπάρχει ανησυχία ότι το παιδί µπορεί να είναι υπερκινητικό, ο 
θεραπευτής δεν θα παρέµβει χρησιµοποιώντας δοκιµασµένες ‘έτοιµες’ λύσεις, αλλά θα 
προσπαθήσει να δηµιουργήσει το χώρο για να ακουστούν οι πολλές και διαφορετικές 
φωνές των συµµετεχόντων, ώστε µέσα από το θεραπευτικό διάλογο να διερευνηθούν 
νέες σηµασίες και προοπτικές. Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει αναστο-
χαστικά και τις δικές του ιδέες γύρω από το αναφερόµενο πρόβληµα και το ρόλο της 
οικογένειας σε αυτό. Ο αναλυτής Λόγου µε ανάλογο τρόπο δεν θεωρεί ότι προσφέρει 
µια οριστική/τελική περιγραφή του κόσµου, καθώς αναγνωρίζει ότι και η δική του κα-
τασκευή αποτελεί µια εκδοχή µεταξύ άλλων, εφόσον αποδέχεται ότι η γνώση είναι µια 
κοινωνική κατασκευή (Edwards, Ashmore & Potter, 1995). Επίσης, στο πλαίσιο της Ανά-
λυσης Λόγου καθώς αναγνωρίζεται ότι ο ερευνητής δεν µπορεί να παραµείνει ουδέτερος 
και αµερόληπτος, καλείται να υιοθετήσει µια αναστοχαστική στάση και να αναγνωρίσει τη 
δική του επίδραση στο ερευνητικό εγχείρηµα. Για παράδειγµα, µια γυναίκα ερευνήτρια 
που θέλει να µελετήσει τη στάση των ανδρών απέναντι στις οικιακές εργασίες, θα πρέπει 
να αναστοχαστεί πάνω στο πώς οι δικές της αξίες, εµπειρίες, πεποιθήσεις έχουν συµβά-
λει στη διαµόρφωση της έρευνας της. 

Συμπεράσματα

Ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης των ψυχοκοινωνικών φαινοµένων, η κατανόησή τους 
ως κατασκευών που αποκτούν υπόσταση µέσω του λόγου, η σχετικιστική θέση για τον 
κόσµο και η αµφισβήτηση της βεβαιότητας περί της δυνατότητας ύπαρξης αντικειµενικής 
και αµερόληπτης επιστήµης, είναι ορισµένα από τα σηµεία σύγκλισης των δύο πεδίων 
που φαίνεται να σχετίζονται µε την υιοθέτηση των παραδοχών του Κοινωνικού Κον-
στρουξιονισµού. 

Παρά τις εµφανείς συνάφειες που έχουν αναφερθεί και καθώς η εν λόγω µελέτη βρί-
σκεται σε εξέλιξη, υποστηρίζουµε ότι χρειάζεται µια συστηµατικότερη αντιπαραβολή των 
δύο πεδίων προκειµένου να ‘κατασκευάσουµε’ µια πιο σαφή εικόνα της θεωρητικής τους 
συγγένειας. Θεωρούµε ότι ένας τέτοιος δια-Λόγος µεταξύ των πεδίων, θα µπορούσε να 
προωθήσει τη διεπιστηµονική ανταλλαγή και θα ήταν αµφίπλευρα εποικοδοµητικός. Για 
παράδειγµα το πεδίο της συστηµικής ψυχοθεραπείας/ συµβουλευτικής θα µπορούσε να 
συνεισφέρει µεθοδολογικά στο πεδίο της Ανάλυσης Λόγου, τόσο σε σχέση µε ζητήµατα 
συλλογής δεδοµένων (π.χ. συµβολή στη διεξαγωγή συνεντεύξεων), όσο και µε ζητήµατα 
ανάλυσης (συµβολή σε επίπεδο ερµηνευτικών προσεγγίσεων). Από την άλλη πλευρά, 
όπως έχει υποστηριχτεί και αλλού (Avdi & Georgaca, 2007. Strong, 2002. Tseliou, 2013), 
η Ανάλυση Λόγου θα µπορούσε, για παράδειγµα, να συµβάλλει στην προαγωγή αναστο-
χαστικών πρακτικών στο πεδίο της συστηµικής θεραπείας και συµβουλευτικής. Γενικό-
τερα, η προτεινόµενη διεπιστηµονική ανταλλαγή θα µπορούσε να συµβάλλει περαιτέρω 
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σε µεθοδολογικό επίπεδο και σε άλλα συναφή πεδία εφαρµογών, όπως π.χ. η εκπαίδευση 
ή γενικότερα οι κοινωνικές /ανθρωπιστικές επιστήµες. Μελλοντικές ερευνητικές µελέτες 
που θα επικεντρώνονταν συστηµατικότερα στη µελέτη τέτοιων δια-Λόγων, συνοµιλιών 
µεταξύ διακριτών επιστηµονικών πεδίων θα µπορούσαν ενδεχοµένως να συµβάλλουν 
προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ευρύτερα προς την κατεύθυνση της διατήρησης 
ενός Ανοιχτού Διαλόγου. 
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Abstract
In our presentation we argue that in Greek primary education of the last thirty years, 
language creativity – how students adopt the role of writer and construct texts as 
meanings and material objects within intertextual relations – has been shaped within 
two semiotic frames . The first frame refers to how from 1982-2006 and 2006-now 
language creativity has been largely predetermined in the language subject, while the 
second frame refers to the way language creativity has been an implicit issue in the 
official institutional texts of the activity of the Flexible Zone (2001-now), e.g. in Min-
isterial Decisions, Circulars, the Teacher’s Guide for the application of the FZ. Finally, 
we argue that the difference between these two semiotic frames shows the fluidity of 
schooling in Greek late modernity. 
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Εισαγωγή 

Την τελευταία τριακονταετία στην ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση η σχολική γλωσσι-
κή δηµιουργία στον γραπτό λόγο οριοθετείται βάσει δύο σηµειωτικών πλαισίων: το ορι-
οθετηµένο και το µη οριοθετηµένο. Στο κείµενο που ακολουθεί, αναλύουµε αρχικά τις  
έννοιες «κείµενο», «διακειµενικότητα», «συγγραφέας» και στη συνέχεια επιχειρούµε να 
καταδείξουµε τα στοιχεία που συγκροτούν τα δύο πλαίσια και τις ιδιαίτερες νοηµατοδο-
τήσεις που παίρνουν οι παραπάνω έννοιες σ’ αυτά τα πλαίσια.

Η έννοια του κειμένου και του συγγραφέα

Το κείµενο και ο συγγραφέας χρησιµοποιούνται στην ανάλυση µας ως οι δυο σταθερές, 
πάνω στις οποίες βασίζουµε το σκεπτικό µας για την παρουσίαση της διαφοροποίησης 
των δύο πλαισίων, στα οποία αναφερόµαστε. 

Το κείµενο ως υλική οντότητα έχει πάρει δύο κύριες διαστάσεις, οι οποίες αλληλο-
συµπληρώνονται. Η µία θεωρεί το κείµενο ως κατασκευή νοήµατος, «ένας κοινωνικός 
χώρος στον οποίο οι άνθρωποι δηµιουργούν νόηµα» (Bloome et al., 2008, σ. 45) και η 
άλλη θεωρεί τα κείµενα «υλικά αντικείµενα που προκύπτουν από µια ποικιλία από ανα-
παραστατικές πρακτικές που χρησιµοποιούν διάφορες πηγές σηµειωτικών συστηµάτων» 
(Kress και van Leeuwen, 1996, σ. 231). 

Η «αναπόφευκτη» σύνδεση των κειµένων ως νοήµατα και υλικά αντικείµενα µε άλλα 
κείµενα εκπορεύεται από την αντίληψη του Bakhtin (1981, σ. 270-275) ότι κάθε κείµενο 
αποτελεί πεδίο συνάντησης και αντιπαράθεσης µεταξύ κεντροµόλων και φυγόκεντρων 
δυνάµεων, από τις οποίες οι πρώτες προσπαθούν να περιορίσουν την κοινωνική πολυ-
φωνία και οι δεύτερες την επιτείνουν µέσω της γλωσσικής ετερογένειας και διαστρωµά-
τωσης. Στο ίδιο πνεύµα η Kristeva (1986, σ. 36-37) υποστηρίζει ότι κάθε κείµενο αποτε-
λεί αφ’ εαυτού µια παραγωγική διαδικασία µετασχηµατισµού προηγούµενων κειµένων, 
το οποίο γίνεται µε τη σειρά του µέρος ενός άλλου µεταγενέστερου κειµένου.

Ο Genette (2011, σ. 110) εξετάζει το κείµενο «εξαιτίας της υπερβατικότητάς του, ήτοι 
όλων εκείνων τα οποία το φέρουν σε επαφή, πρόδηλη ή µυστική, µε άλλα κείµενα» και 
χρησιµοποιεί τον όρο υπερκειμενικότητα (transtextuality), ως το σύνολο των στοιχείων 
που φέρνουν σε ρητή ή άρρητη επαφή ένα κείµενο µε άλλα κείµενα, ενώ πολύ κοντά 
σ’ αυτήν την έννοια τοποθετεί τη διακειμενικότητα (intextuality) ως την παρουσία ενός 
κειµένου σε ένα άλλο κείµενο, π.χ. το παράθεµα. Χρησιµοποιεί επίσης τους όρους της 
παρακειμενικότητας (paratextuality) µε την έννοια της κατ’ εξοχήν υπερκειµενικότητας, 
π.χ. παρωδία, της μετακειμενικότητας (metatextuality) µε την έννοια της ρητής ή άρρητης 
κριτικής συµπλήρωσης ενός κειµένου έναντι κάποιου άλλου και της υποκειμενικότητας 
(hypotextuality), δηλαδή της σχέσης ενός κειµένου µε κάποιο κείµενο που προηγείται, 
π.χ. επέκταση κειµένου. Ο Fairchlough (1992) θεωρεί τη διακειµενικότητα ως ένα στοι-
χείο που συµµετέχει στη διαµόρφωση κοινωνικοπολιτισµικών διεργασιών και χρησιµο-
ποιεί τον όρο µε την έννοια «της ιδιότητας των κειµένων να συγκροτούνται από κοµµάτια 
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[snatches] άλλων κειµένων» (Fairchlough, 1992, σ. 84) κάνοντας τη διάκριση σε εµφανή 
και συστατική διακειµενικότητα. 

Το κείµενο λοιπόν αποτελεί έναν σηµειωτικό χώρο που προκύπτει ως δηµιούργηµα 
κάποιου ή κάποιων υποκειµένων που αναλαµβάνουν διάφορους ρόλους κατά τη σύντα-
ξη του. Μια συστηµατοποίηση αυτών των ρόλων έκανε ο Goffman (1981, σ. 144-143).  
Κάνοντας µια κατ’ αναλογία προσαρµογή των απόψεων του Goffman µπορούµε να πού-
µε ότι ο συγγραφέας (writer) ενός γραπτού κειµένου αναλαµβάνει κατά τη συγγραφή 
τους αντίστοιχους ρόλους, οι οποίοι είναι: ο παρουσιαστής / παραγωγός / αναπαραγωγός 
(εκφωνητής στον προφορικό λόγο) (animator), ο συγγραφέας (author) και ο αυτουργός 
(principal). Ο πρώτος είναι ο ρόλος του παρουσιαστή του κειµένου, αυτού δηλαδή που 
έχει «την προσωπική ενέργεια στον ρόλο της παραγωγής των προτάσεων», ο δεύτερος 
είναι ο ρόλος του συντάκτη του κειµένου, αυτού δηλαδή «που έχει επιλέξει τα συναισθή-
µατα που εκφράζονται στο κείµενο και τις λέξεις µε τις οποίες κωδικοποιούνται αυτά» και 
ο τρίτος είναι ο ρόλος που αναλαµβάνει το άτοµο να µεταβιβάσει απόψεις και πεποιθήσεις 
κάποιου τρίτου ατόµου ή οµάδας ατόµων «κάποιος που η θέση του ορίζεται από τον λόγο 
που εκφράζει, κάποιος του οποίου λέγονται οι απόψεις και τα πιστεύω του». Οι τρεις 
αυτοί ρόλοι µπορεί να εκτελούνται από το ίδιο πρόσωπο, µπορεί όµως να εκτελούνται 
και από δύο πρόσωπα, το ένα από τα οποία θα είναι ο αυτουργός και το άλλο ή ο παρου-
σιαστής/στρια (παραγωγός / αναπαραγωγός) ή ο συγγραφέας. 

Το πλαίσιο του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας (1982-σήμερα)
Η περίοδος 1982-2006

Την περίοδο 1982-1985 πραγµατοποιήθηκε στο ελληνικό Δηµοτικό σχολείο µια αναµόρ-
φωση στη διδασκαλία του µαθήµατος της νέας ελληνικής γλώσσας, που στηριζόταν σε 
διαφορετικές από τα προηγούµενα χρόνια γλωσσοπαιδαγωγικές αρχές1 και υιοθετούσε 
ένα µείγµα δοµιστικών, λειτουργικών και κοινωνιογλωσσολογικών µεθόδων µε αρκετά 
στοιχεία από τη θεωρία της Γενετικής Μετασχηµατιστικής Γραµµατικής. 

Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου ο Α. Βουγιούκας (1994, σ. 200-205) θεω-
ρεί ότι αυτή περιλαµβάνει πληθώρα γραπτών ειδών λόγου, γίνεται σε πλαίσιο «κλίµατος 
αποδοχής και εµπιστοσύνης», µε σεβασµό της γλώσσας και διαφύλαξη «της γλωσσικής 
αυθορµησίας των παιδιών», µε σεβασµό «της ζωντανής γλώσσας» και κατανόηση της 
σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου και προτείνει δύο τρόπους παραγωγής γραπτού 
λόγου: τον ελεύθερο και τον καθοδηγηµένο. 

Το παραπάνω πλαίσιο αρχών σε συνδυασµό µε τα σχολικά εγχειρίδια «Η γλώσσα 
µου» και η πρακτική της διδασκαλίας του µαθήµατος το διάστηµα 1982-2006 διαµόρφω-
σε ένα σηµειωτικό πλαίσιο παραγωγής γραπτού λόγου, µε κυρίαρχο έναν παιδαγωγικό 
λόγο (λόγος µε την έννοια του Foucault) περί γραφής, εντός του οποίου ενοποιήθηκαν 
διάφορες γλωσσολογικές, κυρίως δοµιστικού τύπου, και παιδαγωγικές ιδέες και υιοθε-
τήθηκε ως προσέγγιση για την παραγωγή κειµένων µια εκφραστική οπτική του γραψί-
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ματος (Kostouli, 2002), σύµφωνα µε την οποία η παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται 
µια διαδικασία ανακάλυψης και δηµιουργίας από τους/τις µαθητές/τριες µε σκοπό να 
εκφράσουν ιδέες και συναισθήµατα. Συγκεκριµένα, η παραγωγή κειµένων βασιζόταν σε 
θέµατα, που δίνονταν στους/στις µαθητές/τριες στις δραστηριότητες µε τίτλο «Σκέφτοµαι 
και Γράφω», τα οποία είχαν σχέση µε το αρχικό κείµενο της κάθε ενότητας του βιβλίου. 

Στην πράξη η παραγωγή γραπτών κειµένων ήταν µια ιεραρχηµένη δραστηριότητα 
που αποσκοπούσε στον γλωσσοδιδακτικό στόχο της έκφρασης των µαθητών/τριών µε 
κύριους αποδέκτες τους/τις συµµαθητές/τριες της τάξης και σε κάποιες περιπτώσεις 
τους/τις µαθητές /τριες του σχολείου (π.χ. γραφή κειµένων σε σχολικές εφηµερίδες) και 
µε απώτερο στόχο οι µαθητές/τριες να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας. Η έκφραση 
αυτή ακολουθούσε τα εξής στάδια: σύνθεση, παρουσίαση και αξιολόγηση των κειµένων. 
Το τελευταίο είχε τον χαρακτήρα της επισήµανσης κυρίως των θετικών αλλά και άλλων 
στοιχείων. Η όλη αυτή διαδικασία γινόταν χωρίς προηγούµενη διδασκαλία πραγµατο-
λογικών αρχών αναφορικά µε τη δόµηση κειµένων. Η µόνη βοήθεια που µπορούσε να 
προσφερθεί ήταν τα αρχικά κείµενα της ενότητας και οι παρεµβάσεις του/της εκπαιδευ-
τικού. Τα κείµενα που έγραφαν οι µαθητές/τριες ανήκαν σε κάποια είδη κειµένων αλλά τα 
χαρακτηριστικά τους δε διδάσκονταν. Το ύφος των κειµένων αυτών θα έπρεπε να είναι το 
φυσικό της ηλικίας των µαθητών/τριών. Άρα, οι σηµειωτικές πηγές νοήµατος ήταν κυ-
ρίως το γλωσσικό κεφάλαιο των παιδιών και σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιο κείµενο 
του σχολικού εγχειριδίου. 

Το υλικό πλαίσιο του κειµένου ήταν και αυτό προκαθορισµένο, δηλαδή φύλλα που τοπο-
θετούνταν σε ντοσιέ και σε ορισµένες περιπτώσεις στην «εφηµερίδα του τοίχου» της τάξης. 

Ο/η µαθητής/τρια έπρεπε να γράψει το κείµενο µόνος/η του/της έχοντας την πλήρη 
ευθύνη για το περιεχόµενο και το ύφος του. Άρα, έπρεπε να είναι και παρουσιαστής/
στρια (παραγωγός / αναπαραγωγός ) και συγγραφέας και αυτουργός.

Η υπερκειµενικότητα δεν αποτελούσε για τον παραγόµενο γραπτό λόγο των µαθη-
τών/τριών προϋπόθεση. Η πλειοψηφία των θεµάτων τα οποία καλούνταν να αναπτύ-
ξουν οι µαθητές/τριες αναφερόταν στην εµπειρία ή στον κόσµο του/της µαθητή/τριας ή 
αναφορικά µε µια κατάσταση ή γεγονός, γύρω από τα οποία έπρεπε οι µαθητές/τριες να 
κάνουν κάποια περιγραφή, αφήγηση ή σχολιασµό. Άρα, οι σηµειωτικές πηγές νοήµατος 
ήταν κυρίως το γλωσσικό κεφάλαιο των παιδιών και ορισµένες φορές κάποιο κείµενο 
του σχολικού εγχειριδίου. Πολύ λίγες ήταν οι περιπτώσεις που ετίθετο ως προϋπόθεση η 
ένταξη αρχικειµενικότητας2, µετακειµενικότητας3 και υποκειµενικότητας4. 

Η δηµιουργικότητα του/της µαθητή/τριας ήταν µια προσωπική και έµφυτη ικανότητα και 
αναφερόταν στην ικανότητά του να χρησιµοποιεί νέα σχήµατα γλωσσικής µορφής που έµα-
θε στην ενότητα στο γραπτό του κείµενο, όπως και την πρότερη «γλωσσική του γνώση». 
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Η περίοδος 2006 έως σήμερα

Το 1999 άρχισε µια προσπάθεια αναµόρφωσης του µαθήµατος της νέας ελληνικής γλώσ-
σας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία τελικά άρχισε να εφαρµόζεται το 2006 µε την 
ολοκλήρωση, έκδοση και κυκλοφορία των διδακτικών εγχειριδίων. 

Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου γίνονται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα ανα-
φορές για τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές/τριες, αποσπάσµατα των 
οποίων παραθέτουµε παρακάτω (βλ. ΦΕΚ 303Β/13-3-2003): 

«Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να γράφει και να διατυπώνει γραπτά 
νοήµατα» (για τις Α΄ και Β΄ τάξεις).

«Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά µε ακρίβεια 
και αποτελεσµατικότητα, χρησιµοποιώντας τη µορφή και το ύφος που 
αρµόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να χαίρεται την ίδια τη γραπτή 
επικοινωνία.» (για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις).

«Η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά µε ακρίβεια και 
αποτελεσµατικότητα, χρησιµοποιώντας τη µορφή και το ύφος που αρµόζει 
σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Η ικανότητα να οργανώνει τη σκέψη του 
και να συστηµατοποιεί τη βιωµατική και σχολική γνώση µε όργανο το γραπτό 
λόγο. Η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τις συγγραφικές του δυνατότητες και 
η απόλαυση της διαδικασίας σύνθεσης κειµένου και γενικότερα της γραπτής 
επικοινωνίας» (για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις).

Το νέο πρόγραµµα βασίστηκε σε έναν γλωσσολογικό λόγο, εντός του οποίου χρησιµοποι-
ούνται διάφορες ιδέες από προσεγγίσεις της Ανάλυσης Λόγου και της ανάλυσης αφηγηµατι-
κών κειµένων και υιοθετήθηκε για την παραγωγή κειµένων µια κειµενοκεντρική προσέγγι-
ση, σύµφωνα µε την οποία η παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται µια διαδικασία κατανόησης 
των υφολογικών και ειδολογικών χαρακτηριστικών των κειµένων και των επικοινωνιακών 
λειτουργιών που εκπληρώνουν. Οι µαθητές/τριες καλούνται µε τη βοήθεια του δασκάλου και 
κατάλληλες ερωτήσεις να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και να τα αναπαραγάγουν.

Η παραγωγή γραπτών κειµένων βασίζεται σε θέµατα που δίνονται στους/στις µαθη-
τές/τριες µε τίτλο «ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου». Η παραγωγή κειµένων βασί-
ζεται: (α) σε βοήθεια που δίνεται στους/στις µαθητές/τριες µε τη µορφή ερωτήσεων για 
τον τρόπο δόµησης του είδους κειµένου και (β) σε στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται 
στο κείµενο και να ελέγχονται από τους/τις µαθητές/τριες αν έχουν περιληφθεί στο κεί-
µενο. Επίσης, σε κάθε ενότητα περιέχεται και ένας πίνακας µε τα βασικά χαρακτηριστικά 
του είδους κειµένου που διδάχθηκαν οι µαθητές/τριες. 

Στην πράξη, η παραγωγή γραπτών κειµένων είναι µια ιεραρχηµένη δραστηριότητα 
που αποσκοπεί στον γλωσσοδιδακτικό στόχο της αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε κύ-
ριους αποδέκτες τους/τις συµµαθητές/τριες της τάξης και του σχολείου και µε απώτερο 
στόχο οι µαθητές/τριες να δηµιουργήσουν κείµενα για την επικοινωνία. Ο στόχος αυτός 
πραγµατώνεται µέσα από τα εξής στάδια: α) προ-γραφικό στάδιο, β) σύνθεση, γ) αξιο-
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λόγηση, δ) αναθεώρηση και ε) χρήση του κειµένου. Στο στάδιο σύνθεσης του κειµένου 
οι µαθητές/τριες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη βοήθεια που τους δίνεται µε τη µορφή 
ερωτήσεων και τα στοιχεία που θα πρέπει να περιληφθούν στο κείµενο.

Τα κείµενα που γράφουν οι µαθητές/τριες ανήκουν σε δύο βασικά είδη λόγου, στον 
αναφορικό (αφήγηση, περιγραφή, ανακοίνωση) και τον κατευθυντικό (πρόσκληση, οδη-
γία, επιχειρηµατολογία), για τα οποία δίνονται τα χαρακτηριστικά τους κατά το προσυγ-
γραφικό στάδιο.

Οι µαθητές/τριες έχουν κάποια βοήθεια στην αξιολόγηση του γραπτού αλλά καλού-
νται µέσα από έναν κατάλογο ερωτήσεων που τους/τις να ελέγξουν το κείµενό τους, π.χ. 
«Θα καταλάβουν το κείµενο οι συµµαθητές µου;»

Το υλικό πλαίσιο του κειµένου είναι προκαθορισµένο στις περισσότερες περιπτώσεις, 
καθώς τα κείµενα των µαθητών/τριών παράγονται σε ξεχωριστό τετράδιο, αλλά σε κά-
ποιες περιπτώσεις και εκτός τετραδίου, π.χ. µία αφίσα.

Οι µαθητές/τριες γράφουν τα κείµενα µόνοι/ες τους έχοντας την πλήρη ευθύνη για 
περιεχόµενο και το ύφος του. Άρα, πρέπει να είναι και παρουσιαστές (παραγωγοί/ ανα-
παραγωγοί), συγγραφείς και αυτουργοί. Σε µερικές περιπτώσεις όµως οι µαθητές/τριες 
καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες εκτός των σχολικών εγχειριδίων και να ενσω-
µατώσουν πληροφορίες άλλων συγγραφέων στα κείµενά τους µέσα από διακειµενικές 
πρακτικές. Τότε ενδέχεται να λειτουργούν ως συγγραφείς και αυτουργοί αλλά όχι ως 
παρουσιαστές (παραγωγοί/ αναπαραγωγοί).

Στα σηµερινά εγχειρίδια η υπερκειµενικότητα εµφανίζεται και τίθεται ως προϋπόθεση 
µε ποικίλους τρόπους στην παραγωγή γραπτών κειµένων µε κύρια διαφορά τη χρήση 
της αρχικειµενικότητας5, δηλαδή την τοποθέτηση του παραγόµενου νοήµατος εντός ει-
δών λόγου και τύπων κειµένων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τίθεται ως προϋπόθεση η 
ένταξη της µετακειµενικότητας6, παρακειµενικότητας7, διακειµενικότητας8, υποκειµενι-
κότητας9. Άρα οι σηµειωτικές πηγές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο γλωσσικό κεφά-
λαιο των µαθητών/τριών αλλά διευρύνονται και σε άλλες σηµειωτικές πηγές τόσο εντός 
του σχολικού εγχειριδίου όσο και έξω από αυτό (κείµενα εγκυκλοπαιδειών, ιστοσελίδες, 
περιοδικά, φυλλάδια κτλ.).

Η δηµιουργικότητα του/της µαθητή/τριας είναι και αυτή προσωπική ικανότητα, η 
οποία όµως τοποθετείται εντός του κοινωνικού πλαισίου. 

Το πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (2001 έως σήμερα)

Το 2001 εισήχθη στο Δηµοτικό η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεµατικών και Δηµιουργικών Δρα-
στηριοτήτων» (εφεξής EZ), ο σκοπός της οποίας είναι διττός: «πρώτον, να αντισταθµίσει 
την ανελαστικότητα, τις µονοµέρειες και τον πολυκερµατισµό του παραδοσιακού σχολεί-
ου και, δεύτερον, να διαποτίσει σιγά-σιγά µε τις αρχές της και τις πρακτικές της την καθη-
µερινή διδακτική πράξη.» (Αλαχιώτης, Κωνσταντίνου, Καρατζιά-Σταυλιώτη, Σκαλάπας & 
Οικονόµου, 2001, σ. 10). Ανάµεσα στα στοιχεία µε τα οποία επιχειρείται η ΕΖ να πετύχει 
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αυτόν τον σκοπό είναι η διαθεµατική προσέγγιση, η σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διάφορων δεξιοτήτων χρή-
σιµων για την καθηµερινή ζωή. 

Η όλη φιλοσοφία της ΕΖ βασίζεται σε έναν παιδαγωγικό λόγο και συγκεκριµένα σ’ αυ-
τόν της Διδακτικής, καθώς παρέχει ιδέες για τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής γνώσης 
(πεδίο των Αναλυτικών Προγραµµάτων), ιδέες για τον τρόπο οργάνωσης των σχέσεων 
εκπαιδευτικών-µαθητών/τριών (πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας) και ιδέες των δι-
δακτικών µεθόδων και τεχνικών (πεδίο των διδακτικών µεθόδων).

Η προσέγγιση παραγωγής κειµένων στον παιδαγωγικό λόγο της ΕΖ φαίνεται να εί-
ναι ένα άρρητο ζήτηµα στα επίσηµα κείµενά της, καθώς σε κανένα από τα κείµενα αυτά 
δεν περιγράφεται το ζήτηµα αυτό. Μόνο η ακόλουθη γενική περιγραφή, χωρίς περαιτέ-
ρω πληροφορίες ή οδηγίες, περικλείεται στις οδηγίες εφαρµογής της ΕΖ στην Εγκύκλιο 
(2001), στην οποία λέγεται ρητά ότι: «Βασική προϋπόθεση για τη φάση της οργάνωσης και 
της δηµιουργίας ενός σχεδίου εργασίας είναι η ενεργός συµµετοχή όλων των µελών της 
οµάδας στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης». (σελ. 21, η έµφαση προστέθηκε) 

Η παραπάνω γενική περιγραφή δηµιουργεί µια ασάφεια αναφορικά µε το περιεχόµε-
νο της, γιατί δεν είναι ξεκάθαρη η νοηµατοδότηση της επικοινωνιακής προσέγγισης που 
θα χρησιµοποιηθεί στην ΕΖ. 

Το πώς θα οργανωθεί πρακτικά η παραγωγή κειµένου στην ΕΖ είναι ένα άρρητο ζή-
τηµα. Σίγουρα όµως θα πρέπει το σηµειωτικό προϊόν που θα προκύψει να είναι αποτέλε-
σµα µιας ερευνητικής διαδικασίας (Αλαχιώτης et al. 2001, σ. 14) και συνεργασίας µεταξύ 
των µαθητών/τριών που µπορεί να οργανωθεί µέσα από τις ακόλουθες µεθόδους: α) 
διερευνητικές δραστηριότητες, β) επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος, γ) αναπαρα-
στάσεις κοινωνικών γεγονότων ή καταστάσεων, δ) αξιοποίηση του προφορικού λόγου, 
ε) ενεργοποίηση δηµιουργικότητας.

Τα κείµενα που καλούνται να παράγουν οι µαθητές/τριες περιγράφονται ως «εργασί-
ες» (Απόφαση, 2005, σ. 10), οι οποίες αποκτούν διαφορετικό ειδολογικό προσανατολι-
σµό. Για παράδειγµα, αν οι µαθητές/τριες χρησιµοποιήσουν την πρώτη από τις παραπάνω 
µεθοδολογίες, θα κατασκευάσουν κάποιου είδους «αναφορά» (report) και θα παρουσι-
άζουν κάποιες πληροφορίες. Αν χρησιµοποιήσουν την τέταρτη µεθοδολογία θα παραγά-
γουν προφορικά είδη λόγου, π.χ. συζητήσεις. Όποια µεθοδολογία κι αν επιλεγεί και µέσα 
από αυτήν ο ειδολογικός προσανατολισµός του σηµειωτικού προϊόντος που θα παραχθεί, 
τα είδη λόγου που θα κατασκευαστούν στην ΕΖ θα είναι κατά κύριο λόγο «δευτερεύοντα» 
µε την έννοια του Bakhtin, καθώς προϋποθέτουν τη σύνθεση διαφόρων πληροφοριών 
και την αλληλεπίδραση των µαθητών/τριών µε ποικίλες σηµειωτικές πηγές. 

Οι µαθητές/τριες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τη γλωσσική γνώση που έµαθαν στο 
µάθηµα της διδασκαλίας της νέας ελληνικής, καθώς σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφα-
ση (2005, σ. 8-9) στην ΕΖ οργανώνεται µε διαθεµατικό τρόπο η γνώση που µαθαίνεται 
στα γνωστικά αντικείµενα. Το ερώτηµα που προκύπτει εδώ είναι πώς θα οργανωθούν τα 
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είδη λόγου στην ΕΖ, καθώς: (1) δεν είναι απαραίτητα τα ίδια που παράγονται στο γλωσσι-
κό µάθηµα, (2) δε βασίζονται σε οργανωµένη διδακτική διαδικασία και (3) δε διδάσκονται, 
έστω σε πιο απλοποιηµένη µορφή, στο γλωσσικό µάθηµα πριν από το 2003.

Ρίχνοντας µια µατιά στις προτάσεις για δραστηριότητες (π.χ. Αλαχιώτης, Μυλωνά-
κου-Κεκέ & Μανούσου 2001) και στα δηµοσιευµένα σχέδια εργασίας που πραγµατο-
ποιήθηκαν σε σχολεία στο πλαίσιο της ΕΖ (http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/
ergasies_03_04_dim.php) µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η υπερκειµενικότητα κάνει 
εµφανή την παρουσία της στην πλειονότητα των κειµένων που παράγουν οι µαθητές/
τριες. Τα κείµενα έχουν τη µορφή της εργασίας, όπου κάνει την παρουσία της εµφανή και 
η διακειµενικότητα (π.χ. ένταξη αυτούσιων λογοτεχνικών κειµένων), η αρχικειµενικότη-
τα (π.χ. ένταξη ερωτηµατολογίου), η παρακειµενικότητα (π.χ. ένταξη κριτικών σχολίων 
για κείµενο που έχει µεταφερθεί από άλλη πηγή) και η µετακειµενικότητα (π.χ. ένταξη 
διαλόγων σε προφορικό λόγο προσαρµοσµένων σε γραπτό λόγο). 

 Το υλικό πλαίσιο του κειµένου που θα παραχθεί δεν είναι καθορισµένο αλλά αφήνεται 
στην επιλογή των µαθητών/τριών.

Οι µαθητές/τριες γράφουν συνεργατικά το κείµενο τους που βασίζεται στην επεξερ-
γασία κάποιων δεδοµένων τα οποία συλλέγονται από κάποιου τύπου έρευνα. Άρα, ο 
συγγραφέας µετατρέπεται σε µια συλλογική οντότητα που µπορεί να είναι του/της πα-
ρουσιαστή/στριας (παραγωγού/αναπαραγωγού), συγγραφέα και αυτουργού. Η δηµιουρ-
γικότητα του/της µαθητή/τριας δεν είναι µια προσωπική ικανότητα αλλά συλλογική.

Για παράδειγµα, µια εργασία που συλλέξαµε µε τίτλο «Ο Βράχος του Θεού: Θεόπετρα» 
οργανώθηκε σε µια δραστηριότητα, η οποία, σύµφωνα µε τον δάσκαλο, είχε ως γλωσσ-
σοδιδακτικό στόχο να βοηθήσει τους/τις µαθητές/τριες στην παραγωγή σύνθετων προτά-
σεων. Η δραστηριότητα οργανώθηκε ως εξής: για τρεις µήνες ο δάσκαλος και οι µαθητές/
τριες συνέλλεγαν πληροφορίες για το θέµα τους και στη συνέχεια ο δάσκαλος πριν από 
την παραγωγή του κειµένου, επειδή θεωρούσε ότι θα ήταν δύσκολο για τους/τις µαθητές/
τριες να κατασκευάσουν τα δοµικά µέρη του κειµένου, κατασκεύασε τα βασικά του µέρη 
εν συντοµία µέσα από σύντοµους τίτλους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στις παραγράφους 
του κειµένου. Ο ρόλος των µαθητών/τριών ήταν να µετατρέψουν τους τίτλους αυτούς 
σε παραγράφους βάσει των συλλεχθέντων πληροφοριών και βάσει ενός συγκεκριµένου 
ύφους, αυτό του Γρηγόρη Ξενόπουλου, που χρησιµοποίησε στο περιοδικό «Η Διάπλασις 
των παίδων»10. Ο δάσκαλος, πριν από την σύνταξη της εργασίας, έφερε στην τάξη τρία 
κείµενα του Ξενόπουλου και, αφού τα διάβασε και συζήτησε µε τους/τις µαθητές/τριες, 
ζήτησε να το µιµηθούν.11 Ο δάσκαλος έγραφε τις προτάσεις των µαθητών/τριών στον πί-
νακα για το πώς θα αναπτυσσόταν ο κάθε τίτλος και στη συνέχεια αποφάσιζε µαζί µε τους/
τις µαθητές/τριες ποια είναι η καλύτερη διατύπωση, η οποία και επιλεγόταν. Άρα, διακει-
µενικά το κείµενο βασίστηκε στην παράφραση πληροφοριών άλλων πηγών, οι οποίες δεν 
αναφέρθηκαν στο κείµενο, και αρχικειµενικά βάσει ενός συγκεκριµένου ύφους. 

Σε σχέση µε τους ρόλους στην παραγωγή του κειµένου12 αρχικά µπορούµε να πούµε ότι 

659Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



ο δάσκαλος λειτούργησε ως συγγραφέας του κειµένου µε την έννοια ότι καθόρισε µέσα από 
τους υπό ανάπτυξη τίτλους τη δοµή του κειµένου και το ύφος του. Τη στιγµή που κάποιος/α 
µαθητής/τρια πρότεινε την ανάπτυξη ενός τίτλου µετατρεπόταν σε εν δυνάµει παρουσιαστή/
στρια (παραγωγό/αναπαραγωγό) παραφρασµένου λόγου. Αν η προτεινόµενη παράφραση 
γινόταν κατευθείαν αποδεκτή, τότε ο/η µαθητής/τρια µετατρεπόταν σε πραγµατικό/ή πα-
ρουσιαστή/στρια (παραγωγό/αναπαραγωγό) και συγγραφέα εντός του συγγραφικού πλαισί-
ου που είχε θέσει εκ των προτέρων ο δάσκαλος. Αν στην προτεινόµενη παράφραση υπήρχε 
κάποιο σχόλιο ή προσθήκη, τότε ο/η µαθητής/τρια ή οι µαθητές/τριες που τα πρότειναν µε-
τατρέπονταν κι αυτοί/ες σε παρουσιαστές/στριες (παραγωγοί/αναπαραγωγοί) και συγγρα-
φείς εντός του πλαισίου που είχαν θέσει ο δάσκαλος και ο/η µαθητής/τρια-παρουσιαστής/
στρια. Τέλος, οι µαθητές/τριες και ο δάσκαλος δεν ήταν αυτουργοί του κειµένου, καθώς 
πρόβαλλαν αποκλειστικά τις θέσεις και απόψεις των κειµένων που συνέλεξαν. 

Τέλος, το σηµειωτικό πλαίσιο της υλικής οργάνωσης του κειµένου ήταν κατά κάποιο 
τρόπο «επαγγελµατικό», καθώς σχεδιάστηκε από επαγγελµατίες γραφίστες και εκτυπώ-
θηκε ως ένθετο (ηλεκτρονικό κείµενο σε ιλουστρασιόν χαρτί, συνδυασµός κειµένου µε 
φωτογραφίες µε υδρογράφηµα ως φόντο) µε τη βοήθεια χορηγών που αναφέρονται στην 
προτελευταία σελίδα της εργασίας ως ένθετο σε περίπου 100 αντίτυπα (για το αποτέλε-
σµα βλ. στην εικόνα 1).
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Συμπέρασμα: το πλαίσιο, το κείμενο και ο συγγραφέας

Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάσαµε τρία πλαίσια παραγωγής λόγου από τους/
τις µαθητές/τριες, τα οποία υιοθετήθηκαν την τελευταία τριακονταετία στο Δηµοτικό. 
Στις παρουσιάσεις αυτές εξετάστηκαν οι προϋποθέσεις που δόθηκαν και δίνονται από 
τα θεσµικά κείµενα αλλά και πρακτικές που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται στην 
τάξη. Από την παραπάνω παρουσίαση και εξέταση µπορούµε να πούµε ότι αυτά τα τρία 
πλαίσια µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες οµάδες σηµειωτικών πλαισίων σχολικής 
δηµιουργίας, από τις οποίες η µία αντιπροσωπεύει το οριοθετηµένο πλαίσιο και η άλλη 
το µη οριοθετηµένο. Στο οριοθετηµένο εντάσσουµε το µάθηµα της νέας ελληνικής στο 
Δηµοτικό τόσο της περιόδου 1982-2006 όσο και της περιόδου 2006 έως σήµερα, ενώ 
στο µη οριοθετηµένο το γλωσσικό µάθηµα στην ΕΖ από το 2001 έως σήµερα. Στην πρώτη 
περίπτωση έχουµε σηµειωτικά οριοθετηµένους συµβολικούς χώρους µέσα στους οποί-
ους οργανώνεται ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο παραγωγής κειµένων και ρόλων των µα-
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θητών/τριών ως συγγραφέων και της δηµιουργικότητας που µπορεί να προκύψει, ενώ 
στη δεύτερη έχουµε σηµειωτικά µη οριοθετηµένους συµβολικούς χώρους, µέσα στους 
οποίους παρέχεται ένα ασαφές πλαίσιο παραγωγής κειµένων και ρόλων των µαθητών/
τριών ως συγγραφέων και της δηµιουργικότητας που µπορεί να προκύψει. Τα βασικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει αυτή η διαφορά µεταξύ των πλαισίων βρίσκονται στους 
διαφορετικούς ρόλους που καλείται να διαδραµατίσει ο/η µαθητής/τρια ως συγγραφέας, 
στη διαφορά των προϋποθέσεων και διαδικασίας συγγραφής αλλά και δηµοσιοποίησης 
του γραπτού λόγου και της διαφοράς των χαρακτηριστικών της διακειµενικότητας µετα-
ξύ των παραγόµενων κειµένων µέσα στα δύο πλαίσια. 

Η διαφορά αυτών των σηµειωτικών πλαισίων δείχνει και τη ρευστότητα που κυρι-
αρχεί στο σχολείο της ελληνικής µετανεωτερικότητας, τουλάχιστον στον τοµέα της πα-
ραγωγής γραπτού λόγου, µε τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή. Η συνύπαρξη µέσα στον 
ίδιο ελεγχόµενο κοινωνικά δηµόσιο εκπαιδευτικό θεσµό δύο εντελώς διαφορετικών 
πλαισίων σχολικής δηµιουργίας δεν είναι ένα φαινόµενο σύνηθες σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα και από την άποψη αυτή δεν µπορεί να αξιολογηθεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά, 
αλλά µπορεί να συµβάλει προφανώς στην αναγωγή και γενίκευση του φαινοµένου και σε 
άλλους τοµείς της µαθησιακής διαδικασίας στο ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό σχολείο, 
θεσµός άκρως συντηρητικός, φαίνεται να µπολιάζεται στο επίπεδο αυτό µε µια ρευστότη-
τα στις αρχές και στις παραγόµενες µορφές γραπτού λόγου, που εντείνει τις προσπάθειες 
ανασύνταξης των όρων, στρατηγικών και επιλογών ζωής, προσπάθειες που χαρακτηρί-
ζουν σε ένα γενικότερο επίπεδο την κοινωνία µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Όλα αυτά 
µπορούµε να πούµε -και µε επιστηµονική µετριοφροσύνη- ότι αποτελούν σηµεία των 
καιρών. Και ως τέτοια θεωρούµε ότι αποτελούν υγιή δυναµικά στοιχεία, φορείς οµαλής 
µετάβασης και αλλαγής προς κάτι άλλο. 

Υποσημειώσεις
1.  Για τις αρχές αυτές βλ. Βουγιούκας, 1994, σ. 38-44.
2.  2ο τεύχος: «Ένα φάκελο για τον … κ. Μπουρίνια! [δίνονται στους µαθητές δύο φάκελοι µε στοιχεία 

αλληλογραφίας] Μαθαίνω να γράφω κι εγώ ονόµατα και διευθύνσεις στο πρόχειρό µου. Επίσης θα 
θυµηθώ να ετοιµάσω το σπίτι και να φέρω δυο φάκελα µε δικούς µου παραλήπτες και διευθύνσεις 
και µε τον εαυτό µου αποστολέα» (σελ. 30). Όλα τα παραδείγµατα προέρχονται από τα τεύχη της 
«Γλώσσας» της Ε΄ τάξης.

3.  3ο τεύχος: «[παρουσιάζονται τρεις διαφηµίσεις] Οι διαφηµίσεις αυτές θέλουν να µας παραπλανή-
σουν. Γράφω για µία από τις τρεις: γιατί και πώς θέλει να µας παραπλανήσει.» (σελ. 107).

4.  2ο τεύχος: «Ξαναγράφω τον παρακάτω µύθο του Αισώπου, πλουτίζοντάς τον µε τη φαντασία µου: 
[δίνεται ο µύθος]» (σελ. 68).

5.  1ο τεύχος: «Παρακάτω έχουµε την επιστηµονική περιγραφή του «µπουλντόγκ». Περιγράψτε µε το 
δικό σας τρόπο το αγαπηµένο σας ζώο ή ένα από αυτά που συνήθως ζουν µαζί µε τους ανθρώπους. 
Πρέπει να αναφέρετε: Ποιο είναι το όνοµά του. Πότε και πώς το απέκτησα ….» (σελ. 56).

6.  3ο τεύχος: «Περιγράψτε στο τετράδιό σας µια τηλεοπτική διαφήµιση που σας αρέσει. Ξεκινήστε περι-
γράφοντας την «ιστοριούλα» που αφηγείται, τους πρωταγωνιστές της, τον διάλογο που γίνεται µεταξύ 
τους, καθώς και τα λόγια του αφηγητή (αν υπάρχει). Στο τέλος γράψτε τη γνώµη σας γι’ αυτή. (σελ. 46).

7.  3ο τεύχος: «Το τέταρτο κείµενο έχει τίτλο: … Έχει αυτό σχέση µε το υπόλοιπο κείµενο; Θα µπορού-
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σατε να βρείτε έναν άλλο τίτλο; … Γράψτε έναν τίτλο για κάθε παράγραφο» (σελ. 38).
8.  1ο τεύχος: « Στο επόµενο τεύχος της εφηµερίδας του σχολείου θα υπάρχει αφιέρωµα στη ζωή στο 

αγρόκτηµα. Ας πούµε ότι αποφασίζετε µε τους συµµαθητές σας να επισκεφτείτε ένα αγρόκτηµα 
και να συλλέξετε πληροφορίες για την εφηµερίδα σας. Από πριν χωριστείτε σε τρεις οµάδες, που η 
καθεµιά θα έχει τον δικό της ρόλο. Οµάδα Α. [συζήτηση µε ανθρώπους του αγροκτήµατος και γραφή 
κειµένου γι’ αυτές] Οµάδα Β. [συνέντευξη µε άνθρωπο που φροντίζει τα ζώα στο αγρόκτηµα – 
γραφή κειµένου] Οµάδα Γ. [παρατήρηση της καθηµερινότητας και της συµπεριφοράς κάποιου ζώου 
– γραφή κειµένου]» (σελ. 63).

9.  1ο τεύχος: [Δίνεται µία ιστορία του κόµικς «Τεντέν» και στη συνέχεια οι µαθητές/τριες καλούνται να 
παράγουν µία ιστορία περιγραφής].

10. Ο δάσκαλος επικαλέστηκε τρεις λόγους για την επιλογή του ύφους αυτού: (α) ήταν ένα ανεπιτήδευτο 
ύφος συµβατό µε το παιδικό ύφος, (β) το ύφος αυτό θα µπορούσε να τραβήξει το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών και (γ) θα ήταν εύκολο για τους αναγνώστες να διαβάσουν τις πληροφορίες µέσα απ’ 
αυτό το στυλ παρά ένα περισσότερο εγκυκλοπαιδικό στυλ.

11. Ενδεικτικό παράδειγµα µίµησης του ύφους του Ξενόπουλου είναι ο ειδολογικός προσανατολισµός 
του κειµένου ως «γράµµα» - χρήση των φράσεων στην αρχή του κειµένου «Τρίκαλα 17 Μαΐου 
2004» και «Αγαπητοί µας» και στο τέλος «Σας ασπαζόµαστε 21 µικροί ερευνητές του Ε2 του 31ου 
Δηµ. Σχ. Τρικάλων».

12. Αναφερόµαστε στο βασικό µέρος του κειµένου και όχι στις δύο πρώτες παραγράφους που λειτουρ-
γούν ως εισαγωγή και στην τελευταία παράγραφο που λειτουργεί ως κάποιου είδους επίλογος.
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Abstract
The aim of the present study is to explore whether the students of the 5th and 6th 
grade are aware of the role of linguistic variation (geographical dialect, sociolect and 
register) as an indicator of speakers’ social characteristics and identities. Moreover, 
we investigate whether the way in which the students perceive linguistic variation is 
influenced by parameters such as the social milieu of the area where the school is 
located, parents’ educational background, students’ performance in Language Arts, 
ethnic origin, gender and age. In the research process three mass culture TV excerpts, 
in which linguistic variation is represented, were shown to the students. In order to 
collect the data we used anonymous questionnaires. The research was conducted in 
four public elementary schools in the prefecture of Achaia. The statistical analysis 
indicates that the majority of the children of our sample are aware of the anticipated 
linguistic variation to be used according to the social characteristics of each speaker 
and the communicative setting; however, no further correlations with the above social 
parameters are indicated.
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Εισαγωγή

Οι αξιολογικές αντιδράσεις και απόψεις απέναντι σε διάφορες γλωσσικές ποικιλίες αντα-
νακλούν την υποκειµενική πρόσληψη της δοµής και της χρήσης της γλώσσας και απο-
τελούν τις γλωσσικές στάσεις των οµιλητών (Βaker, 1992, σ. 12˙ Papapavlou, 1998, σ. 
16˙ Ryan & Giles, 1982, σ. 7˙ Silverstein, 1979). Παράλληλα, οι γλωσσικές ποικιλίες λει-
τουργούν ως ενδείκτες των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων των οµι-
λούντων υποκειµένων, προσλαµβάνοντας κοινωνικό νόηµα (Μοσχονάς, 1996˙ Τsitsipis, 
1998˙ Τσιτσιπής, 2001). Έτσι, οι γλωσσικές στάσεις φανερώνουν αξιολογήσεις όχι µόνο 
απέναντι στις ίδιες τις γλωσσικές ποικιλίες, αλλά και απέναντι στους οµιλητές των διαφό-
ρων ποικιλιών και στις κοινωνικές οµάδες όπου ανήκουν αυτοί οι οµιλητές. 

Οι γλωσσικές στάσεις διαµορφώνονται σε µικρή ηλικία, αποτελώντας µέρος της κοι-
νωνικοποίησης του ατόµου, δηλαδή της εκµάθησης των κοινωνικά αποδεκτών απόψε-
ων και συµπεριφορών (Κακριδή-Φερράρι, 2007). Δεν έχει υπάρξει όµως, µια κοινώς 
αποδεκτή αντίληψη για τον ακριβή προσδιορισµό του χρόνου διαµόρφωσης των γλωσ-
σικών στάσεων. Ο Labov (1965, όπως αναφέρεται στους Williams et al., 2002) υποστή-
ριξε ότι τα παιδιά δεν έχουν επίγνωση της κοινωνικής σηµαντικότητας των διαλέκτων 
που µιλούν µέχρι την πρώιµη εφηβεία. Έχει δηλαδή διατυπωθεί η άποψη ότι η εφηβεία 
αποτελεί µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο για τη διαµόρφωση των γλωσσικών στάσεων και 
αντιλήψεων (βλ. Βaker, 1988˙ Williams et al., 2002). Ωστόσο, τα ευρήµατα άλλων ερευ-
νών δείχνουν ότι τα παιδιά αναπτύσσουν γλωσσικές στάσεις και έχουν επίγνωση του κοι-
νωνικού ρόλου των διαλέκτων ήδη από τη νηπιακή τους ηλικία (βλ. Αboud, 1976˙ Day, 
1980, 1982˙ Pavlou, 1999) και κατά την φοίτησή τους στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
(Ηuguet & Llurda, 2010˙ Ιοannidou, 2009). 

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση του βαθµού πρόσληψης του κοι-
νωνικού χαρακτήρα της γλωσσικής ποικιλότητας από µαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ Δηµοτικού, 
µέσω της µελέτης των γλωσσικών τους στάσεων. Η µελέτη µας ξεκινά µε µια σύντοµη 
ανασκόπηση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της κοινω-
νιογλωσσολογίας για τις γλωσσικές στάσεις και συγκεκριµένα, για τις γλωσσικές ποικι-
λίες που είναι αναµενόµενες ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση και τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά των οµιλητών (βλ. Ηalliday, 1978). Ακολουθεί η περιγραφή της µεθο-
δολογίας για το σχεδιασµό της έρευνας και τη διαδικασία διεξαγωγής της. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται και συζητούνται τα ερευνητικά ευρήµατα, ενώ η τελευταία ενότητα περι-
λαµβάνει συµπερασµατικές παρατηρήσεις για τα αποτελέσµατα της ανάλυσης. 

Στάσεις προς γλωσσικές ποικιλίες και επικοινωνιακή περίσταση: Ερευνητικά πορίσματα

Ήδη τα πορίσµατα από τις πρώτες συσχετιστικές έρευνες της κοινωνιογλωσσολογίας συνέ-
δεσαν τη χρήση τύπων της νόρµας µε το επισηµότερο και πιο προσεγµένο ύφος, ενώ στην 
ανεπίσηµη καθηµερινή οµιλία οι οµιλητές φαίνεται να χρησιµοποιούσαν µε µεγαλύτερη συ-
χνότητα τους αποκλίνοντες από τη νόρµα τύπους (Cheshire, 1978˙ Labov, 1972˙ Trudgill, 
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1974, 1975). Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα κατέληξαν και οι πιο πρόσφατες έρευνες του 
Preston (2002, 2003) και της van Βezooijen (2002, σ. 22). Μάλιστα, η τελευταία στο δείγµα 
της συµπεριέλαβε όχι µόνο ενήλικες αλλά και παιδιά ηλικίας µέχρι 10 ετών. 

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγµατικότητα, πλήθος ερευνών έχουν ασχοληθεί µε τις 
γλωσσικές στάσεις προς τις γεωγραφικές ποικιλίες, κυρίως προς την κυπριακή διάλεκτο. 
Τα ευρήµατα των µελετών αυτών, οι οποίες χρησιµοποιούσαν ως δείγµα άτοµα διαφόρων 
ηλικιακών οµάδων, έδειξαν ότι η γεωγραφική ποικιλία αντιµετωπίζεται ως η «λανθασµέ-
νη» γλώσσα, ενώ η Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα θεωρείται ως ο σωστός τρόπος οµιλίας 
και συνδέεται µε τη γλώσσα των εκπαιδευτικών και γενικότερα µε επαγγέλµατα υψηλού 
κύρους (Kαρυολαίµου, 2000˙ Κουρδής, 1997, 2001, 2007˙ Pavlou, 1999˙ Papapavlou, 
1988, 1998, 2001˙ Papas, 2006˙ Παπάς, 2008˙ Πλαδή, 2000˙ Sciriha, 1995). Παράλλη-
λα, αντίστοιχες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για τις γλωσσικές στάσεις προς τις κοι-
νωνιολέκτους. Συγκεκριµένα, έχει διαπιστωθεί ότι η γλώσσα των νέων προσδιορίζεται 
ως ποικιλία χαµηλού κύρους, η οποίο χρησιµοποιείται µόνο για ιδιωτική επικοινωνία και 
δεν θεωρείται κατάλληλη για επίσηµες επικοινωνιακές περιστάσεις (βλ. Ανδρουτσόπου-
λος, 1998, 2001˙ Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος, 1999). Λιγότερες είναι οι έρευνες 
που έχουν πραγµατοποιηθεί για τις γλωσσικές στάσεις των οµιλητών απέναντι στις υφο-
λογικές ποικιλίες. Η Αραποπούλου (2006) µελέτησε την κατά φύλο διαφοροποίηση των 
στάσεων των οµιλητών της ελληνικής απέναντι σε ποικιλίες µε στοιχεία καθαρεύουσας 
(Υψηλή ποικιλία) και σε άλλες µε στοιχεία δηµοτικής (Χαµηλή ποικιλία), διαπίστωσε ότι 
και τα δύο φύλα αξιολογούν την υψηλή ποικιλία θετικότερα από την χαµηλή. Μάλιστα, τα 
κορίτσια κατατάσσουν τους οµιλητές της καθαρεύουσας ως άτοµα ανώτατης µόρφωσης, 
τα οποία ασκούν επαγγέλµατα υψηλού κύρους. 

Στόχος µας στην παρούσα έρευνα είναι να µελετήσουµε αν τα παιδιά αντιλαµβάνονται το 
ρόλο της γλωσσικής ποικιλότητας (γεωγραφική διάλεκτο, κοινωνιόλεκτο, υφολογική ποι-
κιλία) ως ενδείκτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών και των ταυτοτήτων των οµιλητών. 
Παράλληλα, θα επιχειρήσουµε να διαπιστώσουµε αν οι γλωσσικές στάσεις και ο τρόπος 
που προσλαµβάνουν οι µαθητές τη γλωσσική ποικιλότητα επηρεάζεται από παράγοντες, 
όπως η κοινωνική διαστρωµάτωση της περιοχής του σχολείου, το µορφωτικό υπόβαθρο 
των γονιών, η σχολική επίδοση του ίδιου του µαθητή στο γλωσσικό µάθηµα, η εθνοτική 
του προέλευση, το φύλο του και η τάξη του δηµοτικού στην οποία φοιτά (Ε’ ή ΣΤ’). 

Μεθοδολογία

Επιλογή των δεδομένων 
Ως ερέθισµα (stimulus) για την εκµαίευση των στάσεων των παιδιών αξιοποιήσαµε τη-
λεοπτικά κείµενα µαζικής κουλτούρας τα οποία περιέχουν φαινόµενα γλωσσικής ποι-
κιλότητας και εντάσσονται στις προτιµήσεις των µαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δηµοτικού (βλ. 
Archakis et al., 2014˙ Φτερνιάτη et al., 2013). Μ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίσαµε ότι οι 
µαθητές θα έχουν έρθει κατ’ επανάληψη σε επαφή µε τις προς µελέτη αναπαριστώµενες 
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γλωσσικές ποικιλίες στα κείµενα αυτά. Οπότε, οι απαντήσεις των µαθητών φανερώνουν 
την ύπαρξη ή όχι γλωσσικών στάσεων προς τις γλωσσικές ποικιλίες, αποκλείοντας το 
ενδεχόµενο η µη εµφάνιση γλωσσικών στάσεων να επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα 
παιδιά αγνοούν τα κείµενα αυτά. 

Συγκεκριµένα, αξιοποιήσαµε στιγµιότυπα από την τηλεοπτική διαφήµιση της Vodafone 
µε πρωταγωνιστές τον Κίτσο και την Τασούλα στην οποία εµφανίζονται φαινόµενα γεω-
γραφικής ποικιλότητας. Στη διαφήµιση αυτή η αναπαριστώµενη γεωγραφική ποικιλία δεν 
είναι µια σαφώς καθορισµένη γλωσσολογικά ποικιλία, αλλά αποτελεί έναν στερεοτυπικό 
τρόπο παρουσίασης του έλληνα επαρχιώτη µε βορειοελλαδίτικα διαλεκτικά στοιχεία (βλ. 
σχετικά Κοντοσόπουλος, 2008, σ. 92-108).

Επίσης, επικεντρώσαµε την προσοχή µας σε στιγµιότυπα από τη σειρά Λατρεμένοι 
μου γείτονες. Η υπόθεση της σειράς αναφέρεται στην οικογένεια Μουστοξύδη, η οποία 
ζει στη Νίκαια, ένα αθηναϊκό προάστιο συνδεδεµένο µε την εργατική τάξη. Η οικογένεια 
Μουστοξύδη ξαφνικά πλουτίζει και µετακοµίζει στο Διόνυσο, ένα προάστιο όπου κα-
τοικούν άτοµα των προνοµιούχων κοινωνικών στρωµάτων. Στη διπλανή µεζονέτα από 
αυτή της οικογένειας Μουστοξύδη, ζει η οικονοµικά ευκατάστατη οικογένεια Παπαπαύ-
λου. Οι οξείες κοινωνικές διαφορές µεταξύ των δύο οικογενειών αντανακλώνται έντονα 
στον τρόπο οµιλίας των πρωταγωνιστών, καθώς τα µέλη της οικογένειας Μουστοξύδη 
χρησιµοποιούν κοινωνιόλεκτο που συνδέεται µε µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα. 

Το τρίτο απόσπασµα προέρχεται από τη σειρά Οι βασιλιάδες και περιέχει υφολογική 
ποικιλότητα. Σύµφωνα µε το σενάριο της σειράς ένας καλοπροαίρετος βιοπαλαιστής ψα-
ράς, ο Μάρκος Βασιλιάς ένα βράδυ σώζει τη ζωή της πάµπλουτης Ευγενίας Παλαιολό-
γου. Εκείνη, αντιλαµβανόµενη τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του, του εµπιστεύεται τη θέση 
του προέδρου στην εταιρεία της. Κατά την παρουσίαση του νέου προέδρου της εταιρείας, 
ο Μάρκος καλείται να εκφωνήσει µια µικρή οµιλία, στην οποία χρησιµοποιεί ανεπίσηµο 
«λαϊκό» ύφος, ενώ αναµένεται να υιοθετήσει επίσηµο ύφος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί 
στο λόγο του γλωσσικά στοιχεία από τη λειτουργική ποικιλία των µηχανικών αυτοκινή-
των και των ηλεκτρολόγων, τη γλώσσα των νέων, τη γλώσσα της πιάτσας και στο τέλος 
της οµιλίας του διαφηµίζει την οικογενειακή τους ταβέρνα προσκαλώντας τους παρευρι-
σκόµενους να την επισκεφτούν.

Επιλογή του δείγματος

Η επιλογή του δείγµατος βασίζεται στη στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία (stratified 
random sampling), καθώς το δείγµα συνελέγη µε τρόπο ώστε να υπάρχει διαστρωµά-
τωση ως προς το κοινωνικό επίπεδο των µαθητών ανάλογα µε την περιοχή στην οποία 
λειτουργεί το σχολείο που φοιτούν (βλ. Robson, 2007, σσ. 310-311). 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2013 σε τέσσερα δηµόσια σχολεία της πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Αχαΐας. Συνολικά επελέγησαν 
96 µαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δηµοτικού (11-12 ετών). Τα τέσσερα σχολεία κατηγοριοποιούνται 
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ανάλογα µε το κοινωνικό επίπεδο της περιοχής στην οποία λειτουργούν ως εξής: χαµηλό 
(2 σχολεία), µέτριο (1 σχολείο) και υψηλό (1 σχολείο). Το µορφωτικό επίπεδο των γονιών 
προκύπτει από το µέσο όρο δεκάβαθµης κλίµακας2 (βλ. πίνακα 1).

Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό επίπεδο γονιών ανάλογα µε το κοινωνικό επίπεδο του σχολείου
 

Η κατανοµή των µαθητών που συνιστά το δείγµα της έρευνας ανά φύλο και σχολική 
επίδοση παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Τα µονόγλωσσα παιδιά ήταν ελληνικής καταγωγής 
και αποτελούν το 86,44% του δείγµατος. Όσον αφορά στους δίγλωσσους µαθητές συνι-
στούν το 13,56% του συνολικού δείγµατος. Η καταγωγή τους είναι αλβανική, βουλγαρική, 
ρουµανική και ουκρανική. Επίσης στο δείγµα µας συγκαταλέγεται ένας µαθητής Ροµά. 

Πίνακας 2: Κατανοµή του πληθυσµού των µαθητών του δείγµατος της έρευνας ανά φύλο, 
εθνοτική καταγωγή και σχολική επίδοση

Η πολύ µικρή εκπροσώπηση κάθε µίας από τις παραπάνω εθνοτικές οµάδες, µας οδήγη-
σαν στην δηµιουργία µιας οµάδας µε όλους τους µαθητές µη ελληνικής καταγωγής, αναγνωρί-
ζοντας ταυτόχρονα και τα µεθοδολογικά προβλήµατα που ενυπάρχουν σε µία τέτοια απόφαση.

Mέσο συλλογής δεδομένων και διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι µαθητές παρακολουθούσαν τρία τηλεοπτι-
κά αποσπάσµατα διάρκειας περίπου 2 λεπτών το καθένα: στο πρώτο υπήρχε η διαφήµιση 
της Vodafone µε πρωταγωνιστές τον Κίτσο και την Τασούλα, το δεύτερο περιελάµβανε 
ένα στιγµιότυπο από τη σειρά Λατρεμένοι μου γείτονες και το τρίτο εστίαζε σε ένα από-
σπασµα της σειράς Οι βασιλιάδες. Για τη συλλογή των ευρηµάτων της έρευνάς µας αξι-
οποιήσαµε το ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. Σχεδιάστηκαν δύο ερωτηµατολόγια, ένα για 
τους µαθητές και ένα για τους γονείς τους.3 

Στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών διατυπώνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου, ορι-
σµένες από τις οποίες αξιοποιούνται στο παρόν άρθρο. Στις προς ανάλυση ερωτήσεις, 

668 Changing Worlds & Signs of the Times



τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε ποιο βαθµό θεωρούσαν πιθανό να ακούσουν 
κάποιον δάσκαλο, γιατρό, δηµοσιογράφο να χρησιµοποιεί στην επικοινωνιακή περίστα-
ση του εργασιακού του περιβάλλοντος τις χαµηλού γοήτρου γεωγραφικές, κοινωνικές 
και υφολογικές ποικιλίες που χρησιµοποιούν οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες στα παραπάνω 
τρία αποσπάσµατα. Οι απαντήσεις των µαθητών ήταν καταχωρηµένες σε µια τετράβαθµη 
κλίµακα (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Πολύ, 4=Πάρα πολύ). Το ερωτηµατολόγιο των γονιών 
ήταν µονοσέλιδο και αποσκοπούσε στον προσδιορισµό του µορφωτικού επιπέδου της 
οικογένειας, µέσω κλειστών ερωτήσεων.

Η συλλογή των δεδοµένων διήρκησε περίπου ένα µήνα. Τα ερωτηµατολόγια, µετά από 
πιλοτική εφαρµογή, συµπληρώθηκαν στα σχολεία του δείγµατος από τους µαθητές µε την 
παρουσία του εκπαιδευτικού τους και µιας ερευνήτριας. Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθη-
κε να συµπληρώσουν το στοιχείο της σχολικής επίδοσης κάθε µαθητή στο γλωσσικό µά-
θηµα και την εθνοτική του προέλευση, καθώς διαπιστώθηκε σε δοκιµαστική εφαρµογή της 
έρευνας ότι οι απαντήσεις των παιδιών δεν ήταν πάντα ακριβείς ως προς το στοιχείο αυτό.

Αποτελέσματα

Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. 
Για την ανάλυση των δεδοµένων µας χρησιµοποιήσαµε διάφορα στατιστικά τεστ, µη παραµε-
τρικά (όπως, το Οne-Sample Chi-Square Test) και παραµετρικά (όπως τα T-test, Anova Test, 
Correlation Test), ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων κα των εξαρτηµένων µε-
ταβλητών. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ένα µικρό µέρος από τα δεδοµένα των ερω-
τηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, καθώς το υλικό που συλλέχθηκε ήταν ιδιαίτερα πλούσιο 
σε πληροφορίες που σχετίζονται µε θέµατα πρόσληψης της γλωσσικής ποικιλότητας σε τηλε-
οπτικά κείµενα µαζικής κουλτούρας από µαθητές. Ως προς τη γεωγραφική ποικιλία, τα παιδιά 
ρωτήθηκαν αν θα περίµεναν να ακούσουν έναν δάσκαλο στην τάξη, έναν δηµοσιογράφο στην 
τηλεόραση και έναν γιατρό στο ιατρείο του να χρησιµοποιεί οµιλία όπως αυτή του Κίτσου και 
της Τασούλας στη διαφήµιση της Vodafone. Τα παρακάτω τρία ιστογράµµατα δείχνουν τη συ-
ντριπτικά αρνητική απάντηση των παιδιών και στις τρεις επικοινωνιακές περιστάσεις:
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Ιστογράμματα 1, 2, 3. Χρήση της 
γεωγραφικής ποικιλίας σε επίσηµες 
επικοινωνιακές περιστάσεις. 



Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό µεγαλύτερο 
του 65% των µαθητών (66,3%, 67,7% και 76,6% αντίστοιχα), ενώ ο συµψηφισµός του 
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 89% 
-ειδικά στην περίπτωση του γιατρού έφτασε στο 96,8% των απαντήσεων. Το x2 test έδει-
ξε ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι στατιστικά σηµαντικά, µε σηµαντικότητα: 0.000 
και για τις τρεις ερωτήσεις.

Μία αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και από τις απαντήσεις των παιδιών αναφορικά 
µε την χαµηλού κύρους κοινωνιόλεκτο, όταν ρωτήθηκαν αν θα περίµεναν να ακούσουν 
έναν δάσκαλο στην τάξη, έναν δηµοσιογράφο στην τηλεόραση, και έναν γιατρό στο ια-
τρείο του να χρησιµοποιεί οµιλία όπως αυτή της οικογένειας Μουστοξύδη, από την τη-
λεοπτική σειρά Λατρεμένοι μου γείτονες. Τα παρακάτω τρία ιστογράµµατα µας δείχνουν 
και πάλι ότι οι αρνητικές απαντήσεις των παιδιών είναι συντριπτικά περισσότερες από τις 
θετικές (δηλαδή, το «πολύ» και το «πάρα πολύ»):

Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό µεγαλύτερο 
του 55% των µαθητών (55,9%, 64,6% και 67,4%, αντίστοιχα), ενώ ο συµψηφισµός του 
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 89% 
(89,2%, 93,6% και 93,7%, αντίστοιχα). Το x2 test έδειξε ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα 
είναι στατιστικά σηµαντικά µε σηµαντικότητα: 0.000 και για τις τρεις ερωτήσεις.

Τέλος, οι µαθητές ρωτήθηκαν αν θα περίµεναν να ακούσουν έναν δάσκαλο, έναν 
δηµοσιογράφο και έναν γιατρό να χρησιµοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον µία 
χαµηλού κύρους υφολογική ποικιλία, αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιεί ο Μάρκος 
Βασιλιάς στην τηλεοπτική σειρά Οι βασιλιάδες. Τα παιδιά και πάλι στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία απάντησαν ότι η συγκεκριµένη υφολογική ποικιλία δεν ταιριάζει σε οµιλη-
τές υψηλού κύρους, ειδικά όταν αυτοί µιλούν µε επισηµότητα σε αντίστοιχες επικοινω-
νιακές περιστάσεις. 
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Ιστογράμματα 4, 5, 6. Χρήση κοινω-
νιολέκτου χαµηλού κύρους σε επίση-
µες επικοινωνιακές περιστάσεις. 



Και στις τρεις ερωτήσεις η απάντηση «καθόλου» δόθηκε από ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50% των µαθητών (50,5%, 59,4% και 68,45%, αντίστοιχα), ενώ ο συµψηφισµός του 
«καθόλου» και του «λίγο» (δηλαδή, των αρνητικών απαντήσεων) ξεπερνούσε το 80% 
(80%, 90,6% και 93,75%, αντίστοιχα). Το x2 test έδειξε ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα 
είναι στατιστικά σηµαντικά µε σηµαντικότητα: 0.000 και για τις τρεις ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, διερευνήσαµε αν ο τρόπος που προσλαµβάνουν οι µαθητές τη γλωσ-
σική ποικιλότητα επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η κοινωνική διαστρωµάτωση της 
περιοχής του σχολείου, το µορφωτικό υπόβαθρο των γονιών, η σχολική επίδοση του 
µαθητή στο γλωσσικό µάθηµα, η εθνοτική του προέλευση, το φύλο του και η τάξη φοίτη-
σής του στο δηµοτικό (Ε’ ή ΣΤ). Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε 
το ενδεχόµενο οι παραπάνω κοινωνικές παράµετροι να διαδραµατίζουν κάποιον ρόλο 
στη διαµόρφωση των γλωσσικών στάσεων των µαθητών. Για τον πιθανό συσχετισµό των 
γλωσσικών στάσεων των παιδιών µε τη σχολική τους επίδοση, την κοινωνική διαστρω-
µάτωση της περιοχής του σχολείου και το µορφωτικό υπόβαθρο των γονιών τους αξιο-
ποιήσαµε τα Correlation tests, ενώ για την εθνοτική προέλευση, το φύλο των µαθητών, 
καθώς και την τάξη φοίτησής τους (Ε’ και ΣΤ’) χρησιµοποιήσαµε Τ-tests. Οι παράγοντες 
της κοινωνικής διαστρωµάτωσης της περιοχής του σχολείου και της σχολικής επίδοσης 
των παιδιών ελέγχθηκαν και µε Anova Τests. Tα αποτελέσµατα δεν έδειξαν ούτε ένα 
στατιστικά σηµαντικό συσχετισµό ανάµεσα στις παραπάνω ανεξάρτητες µεταβλητές και 
στις απαντήσεις των παιδιών. Ως εκ τούτου, συνάγουµε ότι η επίγνωση των µαθητών για 
τη µη αποδεκτότητα των γλωσσικών ποικιλιών χαµηλού κύρους σε επίσηµες επικοι-
νωνιακές περιστάσεις έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το ρόλο των προαναφερθέντων 
κοινωνικών παραµέτρων.
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Ιστογράμματα 7, 8, 9. Χρήση ανεπί-
σηµου ύφους σε επίσηµες επικοινω-
νιακές περιστάσεις. 



Συμπεράσματα

Τα παιδιά µε τις απαντήσεις τους φανερώνουν ότι έχουν επίγνωση της γλωσσικής ποι-
κιλίας που αναµένεται να χρησιµοποιείται ανάλογα µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του 
κάθε οµιλητή και την επικοινωνιακή περίσταση. Με άλλα λόγια, τα παιδιά γνωρίζουν ότι 
σε επίσηµες επικοινωνιακές περιστάσεις και από άτοµα υψηλού κύρους (όπως γιατρός, 
δηµοσιογράφος, εκπαιδευτικός) δεν αναµένεται η χρήση µιας γεωγραφικής ποικιλίας, 
µιας κοινωνιολέκτου χαµηλού κύρους ή µιας αποκλίνουσας υφολογικής ποικιλίας. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους, οι µαθητές θεωρούν το ιατρείο ως το 
πιο απρόσµενο µέρος για να χρησιµοποιηθεί κάποια από τις τρεις γλωσσικές ποικιλίες 
χαµηλού κύρους (γεωγραφική, κοινωνική, υφολογική). Μάλιστα, τα παιδιά φαίνεται να 
µην αναµένουν τη χρήση µιας αποκλίνουσας και χαµηλού κύρους γλωσσικής ποικιλίας 
από τον ίδιο το φορέα κύρους, δηλαδή το γιατρό, τη στιγµή άσκησης της εξουσίας του. 
Έπεται ο δηµοσιογράφος, και τελευταίος ακολουθεί ο εκπαιδευτικός. 

Η παραπάνω ιεράρχηση των παιδιών πιθανόν να σχετίζεται µε το γεγονός ότι µε το 
δάσκαλο νοιώθουν µεγαλύτερο βαθµό οικειότητας άρα θεωρούν ελαφρώς πιο πιθανή τη 
χρήση ανεπίσηµου ύφους σε επίσηµες επικοινωνιακές περιστάσεις. Αντίθετα, µε το για-
τρό πιθανόν να νοιώθουν µεγαλύτερη απόσταση η οποία ίσως µεγαλώνει και εξαιτίας του 
φόβου, οπότε στην περίπτωση αυτή θεωρούν ως λιγότερο πιθανή τη χρήση ανεπίσηµου 
ύφους στο περιβάλλον του ιατρείου. Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις των 
παιδιών µε την επιλογή «καθόλου» ήταν και στις τρεις περιπτώσεις πάνω από το 50%. 
Επίσης, οι αρνητικές επιλογές (δηλαδή, ο συµψηφισµός του «καθόλου» και του «λίγο»), 
κυµαινόταν από 80% ως 96,8% των απαντήσεων των παιδιών. Τέλος, η στατιστική ανά-
λυση έδειξε ότι οι αξιολογικές στάσεις των παιδιών προς τις αποκλίνουσες γλωσσικές 
ποικιλίες δεν επηρεάζεται (στατιστικώς σηµαντικά) από κάποια ανεξάρτητη µεταβλητή, 
όπως η κοινωνική διαστρωµάτωση της περιοχής του σχολείου, το µορφωτικό υπόβα-
θρο των γονιών των µαθητών, η σχολική επίδοση του ίδιου του µαθητή, η εθνοτική του 
προέλευση, το φύλο του και η τάξη στην οποία φοιτούν (Ε’ ή ΣΤ’). 

Υποσημειώσεις
1.  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 
από εθνικούς πόρους. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα εργασία χρηµατοδοτείται από το ερευνητικό 
πρόγραµµα Θαλής (2011-2015), µε τίτλο: «Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα 
κείµενα µαζικής κουλτούρας: Σχεδιασµός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την 
ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης» (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού, Κωδικός ID: MIS 375599).

2.  Η εκπαίδευση των γονιών κατηγοριοποιήθηκε σε δεκάβαθµη κλίµακα, όπου 1 = καµία εκπαίδευ-
ση ή λίγες τάξεις του δηµοτικού, 2 = πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 3 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση 
του γυµνασίου, 4 = ολοκλήρωση του γυµνασίου, 5 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση του λυκείου, 
6 = ολοκλήρωση του λυκείου, 7 = έναρξη αλλά όχι ολοκλήρωση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 8 = 
κάτοχος τίτλου από τεχνολογικό ίδρυµα (Τ.Ε.Ι), 9 = κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 10 = 
κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού.
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3.  Για τον προσδιορισµό του µορφωτικού επιπέδου των γονιών αξιοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο που 
σχεδιάστηκε σε έρευνα της Φτερνιάτη (2001).
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Abstract
In this paper we analyse through a sociosemiotic approach the new range of Le-
go-Legends of Chima, which was released in 2013. We analyze the text and images 
of Lego-Legends of Chima on the official website of Lego. It is the representation of 
a magical world named Chima, which is inhabited by 12 tribes of anthropomorphic 
animals. In the view of the authors, the Lego Legends of Chima is a particular phe-
nomenon of the fluid conceptualization of values   and codes that are experienced by 
contemporary children. The analysis aims at highlighting the power of Lego to ‘break’ 
the semantic mechanism ‘Bad vs Good’ and introduce to children a new important 
mechanism where good and evil are simultaneously present. This refers to an Eastern 
‘Taoist’ mythology concerning the coexistence of good and evil.

676 Changing Worlds & Signs of the Times

 Αναστασία Χριστοδούλου   Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκης   nata@itl.auth.gr 
 Ιφιγένεια Βαµβακίδου   Πανεπιςτήμιο Δυτικής Μακεδονίας   ibambak@uowm.gr 
 Αργύρης Κυρίδης   Αριςτοτέλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκης   akiridis@nured.auth.gr 

LA
N

G
U

A
G

E,
 T

EX
TS

 A
N

D
 T

EX
TU

A
LI

TI
ES

‘Lego-Legends of CHIMA’. 
Κοινωνιοσημειωτική 
ανάλυση της 
συναρμολόγησης  
του θρύλου 



Eισαγωγή

Το 2000 το Fortune Magazine και η British Association of Toy Retailers ψήφισαν το LEGO 
ως ‘το παιχνίδι του αιώνα’. Η πρώτη έκδοση στην αγορά έγινε το 1949 µε την ονοµα-
σία ‘Automatic Binding Bricks’ και αντικαταστάθηκε µε τα σηµερινά τουβλάκια το 1958.  
Μέχρι τότε στην αγορά δεν υπήρχε άλλο παιχνίδι ως σύστημα παρά µόνο µεµονωµένα 
παιχνίδια (Said et al., 2001). 

O Coupland (1996) αναφέρει ότι το παγκόσµιο φαινόµενο µε την ονοµασία Lego είναι 
ένα δυναµικό, τρισδιάστατο παιγνίδι µοντελισµού, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ως ‘µια 
γλώσσα από µόνο του’. Από την άλλη o Ponzio (2002) αναφέρει ότι χάρη στη σύνταξη, η αν-
θρώπινη γλώσσα είναι όπως τα τουβλάκια Lego, δηλαδή, µπορεί να επανασυναρµολογήσει 
έναν περιορισµένο αριθµό κοµµατιών σε έναν άπειρο αριθµό νοηµάτων. Έτσι, το φαινόµενο 
Lego, ως ένα δυναµικό υλικό µέσο µιας βιοµηχανίας παιχνιδιών, τα γνωστά τουβλάκια, 
κατασκευάζει ιστορίες, επικοινωνεί µηνύµατα, οδηγεί σε συναισθηµατικές και γνωστικές 
φορτίσεις µιας διαφορετικής πραγµατικότητας, γίνεται ‘γλώσσα’, γίνεται ‘σηµείο’. 

Oι ιδιότητες που φέρουν τα τουβλάκια της Lego (Lipkowitz & Martell, 2009, Martell 
2009), θα µπορούσε να πει κανείς ότι σχετίζονται µε έννοιες, όπως προσαρµοστικότη-
τα, αναγνωρισιµότητα, δυναµισµό, καινοτοµία και άπειρες συνθέσεις (open-end play) 
(Durhuus & Eilers, 2005). Οι παραπάνω αξίες της εταιρίας, παράλληλα µε την αξιοπιστία 
και το αίσθηµα της εµπιστοσύνης που προωθεί η Lego, επηρεάζουν τη σκέψη των γονέ-
ων ώστε να τα αγοράσουν.

Πέρα, όµως, από το ιδιαίτερο χαρακτήρα που διέπει τα τουβλάκια Lego, οι βασικότε-
ρες αξίες για το παιδί είναι η φαντασία και η δηµιουργικότητα (Fjærli & Haugland, 2013). 
Συνήθως, οι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό παιχνιδιών προτάσσουν κάποιους σκοπούς, 
είτε κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς είτε ψυχαγωγίας και κατ’ αυτόν τον τρόπο ‘υπο-
τάσσουν’ την παιδαγωγική λειτουργία στις επιδιώξεις ή στις ανάγκες που οι ίδιοι αντι-
λαµβάνονται. Με τον τρόπο αυτό παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση της παιδαγωγίας µιας 
διαµορφούµενης συνείδησης αναφορικά µε το παιχνίδι, οπότε τα παιχνίδια ‘φέρουν’ πα-
ράλληλα µε τις αξίες και ιδέες οι οποίες όχι µόνο µορφώνουν και διασκεδάζουν, αλλά 
κυρίως ασκούν επιρροή (Bartneck et al, 2013). 

Αποτέλεσµα της παραπάνω σχέσης ανάµεσα στο παιδί και το παιχνίδι είναι, σε περί-
πτωση εµφάνισης νέων αναδυόµενων κόσµων, αναπαραστάσεων και αναπαραστατικών 
συµβάσεων, οι οποίες είναι κρυµµένες µέσα σε διάφορες κειµενικότητες και πολυτροπι-
κότητες, σε διάφορες αφηγήσεις µε νέους χρονοτόπους και γνωστικές χαρτογραφήσεις, 
να προτάσσονται νέα ιδεολογικά µοντέλα προς τα παιδιά (Abrahamsen & Eilers, 2011). 

Τα παιχνίδια Lego είναι γεγονός ότι διαφηµίζονται πολλαπλώς είτε µέσω διαδικτύου 
είτε µέσα από ειδικά φυλλάδια στα οποία προβάλλεται το χωροχρονικό πλαίσιο, οι συµ-
µετέχοντες και οι δυνατότητες τους. Οπότε, αυτές οι οπτικές εικόνες και οι αναπαραστά-
σεις του σεναρίου εκάστοτε παιχνιδιού θα µπορούσαν µέσα από µια σηµειωτική µελέτη 
να γίνουν κατανοητές, δηλαδή, να αναλυθούν οι τρόποι και οι µηχανισµοί παραγωγής της 

677Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



σηµασίας, καθώς χαρακτηρίζονται από αντιθέσεις, σχέσεις και συσχετισµούς (Barthes, 
1977, Myers, 2003).

Στην επίσηµη ιστοσελίδα της Lego (http://www.Lego.com/Chima/en-gb/?domainre 
dir=Chima.Lego.com) παρατηρούµε ότι το παιχνίδι Legends of Chima, το οποίο αποτελεί  
και στόχο της παρούσας εργασίας, δοµείται σε 5 κατηγορίες µε τους εξής τίτλους: (α) 
Η χώρα της Chima και αφορά το πλαίσιο µέσα στο οποίο διαπραγµατεύεται το παιχνί-
δι, (β) τα Ζώα και αφορά τους συµµετέχοντες-ζώα στο παιχνίδι, (γ) το Chi και αφορά 
τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της βοήθειας που έχουν οι παίχτες, (δ) τα Speedorz 
άρµατα που κατασκευάστηκαν από πέτρες του ιερού βουνού Cavora, τα οποία τα χρησι-
µοποιούν οι συµµετέχοντες-ζώα σε άγονους δρόµους, (ε) τα Οχήματα µε πέντε τύπους 
οχηµάτων για κάθε φυλή ζώων και (στ) τα Όπλα µε µια σειρά από διάφορους τύπους και 
είδη όπλων (σπαθιά, µεταλλικά αντικείµενα, κλπ.) τα οποία χρησιµοποιούν οι συµµετέ-
χοντες-ζώα προκειµένου να πολεµήσουν τον εχθρό-ζώο. Από τα παραπάνω κείµενα η 
παρούσα έρευνα επικεντρώνεται µόνο στο κείµενο (α) που αφορά το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο γίνεται η διαπραγµάτευση του µύθου, αλλά λαµβάνει υπόψη της και τα άλλα κείµε-
να συµπληρωµατικά στην ανάλυση. 

Οι παραπάνω 6 κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν τις βασικές παραµέτρους της αφή-
γησης του µύθου (χωροχρόνο, σενάριο, συµµετέχοντες), δίνουν το πλαίσιο του παιχνι-
διού. Αυτό που θα κληθούν να κάνουν τα παιδιά παιδιά, ως ‘βοηθοί’ στην εξέλιξη του µύ-
θου, είναι να διαπραγµατευτούν αφενός την εξέλιξη του µύθου και αφετέρου να φέρουν 
εις πέραν την έννοια της ‘ισορροπίας’, κάτι που θα φανεί στη συνέχεια στην ανάλυση. 

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, έχει ως στόχο την σηµειωτική ανάλυση του συνοδευτι-
κού γλωσσικού κειµένου που υπάρχει στον ιστότοπο της Lego http://www.Lego.com/
en-us/Chima/world-of-Chima/land-of-Chima και περιγράφει το μύθο του παιχνιδιού Lego 
Legends of Chima. H προβληµατική της έρευνας, κατά συνέπεια, συνδέεται άµεσα µε τη δι-
ερεύνηση της ιδεολογίας του παιχνιδιού και της σχέσης του µε την κοινωνία (Αmos, 2014). 
Έτσι, η ανάλυση επιχειρεί να συµβάλει στην κατανόηση των δοµών της σηµασίας του κει-
µένου και προβαίνει σε συσχετισµούς προκειµένου να εντοπίσει το είδος της σχέσης του 
κειµένου µε την ιδεολογία του παιχνιδιού, αλλά και µε τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.

Η υπόθεση ήταν ότι αν και πρόκειται για ένα γλωσσικό κείµενο συνοδευτικό του παιχνι-
διού ενυπάρχουν εκείνες οι δοµές σηµασίας οι οποίες στοχεύουν στο να ανακατευθύνουν 
τη σκέψη των παιδιών προς νέες δοµές σηµασίας αναφορικά µε την επικρατούσα δοµή ση-
µασίας στο µύθο ‘καλό Vs κακό’. Για την επίτευξη του στόχου, η έρευνα υιοθετεί το µοντέλο 
σηµειωτικής ανάλυσης του Greimas (1966), έτσι όπως εφαρµόστηκε από τους Lagopoulos 
& Boklund–Lagopoulou (1980, 1992) και Χριστοδούλου (2012). Στόχος της έρευνας, λοι-
πόν, είναι αφενός η ανάλυση του µύθου και αφετέρου η διερεύνηση της διαπραγµάτευσης 
των αξιών που καλούνται οι παίχτες να διευθετήσουν στον κόσµο του Chima. 

Η παρούσα ανάλυση θα επικεντρωθεί σε µια κοινωνιοσηµειωτική ανάλυση, καθώς 
βασίζεται σε γλωσσολογική ανάλυση περιεχοµένου (µε αναφορές σε ποσοτικά στοιχεία) 
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στο πλαίσιο της δοµικής σηµασιολογίας (structural semantics) ώστε να γίνουν φανεροί 
οι µηχανισµοί παραγωγής του νοήµατος. Η δοµική σηµαντική είναι µια µέθοδος για την 
ανάλυση όχι µόνο των φυσικών γλωσσών, αλλά και κάθε σηµειωτικού συστήµατος. 
Αρχή της δοµικής σηµαντικής είναι ότι οι βασικές σηµασιολογικές δοµές και τα στοι-
χεία ενός πολιτισµού διαπερνούν όλα τα σηµειωτικά συστήµατα αυτού του πολιτισµού. 
Προϋποθέτει ότι οι βασικές δοµές του κειµένου είναι ‘κρυµµένες’. Στόχος της δοµικής 
σηµαντικής είναι να εντοπίσει τις βασικές δοµές σηµασίας του κειµένου και να κάνει φα-
νερή την εσωτερική τους σχέση (Lagopoulos 2007, σσ.:389-419 και Lagopoulos 2009, 
Χριστοδούλου 2012, σσ.71-75).

Ο τρόπος ανάλυσης γίνεται σε δύο µέρη: (α) το πρώτο µέρος, µε τίτλο ‘Γλωσσικό 
κείµενο-κώδικες’ αφορά στο πρωτότυπο µεταφρασµένο κείµενο (από τους συγγραφείς) 
ενώ µέσα σε αγκύλες γίνεται η αναφορά στον αντίστοιχο κώδικα σύµφωνα µε το σηµασι-
ολογικό περιεχόµενό του, και (β) το δεύτερο µέρος, µε τίτλο ‘Ανάλυση κωδίκων’, αφορά 
σε σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν σε σχέσεις και αρθρώσεις κωδίκων µεταξύ 
τους οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση. Ως σηµασιολογική µονάδα καταγραφής, η 
οποία µπορεί να είναι λέξη, λέξεις, µέρος πρότασης, πρόταση ή παράγραφος, εµφανίζεται 
η αναφορά στο συγκεκριµένο κώδικα.

Από την ανάλυση προέκυψαν 6 κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν το σηµασιολογικό πε-
ριεχόµενο των κειµένων. Πρόκειται για τους κώδικες (µε αλφαβητική σειρά): κώδικας 
αξιών, κώδικας απαξίας, ενεργειακός κώδικας, πολεµικός κώδικας, χρονικός κώδικας 
και χωρικός κώδικας. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης προκύπτουν ορισµένα ποιοτι-
κά δεδοµένα που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο δοµούνται και συνδέονται µεταξύ του 
οι κώδικες, καθώς και το συσχετισµό των δεδοµένων. 

Γλωσσικό κείμενο-κώδικες

Η γη της Chima
Ο φυσικός, παρθένος παράδεισος µε το όνοµα Chima [χωρικός κώδικας] έχει γίνει πεδίο 
µάχης για οκτώ φυλές ζώων [πολεµικός κώδικας]. Οι καλύτεροι φίλοι είναι τώρα εχθροί 
[κώδικας αξιών-φιλία]. Ο αγώνας των ζώων [πολεµικός κώδικας] αφορά τον έλεγχο ενός 
φυσικού πόρου που ονοµάζεται Chi [έλεγχος εξουσίας], ένα ισχυρό στοιχείο που είναι 
ταυτόχρονα πηγή της ζωής και το δυναµικό καταστροφής. Μόνο λίγοι γενναίοι ήρωες 
στην χώρα Chima [χωρικός κώδικας] έχουν κατανοήσει την αληθινή φύση του CHI, και 
την πιθανή πτώση του Chima που θα προκύψει από την κακή χρήση του [κώδικας αξι-
ών-ισορροπία]. Οι ιστορίες τους και οι ιστορίες εκείνων που επιδιώκουν να τους κατα-
στρέψουν, είναι γνωστοί ως ... Οι Θρύλοι του Chima. Για χίλια χρόνια [χρονικός κώδικας], 
οι φυλές ζώων έχουν αποκλείσει τη γη της Chima. Λιοντάρια, κροκόδειλοι, αετοί, λύκοι, 
γορίλες, κοράκια, ρινόκεροι και αρκούδες ζούσαν σε ειρήνη [κώδικας αξιών]. Έπαιξαν 
και εργάστηκαν µαζί, συνεργάστηκαν και άκµασαν [κώδικας αξιών-συνεργασία, ευηµε-
ρία] µέχρι το ξέσπασµα των συγκρούσεων Chima [πολεµικός κώδικας]. Δεδοµένου ότι 
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το πρώτο είδος που πίνουν είναι από το Αρχαίο πηγάδι του Chi, τα λιοντάρια είχαν γίνει 
ένορκοι προστάτες της [κώδικας εξουσίας-προστασία του Chi]. Κανείς δεν είχε αµφισβη-
τήσει ποτέ τη θεµατοφυλακή των Λεόντων, διότι τα λιοντάρια ήταν πάντα αξιόπιστα και 
δίκαια, µε το Chi [κώδικας αξιών-δικαιοσύνη, προστασία]. Τα ζώα σε όλη τη γη επικαλού-
νται τις µαγικές σφαίρες Chi για να ενεργοποιήσουν τα οχήµατά τους, τα αλιευτικά εργα-
λεία, και τους ίδιους. Οι σφαίρες ήταν µια πηγή ενέργειας που τα λιοντάρια µοιράζονταν 
πάντα εξίσου µε όλους [κώδικας αξιών-δίκαιη κατανοµή πόρων]. Τελικά, ορισµένα ζώα 
έγιναν άπληστα [κώδικας απαξίας]. Ένας νεαρός, απατεώνας πρίγκιπας κροκόδειλος, µε 
το όνοµα Cragger απαίτησε η φυλή του να λάβει ένα µεγαλύτερο µερίδιο των ισχυρών 
CHI σφαιρών [κώδικας απαξίας-ανισότητα στην κατανοµή, επιθυµία ελέγχου]. Αλλά τα 
λιοντάρια επέµειναν ότι αν θα έπρεπε να δώσουν πολύ Chi σε κάθε φυλή θα διαταρασ-
σόταν η φυσική ισορροπία του Chima [κώδικας αξιών-ο έλεγχος της ενέργειας έχει ως 
αποτέλεσµα την ισορροπία]. Τα Λιοντάρια ήθελαν µόνο να είναι δίκαια ως προς την προ-
στασία όλων στη χώρα Chima [κώδικας αξιών-δικαιοσύνη]. Αλλά οι κροκόδειλοι δεν το 
είδαν µε αυτόν τον τρόπο. Μια σειρά από αψιµαχίες για το µερίδιο των Κροκόδειλοι του 
Chi οδήγησε σε µεγαλύτερες µάχες [πολεµικός κώδικας]. Όταν ο κροκόδειλος πρίγκιπας 
Cragger κατηγόρησε τα λιοντάρια ότι είχαν εξοντώσει τους γονείς του και έκτοτε έγι-
νε αυτός ο βασιλιάς της φυλής, ξέσπασε µεγάλης κλίµακας σύγκρουση ανάµεσα στους 
Κροκόδειλους και τα Λιοντάρια [πολεµικός κώδικας-κατηγορία συνοµωσίας]. Καθώς 
εξαπλώνεται η σύγκρουση, η τύχη της CHIMA κρέµεται στην ισορροπία ...[κώδικας αξι-
ών-ανοικτός ως προς του παίχτες]

Το Chi

Το Chi είναι µια πολύ ισχυρή φυσική πηγή που ρέει µέσα από τα ιερά νερά της Chima, 
δίνοντας ζωή και ενέργεια για ένα µεγάλο µέρος της γης [κώδικας αξιών-ενέργεια]. Πε-
ριέχει την δύναµη της φύσης σε συµπυκνωµένη µορφή, και τη διοχετεύει, κάτω από τις 
σωστές συνθήκες προς χρήση στους πολίτες της Chima [κώδικας αξιών]. Πρόκειται για 
ένα νερό µε µαγικές ιδιότητες, καθώς ρέει από το Όρος Cavora και πέφτει στον ποταµό 
Cavora. Οι ιδιότητές του είναι ως επί το πλείστον ανενεργές µέχρι να φτάσει στην Ιερή 
Λίµνη η οποία φρουρείται από τη φυλή των λιονταριών. Εδώ το Chi αναµιγνύει µε τα 
µοναδικά ορυκτά που ενυπάρχουν στην λίµνη και το µετατρέπουν σε µπλε µοναδικές 
σφαίρες από CHI. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να αποθηκευτεί στις τσέπες για περιο-
ρισµένο χρονικό διάστηµα και να χρησιµοποιηθεί όταν χρειάζεται. Οι πολεµιστές φέρουν 
επάνω τους αυτές τις µπλε σφαίρες τις οποίες όµως χρησιµοποιούν σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Επίσης, οι µπλε σφαίρες χρησιµοποιούνται στις µηχανές, τους κινητήρες, 
τα όπλα, και ούτω καθεξής. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Chima φορούν µια ειδική ζώνη 
πάνω από τους ώµους και το στήθος τους, που είναι ειδικά σχεδιασµένη για τις σφαίρες 
Chi. Όταν ένα πλάσµα τοποθετεί τη σφαίρα στη δική του ζώνη αµέσως ο χρήστης νιώθει 
ένα άµεσο κύµα ζωής και δύναµης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται τα εγγενή ένστικτα, 
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οι δυνάµεις του ζώου, και οι ικανότητες του, αλλά και συνδέεται µε την πιο αρχέγονη 
κατάσταση των ζώων, δηλαδή, αυξηµένη ταχύτητα, δύναµη και αντοχή. Στα οχήµατα και 
τα µηχανήµατα, οι σφαίρες Chi µπορεί να διαρκέσουν αρκετές ώρες ή ηµέρες ανάλογα µε 
το πόση δύναµη έχει καταναλωθεί. Έτσι, µόλις η δύναµη της σφαίρας Chi εξαντληθεί και η 
λάµψη της εξασθενίσει θα επιστρέψει πίσω για να ενεργοποιηθεί και πάλι. Οι Chi σφαίρες 
χρησιµοποιούνται µε φειδώ ... εκτός αν υπάρχει µια µάχη. Οι µοναδικές ιδιότητες του 
Chi επηρεάζουν ολόκληρο το βασίλειο της Chima. Ποτέ δεν µπορεί να είναι πάρα πολύ 
ή πολύ λίγο στην Ιερή Λίµνη καθώς το Chi επηρεάζει ολόκληρη την φυσική ισορροπία 
της Chima. Έτσι, η Ιερή πισίνα δεν µπορεί ποτέ να αποστραγγίζεται ή να ξεχειλίσει. Αυτό 
σηµαίνει τη ρύθµιση της ισορροπίας ανάµεσα σε µια συνεχή ροή του Chi, η οποία δεν επι-
τρέπεται να µένει αχρησιµοποίητη αλλά ούτε και να καταναλώνεται πλήρως, διαφορετικά 
το Βασίλειο της Chima θα χάσει την ισορροπία και θα υποστεί ανείπωτες συµφορές. Για 
το λόγο αυτό η φυλή του Λιονταριού έχει αναλάβει ως καθήκον να κατανέµει ισόποσα τη 
δύναµη Chi στις φυλές, ακόµη και όταν κάποιες από αυτές τις φυλές είναι οι εχθροί τους 
[κώδικας αξιών-ιδιότητες της ενέργειας]. 

Ανάλυση κωδίκων

Όπως έγινε αντιληπτό και παραπάνω, ο µύθος αφορά στην αναπαράσταση ενός µαγικού 
κόσµου µε το όνοµα Chima, ο οποίος κατοικείται από 12 ανθρωπόµορφες φυλές ζώων, 
οι σχέσεις των οποίων καθορίζονται από την κατοχή και τον έλεγχο της πηγής ενέργειας, 
το Chi (φυσικός πόρος, µε ισχυρές δυνάµεις ζωής και καταστροφής). Οι συµµετέχοντες 
στον µύθο ανήκουν σε 12 φυλές µε 1-5 συµµετέχοντες σε κάθε φυλή. Συγκεκριµένα, 
πρόκειται για τις εξής φυλές: (α) φυλή του Λιονταριού (5 συµµετέχοντες), (β) φυλή της 
Νυχτερίδας (2 συµµετέχοντες), (γ) φυλή του Ρινόκερου (1 συµµετέχοντας), (δ) φυλή του 
Σκορπιού (3 συµµετέχοντες), (ε) φυλή της Αράχνης (3 συµµετέχοντες), (στ) φυλή του Aε-
τού (5 συµµετέχοντες), (ζ) φυλή του Κροκόδειλου (5 συµµετέχοντες), (η) φυλή του Κο-
ρακιού (4 συµµετέχοντες), (θ) φυλή του Λύκου (4 συµµετέχοντες), (ι) φυλή του Γορίλα (4 
συµµετέχοντες), (ια) φυλή της Αλεπούς (1 συµµετέχοντας), (ιβ) φυλή του Ασβού (1 συµ-
µετέχοντας). Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων για κάθε φυλή, η ιεραρχική σχέση, 
οι σχέσεις µε την εξουσία, ο ρόλος τους στο παιχνίδι και οι σχέσεις µεταξύ των φυλών 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα δίνοντας το προφίλ του κάθε συµµετέχοντα αναλυτικά. Το 
σηµαντικότερο στοιχείο της παραπάνω περιγραφής αφορά τη σχέση που αναπτύσσεται 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες σε ένα σηµασιολογικό άξονα ‘φίλος Vs εχθρός’. Έτσι, η 
κατανοµή των φυλών γίνεται σε δύο οµάδες, τους καλούς και τους κακούς. 

Στο κείµενο, λοιπόν, της Lego που περιγράφει το µύθο βασικό στοιχείο είναι το Chi το 
οποίο ελέγχεται από τη φυλή των Λιονταριών και µε τη σειρά του, σε ένα δεύτερο επίπε-
δο, ‘ελέγχει’ την ισορροπία και την ειρήνη στη χώρα της Chima. Πρόκειται, δηλαδή, για 
ένα στοιχείο το οποίο αναπαράγεται συνεχώς µε τη χρήση αλλά και ‘ενεργοποιεί’ κάθε 
χρήστη του, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. έχει, δηλαδή, µια συγκεκριµένη δυνα-
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µική ως προς τη χρήση και το χρόνο. Η σύγκρουση ανάµεσα στις φυλές αρχίζει όταν η 
φυλή των Κροκοδείλων, µε αρχηγό των Cragger, ζητά τον απόλυτο έλεγχο του Chi. Έτσι,  
η τύχη της χώρας επαφίεται στους παίχτες, τα παιδιά, τα οποία µε τη δηµιουργία άπειρων 
ιστοριών –ανοιχτού τύπου- γνωστοί ως ‘Θρύλοι του Chima’, καλούνται να φέρουν την 
ειρήνη στον πλανήτη και τη ισορροπία στη ‘δίκαιη’ χρήση του φυσικού πόρου Chi. 

Έτσι, τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν τον παραπάνω µύθο είναι:
(α) Χώρος: Chima
(β) Συµµετέχοντες: 12 φυλές πολεµιστών ανθρωπόµορφων ζώων και τα παιδιά
(γ) Κύριοι ανταγωνιστές: Η φυλή των Λιονταριών (έχει την εξουσία) και η φυλή 

των Κροκοδείλων (επιθυµεί την εξουσία). Μαζί µε αυτές τις φυλές τάσσονται 
και οι υπόλοιπες 10 φυλές. 

(γ) Δράση: µάχη / εµφύλιος πόλεµος (φίλοι αρχικά, τώρα ανταγωνιστές)
(δ) Μέσα: Chi-πηγή ζωής & δυναµικό καταστροφής (ενεργοποιεί τα όπλα, τα 

άρµατα, τους πολεµιστές Chi και επηρεάζει ολόκληρη την φυσική ισορροπία 
της Chima) 

(δ) Ποθητό σηµείο και έναρξη του πολέµου: έλεγχος και κατοχή της απόλυτης 
ενέργειας του Chi (η ιερή πισίνα δεν πρέπει ποτέ να αποστραγγίζεται ή να 
επιτραπεί να ξεχειλίσει) 

(ε) Κίνδυνος: καταστροφή της χώρας Chima από την κακή χρήση του Chi
(στ) Βοηθοί: τα παιδιά τα οποία καλούνται να απελευθερώσουν την δύναµη Chi 

µε τη δηµιουργία άπειρων ιστοριών -ανοιχτού τύπου. Δηλαδή, τα παιδιά κα-
λούνται να δίνουν στους κακούς αλλά και στους καλούς τόση ενέργεια ώστε 
να µην καταστραφεί η χώρα τους, η Chima. 

(ζ) Μέλλον της Chima: η διατήρηση της Chima (όπου η τύχη της επαφίεται στους 
παίχτες και στον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας).

Με βάση τα παραπάνω, οι κώδικες που συµµετέχουν προκειµένου να δοµηθεί ο µύ-
θος είναι: ο χωρικός κώδικας (Chima), ο χρονικός κώδικας, o αξιακός κώδικας (ισορ-
ροπία, έλεγχος ενέργειας, δικαιοσύνη, συνεργασία, προστασία, ευηµερία), ο πολεµικός 
κώδικας (σύγκρουση ανάµεσα στις φυλές), ο κώδικας απαξίας (συνωµοσία και έναρξη 
πολέµου, αµφισβήτηση ιεραρχίας), ο φυλετικός κώδικας (12 φυλές ) και ο ενεργειακός 
κώδικας (Chi).

Aναφορικά µε τις σηµασιολογικές δοµές που δοµούν το µύθου, παρατηρούµε, µε 
βάση την ανάλυση ότι είναι:

(α) Ειρήνη στη χώρα = αρχηγία της φυλής των Λιονταριών + ισοκατανοµή ενέρ-
γειας. Η ειρήνη στη χώρα πραγµατώνεται µέσα από µια φυλή η οποία ασκεί 
µεν εξουσία, αλλά ισοκατανέµει την πηγή ενέργειας σε όλες τις φυλές, καλές 
και κακές, χωρίς διακρίσεις, οπότε επέρχεται ισορροπία. Η ειρήνη συσχετί-
ζεται µε την ισοκατανοµή της ενέργειας. 

(β) Νόµος της ιεραρχίας = ‘πρωτοτόκια’. Η φυλή των λιονταριών ήταν η πρώτη 
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φυλή που ήπιε από την Ιερή λίµνη, οπότε δικαιωµατικά κατέχει και ελέγχει 
το Chi µε βάση τον νόµο της ιεραρχίας ανάµεσα στις 12 φυλές. Η ιεραρχία 
συσχετίζεται µε την τακτική κλίµακα (πρώτος που ήπιε) και όχι µε κάποια 
άλλη αξιακή κλίµακα. 

(γ) Νόµος της ισορροπίας στη χώρα = έλεγχος του chi. Το chi, ως φυσικός 
πόρος και ισχυρό στοιχείο είναι ταυτόχρονα πηγή ζωής και δυναµικό κα-
ταστροφής, καθορίζει τις σχέσεις των ζώων, καθορίζει την ισορροπία του 
πλανήτη, ενεργοποιεί τα οχήµατα, τα εργαλεία, τους συµµετέχοντες. Έτσι, η 
ισορροπία συσχετίζεται µε τον έλεγχο της ενέργειας. 

(δ) Πόλεµος = επιθυµία εξουσίας από τη φυλή των Κροκοδείλων + απόλυτη κα-
τοχή του Chi. Η αµφισβήτηση της ιεραρχίας της φυλής των Λιονταριών από 
τη φυλή των Κροκοδείλων αποτελεί κίνδυνο και καταστροφή της χώρας µε 
αποτέλεσµα την έναρξη του πολέµου. Ο συσχετισµός του πολέµου γίνεται µε 
την έννοια της απαξίωσης της υπάρχουσας εξουσίας, τη συνοµωσία και τη 
βίαιη δράση για την κατοχή της εξουσίας και της απόλυτης ενέργειας. 

(ε) Μέλλον του πλανήτη = η σωστή διαχείριση του Chi από τα παιδιά. Στον µηχα-
νισµό αυτό ενυπάρχει η αρχή της οικονοµίας, δηλαδή, ούτε υπερκατανάλω-
ση ούτε µη χρήση της ενέργειας Chi. Αυτό σηµαίνει περιορισµό της χρήσης 
του Chi, αλλά διασφαλίζει επίσης και τη συνεχή χρήση του.

(ζ) Eνέργεια = έννοια προς διαπραγµάτευση από τα παιδιά. Η διαχείριση ενός 
‘υλικού’ υγρού στοιχείου, οδηγεί τους παίχτες σε µια ‘άυλη’ αξία, την ισορ-
ροπία και την επιβίωση του πλανήτη.

Συμπεράσματα ανάλυσης

Είναι γνωστό ότι ο στόχος της Lego εδώ και 75 χρόνια είναι ‘να συναρµολογήσει το 
αδύνατο’, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται από τον άπειρο αριθµό συναρµολογήσεων από 
τα γνωστά τουβλάκια (Agarwal, 2004) http://meta.ath0.com/2012/11/24/semiotics-of-
video-game-genres/. Βέβαια, µέχρι τώρα η Lego στα παιχνίδια της διαπραγµατευόταν 
δοµές σηµασίας και έννοιες, δυτικού κυρίως τύπου, αν όχι αµερικάνικου (π.χ. σούπερ 
ήρωες, Lego city, star wars, friends, hero factory, Lego creator, monster fighters, Lego 
technic). Όµως, µε το Legends of Chima παρατηρούµε µια στροφή σε µια ανατολικού 
τύπου φιλοσοφία, όπως προκύπτει στη συνέχεια. 

Στη νέα ιστορία Legends of Chima, ο παίχτης-παιδί έχει να διαπραγµατευτεί τις πολ-
λαπλές σηµασίες του όρου ‘ενέργεια’, σηµασίες ενός υγρού υλικού στοιχείου, µε το όνο-
µα Chi, αλλά και µια άυλη αξία, την ισορροπία και την επιβίωση του πλανήτη. Θα µπο-
ρούσαµε, δηλαδή, να υποθέσουµε ότι καθώς το υγρό στοιχείο, ως αξία είναι γνωστό ότι 
απασχολεί διεθνείς οργανισµούς ως βασική ενεργειακή πηγή επιβίωσης του πλανήτη 
(νερό, υδροφόροι ορίζοντες, περιβάλλον), αποτέλεσε και για την Lego ένα κυρίαρχο ση-
µείο αφετηρίας του µύθου. 
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Όµως, η ενέργεια, σε άυλο επίπεδο, αποτελεί, σηµαντικό θέµα πνευµατικών χώρων, 
κυρίως ανατολικού χαρακτήρα (ταοϊσµός, βουδισµός κλπ). Έτσι, µε βάση την ανάλυση του 
µύθου, το Legends of Chima, αν και φαντάζει ένας απλός µύθος, κατά τη γνώµη των συγ-
γραφέων είναι πιο σύνθετος, αν δούµε σε βάθος τη διττή σηµασία που παίρνει ο όρος Chi 
στον εν λόγω µύθο-παιχνίδι. Είναι γνωστό ότι το Chi στην κινέζικη φιλοσοφία αποτελεί το 
ενεργειακό επίπεδο κάθε ζωντανού οργανισµού και µεταφράζεται ως ‘ενέργεια της ζωής’, 
‘δύναµη ζωής’ ή ‘ροή της ενέργειας’. Η κυριολεκτική µετάφραση του όρου Chi για το δυτικό 
πολιτισµό είναι δύσκολο να αποδοθεί, καθώς σηµαίνει παράλληλα ‘ανάσα’, ‘αέρας’ ή ‘αέριο’ 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(mythology)]. Στον Ταοϊσµό το Chi είναι σύµφυτο σε όλα 
τα πράγµατα, κυκλοφορεί και ρέει παντού, αλλά και δηλώνεται µε αυτό η ισορροπία θετι-
κών και αρνητικών µορφών αυτής της ενέργειας στο σώµα των ζωντανών ειδών, καθώς 
θεωρείται απαραίτητη για την καλή υγεία (παραδοσιακή κινεζική ιατρική). 

Ανακύπτουν, λοιπόν, µια σειρά από ερωτήµατα αναφορικά µε τη διττή χρήση του όρου 
Chi στο εν λόγω παιχνίδι, δηλαδή, (α) σε επίπεδο επιβίωσης (ύλη-υγρό στοιχείο) και (β) σε 
επίπεδο αξιών (άυλη αξία-ισορροπία). Αν, πράγµατι η επιλογή του όρου Chi, προκύπτει από 
την ανατολική φιλοσοφία τότε, εν δυνάµει, η Lego φέρει τα παιδιά σε επαφή µε τον ταοϊσµό, 
δηλαδή, µια φιλοσοφία όπου συνυπάρχουν το καλό και το κακό. Η διαχείριση αυτών των 
δύο εννοιών, καλό και κακό, οδηγεί στην ισορροπία, σε αντίθεση µε την επικρατούσα δοµή 
σηµασίας έως τώρα στους µύθους του δυτικού πολιτισµού, δηλαδή, τη µάχη του καλού 
και του κακού και την ισχύ του καλού έναντι του κακού (Stavrianos et al, 2007). Έτσι, ο 
σηµειωτικός µηχανισµός που τείνει να κυριαρχήσει στο παιχνίδι και να διαφοροποιήσει τη 
σκέψη των παιδιών αναφορικά µε την αντιθετική σχέση Καλό VS Kακό, ορίζεται πλέον ως: 
Ισορροπία = συνύπαρξη καλού+κακού μέσα από μια οικονομία της διαχείρισης, και όχι ότι 
επικρατεί ως κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή, Ισορροπία = καλό Vs κακό.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση παρατηρούµε ότι ο πολυσήµαντος όρος ‘ενέργεια’, 
επιφορτίζεται µε νέες σηµασιολογικές φορτίσεις µε στόχο τη στροφή σε νέες ιδεολογίες, 
σε νέες δοµήσεις. Αναρωτάται, λοιπόν, κανείς, ποιος µπορεί να είναι τελικά ο νικητής σε 
αυτό το παιχνίδι; Η Lego, ως βιοµηχανία παραγωγής παιχνιδιών (Schroeder et al, 2006), 
το παιδί, ως αποδέκτης-καταναλωτής που επηρεάζεται ή η εκάστοτε αναδυόµενη ιδεο-
λογία, ταοϊσµός, παγκοσµιοποίηση κλπ., η οποία είναι κρυµµένη µέσα στο µύθο και θέλει 
να οδηγήσει τα παιδιά προς ανερχόµενες ιδεολογίες, όπως η έννοια της παγκοσµιοποίη-
σης µέσα από τη δυνατότητα συναρµολόγησης του µύθου που προσφέρουν τα τουβλάκια 
(Engebretsen et al, 2012; De Ruiter, 2003). 
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Keywords 
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Abstract
This study presents a semiotic analysis of the objectives of the kindergarten in the 
formation of the notion of the citizen in the text of the Curriculum for Kindergarten 
(2011) and the Communication of the European Commission on July 3rd, 2008 “Im-
proving Competences for the 21st Century: An Agenda for European cooperation on 
schools”. The study attempts to contribute to the understanding of the relationship 
between goals and values in shaping the citizen in the kindergarten (micro-level) with 
those at European level (macro-level), where the formation of the concept of Europe-
an citizenship is described as a vision of the European Union. The project is structured 
in two parts, the theoretical and the applied part: The first presents the theoretical 
framework which is analyzed the citizenship and the semiotic. The second presents 
the research, its design, objectives of study, hypothesis, methodology, analysis and 
conclusions.
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Η Σημειωτική  
στη διαμόρφωση της 
έννοιας του πολίτη  
στο νηπιαγωγείο 



Εισαγωγή

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο τη σηµειωτική ανάλυση δύο κειµένων τα οποία διαφέ-
ρουν ως προς την ισχύ, το πλαίσιο τους και το µέγεθος. Συγκεκριµένα, επιλέγονται από 
τον ελλαδικό χώρο το κείµενο του Προγράµµατος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) 
και από τον διεθνή χώρο η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2008 
«Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο 
σχολικό τοµέα». Η µελέτη επιχειρεί να συµβάλει στην κατανόηση της σχέσης των σκοπών 
της διαµόρφωσης της έννοιας του πολίτη, ως φορέα αξιών, που διαγράφονται σε ένα θε-
σµικό πλαίσιο µικρο-επίπεδο και ένα διεθνές πλαίσιο µακρο-επίπεδο. 

 Στο πρώτο µέρος, όπου παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, αναλύονται οι όροι της 
ιδιότητας του πολίτη και η ορολογία της σηµειωτικής που θα χρησιµοποιηθεί στο συγκε-
κριµένο άρθρο. Το δεύτερο µέρος, όπου παρουσιάζεται το ερευνητικό µέρος, περιλαµ-
βάνει τη γενικότερη προβληµατική της µελέτης, τους στόχους, την υπόθεση, τα κριτήρια 
επιλογής της ανάλυσης, αλλά και την παρουσίαση των θεωρητικών και µεθοδολογικών 
πλαισίων της έρευνας.

Η πρωτοτυπία της έρευνας εντοπίζεται στο ότι µελετά µε σηµειωτική οπτική τις δοµές 
σηµασίας των στόχων για τη διαµόρφωση του πολίτη στα δύο κείµενα που ανήκουν σε 
ένα πλαίσιο κατοχύρωσης της εκπαίδευσης στο ελλαδικό και διεθνές πλαίσιο, καθώς 
επίσης στο ότι προβαίνει σε συσχετισµούς προκειµένου να εντοπίσει το είδος της σχέσης 
των δύο κειµένων αναφορικά µε τους στόχους που προαναφέρθηκαν.

Θεωρητικό πλαίσιο

Ιδιότητα πολίτη
Η ιδιότητα του πολίτη εµπεριέχει πολλαπλά περιεχόµενα που αντιστοιχούν στις διαφορε-
τικές και ποικίλες ευθύνες τις οποίες οφείλει να αναλάβει ο σηµερινός πολίτης. Η ιδιότητα 
του πολίτη βρίσκεται σήµερα πραγµατικά σε κοµβικό σηµείο (McDonough & Feinberg, 
2005). Επιπλέον, νέα προβλήµατα και νέες ανάγκες προκύπτουν στις σύγχρονες ανα-
πτυγµένες κοινωνίες από τις οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Οι νέες αυτές ανά-
γκες και το µέγεθος των προβληµάτων αναδεικνύουν τη νέα ιδιότητα του πολίτη. Υπάρχει 
όλο και µεγαλύτερη ανάγκη για διεθνή συνεργασία στα ζητήµατα του φυσικού περιβάλ-
λοντος και τη σταδιακή µετατροπή του ατόµου - καταναλωτή σε άτοµο - πολίτη, δηλα-
δή σε άτοµο µε ευθύνες και καθήκοντα έναντι του κοινού µέλλοντος (Wildemeersch, 
Stroobants & Bron, 2005). Έτσι, στις σηµερινές συνθήκες αναδεικνύεται µε µεγαλύτερη 
ένταση η ανάγκη για µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης και συµµετοχής των πολιτών στη δια-
κυβέρνηση των σύγχρονων κοινωνιών (Giddens, 2001). 

Στα επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) γίνεται λόγος για την ιδιότητα του 
πολίτη και τη δηµοκρατία, οι οποίες συσχετίζονται τόσο µε την ανάγκη για πολιτική σταθε-
ρότητα, για οικονοµική και κοινωνική συνοχή και για ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής δηµόσιας 
σφαίρας, όσο και µε την κοινωνία της γνώσης (Καραλής & Μπάλιας, 2007). Η στρατηγική 
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αυτή κατευθύνεται και µέσω των εκπαιδευτικών πλαισίων, µέσα στα οποία η διαµόρφωση 
και η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης του ενεργού πολίτη µπορεί να επιτευχθεί.

Σημειωτική

Η σηµειωτική είναι η θεωρητική προσέγγιση της επικοινωνίας που ενδιαφέρεται για την 
απονοµή σηµασιών σε οτιδήποτε γύρω µας. Ουσιαστικά συνδέει τη δοµή του κειµένου 
µε το κοινωνικό σύστηµα, για να εξερευνήσει πώς το οικονοµικό και ιδεολογικό σύστηµα 
αναπαράγεται στο κείµενο, αλλά και πώς η πολυσηµία του κειµένου υπερβαίνει αυτή την 
αναπαραγωγή (Fiske, 1982). 

Ο Barthes (1994) τονίζει ότι όλες οι κοινωνικές συµπεριφορές είναι πολιτικές υπό την 
έννοια ότι αντικατοπτρίζουν το προσωπικό ή οµαδικό ενδιαφέρον. Αυτά τα ενδιαφέροντα 
µετονοµάζονται ιδεολογίες, οι οποίες είναι εικόνες ενός κόσµου, που εκφράζονται οι αξίες 
και οι απόψεις αυτών που τις εκφέρουν. Η σηµειωτική, λοιπόν, δεν είναι µόνο σηµεία και 
σύµβολα, αλλά ιδεολογία και δύναµη (Chantel, 2002). Η σηµειωτική ανάλυση φανερώνει τη 
σχέση των σηµείων και εντοπίζει το νόηµά τους (Λαγόπουλος, 2004). Η ανάλυση της συ-
γκεκριµένης έρευνας βασίστηκε σε γλωσσολογική ανάλυση περιεχοµένου (µε αναφορές 
σε ποσοτικά στοιχεία) στο πλαίσιο της δοµικής σηµασιολογίας (Structural semantics), ώστε 
να γίνουν φανεροί οι µηχανισµοί παραγωγής του νοήµατος (Lagopoulos, 2007). 

Στην ανάλυση λόγου χρησιµοποείται η ισοτοπία, η οµαδοποίηση σε κατηγορίες µονάδων 
κοινής σηµασίας. Αρχικά, αυτές ορίζονται, κατηγοριοποιούνται σε κώδικες και έπειτα συσχε-
τίζονται µεταξύ τους µε στόχο τον εντοπισµό σηµασιολογικών δοµών (Lagopoulos, 2009).

Τα δύο κείµενα αποτελούν ένα είδος αφήγησης σε ένα τοπικό και διεθνές πλαίσιο. 
Η έννοια της αφήγησης στον Greimas (Greimas & Courtes, 1979) διερευνά τις βασικές 
δοµές σηµασίας σε ένα σηµειωτικό επίπεδο αφήγησης. Οι δοµές αυτές είναι επιστηµολο-
γικές, καθώς η έννοια της αφήγησης αξιώνει τον τρόπο µε τον οποίο οι έννοιες ανήκουν 
σε ισοτοπίες, παρά στη φύση ή στους τρόπους µε τους οποίους οι έννοιες αυτές προκύ-
πτουν (Χριστοδούλου, 2012). Η σηµειωτική χρησιµοποιείται συχνά για την ανάλυση κει-
µένων, αν και αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο από µια µέθοδο ανάλυσης κειµένου, 
αφού αναλύει τα διάφορα σηµεία στο κείµενο, ώστε να προσδιορίσει τη δοµή τους και να 
εντοπίσει πιθανές σηµασίες. 

Πλαίσιο έρευνας

Η εργασία κινείται σε δύο πεδία, τη Σηµειωτική και την Εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα έχει 
ως στόχο να καταγράψει την αναφορά της ιδιότητας του πολίτη στο Πρόγραµµα Σπουδών 
2011 και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008. Η πρόσφατη αναµόρφωση 
(2011) των Προγραµµάτων Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης προωθεί την ανάπτυξη 
βασικών ικανοτήτων που ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική. Μία από 
αυτές είναι οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του 
πολίτη. Γι΄αυτό, στο πρόγραµµα σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) εντάσσεται για πρώ-
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τη φορά την µαθησιακή περιοχή “Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη”. 
Σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα (2011) οι κοινωνικές ικανότητες βοηθούν τα άτοµα 

να συµµετέχουν στην κοινωνική ζωή, να συνεργάζονται, να διαχειρίζονται πιο αποτε-
λεσµατικά τις συγκρούσεις και να επιλύουν τις διαφορές µε εποικοδοµητικό τρόπο, να 
διαπραγµατεύονται τις απόψεις τους και να χτίζουν στέρεες σχέσεις. Οι ικανότητες που 
σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη διευκολύνουν τα άτοµα να συµµετέχουν πλήρως 
στην κοινωνική ζωή και αφορά σε επιµέρους ικανότητες όπως επίδειξη αλληλεγγύης, 
ενδιαφέρον για κοινωνικά προβλήµατα, υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό τους και 
τους άλλους, έλεγχο της συµπεριφοράς και τήρηση κανόνων. Τα παιδιά ανήκουν σε µια 
κοινότητα, την σχολική, και έχουν υποχρεώσεις αλλά και δικαίωµα συµµετοχής, δηµι-
ουργίας και διαµόρφωσης της µαθησιακής κουλτούρας.

Η υπόθεση είναι ότι τα δύο κείµενα θα έχουν κοινά σηµεία ιδεολογικής αναφοράς 
για την ιδιότητα του πολίτη και θα προσανατολίζονται στην καλλιέργεια των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, διότι γίνονται αναφορές και στα δύο κείµενα για την έννοια του πολίτη και 
την διαµόρφωση του µέσω της εκπαίδευσης.

Έρευνα

Σημειωτική ανάλυση κειμένων
Ο τρόπος ανάλυσης των κειµένων παρουσιάζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο έχει τίτλο 
¨Γλωσσικό κείµενο-κώδικες¨ και αφορά στο πρωτότυπο κείµενο σύµφωνα µε το ση-
µασιολογικό περιεχόµενο και στο δεύτερο µέρος της ανάλυσης που έχει τίτλο ¨Ανάλυση 
κωδίκων¨ αφορά σε σχόλια και παρατηρήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση. Ως 
σηµασιολογική µονάδα καταγραφής εµφανίζεται η αναφορά στο συγκεκριµένο κώδικα, η 
οποία είναι πρόταση ή παράγραφος.

Από την ανάλυση προέκυψαν τρεις κώδικες: κώδικας αξιών, ηθικός κώδικας, κοι-
νωνικός κώδικας. Με την ολοκλήρωση κάθε ανάλυσης προκύπτουν ορισµένα ποσοτικά, 
ποιοτικά και συγκριτικά δεδοµένα, ορισµένα από τα οποία δίνονται σε µορφή πίνακα που 
παρατίθεται παρακάτω. Η ποσοτική επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει το σύ-
νολο και τη συχνότητα των αναφορών κάθε κώδικα, ενώ η ποιοτική επεξεργασία των 
δεδοµένων αφορά στη δοµή και τη σύνδεση των κωδίκων µεταξύ τους, καθώς και το 
συσχετισµό ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων. 

Σημειωτική ανάλυση στο πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείου (2011)

Γλωσσικό κείμενο- κώδικες
1. «Οι βασικές ικανότητες που προωθεί το νέο πρόγραµµα σπουδών ορίζονται 

από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και είναι: [...] οι 
κοινωνικές ικανότητες [κοινωνικός κώδικας]και οι ικανότητες που σχετί-
ζονται µε την ιδιότητα του πολίτη [κώδικας αξιών].(µέρος 1ο (2011) σελ.9)

2. Οι κοινωνικές ικανότητες βοηθάνε τα άτοµα να συµµετέχουν στην κοινω-
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νική ζωή [κοινωνικός κώδικας] και να επιλύουν διάφορες συγκρούσεις µε 
εποικοδοµητικό τρόπο [κοινωνικός κώδικας]. (Στο ίδιο, σελ. 18)

3. Οι ικανότητες όπως αυτό της αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργα-
σίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα [κοινωνικός κώδικας] και της διαπραγ-
µάτευσης σε κλίµα εµπιστοσύνης, αποδοχής [κώδικας αξιών] και σεβασµού 
των άλλων [ηθικός κώδικας]

4. Οι ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη διευκολύνουν τα 
άτοµα να συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή [κοινωνικός κώδικας] 
και αφορά σε επιµέρους ικανότητες όπως επίδειξη αλληλεγγύης [κώδι-
κας αξιών], ενδιαφέρον για κοινωνικά προβλήµατα [κοινωνικός κώδικας], 
υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό µου και στους άλλους [κώδικας αξιών], 
έλεγχο της συµπεριφοράς [κοινωνικός κώδικας] και τήρηση κανόνων [ηθι-
κός κώδικας]. (Στο ίδιο, σελ. 18). 

5. Η ικανότητα του παιδιού να αναπτύσσει αλληλεπιδράσεις µε νόηµα [κοινω-
νικός κώδικας], µε τους άλλους, µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικο-πολιτι-
σµικά πλαίσια [κοινωνικός κώδικας], να αναγνωρίζει και να αντιδρά κατάλ-
ληλα στις ιδέες, τις δράσεις και τα συναισθήµατα των άλλων, να σέβεται τις 
ανάγκες τους [κώδικας αξιών], να ζητά και να παρέχει βοήθεια [κοινωνικός 
κώδικας].

6. Οι κοινωνικές ικανότητες, που θα βοηθήσουν τα παιδιά µελλοντικά να γί-
νουν ενεργοί πολίτες και να λειτουργούν ευέλικτα στα διαφορετικά κοινω-
νικά περιβάλλοντα [κοινωνικός κώδικας] που θα βρεθούν κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους.

7. Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων [κοινωνικός κώδικας] υποστη-
ρίζεται σε νηπιαγωγεία όπου υπάρχει κλίµα συνεργασίας και αλληλεγγύης 
µεταξύ όλων [κώδικας αξιών].

8. Η ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων τους, όπως να συνεργάζονται και 
να διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τις συγκρούσεις [κοινωνικός κώδι-
κας], να διαπραγµατεύονται τις απόψεις τους και να χτίζουν στέρεες σχέσεις 
[κώδικας αξιών] (στο ίδιο, σελ. 20).

9. Η διαµόρφωση ενός ενεργού πολίτη προϋποθέτει ένα άτοµο που λειτουρ-
γεί αυτόνοµα αλλά συγχρόνως έχει ανεπτυγµένο το αίσθηµα οµαδικότητας 
[κοινωνικός κώδικας]. Η διαµόρφωση µιας θετικής προσωπικής και κοινω-
νικής εικόνας του εαυτού και παράλληλα η αποδοχή της διαφορετικότητας 
[κώδικας αξιών] και η ικανότητα ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης [κοινωνι-
κός κώδικας]στα πλαίσια της οµάδας συµβάλουν στη διαµόρφωση µιας υγι-
ούς κοινωνίας που λειτουργεί µε άξονα το κοινό όφελος [ηθικός κώδικας] 
αλλά και τις ανάγκες του καθένα [κοινωνικός κώδικας]. (Μέρος 2, σελ. 64).

690 Changing Worlds & Signs of the Times



Ανάλυση κωδίκων

Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι σκοπός της προσχολικής αγωγής για 
τον πολίτη δοµείται σε τρεις κατηγορίες. Η σχέση των τριών κωδίκων αποκαλύπτει τον 
ρόλο της εκπαίδευσης που στόχο έχει να διαµορφώσει τον µαθητή σε µια ολοκληρωµένη 
προσωπικότητα και να δοµήσει τον ενεργό πολίτη.

Συμπεράσματα ανάλυσης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα ως προς την 
παρουσίαση των κωδίκων, τη σχέση των κωδίκων µεταξύ τους αλλά και την συγκριτική 
µελέτη. Η ανάλυση έδειξε ότι ο σκοπός του νηπιαγωγείου στην διαµόρφωση του πολίτη 
δοµείται σε τρεις κώδικες: α) κώδικας ηθικός, β) κώδικας αξιών, γ) κοινωνικός κώδικας.

1. Αριθμός αναφορών κάθε κώδικα

Κώδικες  Αριθµός Αναφορών
Αξιών  07
Ηθικός  03
Κοινωνικός  17

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει µια κυριαρχία του κοινωνικού κώδικα, ο 
οποίος συγκεντρώνει 17 αναφορές. Ακολουθεί ο κώδικας αξιών µε 6 αναφορές και ο 
ηθικός µε 3 αναφορές. Ο κοινωνικός κώδικας αφορά σε κοινωνικές ικανότητες, όπως 
να συµµετέχουν στην κοινωνική ζωή, να επιλύουν διάφορες συγκρούσεις µε εποικο-
δοµητικό τρόπο, να έχουν αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα, να συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή, να έχουν ενδιαφέρον για 
τα κοινωνικά προβλήµατα, να έχουν έλεγχο της συµπεριφοράς, να αναπτύσσουν αλλη-
λεπιδράσεις µε νόηµα µε τους άλλους και µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικο-πολιτισµικά 
πλαίσια, να ζητούν και να παρέχουν βοήθεια, να λειτουργούν ευέλικτα στα διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα, να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τις 
συγκρούσεις, να λειτουργούν αυτόνοµα αλλά συγχρόνως να έχουν ανεπτυγµένο το αί-
σθηµα οµαδικότητας, να καλλιεργείται η ικανότητα ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης. Επί-
σης, υπάρχουν αναφορές σχετικά µε τον δηµοκρατικό πολίτη, τη διαφορετικότητα, την 
επίλυση συγκρούσεων, την αλληλεγγύη και την αλληλεπίδραση. Ο κώδικας αξιών αφορά 
στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, τη δηµοκρατία, το δίκαιο, την ειρήνη, την ελευθερία, το 
σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες, την συλλογική προσπάθεια, την υπευθυνότητα, διάλογο, 
ανάπτυξη προσωπικότητας. Ο ηθικός αφορά στον έλεγχο της συµπεριφοράς και στην 
τήρηση κανόνων.
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Σημειωτική ανάλυση ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γλωσσικό κείμενο-κώδικες
«Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στο σχολικό τοµέα» (2008).

1. Τα αποτελέσµατα των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν ισχυρό 
άµεσο αντίκτυπο στη µεταγενέστερη κοινωνική τους συµµετοχή [κοινωνι-
κός κώδικας].

2. κάθε νέος να µπορεί να αναπτύξει πλήρως το δυναµικό του [ατοµικός κώδι-
κας], µέσω βελτιωµένης πρόσβασης και περισσότερων ευκαιριών, µε στόχο 
τη δραστήρια συµµετοχή [κοινωνικός κώδικας] στην αναδυόµενη οικονοµία 
της γνώσης [γνωστικός κώδικας] και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης [κοινωνικός κώδικας].

3. Tα σχολεία πρέπει να προάγουν την υγεία και την ευεξία των µαθητών και 
του προσωπικού [κώδικας πρόνοιας], καθώς και την ιδιότητα του ενεργού 
πολίτη (συµπεριλαµβανοµένης της ιδιότητας του πολίτη στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο) [κώδικας αξιών]. Η απόκτηση ενός φάσµατος ικανοτήτων [ατοµι-
κός κώδικας], συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατι-
κότητα και της εκµάθησης γλωσσών [γνωστικός κώδικας], µπορεί να ενι-
σχυθεί µέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την καινοτοµία και 
τη δηµιουργικότητα του προσωπικού και των µαθητών [κώδικας αξιών].

4. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων περιγράφονται οι γνώσεις 
[γνωστικός κώδικας], οι δεξιότητες και οι συµπεριφορές [ατοµικός κώδικας] 
που είναι απαραίτητες για µια επιτυχηµένη ζωή στην κοινωνία [κοινωνικός 
κώδικας]. Το εν λόγω πλαίσιο αποτελεί τη βάση για µια συνεκτική προσέγ-
γιση της ανάπτυξης των ικανοτήτων στο σχολείο και στην επαγγελµατική 
κατάρτιση [κοινωνικός κώδικας].

5. […] διαχειριζόµενοι τη µάθησή τους µε αυτοπειθαρχία [ηθικός κώδικας], 
εργαζόµενοι τόσο αυτόνοµα [κώδικας αξιών] όσο και σε συνεργασία [κοι-
νωνικός κώδικας].

6. Η εκπαίδευση στην πρώιµη παιδική ηλικία δεν πρέπει να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στην ακαδηµαϊκή επίδοση αλλά και στην κοινωνική και συναι-
σθηµατική φροντίδα, ενώ πρέπει να διαρθρώνεται από κοινού µε ευρύτερες 
κοινωνικές υπηρεσίες [κοινωνικός κώδικας].

Ανάλυση κωδίκων

Η σχέση των τριών κωδίκων είναι και πάλι αλληλεξαρτώµενη. Βασικές επιδιώξεις για την 
διαµόρφωση της έννοιας του πολίτη είναι η καλλιέργεια αυτοπειθαρχίας, συνεργασίας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την δηµιουργικότητα. 
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Παρατηρείται λοιπόν ότι ο άνθρωπος µέσω της εκπαίδευσης καλείται να αναπτυχθεί 
και η εκπαίδευση έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στον επαναπροσδιορισµό των αξιών. Ο κα-
θένας κατανοώντας τον εαυτό του και συµµετέχοντας στη συλλογική κοινωνική ζωή δι-
αµορφώνει την ταυτότητα του πολίτη µε στοιχεία ατοµικού και συλλογικού χαρακτήρα. 
Η µετάδοση αξιών µέσω της εκπαίδευσης περιλαµβάνει την υπευθυνότητα, την πρωτο-
βουλία, την συνεργασία. 

Συμπεράσματα ανάλυσης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα ως προς την 
παρουσίαση των κωδίκων, τη σχέση των κωδίκων µεταξύ τους αλλά και την συγκριτική 
µελέτη. Η ανάλυση του κειµένου της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
διαµόρφωση του πολίτη παρουσιάζεται δοµηµένη σε έξι κώδικες: α) κώδικας ηθικός, β) 
κώδικας αξιών, γ) κοινωνικός κώδικας δ) ατοµικός κώδικας, ε) γνωστικός κώδικας, στ) 
κώδικας πρόνοιας.

2. Αριθμός αναφορών κάθε κώδικα

Κώδικες  Αριθµός Αναφορών 
Αξιών  03
Ηθικός  01
Κοινωνικός  06
Ατοµικός   03
Γνωστικός   03
Πρόνοιας  01

Ο κοινωνικός κώδικας αναφέρεται στην κοινωνική συµµετοχή των παιδιών, στη δρα-
στήρια συµµετοχή των παιδιών, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στις δεξιότητες και στις συ-
µπεριφορές που είναι απαραίτητες για µια επιτυχηµένη ζωή στην κοινωνία, συνεκτική 
προσέγγιση της ανάπτυξης των ικανοτήτων στο σχολείο και στην επαγγελµατική κατάρ-
τιση, συνεργασία, ευρύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Ο κώδικας αξιών αφορά σε αξίες 
προσαρµοστικότητας και αυτοπειθαρχίας. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει ευέλικτη µε 
υψηλές αξίες που θα µπορεί ο καθένας να ελέγχει την ανάπτυξή του, τη δικαιοσύνη, την 
ευηµερία, την ηθική, την πρωτοβουλία, την συνεργασία, την συλλογικότητα, την συνει-
σφορά. Ο ατοµικός κώδικας αφορά στην πλήρη ανάπτυξη του δυναµικού που φέρει κάθε 
παιδί, στην απόκτηση ενός φάσµατος ικανοτήτων, καθώς και στην καλλιέργεια των δεξι-
οτήτων και οι συµπεριφορών, ο γνωστικός κώδικας αφορά στην αναδυόµενη οικονοµία 
της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα και της 
εκµάθησης γλωσσών, καθώς και οι γνώσεις των βασικών ικανοτήτων όπως ορίζονται 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο κώδικας πρόνοιας αφορά στην υγεία και στην ευεξία των 
µαθητών και του προσωπικού που πρέπει να προάγουν τα σχολεία.
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Γενικά συμπεράσματα

Τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται αφορούν σε συγκριτικά δεδοµένα, τα οποία προ-
κύπτουν από τα δεδοµένα των αναλύσεων των δύο κειµένων και από το βαθµό επίτευ-
ξης του στόχου και της επαλήθευσης της υπόθεσης.

Ο στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του σκοπού του νηπιαγωγείου 
για την διαµόρφωση της έννοιας του πολίτη σε σχέση µε την ανακοίνωση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής. Σε συνάρτηση µε τον παραπάνω στόχο τέθηκε η υπόθεση ότι τα δύο 
κείµενα ορίζουν µια σχέση µεταξύ τους όχι µόνο νοηµατική αλλά και ιδεολογική, η οποία 
εκφράζεται γλωσσικά µε συνειδητές ή µη επιλογές. Παρότι πρόκειται για δύο διαφορετι-
κά κείµενα µεταξύ τους ωστόσο υπερκαλύπτονται σηµασιολογικά.

Οι σκοποί στα δύο κείµενα προσεγγίστηκαν ως αρθρωµένα σηµασιολογικά σύνολα 
που φέρουν ένα ιδεολογικό φορτίο το οποίο προκύπτει από το εκάστοτε πλαίσιο αναφο-
ράς τους. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα δοµικά στοιχεία του κειµένου, τους κώδικες. 
Από την ανάλυση προέκυψαν τρεις κώδικες, καλύπτοντας το σηµασιολογικό περιεχόµε-
νο των κειµένων: κώδικας αξιών, ηθικός κώδικας, κοινωνικός κώδικας, ατοµικός κώδι-
κας, γνωστικός κώδικας και ο κώδικας πρόνοιας.

Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει από τον πίνακα είναι ότι τα κείµενα έχουν έναν 
κοινό πυρήνα 3 κωδίκων µε διαφορετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο. Υπάρχουν και άλ-
λοι που δεν συνδέονται, άρα η σχέση που προκύπτει είναι Α () Β.

Το δεύτερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µπορούµε να θεωρήσουµε ως ταυ-
τόσηµο τον όρο πολίτης και µπορεί να διερευνηθεί µια α) σχέση ισοδυναµίας ως προς το 
Α καθώς περιγράφεται το ίδιο πράγµα αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο (τοπικό, διεθνές) άρα 
Α<=>Β και β) µια σχέση υπαγωγής του Α στο Β Α<Β.

Συγκριτικός Πίνακας κωδίκων
1. Κοινοί κώδικες

Κώδικας αξιών
Ηθικός κώδικας
Κοινωνικός κώδικας

2. Κώδικες που αφορούν μόνο στο Α
Κώδικας αξιών
Ηθικός κώδικας
Κοινωνικός κώδικας

3. Κώδικες που αφορούν μόνο στο Β
Κώδικας αξιών
Ηθικός κώδικας
Κοινωνικός κώδικας
Ατοµικός κώδικας
Γνωστικός κώδικας
Κώδικας πρόνοιας
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Ο κοινωνικός κώδικας κατέχει την πλειοψηφία των αναφορών στα κείµενα. Συσχετί-
ζεται µε: α) πνευµατικές αξίες (πρόοδο, εξέλιξη και ανάπτυξη προσωπικότητας), β) αξίες 
δικαίου, γ) αξίες ηθικής (σεβασµός στις ανθρώπινες αξίες, ισότητα, ηθική), δ) κοινωνικές 
αξίες (δηµιουργικότητα, πρόοδο του κοινωνικού συνόλου, ελευθερία), ε) προσωπικές 
αξίες (συνεργασία, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ζ) ανθρωπιστικές αξίες (αγάπη για τον 
συνάνθρωπο, την φύση), η) πολιτικές αξίες (δηµοκρατία).

Στο κείµενο Α ο κοινωνικός κώδικας συσχετίζεται µε αξίες που αφορούν σε κοινωνικές 
ικανότητες όπως: να συµµετέχουν στην κοινωνική ζωή, να επιλύουν διάφορες συγκρού-
σεις µε εποικοδοµητικό τρόπο, να έχουν αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα, να συµµετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή, να έχουν ενδια-
φέρον για τα κοινωνικά προβλήµατα, να έχουν έλεγχο της συµπεριφοράς, να αναπτύσσουν 
αλληλεπιδράσεις µε νόηµα µε τους άλλους µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικο-πολιτισµικά 
πλαίσια, να ζητούν και να παρέχούν βοήθεια, να λειτουργούν ευέλικτα στα διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα, να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά τις 
συγκρούσεις, να λειτουργούν αυτόνοµα αλλά συγχρόνως να έχουν ανεπτυγµένο το αίσθη-
µα οµαδικότητας και να έχουν την ικανότητα ικανοποιητικής αλληλεπίδρασης.

Στο κείµενο Β ο κώδικας αναφέρεται στην κοινωνική συµµετοχή των παιδιών, στη 
δραστήρια συµµετοχή των παιδιών, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων και συµπεριφορών που είναι απαραίτητες για µιαν επιτυχηµένη ζωή στην κοι-
νωνία, στη συνεκτική προσέγγιση της ανάπτυξης των ικανοτήτων στο σχολείο και στην 
επαγγελµατική κατάρτιση και στη συνεργασία ευρύτερων κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα δύο κείµενα διαφέρουν στο πλαίσιο καθώς το ευρωπαϊκό κείµενο αναφέρεται σε 
γενικότερο πλαίσιο και όχι εξειδικευµένα στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, συγκλίνουν στην 
καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων για καλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη και ευελι-
ξία σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα.

Τα κείµενα έχουν έναν κοινό πυρήνα τριών κωδίκων. Ο κώδικας αξιών συσχετίζεται 
µε αξίες δικαίου, κοινωνικές αξίες, ανθρωπιστικές αξίες, ηθικές αξίες, προσωπικές αξίες 
και πολιτικές αξίες. Ο κοινωνικός κώδικας συσχετίζεται µε τον πολίτη, την κοινωνική 
συµµετοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο σηµειωτικός µηχανισµός που διαπιστώνεται 
αφορά στο συσχετισµό εκπαίδευση=καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων=διαµόρφωση 
πολίτη=ανάπτυξη ανθρώπου.

Συζήτηση-Προτάσεις

Είναι σαφές ότι µια νέα πρόταση στα εκπαιδευτικά προγράµµατα προϋποθέτει µια σειρά 
αναλύσεων πριν την εφαρµογή. Η Σηµειωτική προτείνεται ως εργαλείο ανάλυσης αλλά 
και ως διεπιστηµονικό πεδίο έρευνας. Παρότι τα αποτελέσµατά της δεν µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν και να αξιοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης πρακτικά, δηλαδή στην 
διδακτική πράξη, εντούτοις, αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση για την αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων της σε πιο αδροµερές επίπεδο. Η βελτίωση θα γίνει στους στόχους της 
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εκπαίδευσης και την ανακατεύθυνση αυτών ώστε να διαµορφώσουµε έναν πολίτη του 
µέλλοντος µε αξίες (McLaughlin, 2005; Russel, 2007).

Ωστόσο, µια διεπιστηµονική συσχέτιση της σηµειωτικής µε άλλα επιστηµονικά πεδία 
όπως της κοινωνιολογίας και της νοµικής µπορεί να εµφυσήσει την αλλαγή και την τάση 
προς µια κατεύθυνση καλλιέργειας του µορφωµένου, ενεργού, υπεύθυνου και δηµοκρα-
τικού πολίτη µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Χριστοδούλου, 2012; Delors, 2002). 

Η διεθνής αναγνώριση και οι επιστηµονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη 
της προσέγγισης της εκπαίδευσης των αξιών στα σχολεία θα πρέπει να συνάδει µε την 
αειφορία και τη σχέση της µε τις αξίες και την αγωγή του πολίτη (Fien, 2001; Fien & 
Tilbury; 2002, Henderson & Tilbur, 2004; Rauch, 2002). Αυτός ο προσανατολισµός στις 
αξίες της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για τη βιωσιµότητα µπορούν να επιφέρουν 
µια αλλαγή στις στάσεις και τις συµπεριφορές µαθητών (Fien, 2001; Henderson & Tilbury, 
2004; Lovat, Toomey, Dally & Clement, 2009). Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα ενδυναµώνονται 
να συµµετέχουν υπεύθυνα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Οι προσωπικές και κοινωνικές 
αβεβαιότητες σε συνδυασµό µε τις µορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης που µεταβάλ-
λονται µε γρήγορους ρυθµούς, εντείνουν τις διαπολιτισµικές και διαπαγκόσµιες επανευ-
θυγραµµίσεις (At the Heart of What We Do, 2008) προς µια κατεύθυνση καλλιέργειας 
κοινωνικών δεξιοτήτων µε στόχο τον ενεργό πολίτη.
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Abstract
The study investigated the graphic signs that children use to convey jealousy in their 
drawings. One hundred and sixty children aged 4-, 6-, 8- and 10-years were asked to 
draw two figures: a person feeling jealousy and a person feeling no emotion (control 
drawing). The results showed that from the age of six years onwards children begun 
to systematically use contextual cues to convey jealousy in their drawings. No pro-
totypic facial and very few postural cues were used by children in all age groups to 
depict the intended emotion. These findings are discussed in the light of past studies 
investigating the expressiveness of children’s drawings and in relation to research 
investigating the nonverbal signifiers of jealousy. 
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Introduction

Children’s drawings are recognized as a semiotic, or symbolic, system conveying mean-
ing and information about children’s mental and emotional states (Atkinson, 2002; Ri-
ley, 2004). The present study investigates the semiotic (sign-making) strategies that 
children use to express emotion in their drawings. The study focuses on one emotion, 
jealousy, with the aim to identify the specific graphic cues or semiotic strategies that 
children employ to convey it in their drawings. 

Research investigating children’s ability to draw expressively (Bonoti & Misailidi, 
2006; Brechet, Baldy, & Picard, 2007; Brechet, Picard, & Baldy, 2007; Jolley, 2010; Jol-
ley, Fenn, & Jones, 2004; Picard, Brechet, & Baldy, 2007; Picard & Gauthier, 2012; Win-
ston, Kenyon, Stewardson, & Lepine, 1995) has documented that emotion is conveyed 
in a child’s drawing through facial (e.g., a downturned mouth to convey sadness), pos-
tural (e.g., raised arms to convey happiness) and/or contextual signs (e.g., a snake in the 
background of the drawing to convey fear) (Misailidi & Bonoti, 2014; Picard et al., 2007). 
As children grow older, their ability to select and synthesize these expressive strategies 
matures and, hence, drawings become more successful at conveying the intended emo-
tion to the viewers (for a review see Jolley, 2010). 

Children’s ability to use ‘emotion-conveying’ graphic signs in their drawings is very 
much dependent on the emotion to be depicted. For example, research has shown that 
children are able to depict happiness and sadness in a drawing significantly earlier than 
they are able to convey fear, anger or surprise (Golomb, 1992; Missaghi-Lakshman & 
Whissel, 1991; Zagorska, 1996). For example, Zagorska (1996) showed that children aged 
4 to 5 years were most successful at depicting happiness, next sadness, next fear and 
least successful at depicting anger. Other studies reported that while the depiction of hap-
piness and sadness is well attained by the age of 6 years, children begin to correctly signify 
fear and disgust from the age of 8 and 9 years respectively (Brechet et al., 2009).

Interestingly, previous research investigating children’s ability to convey emotion in 
their drawings has focused on emotions that are principally expressed/ communicated 
through the face1. This means that in all earlier studies the expressiveness requirements 
have been relatively simple and straightforward –even for younger children–, since the 
depiction of these emotions could be succeeded simply through the introduction of spe-
cific alterations in the face of the human figure. For example, the inclusion of a single 
(upward- or downward-) sloping line in the face of a human figure is all that is required 
to successfully convey happiness or sadness in a drawing (Cox, 2005; Golomb, 1992; 
Jolley, 2010; Sayil, 2001). To date, no study, has investigated how children convey in 
their drawings emotions that are not nonverbally expressed through the human face. 
One such emotion is jealousy. 

Jealousy is an aversive emotional state that occurs in response to a perceived threat 
to the self and/or to a valued relationship (Izard, 1991). Jealousy belongs to the family of 
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the so-called social emotions (e.g., guilt, contempt, shame and pride). These are emotions 
that depend on self awareness and the ability to appraise one’s behavior in terms of some 
social (and/or individual) standards. Emotion theorists (e.g., Arnold, 1960; Ekman, 1992; 
Izard, 1991; Plutchik, 1980) agree that jealousy does not have a distinctive and universally 
recognized facial expression. In other words, there are no facial indices through which one 
can directly infer this emotion. How, then, is jealousy nonverbally expressed? 

Some researchers maintain that jealousy acquires its meaning only if one considers 
the context (or situation) in which it occurs (Bauminger, 2004). This means that the con-
veyance of jealousy in children’s drawings may be expected to involve the inclusion of 
graphic signs in the context of a drawing. Previous studies showed that children’s desire 
to make their emotional drawing recognizable, leads them to employ contextual signs 
when they attempt to depict an emotional figure, whose facial modification is not easily 
achieved (Brechet et al., 2009). More specifically, it has been found that children prefer 
the use of contextual sighs to depict anger, fear, surprise or disgust, than to portray 
happiness and sadness. 

Additionally, there is a consensus that children begin to introduce contextual signs 
in their drawings by the age of 8 years (Brechet et al., 2007, 2009. Golomb, 1992). This 
later appearance of contextual graphic signs – as opposed to facial ones - has been at-
tributed to younger children’s incapability to conceive the metaphor that such cues bear 
(Cox, 2005). As regards the types of contextual signs used, previous studies showed 
that children use a large variety of them in order to communicate to the viewer the 
emotional meaning of their drawings (Brechet et al., 2007, 2009; Ives, 1984; Jolley et al., 
2004; Misailidi & Bonoti, 2014; Picard et al., 2007). Specifically, children often include in 
the context of their human figure drawing: (a) objects (i.e., a leafless tree for sadness), 
(b) weather indices (i.e., thunders or storm for fear), (c) other persons (i.e., a friend for 
happiness), (d) linguistic symbols (i.e., exclamation mark for surprise), and (e) words 
(i.e., thought bubbles or dialogues). 

The present study
The aim of the present study was to explore children’s ability to express jealousy in their 
drawings. Specifically, the study examines the graphic signs –or semiotic strategies– 
that children aged 4-, 6-, 8- and 10-years use to convey jealousy in their drawings of 
a human. This study is part of an extended research project investigating the graph-
ic strategies that children use to convey social emotions in their drawings (see also 
Bonoti & Misailidi, 2015). Based on the findings of previous research investigating the 
expressiveness of children’s drawings (Brechet et al., 2007; Jolley et al., 2004; Misailidi 
& Bonoti, 2014), it was anticipated that older children would be more adept at convey-
ing jealousy in their drawings. However, the lack of previous research investigating the 
graphic cues that children employ to depict jealousy (or indeed other social emotions) in 
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their drawings precluded specific hypotheses to be drawn about the age at which chil-
dren would begin to convey jealousy in their human figure drawings and/or the graphic 
signs that they would more frequently use to this effect. 

Method

Participants 
One hundred and sixty children (75 boys, 85 girls) (M = 92.34 months, SD = 24.11 months) 
took part in the study. The sample was divided into four age-groups: 4-year-olds (n = 
40 , M = 5 years; 1 month, SD = 6.6 months; 18 boys and 22 girls), 6-year-olds (n = 40, 
M = 6 years; 9 months, SD = 7.3 months; 20 boys and 20 girls), 8-year-olds (n = 40, M = 
8 years; 5 months, SD = 3.9 months, 18 boys and 22 girls) and 10-year-olds (n = 40, M = 
10 years; 3 months, SD = 3.78 months, 19 boys and 21 girls). Children were drawn from 
three schools (nursery and elementary) serving low to middle socioeconomic status 
neighborhoods in a modest size city in Greece. 

Task and Procedure
Children were tested individually in a quiet place at their school. Prior to the main (draw-
ing) task, each child was asked to explain the meaning of the term jealousy (“Can you 
tell me what the word ‘jealousy’ means?”) and to give an example of a time they felt 
jealous (“Tell me about a time that you felt jealousy”). This was done to ensure that all 
children, regardless of age, had a mature understanding of the jealousy concept.2 Those 
children who gave successful definitions and examples of jealousy were given two piec-
es of white paper (25 × 25 cm each), a pencil, an eraser and were asked to make two 
drawings: (i) one depicting a child feeling jealousy, and (ii) and a second showing a child 
feeling no emotion (control drawing). The instructions were: “Here you have a sheet of 
paper and pencils. Draw a person feeling jealousy [or a person feeling no emotion.]” The 
neutral (control) drawing was always drawn first. There was not time restriction for the 
drawings to be completed.

Coding of drawings: Two independent raters scored the drawings against their con-
trols (neutral drawings) using the following criteria: (i) any changes/alterations in the 
face of the human figure; (ii) any changes/alterations in the body/posture of the hu-
man figure; and (iii) elements in the context of the human figure. Inter-rater agreement 
ranged between 84.20 and 96.70%.
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Results

Figure 1 shows the mean scores for graphic cues used (face, body/posture, context and 
total) by age group. 

These data were subjected to a 4 (age group: 4-years, 6-years, 8-years, 10-years) 
× 3 (graphic cue type: face, body/posture, context) Analyses of Variance (ANOVAs) with 
repeated measures on the last factor. There was a significant main effect of graphic cue 
type, F(2, 312) = 134.59, p < .001, η2 = .463, indicating that children used face, body/
posture and context cues with different frequency, and a significant main effect of age 
group, F(3, 156) = 8.38, p < .001, η2 = .139, suggesting that the four age-groups differed 
in the amount of graphic cues they employed to depict jealousy in their drawings. The 
interaction between graphic cue type and age group was also found significant, F(3, 156) 
= 9.29, p < .001, η2 = .152.

The significant age-group × graphic cue type interaction was investigated further 
with three one-way ANOVAs, one for each ‘graphic cue type’ (face, body/posture, con-
text). The results showed that the effect of age was significant for context, F(3, 159) 
= 9.29, p < .001, but not for face, F(3, 159) = .514, p = n.s. or body-posture, F(3, 159) 
= 0, p = n.s. Post hoc analysis of the significant main effect of context revealed that 
the 4-year-old group used context-cues significantly less often than the 6-year-olds 
(Tukey’s HSD = -.375, p < .005), the 8-year-olds, (Tukey’s HSD = -.375, p < .005) or the 
10-year-olds ((Tukey’s HSD = -.525, p < .001). In contrast, the three older age-groups 
(6-year-, 8-year- and 10-year-olds) did not differ significantly from one another in the 
frequency with which they used context to denote jealousy (all p’s = n.s.). These results 
indicate that children begin to systematically use context-cues in order to convey jeal-
ousy in their drawings by the age of 6 years. 

A more thorough investigation of the contextual cues children used in order to sig-
nify jealousy in their drawings revealed that these could be classified in four types: (a) 
persons forming a relationship, (b) objects of jealousy (i.e., toys, clothes, candies, cel-
lular phones, gadgets etc.), (c) words expressing jealousy (i.e., “I want it now!”), and (d) 
person possessing the object of jealousy. Representative drawings including each type 
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classified by age group (4-, 6-, 8-, 
10-year-olds).



of contextual cues are presented in Figure 2. The analysis showed that regardless age 
children more often depicted a person possessing an object (n = 52), persons forming a 
relationship (n = 17), objects of jealousy (n = 11) and finally words expressing the feeling 
of jealousy (n = 7).

Discussion

This study aimed to investigate children’s developing ability to convey jealousy in their 
drawings. We examined the semiotic signs (facial, bodily/posture, context) that children 
use to depict jealousy, and the effect of age in the use of these expressive indices. 

The results showed that children begin to systematically convey jealousy in their draw-
ings by the age of 6 years, predominantly via the use of context-cues. This result signifies 
that children are able to introduce contextual signs in their drawings at an earlier age than 
the one previously reported (Brechet et al., 2007, 2009; Golomb, 1992), in order to ascer-
tain that the viewer will understand the emotional meaning of their drawing (Brechet et al., 
2009). More specifically, these cues seem to aid children to pictorially convey to an audience 
their fear for the loss of a valued relationship and/or their crave for an object of desire.

The finding that the majority of children employ contextual signs to represent jeal-
ousy, verifies that the graphic strategies children employ vary as a function of the emo-
tion to be depicted (Picard et al., 2007). This predominance of contextual signs also 
reveals children’s difficulty to identify the facial/postural cues associated with jealousy 
and their tendency to understand this specific emotion through the context, in which it 
is experienced (Bauminger, 2004; Masciuch & Kienapple, 1993). The investigation of the 
types of contextual signs used in children’s depictions of jealousy showed that children 
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focused on the representation of “the situations that provoke jealousy….. and the behav-
ior and action components that indicate jealousy in these situations” (Bauminger, 2004, 
p. 158). Therefore, they did not produce a human figure alone, but they drew scenes 
depicting one’s exclusion from an appreciated relationship or their desire for a well-liked 
object (e.g. popular toy, modern gadgets, delicious candies etc.). 

Children in all four age groups did not use any jealousy-specific face-cues to depict jeal-
ousy in their drawings. Similarly, very few children in all four groups utilized body/posture 
graphic signs to convey this emotion. This finding indicates that jealousy is not expressed 
through any prototypic facial and/or bodily/posture combination of nonverbal graphic cues 
in children’s drawings. These results corroborate the view (Ekman, 1992) that jealousy 
does not have clearly identifiable nonverbal (facial or bodily/postural) expressions.

In conclusion, the present study revealed that children’s ability to produce emotional 
drawings is not restricted in the depiction of basic emotions. Our data provide evidence that 
children can “invent visual semiotic codes” to represent efficiently their “perceptual experi-
ence” of jealousy (Riley, 2004, p. 295). Future research should further investigate whether 
children use similar or different semiotic strategies to denote different social emotions. 

Endnotes
1.  Happiness, sadness, fear and anger are discrete emotions which all have distinctive facial displays 

(Ekman, 2006).
2.  A total of 8 children (6 4-year-olds and 2 6-year-olds) did not give definitions and/or an example of 

a time they felt jealous and were excluded from further testing.
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Abstract
This paper seeks to examine children’s drawings parallel to artistic and scientific draw-
ings—both process and final result—as systems of signs. The main hypothesis is that 
young children’s drawings operate in high abstract levels, forming a complex and so-
phisticated visual semiotic practice. By combining simple marks and schemata, chil-
dren encode both conceptual and expressive concerns, become visually literate, solve 
iconic problems, discover new information and acquire knowledge in similar ways as 
artists and scientists do. This is the starting-point of a research-in-progress that will 
try to examine certain hypotheses and communicate some preliminary findings.
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Children’s drawing

Drawings are crucial for children’s development for many reasons. They facilitate lan-
guage and literacy competency (Zimmerman et al,, 2009, Freudenheim,, 2005) and 
can even be seen as entry to written language (Dyson,, 1992; Oken-Wright,, 1998) or 
a speaking and writing tool (Anning,, 2003; Hall,, 2009). They enable full expression 
(Fello et al.,, 2007) and promote visual literacy (Anning,, 2003; Chang, 2009). Drawings 
promote affective learning and can produce an invigorating and enjoyable learning at-
mosphere (Chang, 2007, 2012). They encourage small group interaction and could be 
used by teachers and/or parents as an effective method of assessing some aspects of 
learning (Bowker, 2007) or even children’s concept building.

There are many results in bibliography that show the benefit of drawing instructions 
(Leopold & Leutner, 2012; Schwamborn & al, 2010; Alesandrini, 1981; Dean and Kulhavy, 
1981). Visualization strategies “help students represent features and relations structurally 
analogous to those of the reference objects” (Leopold & Leutner, 2012, p.2). Model-fo-
cused strategies are valuable in art, science and children drawing. The drawing strategy 
appears to be a useful strategy in fostering mental model building with respect to the 
representation of spatial relations (Leopold & Leutner, 2012, p.9). The process of drawing 
makes topological relations among components explicit and therefore helps the learn-
er to identify relations among the components of a displayed object (Larkin and Simon, 
1987). Readers who use strategies for visualizing a science text comprehend the text 
better (Leopold & Leutner, 2012). Drawing should allow inferences based on perceptual 
cues, such as spatial relations and connections, which are difficult to infer from verbal 
representations alone (Larkin and Simon, 1987). More than anything, however, children’s 
drawings are instances of visual communication and could therefore be seen as semiotic 
systems. Meaning-making through drawing is a means for capturing many future-orient-
ed values (Wright, 2010, p. 11) such as critical thinking rather than knowledge acquisition, 
problem-solving skills rather than familiarity with past problems, openness to change 
rather than commitment to a set of ideas and institutions (Egan,1999, p.78).

Drawing in art 
Arnheim (1969) has said that art is the most crucial means for the empowerment of per-
ception, without which any constructive thinking in any sector is impossible. The artist 
reorganizes the summation of the visual material available to him, both through visual 
observation, memory, imagination and intuition, in a way that it fits into an orderliness 
discovered by him/her. Through art the human being comes in sensory contact with 
general/essential truths, which are not directly visible, but compose the essence of his 
world. Art can create the perceptual background for the development of knowledge and 
communicate it to its viewers. Art can be seen as a visual language, as it creates and 
communicates meaningful images. 
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Drawing in science

a. Mathematics and Physics 
For Giaquinto (2007) drawings are valuable resources for discovery, justification, proof, 
or any other way of adding epistemic value to our mathematical capital. Plato famously 
presented a visual way of discovering a simple fact of geometry. Einstein’s and Poin-
care’s views that scientists should use visual intuitions are well known (Nelsen, 1993). 
Students spontaneously create images when they read a science text (Leopold et al, 
2007). According to Leutner et al, “visualizing strategies induce cognitive processes that 
lead to deeper understanding” and “could trigger meta-cognitive processes that lead 
to better learning” (Leutner, 2009, p.285). In mathematics, a topological statement or 
drawing determines a spatial relationship, like something that is included in something 
else. Mathematicians should be able to visualize (Nelsen, 1993). The arrows that phys-
icists use to depict essential properties of forces, like power, direction etc., is another 
example of symbolic communication. As symbols, images maintain the advantage that 
they can visualize the structural body of ideas. Visual imagination is vital in the sciences, 
or what William James called “pre-perception”, meaning that stored visual ideas help 
one recognize non-specific perceptual provisions. 
b. Architecture
Architecture relies on drawings, as conception of a construction cannot easily be de-
scribed by text. For the architect Brian Edwards (2008), freehand drawing not only im-
proves understanding of the intricacies of modern architecture but also helps to create 
a more humane environment, through the development of visual and artistic sensibili-
ties. Drawing offers extra critique of the location, the thinking behind the proposal, sub-
conscious analysis and understanding of a building, visual sensitivity and awareness of 
space and place. The sketchbook helps to develop visual judgment. 

There is extended and significant literature that has proved that architecture (Eco, 
1973; Tasheva, 2012), mathematics (Nelsen, 1993; Giaquinto, 2007) and all scientific 
texts (Lemke, 1998) can be seen as semiotic systems or multimodal semiotic systems, 
expressed mainly in graphic speech. The scientists that use drawing are seen as carriers 
of knowledge that can be encoded through a specific system of conventions—sacred 
and inaccessible to outsiders, as all professional knowledge. 

Comparing adult and children drawing

In order to test the hypothesis that children’s drawings work in the same direction with 
artistic and scientific drawings, we followed one artist (the sculptor Michalis Papadakis), 
one scientist (the architect Anaxagoras Kamprianis) and one child (a 6 year-old boy named 
Christos) during the process of drawing and tried to discuss with each one of them the 
outcome afterwards. The drawings of the boy that were gathered for this research cover 
a 3-year period (3 to 6 years old), because there are different phases in the development 
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of sign processes in children, as the sign system dissolute during the process of aging 
(Sebeok, 1977). Based on Piaget’s theory on mental development in children, Krampen 
(1991) speaks about “developmental semiotics”. A child begins to produce meaning by 
indexical signs based on present objects (perception and perceptual activity), goes on to 
producing meaning by symbols (imagination) and finally, through high degree of abstrac-
tion, the child comes to produce meaning using signs. For Peirce (1965, p.143) the rele-
vant phases are named iconic, indexical and symbolic, while Bruner (1966) talks about 
the enactive, the iconic and the symbolic phase. Luquet (1927) has proposed five stages in 
children’s development: scribbling, fortuitous realism, failed realism, intellectual realism 
and visual realism. Children’s drawings are considered a type of symbol appearing in the 
transition between symbolic play and imagination (Krampen, 1991, p.22). 

 As infants, children start drawing simple schemes—the lowest level of semiotic 
structure or mere foregrounding of a sign (Krampen, 1991). As they grow older, they 
draw more complex functional schemes—second level of semiotic structure or syn-
tactic information (Krampen, 1991). The third level of semiotics entails context (e.g. a 
number on a car denotes a racing car as shown in figure 6 or a flag on the road denotes 
a racing route as shown in figure 7a). 

a. The process of drawing (signification)
While drawing, the subject transforms the incentives from a three-dimensional and 
multicolored world into an image structured from simple, solid, monochromatic lines, 
on a surface—that is into the two dimensions. Right from the beginning, the function 
of drawing sets the reduction-abstraction as its absolute prerequisite. From multiple to 
one, from three to two dimensions. A drawn image is necessarily orientated towards the 
stable elements, towards the qualities that constitute the object’s substance (e.g. the 
car, figure 1). In this way, the image gains its meaning as a representation of the drawn 
object’s substance and essence and becomes a sign. 

By drawing a car again and again in different circumstances, the child improves the 
image further (abstraction) and learns to use it as a symbol of drawn object’s substance, 
in order to evaluate situations, relations and future tactics. At the same time, he/she 
learns to handle the spots, the lines and the shapes as elements of “language”, with 
which his/her abstract thought captures and returns the image of the substantialities of 
the natural objects and situations, that interest him/her. The freedom offered to the child 
from the non-direct utility value of the image-representation and his/her trust for the 
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Figure 1, 2, 3. A car drawn 
by Christos at the age of 3, A 
convertible car drawn by Christos 
at the age of 4 , color drawing by 
Christos, 4, 5. 



truth of the shapes, gives him/her the impulse to picture cognitive tactics and imaginary 
relations between objects. The child learns to see in the image-representation of the car 
the notion of the whole kind and uses the image-representation in its cognitive form as 
the essence-standard of the unit, with which he/she determines (measures) the natural 
crowd. For Krampen (1991), children’s drawings are iconic coding of the environment or 
perceptual explorations of it. 

For the sculptor, drawing is the first step towards the creation of an artwork. While 
drawing, the sculptor has already in mind the general schema of the abstract idea and 
searches for introvert systems, which, in their mutual relation create the artwork’s first 
image. During the drawing process the abstract notion (general schema) is tested at its 
interaction with partial schemata, which are deducted from the images that a known 
object-model gives out. During this phase, the general schema is verified and enriched, 
it acquires specific hypostasis. That hypostasis verifies the way through which the uni-
versal exists in the personal, the invisible is expressed by means of the visible (Fromen-
tin, 1875) or, to put it in semiotic terms, a specific signifier is found in order to imply the 
general signified. As in Christos’ car, Papadakis’ drawing of a human figure lying down 
could by used as a reference standard. 

The architect of our study made many drawings, in every kind of paper and every 
kind of way: from freehand drawing on napkins and paper to drawing using modeling 
software on the PC. It was clear that he needed to draw in order to visualize and bet-
ter understand architectural structures and wider spatial relations. Agreeing with Ro 
Spankie (2009), he used drawing as:

A. a mode of thinking—he would later get feedback from marks and lines 
appearing on napkins and papers, 

B. a set of instructions—while drawing, he described a proposition and
C. a critical tool—that gave him the opportunity to test ideas, solve problems 

and speculate on alternatives. 
The child as well as the adults of the study did not draw realistic images of the ob-

jects in sight or mind, but rather their structural elements. The selection of the signifi-
cant and the suppression of the non-essential often gives to a few lines drawn quickly… 
more vitality and truth that are to be found in a highly-wrought and painstaking drawing 
(Speed, 1972, p.22). According to Luquet (1913; 1927), children’s drawings do not direct-
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ly transmit the properties of objects, as children put on paper the properties of “internal 
models” of external objects. 

How are data processed in the drawings?
When we draw, we start from the visual incentive (regardless whether it is actually 

present or recollected in memory). We start from the incentives brought about by the 
subjective world or the subject on the eye. The incentives, with the intervention of imag-
ination—which is our ability to combine the experience of our other senses, are trans-
formed into an image of the object in cognition. Piaget talks about the development 
of imagination by way of imitation, the data being processed in the mind as pictures. 
Whether we accept the idea of the mental image or the Soviet “motor copy”, or even Py-
lyshyn’s (1973, p.19) idea that picture-like entities are not stored in memory but can be 
constructed during processing, used for making new interpretations and then discard-
ed, we cannot overlook the fact that signal coding is dependant on vision, experience 
and memory. If drawings issue from a mental image, that image is shaped by perceptual 
contact with an object and “continues to operate by internal imitation or perceptual mo-
tor activity when the object is out of sight” (Krampen, 1991, p.22). 

b. The iconic sign (communication)
The final drawing is a complex sign, an iconic signifier for a perceiver who will interpret 
it referring to the environment. A young child can easily persuade you that a blue line on 
a piece of paper is the sea and it is curved because it is wavy. The awareness that the 
image is in principle different from the natural object is an invaluable quality of abstract 
thought: it offers the possibility of an object’s visual reduction to an amalgam of charac-
teristics. The blue line might in a child’s drawing apply for summer—the line in this case 
is not just a characteristic summer experience, namely the sea, but the summer itself. 

 The meaning carrier blue line (signifier) is interpreted as the summer (signified). 
This interpretation is influenced by memory, experience, cultural and social contents. 
Undoubtedly, present experiences, stored and mixed with past images, create a predis-
position for the perception of future images. The influence of memory in perception is 
 
 
 
 
 
intense. The image of a car cannot, therefore, be seen as the car’s copy, but rather an 
image of the experience of the subject with it. The sea is a typical summer visual image 
in southern Europe, to name an example, but not equally so in the southern part of the 
continent. Swimming in the sea is an everyday experience for the children living in the 
Greek islands, but not for the children living in Brussels.
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Figure 5, 6, 7. Drawing by Christos 
at the age of 4—the car is parked 
outside the house, Girl with 
Mirror, by the sculptor Papadakis, 
Architectural drawing by the 
architect Kambrianis. 



The need for grouping the objects into big families is evident in all the drawings, 
child and adults alike. The pencil holder makes big reductions, in the form of symbols, 
for example, car, house, father, mother, ship, sea, mountain (Christos), mirror (Papada-
kis), table and bed (Kambrianis). These symbols depict the general notions-groups, not 
as representations that correspond to specific objects or people, but clearly as sym-
bols. When asked, the makers of the drawings were happy to interpret those symbols. 
The car was interpreted by Christos as a device that transfers him wherever he wants, 
the mirror was for Papadakis a hint for self-reference, while the furniture in Kabrianis’ 
drawings stand for specific functions. 

The subjective world that surrounds the pencil holder and the cognitive images that it 
creates in perception are the content of the symbol. During the effort to handle and elab-
orate his/her cognitive images, to exchange them with other people (as subjective im-
ages on a piece of paper) the child/artist/scientist passes off its symbols from individual 
to collective, and through this transformation of the symbols he/she acquires the ability 
to apprehend the collective (human) character of his/her images and communicate. This 
procedure helps the child deeply understand the words/speech as exponents of content 
and also the letters/writing as symbols of this content and trust them. 

The creation of images, which describe more complex events (e.g. a car race), entails 
limitations that are inherent in the nature of the drawing itself, e.g. the limitations of “the 
principle of economy”. Regardless of the natural boundaries (e.g. how big or small the 
available surface is), the procedure of the representation itself imposes the delineation 
of the functional area of the drawn objects, in order for the representation to imprint the 
meaning made for. As a result, the notions of analogy and symmetry from the individual 
shapes are transferred to the representation as a whole and are transformed to the 
properties composition and harmony. 
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Figure 8. MCar race, Christos, at the 
age of 5. 



Drawing constitutes a problem-solving process for children (Goodnow, 1977), in simi-
lar ways as in art and science. In figure 6, Christos tried to give solution to problems such 
 
 
 
 
 
 
 
as perspective, proportion and distance. In his effort to do so, he drew many instances of 
car racing images, until he concluded in the image shown in figure 6. He used drawing as a 
critical tool (speculating on alternatives, like the architect) and/or a way of thinking aloud 
(searching for the appropriate introvert systems of lines, like the sculptor). 

Visual imagination plays a significant role in extending knowledge. The epistemic 
value of these operations of visual imagination and others like them lies in the fact that 
they easily promote discovery by bringing to our attention new information (Giaquinto, 
2007, p.264). Involvement in drawing activities can encourage pupils to observe phe-
nomena more closely and can stimulate questions (Dorothy Hayes & David Symington, 
1988, p. 111). Drawing can in many cases be seen as discovery process. Visualization 
is proved to be a means of discovery, as sense experience might enter into the causal 
prehistory of the belief, not as evidence but rather as raw material from which the mind 
forms our scientific concepts and our visualizing capacities (Giaquinto, 2007, p. 50). 

Conclusions 

Children, as well as artists and scientists, while drawing are energetically searching, choos-
ing, simplifying, abstracting, analyzing, composing, completing, correcting, comparing, 
combining, demarcating. All these processes form the way that the human brain elaborates 
cognitive material in every level. Children’s and adults’ drawings can be seen as:

- Critical tools and discovery processes. The architect starts with a gener-
al portrayal of topological relations on a napkin and ends up with metric, 
proportional and perspectival precision (Krampen, 1991, p.116). The math-
ematician should be able to capture the prominent features of the given 
situation and discover ways to alter relations, groupings, selections, etc. 
in such a way as for the new provision to uncover the solution to the posed 
problem. While drawing, the child forms and rationalizes ideas, determines 
relations, searches for the appropriate systems of lines to create and com-
municate meanings. When confronted with a problem both children and 
adults tend to apply similar solutions (e.g. multipurpose stamps, stick to 
past solutions, etc.). The irony is that most children give up iconic problem 
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Figure 9a & b. Two of the drawings 
mage by Christos before making the 
drawing shown in fig.6, which he 
considered the final one. 



solving as they grow older and many times this is due to the emphasis giv-
en by school to other semiotic languages, like letters and numbers. 

-  Valuable perception aids. Perception adopts the material offered by the in-
centives in patterns of relatively simple shapes, what Arnheim (1969) calls 
visual notions or visual categories. In a drawing, made either by a child or 
an adult, the specific object becomes representative of a number of cases 
and therefore universal. Our ability to discern the structure of simple struc-
tured sets is a power of abstraction (Giaquinto, 2007, p.216). Abstraction is 
within the drawn objects, as they aim towards the simplest form, unveil-
ing their structural components. The abstractive capturing of the structural 
characteristics of an object or idea is the basis of perception and the begin-
ning of cognition. The grouping of cases, seen as the necessary preparation 
for abstraction, should prelude abstraction in order to set the selection’s 
criteria. Before beginning to generalize, one should distinguish the charac-
teristics that will be used in order for him to determine which objects will 
belong to which grouping. Art, science and children’s drawings use directly 
representational abstraction. The cognitive procedure that produces stabil-
ities, norms, and recognizes the structural elements of each seen object, 
belongs to very high class intelligence, since it should evaluate every spe-
cial being in regard to its complex surroundings. Children can spontane-
ously dissociate an object from the burden of its various manifestations 
and that achievement inspires awe. 

-  Visual thinking mechanisms. We can have cognitive grasp of some struc-
tures by means of visual representations. With the image human thought 
begins to realize the notion as an independent being (the notion in itself) 
and gives it a “name” (or a number), which along with other similar “names” 
enables thought to work productively, creating correlations not immediate-
ly dependant on experience, and communicate them. As Eco (1976) stated, 
sign systems form the basis for creative and critical thought processes.

- Routes to knowledge. Both children and adults use the same resources 
(lines, shapes, orientation etc.) in order to realize meaning. These semiotic 
acts “should be seen as part of an intertextual chain… as stages in an on-
going dialogic process” (Van Leeuwen, 1998, p.275). Artists, scientists and 
children alike construct knowledge, as they deploy meaning across differ-
ent modes and combine them in image ensembles (Kress, 2003, p. 141). 

Matthews suggests that “the child builds iconography on a substratum of symboliza-
tions” (1984, p. 1) at a very young age, before and during the “scribbling stage”. Through 
many experiments with lines on paper, the child tries to understand the nature of the 
world. The whole procedure has a lot in common with artistic and scientific drawing. 
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The difference is that the child is not familiar with any system of conventions, as he/she 
has not been trained by any educational system into some type of semiotic syntax—the 
discovery is spontaneously made by the child alone. This fact implies a more imaginative 
brain, able to think abstractly, through images; and raises big question-marks on the 
role of recent educational systems and the use of visual languages in the curriculum. 
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Abstract
Recent changes in birth care and birth spaces in the maternity system in Volos and 
Thessaloniki will be presented and their social significations analysed in relation to the 
economic crisis in Greece. In the birth-clinics of Volos reduced funding has resulted 
in the downgrading of the maternity system and has contributed to the contestation 
of medicalisation and the emergence of ‘natural childbirth’ alternatives. In these pro-
cesses, new meanings and representations of birth and birth care are being formed. 
Concurrently in Thessaloniki, the legal persecution of home birth delegitimises it as 
an unacceptable practice and resignifies the home as a dangerous place, while the 
interest of hospital midwives in home birth care redefines this option as belonging to 
the conventional maternity system. These developments seem to present a chance 
for the creation of alternative definitions of childbearing, maternity care and places for 
birth, both in maternity clinics and at home.
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Introduction 

In the current conditions of the economic and social crisis in Greece, maternity care 
practices, birth-spaces and related representations of reproduction are in a process of 
transformation, as shown by recent developments in maternity clinics in Volos and in 
the legal persecution of homebirth in Thessaloniki.

For some time now, the maternity system is being questioned by numerous mothers 
and many health professionals. The negative consequences of the hypermedicalisation 
of birth are being noted, and less interventive alternatives have started to appear (Birth 
Rights in Greece, 2013; http://www.eutokia.gr/; http://www.birthchoices.gr/). At the same 
time, the typical site for natural birth, the private home, has become the ground for legal 
persecution in Thessaloniki. There, home birth parents and supporting professionals are 
being charged with inappropriate disposal of the placenta, forged birth certificates and 
possible child trafficking (Giannarou, 2013a; Roumelioti, 2013; http://diki79.blogspot.gr/). 
The Midwives’ Association, who are making these charges, seem to be claiming that only 
they carry the professional authority to support homebirth properly (Litou, 2013). 

This paper will attempt to contribute to the discussion on the present and future of 
the maternity care system by presenting the interaction of space and maternity practices 
with new significations of birth and birth care in conventional clinics and at home. It will 
investigate how financial curtailments in the health sector affect maternity care and its 
spaces and explore how different uses of those same sites give material substance to new 
models of birth care, which in turn redefine birth itself. The presentation will also discuss 
how the meanings and significations of the home place are changing in the current perse-
cution of home birth, how established positive meanings of the home are being cancelled, 
people involved in homebirth are stigmatised, and how in this attack representatives of the 
conventional system are trying to reclaim home space and birth in it as their own territory. 

The fact that these developments cause numerous problems in birth care, resulting 
in a sense of insecurity and instability to parents and birth attendants is recognised; 
however, at the same time, fluidity and transformation may offer a chance for improve-
ments to the maternity system, even if this seems to be happening almost by force, 
outside the familiar norms, people and places.

The disintegration of medicalisation 
In the current conditions of the economic and social crisis, the public health sector and 
health services are deeply struck (Saggana, 2013; Souliotis, 2013). At a pragmatic level, 
healthcare expenses are reduced, health services are downgraded and the buildings of the 
public hospitals are neglected and decay (Metropolitan Health Centre of Ellinikon , 2013; 
Badawi, 2013). Symbolically, the public health care system is devalued through its signi-
fication as superfluous, overcostly, badly organised and inefficient (Ad. Georgiadis, 2013; 
Changes in the health system. (2013); Lykourentzos-Sourlas, 2013; Rakintzis, 2013). 
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One if the most important healthcare sectors, the maternity system, shares all these 
problems and at the same time continues to be dominated by interventive medicalisation 
(Matsagganis, 2001; Georges, 2008; Papaventsis, 2013; Avramidou, 2013). The result of 
this combination, together with a complete withdrawal of alternative types of birth care 
(Birth Rights in Greece, 2013; http://www.birthchoices.gr/), is that obstetric services in 
general are being downgraded. The safety net of health security is being ruptured with 
consequences being felt on the symbolic level first of all: childbirth is being signified as 
dangerous once again and people are reluctant to have children, as shown in the new re-
duction of birth rates (Papadakis, Kogevinas & Trichopulos, 2012; Economic crisis: major 
drops in birth rates, 2012; AMPE, 2013; Eurostat: Greece is getting old, 2013). 

Moreover, this falloff in maternity services reveals the inherent contradictions of the 
medicalisation of birth. The lack of medical necessity of most typical obstetric proce-
dures (Odent, 1984; World Health Organization, 1996) is made more evident; simultane-
ously, their symbolic role (Leach, 1976) in signifying science and technology as superior 
to the natural powers of mother and baby is highlighted (Davis-Floyd, 1992; Scopesi & 
Viterboro, 2007). In the current drop in quality, however, even these symbolic meanings 
are cancelled and the social prestige of the obstetric profession is questioned. With no 
practical necessity and stripped of the glamour that surrounded them, interventionist 
birth practices are revealed as what they were from the beginning: signifiers without 
significants, remnants of the older ideology of our dependence on technoscience (see 
Illich, 1976; Castoriades, 1990).

Nowadays, however, the new conditions of the crisis seem to have intensified the crit-
ical attitude of many people towards the medicalisation of childbirth (see the numerous 
newspaper articles and web publications on these issues; (Anarchist Group of Chalkida, 
2008; Bouzaki & Papaventsis, 2010; Soufleri, 2011; Veniou, 2013). The conventional sys-
tem of obstetrics with the high percentage of inductions, caesarean sections, episiotomies, 
separation of mothers and babies at birth, or the lack of support for breastfeeding are not 
anymore accepted without questioning (ENCA Hellas, 2013; http://www.birthchoices.gr/), 
just as in Italy some years ago (see Szurek, 1997). Many mothers and fathers now seek 
alternative approaches for the care of birth and of their babies (Kyriazi, 2012; https://www.
facebook.com/OmadaGiaTonPhysikoToketoStoBolo). Additionally, certain birth care pro-
fessionals, realising the dead-end of the continuation of this interventive system, some-
times adopt approaches closer to the so-called natural birth model.

In these practices and social significations of birth and perinatal care, architecture 
and space play a crucial role. Both the medicalisation and the de-medicalisation of birth 
pass through the spatial dimension; they are enhanced and solidified or challenged and 
transformed through the organisation and use of space (Chronaki, 2012).

For many decades now, birth has been signified as a medical problem under the control 
of specialists, because it has been placed in medical institutions (Riessman, 1992; Kitzinger, 
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2000). The spaces of maternity clinics are organized so as to make the carrying out of typ-
ical obstetric procedures possible (as described in Cunningham, Macdonald & Gant, 1989, 
and for Greece, in FEK, 2000), to support and to reproduce the medical model of birth.

Today though, in the current contestations of medicalisation, the same rooms in the 
maternity clinics are sometimes used by women in alternative ways, loading birth and 
birth care with different meanings, usually in Athens, Thessaloniki, but also in Volos. For 
instance, delivery and birth may take place in the labour room and not in the operating 
theatre (personal communication with mothers in Volos, 2012), a fact which recodifies 
birth as a normal physiological event and not as an operation. The same sites are trans-
formed through their new use and are thus “filled with light’, as one mother observed 
(mother in Galoucho, 2008).

Additionally, some doctors and midwives are attempting to use the spaces of the 
maternity clinics in different ways, or are interested in replacing the typical obstetric 
equipment with inexpensive furniture such as birth stools or birth pools, which support 
the natural model of birth. Even administrative personnel express interest in the design 
and construction of natural birth rooms or the construction of alternative birth centres 
in the hospital (co-director and midwives of the private clinic, director of the Technical 
Services of the public hospital in Volos, personal communication, 2012),

In these new maternity practices and uses of space, the monopoly of maternity care is 
beginning to show cracks in its interior. Clinics and obstetric protocols have not changed 
significantly yet, but the meanings and representations associated with birth care and 
the birth place are in a process of transformation and redefinition both by mothers and 
their families and by midwifery and medical personnel (even by administrators), who 
are defining old problems in new ways in order to seek different solutions.

Emerging conceptualisations of home birth 

In Greece birth at home had been virtually obliterated in the last 50 years as a danger-
ous and regressive practice (Gutenschwanger, 1989; Litou, 2013). Recently, however, 
as the universal medicalisation of birth is being challenged by more and more mothers 
and professionals, birth at home emerges as an acceptable alternative solution (Liaka, 
2009; Giannarou, 2013b; https://www.facebook.com/mybirth.gr. http://www.familylife.
gr/el/eimai-egkyos/toketos). 

Although still a marginal choice limited to a few educated and financially independ-
ent women, home birth is not rejected anymore as a taboo issue, but has appeared in 
the foreground associated with significations of safety, intimacy and privacy (Eutokia, 
2013). However, in the current attack on homebirth in Thessaloniki, these meanings are 
altered and symbolically reversed. Place and space play a crucial role in these recodifi-
cations too, as the home becomes the vehicle for new definitions and significations of 
birth, birth care and the role of parents and caretakers.
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In the initial obliteration and marginalisation of homebirth, the private house was 
defined as a place dangerous for the life and health of the baby and the mother, while 
the technologically equipped maternity clinic was signified as the guarantee for the best 
outcome of birth (see, for example, Kitzinger, 2000; Wertz &Wertz, 1989).

On the other side, for the supporters of birth in the private residence, the home is codified 
as a place familiar and secure, as a haven that offers protection from infection and inter-
ventions, ensures privacy, freedom and control on what is happening at the birth and thus 
facilitates the progress and good outcome of birth. Having a baby at home defines birth as a 
normal, everyday and simultaneously joyous exceptional event for the family, as a birthday 
party (Abel & Kearns, 1991; O’ Mara, 2003; Kitzinger, 2005; Cheney, 2008; Buckley, 2009).

In the current attack on homebirth, though, these representations are reversed: the 
inquiries of the health authorities, the legal persecution of doctors and parents for false 
statements of birth and the suspicions for their implication in a circuit of child trafficking, 
as well as the charges for environmental pollution through inappropriate disposal of the 
placenta (Griva, 2013; Koutra. 2013) recodify the home as an unfamiliar place, while 
safety and privacy are cancelled by this type of Orwellian totalitarianism. The persecu-
tion reactivates the old representation of the private residence as a dangerous place, 
mothers as selfish and midwives as irresponsible. It semiologically converts home to a 
trap for families and birth attendants. 

Placental disposal, a completely private matter in other European countries (Griva, 
2013), is being renegotiated in Thessaloniki. Since no real danger to public health has been 
established (op.cit.; https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_the_coordinated_attack_
on_home_birth_in_Greece/?fPsEybb&pv=1; http://www.encahellas.eu/), this charge and 
the ensuing inquiry function as an excuse to intrude to a household’s and a new mother’s 
private life. It is not only the woman’s personal choices that are being scrutinized here, but 
the interior of her body itself becomes an object of investigation and persecution. 

At the same time, hospital midwives from the largest and oldest public materni-
ty clinic in Thessaloniki, the Ippokrateion Hospital, are aspiring to take over the care 
of homebirths (Litou, 2013). Independent homebirth midwives maintain that the pres-
ence of hospital doctors and midwives at a private home will rearrange power relations, 
homebirth will be medicalised and the territoriality of the obstetric system will be ex-
tended to the private residence (midwives, personal communication, 2013). 

In fact, this persecution can be correlated with the increasing popularity of homebirth: 
while it is beginning to come across as a legitimate choice, birth at home is presenting a 
potential danger to the continuing dominance of the medical interventive model of birth. 

Given that in all those homebirth cases no factual problems emerged (midwives, per-
sonal communication, 2013; Grivas, 2013), it becomes clear that the war on homebirth is 
actually a war of signs. For, if it is safe for women to give birth at home without the sophis-
ticated equipment and expert knowledge of the maternity institutions, then what is the 
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role of obstetricians and clinics? How can they justify their continuing monopoly of care?
This is where the legal persecution of homebirth comes in. In a novel process of 

sign-breaking and sign-making, the practice of homebirth is first loaded with negative 
meanings and de-legitimised as unacceptable, and then re-coded as belonging to the 
representatives of the established maternity system who appropriate birth at home as 
their own field. Thus, home place is signified not as private and intimate anymore, but 
re-constructed as a substandard version of the maternity clinic. 

Conclusions: New practices, new meanings 

These concurrent processes described so far, the disintegration of medicalisation and 
the emerging conceptualisations of homebirth, are only superficially conflicting. The oc-
casional but persistent rejection of conventional obstetric methods and the application 
of midwifery care in Volos, together with the rising popularity of home birth and the 
public discourse that its legal persecution in Thessaloniki has generated, are, in fact, 
complementary facets of the same resignifications of birth and of the maternity system 
developed in the context of the crisis. The dominant model of medically and technolog-
ically controlled obstetrics is being challenged and new forms of birth care are on the 
rise, together with changes in the terrains and sites where they are carried out. These 
transformations can be considered ruptures at a practical-material level, which co-exist 
and interact with conceptual transformations, recodifying and redefining childbearing, 
as well as methods and places for the transition to maternity. 

The instability and fluidity of the current birthing system observed in the rise of al-
ternative birth practices in maternity clinics, together with the opening of a discussion 
on home birth, show that redefinitions caused by the economic crisis need not always 
be synonymous with disaster. Instead, these alternative methods of maternity care and 
organisation of spaces for birth show that the dissolution of established ideologies and 
practices may offer a chance for the emergence of new paradigms and possibilities. They 
may be a reason for new places and spaces to be created, where alternative models of 
birth care are carried out to their full potential and conceptual power. This fluidity can 
offer a new, if fragile, possibility for the formation of new meanings and representations 
of birth, for the redefinition of the roles of birth-care providers and for the formation of 
new maternal identities and subjectivities. 
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Abstract
Language is a multi-dimensional and rule-guided activity. Many philosophers and 
scientists considered “Metaphor” as a linguistic phenomenon, a figure of speech in 
which one thing is represented as something else. Being that so, the role of metaphor 
is usually confined in the margins of life activities that lack its interactive and inter-
personal process that fundamentally shapes our ways of perceiving and understand-
ing the world. The aim of this paper is to examine some of the uses of metaphor in 
the philosophy of Mind, by giving an alternative account on how the concepts might 
be understood. Metaphors play an important role in science as a tool of innovation 
and discovery, providing a way of novelty by connecting unfamiliar facts to familiar 
experiences. By showing its importance in several epistemic fields we are using the 
narrative speech in addition to the Wittgensteinian phrase “agreement in judgments”, 
intending not to expel the scientific theories in epistemology, yet to illuminate some 
other aspects in the exegetical context.
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Linguistic activity is the expression of thought and thoughts represent our ability of un-
derstanding the world. By considering the structure of language we could understand 
the structure of reality (Martinich, 1990, p. 3). The notion of Metaphor as a linguistic phe-
nomenon is a figure of speech with heuristic features, on which one thing is represented 
as something else. However, is the metaphoric process just so? 

Talking about metaphor according to the traditional philosophical way we are thinking 
of it as if it frequently inhabits the margins of discourse as well as if its potential incivility 
generates concerns for its management. The very idea of our transportability of words, 
notions and features could be a threat to the philosophical “Worldview”, in the sense that 
certain ideas might not only be out of place but mostly out of control. Accordingly, the role 
of metaphor in such environment is usually confined in the margins of life activities that 
lack its interactive and interpersonal process that shape fundamentally our ways of per-
ceiving and understanding the world as well (Fiummara, 1995, pp.12-18).

On the contrary, other voices call for alternative messages towards the importance 
of metaphoric function, by sketching the meaning of mental concepts, not only in deny-
ing their physiological data but rather in pointing to the direction that metaphors play 
an important role in science as a tool of innovation and discovery, providing a way of 
novelty by connecting unfamiliar facts to familiar experiences (Ortony, 1980).

My aim in this paper is to show that metaphor is a prominent and illuminating factor 
in the epistemological field of the Philosophy of Mind by examining some of the meta-
phoric uses on how concepts might be understood with the help of the narrative speech. 
Mainly, whether there is any disciplinary topic to talk in terms of how metaphor prevails 
upon the narrative speech or how the common form of communication, may adopt the 
metaphoric process in the so called narrative function.

Some remarks on Philosophy of Mind

Philosophy of Mind is the branch of philosophy that includes the philosophy of psychol-
ogy and the area of mental phenomena such as consciousness, perception, personal 
identity, memory etc, (Guttenplan, 1994, pp.20-25). Mentioning a synoptic account of 
the three (there are more) main philosophical theories on how we might explain the 
mental facts according to the dictum how we suppose to connect mental facts with 
material ones. 

These issues theoretically arouse since Descartes’ period and his so called dualistic 
theory about the mind – body problem. As follows:

1. The realistic reading holds that there is no such a problem of connecting 
abstract entities along with material ones because generally their meaning 
depends on truth conditions.

2. The aspect of empiricism holds that everything mental is reduced to mate-
rial – physiological function.
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3. The a priori condition contingent upon the existence of the mental and 
its consequent imposition on the matter. This has been supported by the 
common idealism and transcendental idealism (connected with logic). I am 
suggesting the Kantian philosophy for such an aspect of idealism.

Many philosophers agree that despite the well formed theories of the above premises, 
the whole argument about the mental states and their consequent propositional expres-
sion evokes skeptical claims. Could we say that there is something technical in it by sug-
gesting the meaning-formation theory as Nietzsche’s ingenuity kept telling us not to be 
attracted by the bewitchment of words? Likewise, we could admit that it is a common habit 
in philosophy to lay out theories about mental phenomena or the meaning of concepts in 
such a manner that renders narration an indispensable condition of their formation. Such 
an activity might be the case towards the interdisciplinary dialogue with the literary process 
that uses the scheme of narrative speech. That is what I have in mind to show.

There is also a strong tendency in philosophical milieu to deny the role of narrative 
speech into the philosophical theories, in the sense that while using narration we might 
easily suspect that all these stories about concept formation do not belong to the field 
of a philosophical reasoning, for they lack the objectivity and the criterion of their proper 
use. For them, metaphor as well as its narrative character is a strange phenomenon for 
philosophical analysis by its very nature on abolishing the inference of the arguments 
which ought to be verified by truth conditions. I mean the theory of Verification support-
ed by the Logical Positivism (Ayer, 1959).

The main issue

According to Lakoff and Johnson (Lakoff & Johnson, 1980) – theorists of the embodied 
mind – the above statement is considered as completely false because our perceptual 
system is at most a metaphoric one. Embodied mind, according to them, is the interrela-
tion between the mind’s mental activities and body’s physiological functions. Many bodily 
activities/operations that are happening and interconnecting at the same time with mental 
ones easily facilitate the process of mental operations. Their theory sounds as if it offers 
an adequate account on the cognitive area, on the basis that it does not neglect important 
epistemological factors of using metaphor as the primary hermeneutical tool of mean-
ing. In fact, we may say that holding such a hermeneutical plan we owe to maintain that 
many epistemological premises being permeated by the metaphoric process because of 
the motley of our language, mostly in the philosophical process. For example the role of 
logic in the theory of meaning is a necessary and non contingent factor. 

Whereas I am talking about narrative process, I am not suggesting the features of 
narrative condition such as linear or non linear narration or even the narrations about 
descriptions, story-telling etc. For them many thinkers say that philosophical expli-
cations do not belong to such field. What I am interested in is not just the scientific 
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or analytical procedure contingent on the logic of a systematic conceptual calculus. 
I’m talking of what bears to our mind the emergence of some other facts, acoustic or 
tactile such as rhythm, unusual sounds, rime, facial movements, gestures, pauses, 
forgotten images, old fashioned arguments happened tacitly or explicitly plus the 
scientific reasoning while coming in such a way totally different than the usual way 
we’re talking in the typical academic epistemology. We narrate them all via our feel-
ings and emotion as well.

The story is about something else not of a strict and formal argumentation in the sci-
entific process but of a weird coincidence or a joint – a connection between an unexpect-
ed fact and our well ordered prevailing thoughts the verifiable facts we are convinced of.  
It could be happened some strange connection between hypotheses – law like situations 
and previous fixed concepts used as patterns or kuhnian paradigms in shaping new 
ones. A new paradigm is a set of narration about interpretations of its meaning.

Remember the usefulness of the proverbs. In one of my articles I wrote about the 
notion of the proverb concerning Professor Cora Diamond the resolute reading of Witt-
genstein’s literature.

“Agreement in Judgments”

Before coming to the crucial content of the above phrase, let’s say first few words about 
his critique literature. The so called standard interpretation/reading, introduced by 
P.M.S. Hacker and David Pears as: The world is made up of simple objects which can 
combine into facts, and language is made up of names which can combine into proposi-
tions. These two types of combination mirror each other and the fact that they do so is 
what says that proposition has meaning. Logical forms which are the common element 
between the act of representation and the thing that is represented are the possibilities 
of combination of the above relation, and here comes the famous showing/saying dis-
tinction which contingently depicts some metaphysical aspects. According to my read-
ing the showing (condition) tends implicitly towards realistic perspectives.

The other reading is the so called “resolute” reading which has been mainly support-
ed by Cora Diamond and James Conant. We call their aim as a therapeutic tension if we 
realize the real meaning of nonsense which Wittgenstein ascribes in the Tractatus. They 
claim that if we’ve got the need to understand the meaning of the concepts then we’ll 
throw away the ladder and we’ll start philosophizing. Their thought is that the Tractatus 
combats as illusory the idea of an external standpoint on language: a vantage point from 
which we can provide a metaphysical account of connections between language and the 
world. Thus, the Tractatus delivers us from the illusion that we can do philosophy in a 
traditional way through its representation of nonsensical sentences which, to the extent 
that they seduce us, equip us to lead ourselves out of our state of illusion. This some-
how echoes existentialist in character (Crary & Read, 2000).
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A crucial notion in the Tractatus is the idea of “nonsense”, whereas Wittgenstein says 
that a combination of words we are tempted to utter in philosophy is nonsense. That 
notion does not mean that we know what the words attempt to say and that that cannot 
properly be put into words. It means instead that those words do not say anything, that 
they have not yet been given any significant use (Crary & Read, 2000, pp.1-18).

Back to our point; when we use the phrase “agreement in judgments” we generally 
mean that we have got an act of judging by which we explicitly or tacitly reveal similar-
ities or analogies of concepts, comparing each other in understanding the content of a 
fact with the other members of the community sharing the above deeds. A judgment 
could be a set of specifications or features and these are standards on the basis of which 
to assign the degree to which the object satisfies the criteria of judgment. In addition the 
term of criteria means the specifications a given person or group sets up on the basis to 
judge whether something has a particular status or value, i.e. whether something exists 
or we use it correctly. By setting the criteria of a judgment we mean the act of discrimi-
nating or separating cases, of identifying by means of differences (Cavell, 1979, pp.5-7).

Such functions of the terms are exposing themselves in language in order to be a con-
sensus between the linguistic users sharing a common form of life. Any act, any function 
is capable of being uttered in a narrative action by sharing common elements (acceptable 
ones) with others which permit the narration to be understandable. For those who’re talk-
ing about objectivity I see no particular reason for supporting their claim, because the 
common habit of the shared activities of the community members secures tacitly the act 
of understanding. The Wittgensteinian dictum about the “agreement in judgments” should 
not require to be used just in order to secure the meaning by means of the verifiability 
conditions according to the positivistic theory of the Vienna circle. It should be used when 
we’re running out of explanations when the explanations are coming to an end and so our 
spade is turned and we’re keeping ourselves in silence. This silence might be a valuable 
one showing to a tacit agreement. That is the agreement in the form of life. I’m just asking 
why not this happening in our case? In Wittgenstein’s words:

“If I have exhausted the justifications… then I am inclined to say. This is simply what 
I do. Explanations come to an end somewhere. Well how do I know how to continue?  
If that means, have I reasons? The answer is my reasons will soon give out. And then 
I shall act without reason” (Wittgenstein 1958, § 211,217). According to Wittgenstein 
there’s a background of pervasive and systematic agreement among us, which we had 
not realize or had not known we realize. These are conventions, if not rules.

Metaphor and concept formation

What I keep from Wittgenstein is the role of necessity in the accepted practices in our 
common forms of life, mainly in his Philosophical Investigations. This might be a tac-
it acceptance of the significance of narration. We share narrative features while using 
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narration and many of them are of indeterminate meaning. Why not doing the same in 
science? Daniel Dennett wrote about consciousness that the notion of the self is a mere 
fiction by ending that talking about an alleged entity of the self or of the selfness is a 
risky thing – a vast phenomenology of hermeneutics: “the chief fictional character at the 
center of that autobiography is one’s self” (Dennett, 1986, pp.275-88). William James 
wrote about the same. Surely, such a story has its deep roots in Humean skepticism 
if not in Stoic philosophy. There is also a parallel image in Quine’s “indeterminacy of 
sense”, that there is no fact of the matter as to which is the correct theory. Quine and 
many thinkers have strongly criticized these aspects in the sense that their starting 
point has been an a priori one (Arrington & Glock, 1996). Why not telling that something 
could be that way or the other? Any argument has its place in a familiar context being 
uttered in the language game of a form of life. The role of the “a prioriness” or not belong 
to our shared beliefs - things that we make narrations about. 

According to Stanley Cavell the problem in philosophy is not about the problems in 
concepts but in texts because in every text there’s a hidden narration (Cavell, 1979) and I 
might agree with Chomsky’s claim that scientific theories of the mental can be constructed 
in areas where there is an almost total absence of connections between cognitive capacity 
and physical structure of the brain. Why not call this as a quasi metaphoric fact, i.e. a start-
ing point to form, to explicate or justify the meanings of the concepts? I am just guessing. 

Fiction has all the traits of the metaphoric and narrative function, so is there any 
particular reason to reject an alternative reading by using some of fictional features?  
For example we can use the concept of metaphor in parallel with the therapeutic atti-
tude along with narration, by looking at metaphors not just as having linguistic utter-
ances carrying a hidden meaning to substitute a literal one but using the metaphoric 
process as a possession of a serious ontological status which has in fact therapeutic 
perspectives. My purpose is not to claim that metaphor has an advantage over the literal 
utterance in the narrative process. On the contrary, what it takes for a language to be 
meaningful is not metaphysics of meanings, but rather human beings acting together, 
sharing reasons on the existence or not of mental phenomena according to common 
habits and deeds in a common world (Sakellariadis, 2012). 

Tracing back to the unexpected or astonishing fact we join when the concept forma-
tion is taking place, we observe that the role of agreement in judgments could be the 
consensus to the very fact on some necessities among so many others. Such necessities 
could be exposed themselves in language as conventions, rules or samples, no matter 
how tacit or explicit are. Whatever knowledge the act of philosophizing brings forth can-
not be brought out by setting forth a claim for a rational sample or a well-formedness 
of an argument, even the clear cut premises and so forth. For such a claim could never 
come into question: it could never arrive at words which beg for the issue to be possibly 
open to question.
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This is one of the reasons of doing philosophy; its claim could be seen as a therapy. 
Philosophers in searching truths or meanings realize that mostly fall into the trap they 
make for. That’s the importance of recognizing the necessities by the philosophical ac-
tivity – a philosophical matter. Meaning is not just content in semantics; it is the product 
that results from the process of interpreting. The important question in understanding 
metaphor is not how metaphorical meaning might differ from literal meaning but rath-
er how the interpreting discourse metaphorically differs from its literal interpretation. 
Ordinary or multi–faced meaning is the result of the interpretation and interpretation 
may be of literal or metaphorical character. “Literal” or “metaphorical” do not apply to 
the meaning but to the ways of how we determine the meaning. Interpretation also 
makes the discourse metaphorical and an adequate account of metaphor will require an 
account of difference between literal and metaphorical interpretation. In many linguistic 
practices the word “applying a concept” might mean something “quite vague” while in 
literature is a common place that one concept is applied to another. In science, though, 
metaphor has still a risky role despite the existence of the cognitive models consisting 
the scaffolding of scientific innovations.

 If we follow the Cavellian thought, the so called appeal to criteria could be another 
description of the same fact when the communication is going to be threatened or lost 
at all. We need to remind ourselves the role of necessities. The importance of metaphor-
ic function shows exactly this point. If it has to be an ontological status for metaphor 
I cannot see any particular reason not to support the notion of metaphor and the nar-
ration of it. I am very skeptical about the claim that metaphor is a literally interpreted 
expression using to get us to see one thing as another; this is not a sufficient condition of 
an expression to be a metaphor. This reliance on percepts is untenable. There is no par-
ticular reason to think of meanings that allegedly lie behind the words: i.e. such mean-
ings would be entities that interpret themselves (privileged point). What it takes for a 
language to be meaningful is not metaphysics of meanings, but rather human beings 
acting together in a common world. 
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Abstract
To show the relevance of semiotic analysis in determining mental disorder, I examine 
verbal expressions of two delusions: Thought Insertion and Capgras. First, I consider 
their context, namely the current polemic about mental disorder and DSM-V (2013). 
Second, I argue for an analysis of the subjective view of delusions in terms of self-per-
ceived reality. Then, I examine delusional reports and the above-mentioned two mon-
othematic delusions and rebut the view that delusions are false beliefs in favor of a 
semiotic interpretation of delusions as autobiographical narratives with an unreliable 
narrator in the passive voice. I suggest applying F. Schulz von Thun’s (1983) model of 
communication for coordinating different viewpoints on delusions.
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Delusions – a sign of the times?

One of the signs of the times is the ongoing polemic about mental disorder, due to the 
new edition of (American) psychiatry’s diagnostic manual, the DSM-V (May 2013). I ar-
gue that a semiotic approach is appropriate for interpreting delusional disorders and 
discussing the question whether the bottom line on mental suffering is, as psychiatrist 
James Davies puts it, “a realistic scientific picture” or “a convenient professional myth” 
(2013, 2801)? A recent publication in Scientific American Mind concurs: “a student’s 
journal from “normal” to “schizophrenic” and back highlights shortcomings in how our 
society deals with mental health” (Longden, E., 2013, 34). Apparently the ‘iatros tes 
psuches’ is not healing the psyche.2 

Delusions are the first item on the list of the DSM-V’s “key features that define the 
psychotic disorders” (2013, 87). In my analysis, I distinguish between two levels of 
interpretation: (1) definitions of delusions by the sciences (broadly speaking, from psy-
chiatry to the humanities) and (2) the delusional self’s view. I call level (1) the expert 
view. Level (2) subdivides into delusional reports – delusions as recognized and narrat-
ed by the subject experiencing them – and the delusional self’s experience. In my view, 
delusional reports are nested like Russian dolls. The nest in question provides temporal 
continuity for the autobiographical self, which displays itself in narrative, as narrator, 
protagonist and author. 

I argue for a two-step conception of delusional reports: the self’s experience or per-
ceived reality which is involuntary and could be qualified as an affective and partly cog-
nitive process, on one hand, and the report of that perceived reality as an episode of the 
self’s autobiography, on the other. The latter is voluntary and occurs on a self-reflective 
level, since it is coherently organized as a narrative. I take delusional reports as narra-
tives with a nested perceived reality. It appears that the evidence in support of classi-
fying delusions as false beliefs is put together by friends of the expert view, (1), rather 
than by the producers of delusional reports, i.e. the subjects experiencing delusions, (2). 
If you feel that a thought is being put into your mind, is that feeling evidence for a false 
belief? The expert view may ascribe you with a ‘false belief’, but how do you put together 
the evidence for holding a false belief? What are your grounds for putting together what 
you feel are alien thoughts, with accepting them as your false belief? 

To illustrate this dilemma from another viewpoint, consider American psychologist 
David Rosenhan’s (1969) experiment, published 40 years ago in Science under the title: 
“On being sane in insane places” (1973), recently cited in Ferris Jahr’s (2012) presenta-
tion of the DSM-V3. Complaining of unfamiliar voices inside their heads, Rosenhan and 
7 others were admitted to psychiatric hospitals, each with a diagnosis of schizophre-
nia. Although they told staff that their voices had gone away, “[d]octors forced them 
to accept antipsychotic medication […]. [N]o one realized that these individuals were 
healthy—and had been from the start. The voices had been a ruse.” (Jahr, 2012, 30). 
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A further spin on the question of false belief is provided by an unexpected source: 
unlike the expert-MD’s, patients in the psychiatric wards to which Rosenhan and his 
colleagues were admitted, identified the newcomers as pseudo-patients. Unfortunately 
psychiatric staff was caught in the diagnostic belief-system of a mental institution (Rich-
ard Bentall (2009, 2010). Consequently, they “interpreted everything the pseudo-pa-
tients did in the light of their own presuppositions. […] [O]nly the other patients seemed 
to recognize that the researchers were not who they pretended to be, some making 
remarks such as ‘You’re not crazy. You’re a journalist or professor … checking up on 
the hospital.’ ” (2010, 67). Bentall cites a recent case, with psychiatric staff interpreting 
a PTSD patient, Andrew, in an alarming analogy to the staff in Rosenhan’s experiment. 
Andrew was classified as “excessively polite” – the psychiatric staff’s problem being that 
“we’re trying to work out whether his politeness is part of his normal personality or his 
illness.” (2010, 112). 

Coordinating different perceptions of reality

The message and its interpretation depend on who perceives and what is perceived – 
that is, how various perspectives of reality interact with each other. A semiotic model for 
analyzing how delusions are perceived is Friedemann Schulz von Thun’s (1981) square of 
communication, also known as the four-ear-model (fig.1).4 I take “reality” as designating 
perceived reality, synonymous with “view of life” or “view of the world”, depending on an 
individual’s socio-cultural context.5 I try to specify a delusional self’s perceived reality. In 
order to do that, I examine how delusions are communicated, because any communica-
tive situation also projects a perceived reality, coordinated and located between a speaker 
(addresser) and a hearer (addressee). On Schulz von Thun’s model, the communicative 
situation between a delusional self (sender) and an expert (receiver) comprises 8 different 
aspects: 4 from the sender’s perspective and 4 from the receiver’s perspective. Let’s begin 
with the subjective perspective of the delusional self (the sender):

1) self-disclosure: what the delusional self shows or reveals about itself; 2) appeal: 
what the delusional self intends or wishes to reveal about itself; 3) factual information: 
what the delusional self says about itself; 4) relationship: how the delusional self relates 

740 Changing Worlds & Signs of the Times

Figure 1. F. Schulz von Thun’s model 
of communication. 



to its addressee (how the self feels about, and what the self thinks of, the hearer). And 
how does the receiver perceive the sender, evaluating and reformulating the delusional 
self’s perspective from the expert view? 5) he/she hears the delusional self’s disclo-
sure; 6) he/she hears the delusional self’s appeal (what he/she wants to say); 7) he/
she hears the factual information conveyed by the delusional self; 8) he/she relates to 
the delusional self and their relationship resonates into his or her interpretation. Now 
consider psychiatry’s self-perceived reality. As psychiatrist Tom Burns (2013) explains, 
understanding and healing the psyche is the self-perceived endeavor of this science. 

“Psychiatry is firmly anchored in the belief that we can understand fairly well 
what is going on in another person’s mind. […] Psychiatry touches directly on 
that which is most human in us, the central core of our being – our identity or, 
if you wish, our ‘soul’.” (2013, xxi). 

How does psychiatry touch the delusional self’s perceived reality? 

Analyzing the perceived reality in -and of- two delusions: Thought Insertion and Capgras

I analyze the perceived reality of two delusions, focusing on their narrational aspects in 
order to ground the claim that the delusional self is an autobiographical self with an un-
reliable narrator in the passive voice. 1) Thought insertion delusion – an unspecified bi-
zarre delusion about alien thoughts coming into one’s mind, or having thoughts that are 
not one’s own and 2) the Capgras delusion – a delusional misidentification syndrome, 
where familiar people are replaced by impostors. Both cases are so-called monothe-
matic delusions, namely delusions, which are “not entirely integrated with the rest of the 
patient’s beliefs” (Coltheart, 2013, 103).

The narrational aspects in the perceived reality of delusions occur as a two-step pro-
cess: i) the first step is the experience of the delusional self and ii) the second step is 
the delusional report. The objective of this two-step analysis is to extract the perceived 
reality as thought, felt and experienced – so as to rebut the traditional view that delu-
sions are false beliefs. Thus, for example, thought insertions are a thought disorder, yet 
it also feels real to the person experiencing it. But that is not how medical psychiatry 
interprets delusions. 

Delusions as false beliefs: a review

On psychiatry’s official view, delusions are abnormal and false beliefs (Oxford Handbook 
of Psychiatry (2013, 90) and the DSM-IV (1994, 765). The Oxford Handbook of Psychiatry 
defines a delusion as “an abnormal belief which is held with absolute subjective certainty, 
which requires no external proof, which may be held in the face of contradictory evidence; 
and which has personal significance and importance to the individual concerned. Exclud-
ed are those beliefs, which can be understood as part of the subject’s cultural or religious 
background. While the content is usually demonstrably false and bizarre in nature, this 
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is not invariably so.” DSM-IV defines a delusion as “a false belief based on incorrect in-
ference about external reality and firmly sustained despite what almost everyone else 
believes and despite what constitutes incontrovertible and obvious proof or evidence to 
the contrary. The belief is not one ordinarily accepted by other members of the person’s 
culture or subculture (e.g. it is not an article of religious faith).” (1994, 765). 

On both definitions, delusions are beliefs, albeit false or abnormal ones, but a belief is 
not considered delusional “if it is culturally acceptable” (Mullins & Spence, 2003, 293). Yet 
the question remains, whether thought insertion is “solely an abnormal belief or may also 
be an experience” (ibid). By contrast, DSM-V revamps the view that delusions are false 
beliefs: “Delusions are fixed beliefs that are not amenable to change in light of conflicting 
evidence. […] The distinction between a delusion and a strongly held idea is sometimes 
difficult to make and depends in part on the degree of conviction with which the belief is 
held despite clear or reasonable contradictory evidence regarding its veracity.” (2013, 87). 

First-person perspectives are expressed in statements such as: “my best friends 
have been replaced by impostors” or “I don’t exist” or, “the houses are sending me mes-
sages”. I suggest that the ‘delusions are false beliefs’ view boils down to an attribution 
of belief from a third-person perspective. Analyzing how first- and third- person per-
spectives are coordinated can clarify why and when a delusion is reported. In addition, 
I suspect that the attribution of belief view is based on some sort of normative grid for 
distinguishing between ‘true’ and ‘false’ beliefs. A false belief would be one that devi-
ates from the norm. If my suspicion is correct, this attribution may not even produce a 
sufficient explanation of why some people have delusions. Although delusions involve 
misinterpretation, the interpretation of the delusional self’s reality in terms of false be-
liefs may itself be a misinterpretation. In delusions, there are no clear borders between 
what ‘seems to be’ and ‘what is’ and that is a semiotic problem: how to interpret reality. 

According to another view, the attitude view, delusions are affective disturbances 
rather than belief states (Bayne, 2009; Fernandez 2010, 2013).6 A delusion is an attitude 
or standpoint regarding reality and, rather than a belief, a delusional attitude is an ac-
ceptance (or a refusal), grounded on cognitive and personal or sub-personal perceptual 
responses and/or affective disorders of the self. On the attitude view, a delusion itself is 
not a belief, though it may ground one. Or, as philosopher of psychology Keith Frankish 
(2011, 26) puts it, “it may be that delusions, rather than being beliefs that fail to conform 
to the standards of rationality for belief, are non-doxastic acceptances that were never 
meant to conform to them. Perhaps patients adopt delusions because they answer some 
emotional or other psychological need […].” In addition, psychoanalytical theory empha-
sizes the importance of motives as doxastic forces. This view is supported by cogni-
tive psychologists, like McKay, Langdon & Coltheart (2005), who claim that motivational 
factors may determine whether beliefs formed are congruent with wishes (a subject’s 
perceived reality) or reality (the experts’) perceived reality. Addressing the question, “why 
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do subjects have delusions?” Following Gerrans (2013), I assume that having a delusion 
has something to do with how things feel – in particular regarding mood disorders – and 
seem, rather than are, and how the self views its history. Hence I focus on the delusional 
self’s autobiographical narrative and the subjective adequacy of delusional reports.7

I argue that delusions are not false beliefs because the experiencing self does not 
interpret its delusion as a false belief, rather it experiences an unexpected event. Ac-
cording to child psychologist Renée Baillargeon et al, “false-belief understanding pro-
vides evidence for a sophisticated (and possibly uniquely human) ability to consider the 
information available to an agent when interpreting and predicting the agent’s actions 
– even if this information is inaccurate and incompatible with one’s own” (2010, 110).8  
If we combine this view with the stance that delusions are attitudes, the upshot would 
be that (i) the delusional self does not understand that it is experiencing a false belief 
and (ii) a delusional report explains an unexpected event by narrating it and thereby 
binding it in a context. Lastly (iii), false-belief understanding as outlined by Baillargeon 
might inform the expert view on which false beliefs are ascribed to delusional selves. 

Regarding delusional experiences, Baillargeon’s view entails the claim that the de-
lusional subject does not self-attribute a false belief because the delusional episode 
it experiences is an unusual occurrence in a cognitive process, nor would it interpret 
the delusion as false belief unless it retrospectively adopted the addressee’s viewpoint. 
Looking back, reconstructing its autobiographical account of a delusional experience by 
binding it in a narrative context in which said delusional experience becomes an episode, 
the delusional subject may self-attribute a false belief if that is how it has come to un-
derstand its experience. This is how, as Philip Gerrans (2013, 23) puts it, “delusions are 
empirical beliefs. That is, hypotheses that explain perceptual and sensory information.” 
From a semiotic viewpoint, the subjective perspective provides evidence for a causal 
explanation as an autobiographical narrative, in which the delusional experience ap-
pears as an episode. As Gerrans points out, “a mind which is limited to decontextualized 
processing is not very useful for acting in the world.” (2013, 91). All the more reason to 
fruitfully communicate with such a mind, and come to understand it. 

Perceived reality in and of the thought insertion delusion

Thought insertions are a thought disorder – that is, a cognitive disorder, which is a psy-
chotic disorder. As schizophrenic patient and professor of law & psychiatry Elyn Saks 
(2007, 302) explains: “Schizophrenia is an example of a disorder that affects thinking, 
and so it is referred to as a thought disorder. […]. The DSM places schizophrenia among 
the thought disorders characterized by psychosis. Psychosis is broadly defined as being 
out of touch with reality […].” Even though it is a thought disorder, thought insertion it 
also feels real to the reporting self. The delusion of thought insertion is also called ‘loss 
of boundary delusion’, since it seems to be “more about the interface between internal 
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and external reality” (Langdon & Bayne, 2010, 321). We may note that Elyn’s perceived 
reality is not shared by her interlocutors, as she points out, emphasizing that people 
with a thought disorder like hers “aren’t in any hurry to tell the world about themselves” 
because of “the stigma: schizophrenics are violent and threatening. […]. Yet, “the schiz-
ophrenic mind is not split, but shattered.” (2007, 303-4). I suggest that a semiotic and 
narratological analysis might provide fresh insights into some aspects of a shattered 
perceived reality and how it is communicated.9 

The delusional report is a first-person narrative of an episode in which the autobio-
graphical narrator is a passive voice rather than an active producer. An autobiographical 
(autodiegetic) narrator is a first-person narrator who is both author and protagonist of 
his/her narrative and, as the latter’s agentive owner, he/she she uses the active voice. A 
delusional narrator lacks the privilege of self-perceived agency and self-ownership and 
hence her experience occurs in (and is reported in) the passive voice: a different struc-
ture of reality is interfering with her perceived self: an event walks onto her self-reflective 
timeline and shifts the latter into a different format. Listen to Elyn Saks’ experience: “As I 
walked along, I began to notice that the colors and shapes of everything around me were 
becoming very intense. And at some point, I began to realize that the houses I was passing 
were sending messages to me: Look closely. You are special. You are especially bad. Look 
closely and ye shall find. There are many things you must see. See. See.” (Saks, 2007, 27).

Therefore, a delusion becomes a delusional episode of a subject only if it is fitted into 
the narrative structure of its autobiography, thereby gaining meaning. Put differently, 
a delusion is embedded in the autobiographical self’s narrative when the latter re-tells 
or reports a real-time character-centered reality show. To take Elyn’s case, she reports 
that the houses she was passing were sending her messages: the delusion emplots 
itself on its narrating subject as a mental content and real occurrence in two steps: first, 
for her, it is a real occurrence because she is experiencing it, which is why the episode is 
emotionally salient. Second, since the delusional episode is conspicuous and pertinent 
to the self, it becomes an episode in her autobiographical narrative – but the self does 
not relate itself actively to this episode. Rather, this episode is a mental content appear-
ing as an unauthorized occurrence in her narrative, as is made explicit in Elyn’s reports: 
“I didn’t hear these words as literal sounds, as though the houses were talking and I was 
hearing them; instead, the words just came into my head – they were ideas I was having. 
Yet I instinctively knew they were not my ideas. They belonged to the houses, and the 
houses had put them in my head.” (2007, 27).

L. Sass (2000, 53) and J. Fernandez (2013, 174) argue that delusional selves with 
thought insertions experience hyper-reflexivity, namely self-attribution without 
self-ownership. Subjects of thought-insertions attend to their own delusional states 
by focusing on their own experiences as witnesses, rather than being aware of them as 
their own. Put differently, the delusional self seems to have a temporal consciousness, 
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which does not spread over time: it lacks temporally extended consciousness. Thus we 
could explain the delusional self’s timeout which, in the delusional report appears as a 
slowing-down of the narrative, as in Elyn’s report: “As I walked along, I began to notice 
that the colors and shapes of everything around me were becoming very intense.” 

In Elyn’s account, we notice that the narrator’s present perfect is invaded by a change 
in format - retold in the present continuous. This retelling of the delusional episode 
stays with the story, that is, it occurs without slowing down the report and the shift in 
mood is indicated by a shift in verbal aspect: from perfect to continuous. By the time Elyn 
reaches her parents’ house, the delusional episode has passed, but it has left a scary 
mark in her mind: “ – one, maybe two hours later – I was tired, hot and very frightened. 
Immediately, I told my mother what had happened on my long walk and how scary it had 
been to have those thoughts from the houses in my head.” (2007, 27).

Gerrans (2013, 89) interprets the delusional self’s subjective presence time as a 
mental time travel network in screensaver mode. This screensaver mode is the delu-
sional self’s default mode – which is Gerrans’ explanation of why delusions are formed. 
Roughly, mental time travel is a result of a cognitive simulation process, in which the 
self relates episodic memory to future decisions by means of a narrative providing an 
autobiographical framework for its experience. This autobiographical framework, Ger-
rans notes, is “characterised by subjective adequacy rather than truth, accuracy, public 
acceptability or verification.” (ibid). I agree with Gerrans’ view of subjective adequacy – of 
the delusional self’s state as well as of its delusional report, though I believe the distinc-
tion between the two steps is worth mentioning. However, mental states, whether delu-
sional or not, notoriously fall short of corresponding to ‘facts’ (whatever these turn out 
to be). In Gerrans’ own words: “The stories people tell to themselves about themselves 
or others in order to cope with experience are often at odds with objective accounts of 
the causes of their experience.” (2013, 89). 

On another view, held by Christoph Hoerl (2013, 12-13), “there is a specific breakdown 
in schizophrenic patients’ reasoning abilities […].” They lack “a certain sense that certain 
thoughts, which come into their minds are still theirs to consider, because the ability to 
take relevant alternatives into account is disrupted.” If this is true, Hoerl continues, it may 
explain why “the patients also don’t experience themselves as having settled the issue. 
They are mere bystanders to the occurrence of those thoughts, and thus may form the 
impression that those thoughts have been imposed on them by an outside agency”. 

Hoerl (2013, 23) advances the claim that patients with thought insertion delusions 
lack a sense of active participation. His claim dovetails with my view, that the delusional 
self is an unreliable autobiographical narrator in the passive voice. He argues that for a 
thought to belong to me, first, it must be the product of my background beliefs, desires 
and interests. Second, “it must play a certain role in affecting the future background of 
beliefs, desires and interests I have, where this is determined by the active use I make 
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of that thought.” Since the delusional self cannot identify certain thoughts as belong-
ing to its psychological history or does not recognize them as its own, it also does not 
‘own up’ to or acknowledge these thoughts as belonging to its future background of 
desires, beliefs and interests. Although retrospectively emplotted in a delusional report, 
the insertion of thoughts is not homogenous with the delusional self’s spatio-temporal 
extension. “‘[T]hey were being put into me into my mind’, ‘very similar to what I would 
be like normally’”, says delusional patient Allison Bolger (1999). 

On the other hand, a delusional subject’s way out of suffering from voices may be 
to re-appropriate them or interpret them as a part of her. Psychology student Eleanor 
Longden (2013) explains how learning to listen to the voices in her mind helped her to 
accept them. Once she had learnt to accept them as a response to abuse, the voices 
ceased to torment her. Acknowledging ownership of her aggressive voices and allowing 
them to participate in her mental life, Eleanor could live with them, having “learned to 
interpret them in a constructive way.” (2013, 38). This case is a good example of a se-
miotic approach to thought insertion delusion: listening and interpreting the voices she 
hears enabled Eleanor to recover from her thought disorder.10

Perceived reality in and of Capgras delusion

The Capgras delusion is a “delusional misidentification syndrome” (DMS-IV), also called 
a delusional denial of identification (Christodoulou, 2009). Neuroscientist V.S. Ram-
achandran (1998) calls Capgras “one of the rarest and most colorful syndromes in neu-
rology” (1998, 1856). Capgras occurs in paranoid hallucinatory schizophrenia, as well 
as in neurological disorders – which is why neuroscientists like Ramachandran (1998) 
and Christodoulou (2009) suggest that it has an organic base, “although frequently seen 
in psychotic states” (1998, 1856). The syndrome is named after French psychiatrist 
Jean-Marie Joseph Capgras (1873-1950), who first described this disorder in 1923, on 
the case of patient Mme. M., who complained that ‘doubles’ had replaced her husband 
and other people close to her. Capgras and his co-author Jean Reboul-Lachaux conse-
quently called the disorder “l’illusion de sosies dans un délire systematisé chronique” 
(the ‘doubles’ illusion in a systematized chronic delirium) (1923, 11: 6-16). Interestingly, 
the term ‘double’ (sosie), was the patient’s own ascription when reporting her perceived 
reality and Capgras, the treating psychiatrist, used it for designating the syndrome 
which was ultimately named after him. 

The Capgras delusion as a false belief

Today, the Capgras delusion is commonly considered a ‘belief that familiar persons or 
objects have been replaced by doubles’ and is classified as an unspecified non-bizarre 
delusion. Thus the Oxford Handbook of Psychiatry (2013) gives the following definition: 
“Capgras Syndrome. A type of delusional misidentification in which the patient believes 
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that a person known to them has been replaced by a ‘double’ who is to all external 
appearances identical, but is not the ‘real person’.” (2013, 88). A delusional misidenti-
fication is the opposite of déjà vu – loved ones have been replaced by doubles and the 
originals are no longer available. The experience of Capgras syndrome is sometimes 
compared to the plot of “Invasion of the Body Snatchers,” directed by Don Siegel, (1956). 
In this movie, a doctor returns to his small town and discovers that some of his neigh-
bors have been supplanted by aliens. 

Note that Capgras and Reboul-Lachaux defined the syndrome as an illusion, that is, 
a misinterpreted perception of a sensory experience. A delusion, by contrast, is proposi-
tional and involves a breakdown in belief, at least according to the expert view. “Mme. M. 
believes that her husband has been replaced by a double” ascribes to the subject (Mme. 
M.) a belief of (or an attitude towards) a proposition “that her husband has been replaced 
by a double”. By ascribing a belief to Mme. M., friends of the doxastic view assume that 
she regards this proposition as true. The common question regarding illusions and de-
lusions such as Capgras is, whether believing is seeing. Capgras is classified as ‘non-bi-
zarre’, which denotes delusions about situations that could occur in real life, such as 
being followed, deceived, having an infection – or failing to identify your husband and 
feeling certain that he has been replaced by an impostor. So here the relation between 
believing and seeing is questioned, unlike thought insertion delusion which is, as its 
name indicates, a thought disorder involving situations unlikely to occur in real life – 
such as houses sending you messages. 

Whereas illusions question the nature of our perceptual experience, delusions 
(thought insertion, Capgras and others) question the nature of our experience per se. 
That is why the doxastic view may be an easy way out of the general problem – but it 
doesn’t solve the general problem. Even if we take the DSM’s weaker version, namely 
that delusions are “incorrect inferences about external reality” (DSM IV, 1994, 765), there 
is a dissonance between the subject’s belief and the expert’s belief (or truth). In order 
to ferret out the doxastic or inferential view’s fallibility, let’s examine it with regard to 
Capgras. Consider a neutral phrasing: a delusional subject takes her husband and her 
brother to have been replaced by impostors. These latter resemble her husband and her 
brother: they look just like them but they are not - and the originals have gone.

On the expert view that delusions are false beliefs, the Capgras patient is convinced 
that her husband and her brother are gone and have been replaced by doubles or impos-
tors – and that this is true. This belief is abnormal and not accounted for by her cultural 
background or level of intelligence. Her thought (or maybe the content of her thought) is 
false. Despite evidence to the contrary, such as her husband identifying himself, or her 
brother telling her about their childhood, she holds onto her false belief and is convinced 
of its reality. Sustaining a variant of the doxastic view initiated by Locke, namely that 
delusions are errors of the imagination and these errors ground false beliefs, philos-
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opher A. Egan (2008, 263-80) argues that delusions are bimaginations or in-between 
states that may not influence a patient’s overall reality or worldview. Although a person 
who suffers from Capgras delusion might act differently toward her friends and family, 
she might not draw all the inferences that her delusional thoughts demand. So, says 
Egan, the delusion is circumscribed like imagination. Consequently delusions are bim-
aginations, which are doxastic malfunctions – providing imaginations are considered as 
non-sensory. (2008, 263-6). 

However that may be, I think that regarding delusions as kindred to imagination 
while sustaining a non-sensory view of imagination, may be problematic, for precisely 
the same reason that the doxastic view is problematic. Let’s consider the Capgras delu-
sion once more, beginning with a schizophrenic person’s account:

“As I dropped my levels [of Zyprexa] […] I faintly sensed the fog drifting in, the early 
signs of disorganization beginning. I […] struggled with the urge to jump out of my chair 
and scream at the terrifying creatures hovering in the air around me. […] my sickness 
took a new, horrific turn. For some reason, I decided that Kaplan and Steve were impos-
tors. They looked the same, they sounded the same, they were identical in every way to 
the originals – but they’d been replaced, by someone or something. Was it the work of 
alien beings? I had no way of knowing, but I was terrified.” (Saks, 2007, 295).

The patient is Elyn Saks, the law & psychiatry professor whose lucid account first 
gave us insight into thought insertion delusion and now into Capgras delusion. Capgras 
appeared a couple of weeks after Elyn had been reducing her dosage of a second-gen-
eration antipsychotic medication called Zyprexa (olanzapine) which, despite known 
side-effects, has been successfully promoted by its manufacturers since 1996.11 If Cap-
gras is a false belief, the grounds of that belief are not just irrational but non-cognitive 
and unconscious because they occur on neuroanatomical and biochemical levels. Elyn 
experienced a Capgras delusion as a follow-up of her attempt to cut down on the Zy-
prexa, which had kept psychotic episodes at bay, allowing her, for long periods of time, 
to live “as other people did” (2007, 281). She lowered the dosage because she was con-
cerned about side effects (2007, 293). At first, she had hallucinatory symptoms: sensing 
terrifying creatures hovering in the air around her, creatures of which her entourage 
was blissfully unaware. Then she discovers that the two most important people in her 
life are gone and have been replaced by doubles. “Much later I learned that what I was 
experiencing was called “Capgras Syndrome”. […] In my mind, the people I so depended 
on were simply gone, and the two who remained were not who they said they were. 
Therefore, I could not trust either of them.” (2007, 295).

Can an unconscious mental state resulting from biochemical and neuroanatomical 
processes which gives rise to a conscious experience of a terrifying reality, be called an in-
correct inference about external reality? An inference is obtained by reasoning, but where 
is the reasoning and what is the evidence? Elyn does not doubt the truthfulness of her 
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mental state - she is convinced that the delusion is real because, for her, it is real – it is 
the reality she senses, perceives and experiences – that is, the evidence from which she 
infers (“decides”) that Kaplan (her psychiatrist) and Steve (her best friend) are impostors. 

The Capgras delusion as an affective disorder

Consider some neuroanatomical evidence provided by neuroscientists who, unlike their 
philosopher-colleagues, do not classify the Capgras delusion as a false belief, but con-
sider it as an affective disturbance, or a disconnection between perceptual and affective 
processes, which the Capgras subject tries to explain away by identifying familiar per-
sons as impostors. Their views are variants of the so-called two-factor account by Ellis 
& Young (1993, 1997, 1999), according to which the perceived person ‘looks like’ but 
does not ‘feel like’ the family member in question, hence the Capgras patient interprets 
them as some kind of impostor. Hence the interpretation (or the belief, if you like) is 
formed on shaky evidence. Rather, they are formed by a motivation to make sense of 
what is happening to them. To put it as McKay, Langdon & Coltheart do, motives are 
important causal forces doxastically, i.e., relating to belief (2007, 312). On their view, 
the Capgras delusion is not merely a misguided attempt “to make sense of an unpleas-
ant experience – it is a motivated attempt to avoid the upsetting implications of the 
experience.” (2007, 319). Various stripes of this two-factor model is sustained by vari-
ous neuroscientists and philosophers of neuroscience, such as Ramachandran (1998), 
Frith (2005), Coltheart et al. (2007), Corlett et al. (2010) and Gerrans (2013). On Corlett’s 
(2010, 360) view, Capgras constitutes a precedent for experience and is a defense reac-
tion or “a means for explaining it away”. 

Yet, as McKay, Langdon and Coltheart (2007) argue, Capras may be more than mak-
ing sense of anomalous perceptual information – it may be a motivated attempt to avoid 
the upsetting implications of the experience.” If this is so, the belief-formation system 
of Capgras subjects is “unduly biased toward the satisfaction of such motivational con-
straints” (2007, 319). But we are dealing with a delusional autobiographical self and the 
motivational constraint in this case would be the coherence of its narrative. Unreliable 
though its narrator may be, the delusional self is working on a coherent account, in 
which what it feels fits with what it sees. Hence the subject does not only frame a delu-
sional event as a story, but emplots it by curtailing the ‘before’ and ‘after’ to fit around 
the delusional episode. The self develops the ability to account for itself as agent or as 
undergoer. The delusional self has a passive voice because it is an undergoer – yet it 
self-reflects, self-augments and looks for temporal continuity, unity and coherence – 
an identity across its life, which comprises its delusional experience. Consequently, a 
delusional report will be biased.

Likewise, Chris Frith (2005) argues that delusional patients – with thought insertion 
delusion as well as Capgras, form delusions in order to make sense of their experience. 
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Thus a subject with thought insertion delusion might advance the explanation that their 
thoughts or actions are under the control of alien forces in order to make sense of their 
experiences of loss of control. A Capgras subject might explain her lack of familiarity 
with her best friend by putting the available evidence together as: “my friend has been 
replaced by an impostor”. And if there is a certain kind of experiential evidence that 
grounds delusional beliefs, says Frith (2000, 2005), then it is no longer obvious that 
these delusions are held, despite what constitutes incontrovertible proof or evidence 
to the contrar.12 In addition, Frith’s neuroanatomical research shows that delusional 
selves lack intentional binding, which is a marker of agency (2005, 173). Lack of agency 
accompanies lack of ownership, Gerrans agrees. “Capgras patients with dorsolateral 
lesions are stuck with the intractable default thought and its prompt to action but can-
not decontextualize, or if they can, cannot produce an autobiographical narrative which 
incorporates the non delusional alternative. They cannot ‘make it theirs’ so to speak.” 
(2013, 96).

Conclusion

This upshot, namely that a delusional self’s experience does not provide grounds for 
the claim that it holds a false belief because its attempt to make sense of that experi-
ence coheres with its affective, perceptual and conceptual reality, also corroborates my 
claim that delusional subjects are autobiographical selves with an unreliable narrator 
in the passive voice – they are undergoers. Frith explains that” [t]he idea of agency is 
intimately concerned with cause and effect; my desire causes my action”, since, [w]hen 
our action causes an event there is an ‘intentional binding’ whereby the cause and its 
effect are drawn together in perceived time.” (ibid). Since the delusional self experienc-
es a timeout, cause and effect are not drawn together in its perceived time. So it may 
well self-ascribe a false belief, but that self-ascription has little epistemological value, 
except from the expert’s view. Karl Jaspers ([1913]), 1963 93), issued a century-old 
warning: “To say simply that a delusion is a mistaken idea which is firmly held by the 
patient and which cannot be corrected gives only a superficial and incorrect answer to 
the problem. Definition will not dispose of the matter.”

Endnotes
1.  A shorter version of this paper was presented at the 10th International Conference on Semiotics 

organized by the Hellenic Society of Semiotics in Volos, Greece 4-6 October, 2013. My thanks go to 
Boriana Piryova for helpful comments.

2.  Cf. also Joanna Moncrieff (2013) who provides an incisive account of what she calls the “drug-
centered model” of mental health care and its historical roots.

3.  N.B. The history of this problem goes back to T. Szasz’s (1957) observations on using drugs 
in mental health care, R.D. Laing’s (1965, 1967) antipsychiatrist view that psychosis is “a sane 

750 Changing Worlds & Signs of the Times



response to an insane world” and Szasz’s (1970) extreme stance that psychiatric diagnoses are 
disguised political judgments on varieties of human behavior, which do not fit the ‘norm’.

4.  http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71&clang=0 A parallel between Schulz von 
Thun and communication models by Bühler (1932), Jakobson (1960), Buber (1963) and Greimas 
(1966) is easily made.

5.  According to DSM-V itself: “Ideas that appear to be delusional in one culture (e.g. witchcraft) may 
be commonly held in another” (2013, 108).

6.  ‘Attitude’ is an important concept in social psychology, denoting a person’s expression of favor or 
disfavor toward something. According to G. Allport (1935, 789-844): attitudes are formed from a 
person’s past and present.

7.  There are other alternatives to the ‘delusions are false beliefs’ account. Following John Locke 
(1689), G. Currie & I. Ravenscroft’s (2002: 170-175) consider delusions as disorders of the 
imagination. Cf. also T. Gendler (2008, 2010) and A. Egan (2008).

8.  Baillargeon, R., R. Scott, and Z. He, (2010, 110-118).
9.  N.B. The title of Elyn’s book refers to a line in a poem by W.B. Yeats (1919): “Things fall apart; the 

centre cannot hold”.
10. Cited by Hoerl (2013, 4).
11. Cf. http://www.drugs.com/zyprexa.html ; http://www.rxlist.com/zyprexa-drug.html.
12. Frith, Chris (2005, 169–175).
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Abstract
In In 2005 Nicolas Bourriaud, attempting to encapsulate the prevailing cultural condi-
tions, stated that there is a need for translation of cultural values of different groups 
within a double process of a trend toward the creolisation of cultures and a struggle 
for autonomy, to produce singularities in a more and more standardized world. This 
sets the scene for the unfolding of an inherent antinomy that renders constant tension 
a predominant feature of our times. Risk, fear, insecurity, pervade an unstable sys-
tem whose legitimacy is gradually eroded. The resurgence of nationalist/racist and 
fundamentalist tendencies challenge notions of ‘progress’, while the multiplicity of 
populations, cultures, traditions, languages, undermine the shift toward “globaliza-
tion” based on a uniform and unilingual ‘standardized’ model. In these complex and 
multifaceted conditions translation is a key factor in the processes of communica-
tion. This paper suggests that in its attempt to negotiate the labyrinth of meaning and 
communication, our fragmentary, unstable, open-ended and unpredictable culture 
may find it useful to revisit the notion of “abductive reasoning”, as set out by Gregory 
Bateson via Peirce, a notion inherent in the task of the translator whose skills could 
greatly contribute in the current quest for meaningful exchange.
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Not so long ago, in 2005, Nicolas Bourriaud attempting to encapsulate the prevailing 
contemporary cultural conditions spoke of the need for translation: “What matters today 
is to translate the cultural values of cultural groups and to connect them to the world 
network. This ‘reloading process’ of modernism according to the twenty-first-century 
issues could be called altermodernism, a movement connected to the creolisation of 
cultures and the fight for autonomy, but also the possibility of producing singularities in 
a more and more standardised world” (Bourriaud, 2009, p. 2).

This statement by Bourriaud sets the scene for the unfolding of an inherent antinomy 
that would tend to create constant tension as the predominant feature of our times. It 
speaks of a binary situation, which we all experience, with the multiplicity of popula-
tions, cultures, traditions, languages, identities drawn into current global development 
on the one hand and the uniform and unilingual ‘standardised’ model under the signs of 
the ‘urban’ and ‘English’ of contemporary digital culture on the other.

In such a context, the task of translation appears to be crucial. How are players in 
this multi-cultural mix to understand each other? But is the notion of an intermediary 
between, say, two different cultural settings who transfers the values of the one onto 
the register of the other sufficient? The notion is problematic from the outset: this is no 
easy task, and certainly not self-explanatory as perhaps implied in the first sentence of 
the excerpt from Bourriaud’s statement.

First of all the notion of ‘cultural value’ itself is problematic, as value is not some-
thing given and clear-cut, in the same way as the concept of the cultural groups that 
carry those values. This would mean that these possess a “cultural identity”, a concept 
which has been questioned by Stuart Hall who (in 1989) suggested that: “instead of 
thinking of identity as an already accomplished fact, which the new cultural practices 
they represent, we should think, instead, of identity as a ‘production’, which is never 
complete, always in process, and always constituted within, not outside, representa-
tion. This view,” Stuart Hall concludes, “problematises the very authority and authentic-
ity to which the term, ‘cultural identity’, lays claim” (Hall, 1989, p.222).

The point made here may sound, today, commonplace. We have come across it many 
a time in postmodern academia. Le sujet en procès, was the term used by Julia Kristeva 
almost forty years ago (Kristeva, 1984 [1974], p.37), while, at about the same time (1979), 
Paul Ricoeur offered that the notion that the self needs to veer away from the certainty of 
Cartesian subjectivity, suggesting that subjectivity or the appropriation of the self lies not 
at the origin of the human venture, but it is an endless task of understanding accomplished 
“only after painful critiques of the self” (Ricoeur, 1986 [1979], p.237).

The need to revisit these long-standing views a propos of a keynote address by a 
current intellectual “star” would imply that such views have still no self-evident curren-
cy. And it is even more striking as in our post-postmodern globalisation of digital media 
where the notion of a given cultural identity or even of a self, developing through multiple 
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trajectories, ‘surfing’ on the internet and social media, become all the more fragmentary 
and ‘tentative’. But there is a worrying sense that these issues remain within the walls of 
academia, “in here”, discussed by the select few without any serious impact “out there”.

This “out there” is an issue that in turn problematises the notion of “we” when con-
temporary experience is discussed. We, the few persons gathered here, can sense this 
notion when we look at a snapshot from a street, any street, in a city of those societies 
we can still, despite the financial crisis, term as ‘affluent’, although a more apt term 
would be – to follow Gilles Lipovetsky – “societies of hyper consumption” (Lipovetsky, 
2004). But, be that as it may, the question is: Yes, I can see myself here, but what hap-
pens at the other edge of the spectrum? What communication can there be in the outer 
reaches of our so-called “global village”? 

It is difficult to find oneself there, and one can get lost as in a dark forest. Like Dante in 
hell I need a guide, and here I look to the Brazilian documentary photographer Sebastiao 
Salgado. In his now famous documentation of the open gold mine in the Bald Mountain, 
the Serra Pelada, of Brazil in 1986 we are faced with a spectacle that is hard to accom-
modate within our worldview involving the freedom of the individual. The pictures depict 
hundreds or thousands of degraded human beings working in abject conditions in an im-
mense open gold mine and have been published and exhibited around the world (and now 
widely circulating in the world wide web) (Salgado, 2006). They are disturbing, to say the 
least. At the same time they hold a strange fascination. They are also defiant, even if by 
the sheer fact that the people in them can endure such life, though it is not only that. What 
is intriguing with regard to our topic is the, very rare it would seem, photographs where 
people look at each other, such as the one that has captured the confrontation between 
the armed guard and the desperate/furious worker. I wonder: In that confrontation, what 
is communicated? And how can I become part of that communication?

In this setting what can be said of Ricoeur’s take on subjectivity, which is to be ac-
complished, as we just recalled, only after painful critiques of the self? Who in that literal 
hellhole can do that? 

It is not totally inconceivable I will concede, but highly unlikely. And even as one tries 
to come to terms with such a question in such an environment, it becomes immediately 
apparent that this is the case with situations much broader than the specific confronta-
tion between the worker and the security guard in the madness of Serra Pelada.

Imagine ‘ourselves’ caught in a different dispute, which we may call industrial, or 
simply a failure of systems. Chaos in the railway station with thousands of commuters 
stranded. Or imagine ourselves on the mayhem of the first day of the Christmas sale at 
Harrods or some other famous department store, or queuing up for days for the launch 
of the latest electronic gadget.

In the instantaneous culture, the culture of impatience, speed and instant gratifica-
tion there is no time, and of course no penchant, to critique oneself. The other day there 
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was this piece of really serious news: It was posted on yahoo, just last Monday [30 Sep. 
2013], and it read: “Bad news, America. Fast-food drive-thrus are getting slower. On 
average, customers spent roughly three minutes (180 seconds) from order to pickup in 
2013, the study found, or about eight seconds slower than last year” (Stableford, 2013).

There are reasons for this woeful slow down – and we could look at one of them if 
anybody cares later on. What can suffice for now is that the accelerated experience even 
if haphazard, is controlled; it is monitored and adjusted. And this willed acceleration 
affects us all in the societies of mass-consumption, where in a way analogous to Serra 
Pelada we have no time to think, and in a forever accelerating hyperactivity, important 
shifts take place.

As Gilles Lipovetsky puts it: in a multi-tasking universe speed replaces human con-
tact, productivity replaces quality of life, excitement replaces pleasure […] and as real 
relations of intimacy give way to potential or virtual exchange, a culture of performative 
hyperactivity is formed without specific character or sensibility (Lipovetsky, 2004, p.41).

This is the time that Zygmunt Bauman describes as liquid modernity. “Liquids,” he 
says, “travel fast. The extraordinary mobility of fluids is what associates them with the 
idea of ‘lightness’ [and in turn] “we associate ‘lightness’ or ‘weightlessness’ with mobility 
and inconstancy: we know from practice that the lighter we travel the easier and faster we 
move. These are reasons to consider ‘fluidity’ or ‘liquidity’ as fitting metaphors when we 
wish to grasp the nature of the present, in many ways novel, phase in the history of mo-
dernity” (Bauman, 2006, p.3). Modernity, to be sure, had been engaged in ‘melting solids’ 
right from the outset as we are told in the Communist Manifesto, but in its first phase it 
was replacing the melted solids with new ones, it was a solid modernity, whereas in its 
later stage it only left a state of flux, and hence it may be termed “liquid modernity.”

In the fourteen years that have elapsed since the writing of Bauman’s book a lot has 
happened. When Bauman coined the term liquid modernity ‘we’ were just coming to ex-
perience the shift – mainly in two areas: Geopolitics – through the new-type wars of the 
1990s [Iraq and Yugoslavia], and Information Technology – through the personal computer 
[internet - mobile]. What happened in the first decade of the 21st century we all know: 

The world has become unhinged after two Septembers, 2001 and 2008, the one 
bringing down the Twin Towers and the other Lehman Brothers. We still live in the poi-
sonous aftermath of both. But at the same time technology has not stopped; it has ad-
vanced to the point that the term digital may be used to described our world as whole, 
as in Alan Kirby’s ‘definition’ of our current experience as digimodernism, which, in his 
own words, “identifies as the critical event in contemporary culture the profound and 
shattering encounter between computerisation and the text. Its most recognisable form 
is a new kind of digitised textuality – onward, haphazard and evanescent” (Kirby, 2010).

But what is interesting is that these three adjectives [one of which he have already 
come across], if they mean something, have been making us work and move faster and 
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faster while all institutions and covenants we have lived by vanish before our eyes – to 
the point that we shift from the liquid to the ultimate “thin air” invoked by that world-fa-
mous phrase in the text of 1848 already referred to, from the liquid indeed to the eva-
nescent. And if in modernity’s early solid stage ‘traditional’ society was dismantled, its 
later liquid stage brings about a total obliteration or forgetfulness of ‘solid’ modern life.

So what does transpire is that even in these times of crisis we are made to consume 
technology’s gadgets, with greater excitement, newer and newer, forgetting what was 
there before, to the point that a two-year old device is considered ‘prehistoric’, even as we 
are propelled to enhance our performativity and our productivity in order to consume more.

All these of course bear on communication. As would be expected performativity 
and productivity in a context of ever accelerating activity calls for similarly performative, 
instrumental language. In any event in this culture of speed and of the instantaneous we 
have no time to waste in useless wanderings in the grey areas of critical thinking.

But we all know that language is not merely instrumental. In as much as we are 
human we cannot but communicate through a surplus of signification. This is how we 
interpret the patterns on what seems the earliest artefacts made purposefully by in-
dividuals of our species, the nassarius shell beads and the carved ochre stones in the 
Blombos caves of the middle stone age. 

An elegant description of that shift from mere performativity to signification through the 
creative impulse is provided by James Lull: “Creativity emerges from the human spirit to 
transfigure a person’s thoughts and feelings into meaningful symbolic representations that 
are expressed to others through various modes of social interaction. The decorative use jew-
ellery in the southern coastal regions of Africa some 75,000 years ago – the famous nassar-
ius shell beads of South Africa’s Blombos Caves – represents the first documented attempt 
by humans to employ symbolic resources external to the person for purposes of expressive 
enhancement, not simply for instrumental purposes” (Lull, 2007, pp.31-2).

A similar process is at work in linguistic communication, and to come closer to the 
present we read in a famous essay by Walter Benjamin: 

“In all language and linguistic creations there remains in addition to what can be conveyed 
something that cannot be communicated; depending on the context in which it appears, it is 
something that symbolizes or something symbolized.” (Benjamin, 1973 [1936], p.79].

This added something is where meaning resides, concealed and fragmentary, and al-
ways elusive. Words have more than one meaning, and can be described by other words. 
They are polysemic, as all utterances are as well. It is the nature of human speech, the 
nature of the linguistic act that it cannot settle its accounts once and for all. It is a fact 
that, as Ricoeur points out, everything can be said “in other words”. In other words there 
is no single statement that can express an absolute truth. In truth everything may be con-
sidered as a figure of speech, and the “rule of metaphor” governs language as a whole. 

It is here that we come up against the question which served as our point of depar-
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ture. How can one translate another language, another identity, another culture? How 
can one talk of one world using the tongue of another?

Benjamin states it thus: The basic error of the translator is that he preserves the 
state in which his own language happens to be instead of allowing his language to be 
powerfully affected by the foreign tongue. […] He must expand and deepen his language 
by means of the foreign language. Our translations even our best ones proceed from a 
wrong premise. They want to turn Hindi, Greek, English into German, instead of turning 
German into Hindi, Greek, English” (Benjamin, 1973 [1936], p.79).

Ricoeur encapsulates this goal by reference to two examples, which he sees as the 
ultimately successful translations: the early nineteenth century translations of Sopho-
cles by Hoelderlin, and the fairly recent translation of the Old Testament into French by 
Meschonnic. The way he phrases it is really enlightening: Holederlin, he says, speaks 
Greek in German (“parle grec en allemand”); Meschonnic speaks Hebrew in French 
(“parle hébreu en français”) (Ricoeur, 2004, p.69).

If we were indeed to set to work on such a project, we will find that this is where a 
different process is at work, a process which, simply put, we could call synthetic rather 
than analytic, convergent rather than divergent, [that cannot be properly accommodated 
by instrumental rationality], a process which may be seen but not properly recognised. 

It is process that involves inferring meaning rather than deducing it. This process is 
often ascribed to visual as opposed to verbal communication. Such a difference may 
exist in the interpretive logic patterns of the two types of communication, but it could 
be said that inference is present in metaphor and by extension to all language, and it 
becomes more evident in the labour of translation, were more often than not the trans-
lator has to rely more educated guessing rather than clear rules of equivalence, using 
the proves of abduction which Peirce referred to as hypothesis building. As suggested in 
a clear and elegant exposition by Stathis Psillos, Peirce claimed that 

“Abduction consists in studying facts and devising a theory to explain them” 
(5.145), it is the process of forming an explanatory hypothesis” (5.171). Abduc-
tion is the only kind of reasoning by means of which new ideas can be intro-
duced (cf. 5.171) (Psillos, 2010, p.117).

In fact, Psillos adds, Peirce thought that abduction is the mode of reasoning by means 
of which new ideas have actually been introduced: “All the ideas of science come to it by 
the way of Abduction” (5.145). “Abduction”, he added, “consists in studying facts and de-
vising a theory to explain them. Its only justification is that if we are ever to understand 
things at all, it must be in that way (5.145). Peirce, our author continues, never doubted 
the reality, importance, pervasiveness and reasonableness of explanatory reasoning. 
And yet he thought that explanatory reasoning had been understudied—its character as 
a distinct logical operation had not been understood. Nor had it been sufficiently distin-
guished from other basic forms of reasoning (Psillos, 2010, p.117).
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This is perhaps what is at the core of way if thinking that could engender an alterna-
tive, such as Gregory Bateson’s suggestions with regard to metaphorical inference and 
abduction, as summarised by his daughter and editor of his last unfinished book “Where 
Angels Fear”: 

The theme of metaphor runs right through Gregory’s work. Indeed, the idea that 
was engrossing him in his last weeks was the idea of syllogisms of metaphor. 
The use of syllogisms of metaphor, which he called abduction, was for him a 
basic intellectual strategy, the search for insight through analogy, as when he 
analyzed the process of evolution as analogous to the process of thought (Bate-
son & Bateson, 1989, p.192).

To be sure, these ideas were never fully baked. Neither Bateson’s proposals were 
properly developed nor Peirce’s insights systematically explored. So, as with Stuart 
Hall’s ideas (that we touched upon in the beginning of this text), these views do not 
seem to carry much weight in the current setting. Bateson is all but forgotten, while the 
overall idea of abduction may be admitted in a limited field such as the area of art and 
design and the education thereof, albeit as a concession even there – for assessment in 
a programme of study has to follow rigorous and clear-cut logical rules. It is interesting 
that every now and then one hears voices calling to introduce elements of art and design 
education in business management studies, for obvious reasons – not least in the wake 
of Steve Jobs’ success and his advice to Bill Gates to ‘loosen up’ (Isaacson, 2011, p.172). 
But such calls never gain any ground beyond the news coverage classified as quaint by 
the media. Indeed rather the opposite seems to be the case, as even art and design ed-
ucation is colonized by the business logic and ethic.

Perhaps here we need a different mindset. For if we are to come back to our origi-
nal quest for communication in this multi-cultural world, we need a process whereby 
each side, by analogy to translation, would be infused with the genius of the other. This 
complex and not clearly determinable process requires an alternative approach, an ap-
proach that is forever open to reinterpretation, tentative and tolerant, as cultures and 
languages evolve, and cannot but make use of metaphor, inference and abduction. 

In a way it surprising that this is not happening, as instead of ‘opening’ language 
toward that richer polyvalent meaning we tend to ‘close’ it within the poorer confines of 
a univocal message – especially trough the proliferation of processes of regulation and 
administration which, in this all the ore ‘administered society of ours, call for rigorous, 
legally binding terms.

In such conditions what is not surprising is that one of the salient features of our 
times is, as the historian Tony Judt has pointed out, the widespread feeling that we 
cannot come up with alternatives (Judt, 2010, p.2).

This may be understood if we look a little closer at Bauman’s position, who sees 
what he calls the liquefying process of our current world as a further twist in moderni-
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ty’s sweeping away of ‘traditional’ institutions, in the inexorable advance of instrumental 
rationality that has been melting down all that is solid and profaning all that is sacred. At 
first early modernity did away with the existing institutions, such as 

the hereditary estates […] authoritarian power, patterns of dependency and in-
teraction were all thrown into the melting pot, to be subsequently recast and 
refashioned; this was the phase of triumphant, boundary-breaking, all-eroding 
modernity (Bauman, 2006, p.6). 

It was the period when freedom against tyranny, or negative freedom, was won. 
Now, in the second stage, when one would expect the struggle for positive freedom to 
commence one finds that 

the levers needed to transform ‘negative’ into ‘positive freedom’ [i.e. freedom 
to set the range of choices and the agenda of choice-making] have broken and 
fallen apart. Public power has lost much of its old awesome and resented op-
pressive potency - but it has also lost a good part of its enabling capacity (Bau-
man, 2006, p.51).

And this is so because 
today patterns and institutions in society are no longer ‘given’, let alone ‘self-ev-
ident’; […] they have changed their nature and have been reclassified as items 
in the inventory of individual tasks. The liquidizing powers have moved from the 
‘system’ to ‘society’, from ‘politics’ of collective groups to individual ‘life-poli-
cies’ - or have descended from the ‘macro’ to the ‘micro’ level of social cohab-
itation. Ours is, as a result, an individualized, privatized version of modernity” 
(Bauman 2006, p.7).

This is then, perhaps, why it is so difficult to think of alternatives nowadays. The 
struggle for positive freedom is hard enough; it is even difficult to envision it. Such a dis-
persal of private micro-worlds, as the one described by Bauman, make it even harder, 
as any proposal for an alternative cannot summon a ‘given’ or ‘self evident’ collective 
subject. In a world of so many different communities, identities, the appeal to a collec-
tive subject is nigh impossible. So, rather than think of something new, it is much safer 
to revert uncritically to the old ways, to what one already knows, which may be seen as 
the only stable point in a world out of joint. Conflict is the hallmark of our times. There is 
a pervading sense that ‘common ground’ is shrinking. Dialogue seems to be in danger 
of breaking down, even in places such as the US Congress. 

In such conditions, the task of the translator, that would seek to enable one to speak 
in one’s own tongue the language of the other, that would enable, say, to speak Hebrew 
in Arabic and vice versa, may contribute to providing the common ground needed for 
communication in this world of turmoil, and may help us think of some alternative to the 
one-way street we are plodding along.
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Keywords 

 De-Re-territorialisation , non-representative , non-signifying sign , a-subject , 
 minor literature , transformation 

Abstract
Between reality and representation all transformative agents have roles for both 
reflect and convey. But transformation as a process has the degrees of territories, 
de-territorialisation and re-territorialisation, which keep hidden dimensions about 
expressions of the subject or a-subject. In this context, this study aims to explore the 
expressions of transformation through new public space and transformative chal-
lenges. As a semiotic reading, the translation of reality into its expressions can be 
independent from the subject and its expressions within a transformation process. 
The transformation itself creates the language independent from the subject. Thus 
not the idea of literature, but the idea of “minor literature” can be a non-representative 
reading for ‘new public space challenges’. The question is how we can explain this 
non-representative language, which is no longer confronted by dialectic or a structur-
al correspondence in transformative context. 
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Prologue 

This study is influenced by the proliferation of a kind of performance happens in public 
spaces which takes attention as an important challenge for urban space and its candi-
dates. These performative acts, according to us, give way to certain kind of transforma-
tion, which is very unique to direct an endeavour on understanding the kind of message 
they may transmit. It seems appropriate to decipher these performances as leakage 
to or escape from or penetration of city dwellers into the urban, which were organized 
in public space. The idea of “minor literature” can be a non-representative reading for 
these public space challenges. Thus, the ways and which this definition manifests itself 
became our focal concern for this study. 

Expressions of transformation include the topics of new public space and transform-
ative challenges. Thus a supplementary scope of this paper is to consider the following 
questions;

-What are the aspects of new public challenges?
-What are the expressions of transformation?
-What are the agents of translation by means of experience?

Minor literature: A non-representative Reading / A-subjective Deterritorializing 

Upon the declarations of Deleuze and Guattari (2003, p. 16) “minor literature doesn’t 
come from a minor language, it is rather that which a minority constructs within a major 
language”. Accordingly, in the context of public challenges, the minor effect is emerging 
within a major effect. Moreover, as Deleuze and Guattari (2003) explain, in a minor lit-
erature language is influenced with a “high coefficient of de-territorialisation”. This may 
mean that a language, as a constituting form of literature, is being faced to a certain kind 
of disengagement to its coherent conventions. Praque German is forwarded as an explicit 
example for de-territorialized language. Kafka assumed as a signifier of an “impasse”, on 
Jews living in Praque, that makes it impossible to write in German, because of a deterri-
torialisation (of the German population itself which is an inhibited minority that speaks a 
language independent from majority) (Deleuze and Guattari, 2003, p.17). This de-territori-
alized language is stated as being convenient for strange and minor uses. 

The three characteristics of minor literature are the deterritorialisation of the lan-
guage, the connection of the individual and the political, and the collective arrangement 
of utterance. These three characteristics in the concept of ‘minor literature’ are illumi-
nating in terms of preparing a backdrop for understanding the transformation process 
and a-subjectivity. Being an asubjective assemblage, the minor no longer designates 
specific literatures but the revolutionary conditions for every literature as it is mentioned 
in this paper with the correspondences in public challenges.

The first characteristic of minor literature, deterritorialisation, takes its roots obvi-
ously from the older term ‘territorialization’ that emphasizes interdependent relations 

767Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



between the country and culture. In broader sense, ‘territorialization’ is used for ‘ter-
ritorialized cultures’ (such as Australian Aborigines). The expression of territorialized 
culture means that there is a connection between the ‘place’ and culture. When this 
culture is separated from its authentic place, it is referred as “deterritorialisation”. Ac-
cordingly, while mentioning to culture, anthropologists use the term “deterritorialized” 
to mean a weakening of ties between culture and place. This idea of weakening of ties 
can be manifested in Tomlinson’s words (1999) with his definition of deterritorialization 
as separation of the connection between the everyday living culture and territorial place. 
In connection with this, Delueze and Guattari (1990, p. 9) mention that as the today’s 
individuals transform into “continuously wandering, migrating schizophrenic without 
having any aims, territories or roots”, they lose the old territorial codes and they do not 
have culture, value, and systems of establishing relationships. In addition to this, the 
territory-culture relations formed by personal geographies transform with the inclusion 
of the travels made in the virtual space transform (Toffler and Toffler 2006). In this con-
text, reterritorialization should be understood in connection with the deterritorialisation. 
According to the definition of James Clifford (1997) related to his ‘diaspora’ example, re-
territorialization is to re-create a culture in another place. Similarly, Short and Kim also 
define the concept of reterritorialization in their books titled “Globalisation and the City” 
(1999) as completion of the rooting process of de-territorialized cultures away from 
their own traditional places and authenticities. These processes cover the re-establish-
ment of a culture in a new form and in a new place by extending to cross-border spa-
tially. Being separated from its origin, re-territorialized cultures not only simply change 
their position, but also transform. 

In this context, re-territorialization also arises from the intentions foreseeing the 
creation of new artificial territories to be a part of the system by leaving the old one 
(territory). As a result, while deterritorialisation and reterritorialisation processes cause 
the cultures and therefore individuals to be separated from their own territories and in-
distinctiveness of their identities, at the same time, also cause the transformation of the 
connections established with the space. The today’s new space containing all of these 
transformations can be accepted as a product of deterritorialisation and reterritorialisa-
tion processes or a mediator of a contemporary culture feeding from these processes 
(Küçükarslan Emiroğlu, 2012). 

One of the effects of the de-territorialized scene concerning time and space is also 
the ‘dedifferentiation’ of culture feeding from these processes. In this context, the con-
cern that frequent flow of culture between the places with the developments in the travel 
and communication technologies will cause dedifferentiation has penetrated into the 
discourses on space. This concern is in accordance with the views that the local one 
will melt and be destroyed in the global, one and the cultures will be homogenized and 
looks similar (Küçükarslan Emiroğlu, 2012). This means that the locality defining these 
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territorialized cultures starts to disappear within the processes of previously mentioned 
territorial transformation. In place of it, there is a new understanding of hybrid culture, 
permeating among the society, shaped by the diverse and eclectic desires of contempo-
rary individual (Deleuze and Guattari, 1990). 

Therefore, weakening of connections between culture and place then means the dis-
placement of subjects and objects of culture from a specific location in space and time. 
In anthropological view it expresses that specific cultural issues tend to overcome spe-
cific territorial boundaries in a universe that consists of things already in motion. This 
means that one culture is changing spontaneously because another culture is being 
injected into another culture. 

What is interesting about the terms deterritorialisation, reterritorialization in Deleuze 
and Guattari, as Elden (2006, p. 48) declares is “the way in which they function both as a 
linguistic medium and in terms of organisms and their movement”. The concepts of de-
territorialisation and reterritorialisation developed by Deleuze and Guattari (1972, 1980) 
propose an alternative way of understanding territories as ‘bounded entities’, and there-
fore, meaning of border as frontiers or as the boundaries of an entity. Considerably, 
a territory -geographic, political, and conceptual- is viewed as a perpetually changing 
configuration of various interrelated assemblages. This definition of territory, constitut-
ed with objects, enunciations, and effects, articulates according to the historical condi-
tions of specific constellations of powers, resistances, and desires (Engel, 2009).

As Engel (2009) mentions the dynamic configuration of diverse assemblages forms a 
specific territory in time, which may then become the surface where deterritorialisation, 
and in contrast with that, reterritorialisation take place. A deterritorialisation breaks 
up an established configuration through “lines of flight” that escape a given and build a 
new assemblage, whereas a reterritorialisation hegemonizes a formerly provocative or 
subversive assemblage, and provisionally stabilizes a new configuration of power and 
resistance (Engel, 2009). Deterritorialization, in spite of its name, does not mean the end 
of the importance of territory. Indeed, far from it, because territory is both its condition of 
possibility and, in some newly configured form, its necessary outcome. Thus new public 
challenges have a de-territorialized context in which the transformation itself creates 
independent possibilities. Indeed, Ruyer (quoted in Elden, 2009) describes biological in-
stances of de/reterritorialization, of the detachment or unfixing of elements and their 
reorganisation within new assemblages. Ruyer, in agreement with Deleuze and Guatta-
ri, argues that a territory in biological sense, is created through the general process of 
deterritorialization and reterritorialization. In deterritorialization, components of milieu 
are detached from their original functions and given greater autonomy. In reterritori-
alization, those components acquire new functions within the newly created territory. 
As result of the concept of deterritorialisation it implies a contrast between “earth” and 
“territory” (terre and territoire) understood as the two fundamental dimensions of nature 
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describes biological instances of de/reterritorialization, of the detachment or unfixing of 
elements and their reorganisation within new assemblages (Parr, 2005). 

The second and third characteristics of minor literature are its political nature and 
collective values, in which Deleuze and Guattari (2003, p. 17) explain the inextricability 
of the political and the collective as;

“What each author says individually already constitutes a common action, and 
what he or she says or does is necessarily political, even if others aren’t in 
agreement.  The political domain has contaminated every statement (énoncé). 
But above all else, because collective or national consciousness is ‘often inac-
tive in external life and always in the process of break-down,’ literature finds 
itself positively charged with the role and function of the collective and even 
revolutionary, enunciation”.

In original text, Deleuze and Guattari (2003) explain the second characteristic of a 
‘minor literature’ by stating that everything in them is political. The individual is inex-
tricable from the socius, the subject linked to the politics and its cramped space forces 
each individual intrigue to connect immediately to politics.  The individual concern thus 
becomes all the more necessary, indispensable, magnified, because a whole other story 
is vibrating in it. The individual, then, speaks in a collective voice –that is violated by the 
political content.  The ‘minor literature’ has potential which is evolutionary and written 
at the borderlines while de-territorializing the vulnerable community. It is written from 
the border from whence it is possible “to express another possible community and to 
forge the means for another consciousness and another sensibility”. A ‘minor literature’ 
is political, collective, revolutionary, and even spatially deterritorializing one terrain at 
the same time mapping another. That means in a minor literature, it is inherent a kind of 
affect that is open to new challenges that may influence to change most stabilized ideas.

As a result, in Delueze and Guattari’s (2003, p.18) terms “the message does not refer 
back to an enunciating subject who would be its cause, no more than to a subject of the 
statement who would be its effect”. Thus, transformation refers to no subject.  It can 
only be occurred via collective movements through de-territorialized boundaries.

Through a Non-Representative Reading: Semiotics of Transformation 

Semiotic approach to this kind of phenomena is to engage with a world that does not 
have any intentional sign making. They are not designed intentionally with conceptual 
or programmatic concerns. But in its simplest form semiotics can be described as the 
study of signs. Not signs as we normally think of signs, but signs in a much broader con-
text that includes anything capable of standing for or representing a separate meaning 
-other than itself. In this context, it can be relevant to conceptualize such phenomenon 
as a marker (instead of sign) of ‘invitation’ or a ‘preliminary call’ or ‘initiator of some-
thing’. Upon the transformation in these performances as in the case of G. Samsa’s 
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‘metamorphosis’ (Kafka, 2009), the marker is the public dynamism. Accordingly, as 
mentioned before, the event or the action of this public dynamism can be called as the 
signifier of an impasse or compressions, which will in-return turns out to be a trans-
formative challenge. 

The content of the studies of semiotics can be described as a translation language 
between the reality and its expressions. The question is where if the public event comes 
to being as the translation language between public and the space; can these transform-
ative needs and actions be read without any subject and representation? In such case, 
the transformation itself creates the language independent from the subject. Regarding 
this acceptance, not the idea of literature, but the idea of ‘minor literature’ can be a 
non-representative reading for ‘new public space challenges’. In order to understand 
the language of transformation, the two main characteristic views should be examined 
which are the ‘line of flight’ and ‘body without organs’. 

As Delueze and Guattari mentioned Kafka deliberately kills all metaphor, all symbol-
ism, and all significations, so a language of sense is traversed with a ‘line of escape’. It 
is no longer a question of correspondence between the components of the subject and 
the new context. The thing and the other things are no longer anything but by collective 
overruns by de-territorialized experiences that are following their line of escape. 

The problem now is “becoming” that contains great amount of varieties in intensity, 
experience, spatial preferences, time and movement. As language in a ‘minor litera-
ture’ is no longer a designator, the subject of the transformation is no longer major, 
which is non- representative. In Braziel’s comments on Deleuze and Guattari, a ‘minor 
literature’, as escaping from signification and representation: a ‘minor literature’ resists 
resemblance and mimetic representation, much in the way that abstract art resists figu-
ration, representation or imitation of real life. Language then enters ‘becoming’ through 
a non-significatory, non-representational ‘line of flight’ in which words and things are 
‘intensities’ in which sounds vibrate. Thus we accept the reality of transformation, which 
is not a metaphor, and therefore sign –not being a metaphor. There is no transformation 
out of the control of experience. The experience is the embodiment of the de-territorial-
ized and re-territorialized body. There are also no modes and no importance of cultural 
accumulation. In that case, new public challenges cannot be represented by signs, but 
by the collective share itself, which is confronted with new public space limitless.

Delueze and Guattari describe connecting bodies as desiring machines and they do 
so with strict empiricism (Colebrook, 2002, p.82). Colebrook forwards this idea as “de-
siring machines are nothing more than their connections or experiences”. Grounding on 
this, Deleuze’s idea of desire is worth to be mention here; as he defines desire as pro-
ductive. “Desire can produce an image or “investment””. Delueze and Guattari’s theory 
on the ‘body without organs’ derives from the assumption of continuous power relations 
amongst members of society, with a vertical distribution of power where those at the 
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top are oppressing the lower one. In relation with that, bodily experience has mutu-
al symptoms with transformations experienced in public space. As Ballantyne (2007) 
mentions Delueze explains a body as anything: it can be an animal, a body of sounds, a 
mind or an idea. A body can be a linguistic corpus, a social body, and a collectivity. Thus, 
non-bodily experience can have correspondences as water, earth / soil, poem, which are 
not metaphors anymore.

Semiotics: Expressions of Transformation in Public Space Challenges

Today public space discourses are dealing mostly with the term ‘compression’. By ‘com-
pression’ it is frequently meant the discomfort and disagreement of public and the ap-
plications in public space. Correspondingly, the term ‘compression’ here for us has sim-
ilar context with protagonist Gregor Samsa’s in ‘Metamorphosis’ of Franz Kafka (2009) 
who, a morning, waked up from anxious dreams, and discovered that in his bed he had 
been changed into a monstrous bug. The outer view of Samsa had been changed, but he 
was still himself. In relation with that, it can be claimed that transformative challenges 
in public space are expressed with changes on the skin of urban landscape, in a manner, 
may be defined as -of returning back to its essence. 

This is a landscape in where experience and reality are overlapping. This overlapping 
(re) forms the skin of the urban space and translation disappears where the urban envi-
ronment or the city comes to being as equal to its citizen / candidates. Here, the relation-
ship of urban and nature represents the urban’s own body as skin, namely the nature. 

As Deleuze and Guattari (2009) mentioned; typically the interpretation is an agent 
of a dominant social code; the interpretation reproduces the material it considers as 
instances of the code. The desire to escape such codifications-for codification Deleuze 
and Guattari employ the word ‘territorialization’-the desire to de-code or to deterritori-
alize seems particularly crucial for minorities who want to remain minorities and affirm 
perspectives that are not those of the culture inhabit. At the same time the problem of 
minorities is one in which we all share which is public.

What is a public transformative challenge then? What does it include? A performa-
tive act touches to public spaces by a group of people having common ground/cause, or 
new, creative and productive way of spatial occupation for public demonstrations and 
actions; or just an alternative way of gathering acts of communication and collectivism, 
sharing, dialogue, etc. Spatial occupation is public performative act, which is set in an 
area by a group of citizens for a time and performing public dynamism, constituted by 
assembling of diverse individuals for a common cause, and integration into self organ-
izing processes. Some, but not all, distinguishing components of these public events 
may be described as vocalizing and articulating to hear and vote on, self organizing, 
supporting the intrinsic momentum, responsive to collaborating, movement and voicing 
the fomenting processes, co-operative engagement, against disempowerment.
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Public dynamism when interrelated with a program or programmatic indications fre-
quently challenges itself into movement as in Istanbul ‘rainbow movement’ case. A man 
painted the adjacent huge stairs into rainbow colors by himself. Suddenly one night, the 
stairs re-painted to “grey” like colorless, and governors disclaimed that this was their 
work. In spite of this, stairs already re-gained its rainbow colors now. While one was 
painting, the passing people came to help another by carrying water, food, etc. as they 
confronted with colors they like close to them. The sun is shining already after rain. Here, 
the rainbow is not a metaphor, but the experiences embodied collectively. Sequence of 
events, initiating with performance and forwarding into design, enables the probability 
of a definition as ‘transformation of performance itself into design’ including produc-
tion and representation forms that are experience-centred and performance-centred, a 
simple transformations of the urban space to improve everyday life, a performative in-
vestigation on the psycho-geographic reading of the city’s urban spaces. This temporary 
performative space invites people to stay, play, touch and feel.

It is crucial to mention that not all the transformations by power-based projects are fo-
cused on experience. Indeed power–based can be described as major, whereas ‘becoming 
bug’ in Kafka’s metamorphosis is a minor effect and called as collectivity-based. When a 
trunk breaks out, water leaks out. You cannot know from where it will get a hole? This is a 
minor effect. But initially, why body transforms into a bug? As Deleuze and Guattari (2003, 
p.13) mention “to become animal is to participate in movement, to stake out the path of 
escape in all its positivity, to cross a thresh old, to reach a continuum of intensities that are 
valuable only in themselves, to find a world of pure intensities where all forms come undone, 
as do all the sig nifications, signifiers, and signified, to the benefit of an unformed matter of 
de -territorialized flux, of non-signifying signs”. The act of becoming is a capturing, a posses-
sion, a plus-value, but never a reproduction or an imitation. As Braziel mentioned this ‘minor 
literature’ speaks in a positive voice with the role and function of the collective.

Thus, the process of transformation has de-territorialisation and re-territorialisation 
of subject; therefore is a challenging case to explore expressions of subject and a-sub-
ject. That is taken into attention to explore expressions of transformation itself through 
new public space and transformative challenges (Figure 1).
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Epilogue / Discussion / New Agents 

The condition of deterritorialization describes transformation process. Simultaneously, 
the occasional ‘strange’ and ‘minor’ uses can be described as the re-engagement of 
the disengaged language. So, if Kafka can be read as a signifier of an “impasse” the 
public transformative events can be proposed as a signifier of a kind of compression 
(on citizens), and is it the starting point? Leakage doesn’t have an intention of referenc-
ing or connotation, it just happens, it can be seen as a certain kind of an attempt or a 
penetration. In this case, penetration manifests itself as a becoming which is forwarded 
here as a transformative challenge. The deterritorialization in the process of becoming 
unburdening the subject, therefore it is a-subjective.

A part from that, semiotics in this paper, as a methodology in understanding mean-
ing transferred by these phenomena, presents a mediating language to describe reality 
and its expressions. This language, by enabling to uncover a process of transformation, 
it also reveals and introduces the idea of ‘a-subject’. In relation with that, the definition 
and understanding of ‘minor literature’ is taken as reference to conduct relations in-be-
tween a non-representative reading for these public performances, which are presup-
posed as of ‘de-territorializing’ and ‘a-subjective’. 

Consequently, our understanding of ‘line of escape’ integrated with Delueze and 
Guattari’ concepts in ‘Kafka: Toward a Minor Literature’ forwarded this study for propo-
sitions to basic semiotic triad (sign-signifier-signified) in which sign as being a-subjec-
tive, signifier as non-bodily experience, where signified is the event or the action itself. 
Signified is the performance or the experience itself. Ones who are entering in a bodily 
experience have common practices such as collective behaviour, share, dialogue, pro-
duce, process, performance, etc. Signified also includes various forms of communica-
tion in production and representation (as in the example of stairs, its correspondence is 
painting). It is political, collective, revolutionary, and even spatial de-territorializing one 
terrain as it maps another, thus it is not ideological. Signifier can be explained as the 
possibilities, tools, and may be as interfaces by referencing to Deleuze’s ‘body without 
organs’. Signifier is the minor effect explained with “leakage” or escapes. The sign itself 
is composed of the program. It is not metaphorical, is out of territory, and as a “minor 
literature” it refers to no subject. Therefore, crucial point of this sign can be stated as its 
a-subjectivity. Territory ‘is a concern of the ‘sign’ (Figure 2).
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As a conclusion, this paper proposes a further scope for public challenges as a 
possibility to set creativity and experience. The ongoing experience has an open-end-
ing process, which is no longer confronted by dialectic or structural correspondence 
in transformative context. The experience itself is a form of communication. This 
communication is a representation of all-possible interfaces, tools, and patterns of 
non-metaphorical programs in a de-territorial context. The transformation process 
needs a non-representative reading, which creates a new challenge to improve the 
context through non-signifying signs (Figure 3). For further discussions, beyond this 
signs it can be questioned that whether transformation is a state of creativity which 
pre-conceptions are set aside. It is the state before design takes shape where all pos-
sibilities and agents give expectations of what the design should be.
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Keywords 
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Abstract
In the 21st century transmedia narratives for children and young adults gain ground in 
both their forms: as stories that after becoming extremely popular or culturally prom-
inent, have generated a wide range of prequels, sequels, fan fiction and adaptations 
across media (e.g. Harry Potter); as multiplatform narratives conceived from the very 
beginning as transmedia projects. Transmedia storytelling, which even challenges to-
day’s notions of textuality, is: participatory, because it asks for the reader’s contribu-
tion to storytelling (see fanfiction); multimedia, since it is dispersed in many media and 
platforms; highly commercial; and blurs the boundaries between reality and fiction, as 
it uses reality as another platform for storytelling.
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Defining transmedia narratives 

In the 21st century transmedia storytelling has emerged as an innovative and exciting 
way to tell stories across multiple media channels. Transmedia or multiplatform nar-
ratives relate stories with the aid of current digital technologies and make extensive 
use of multiple formats and platforms. Each platform renders a distinctive and valuable 
contribution to the whole (Jenkins, 2006, p.95-96) and each medium offers a unique and 
pervasive experience of the storyworld. Combining all three modes of narration, telling 
as in novels, showing as in films, and participatory as in video games (Hutcheon, 2006, 
p. 22), transmedia narratives have not only changed the art of storytelling (Hoefs, 2011), 
but also the very act of reading that is now transformed into “a unified and coordinated 
entertainment experience” (Jenkins 2007, para. 1). 

Transmedia (“transmedial or convergent”, according to Ryan, 2012) storytelling can 
be classified into two major types, or rather, in a continuum located between two poles 
(Ryan, 2012, para. 31). The first pole consists of what could be called the “snowball ef-
fect”; a certain story becomes extremely popular or culturally prominent and generates 
a wide range of prequels, sequels, fan fiction and adaptations across media (Ryan, 2012, 
para. 31). Harry Potter and The Lord of the Rings remain the most striking examples, be-
cause, though originated as book-novels, they have expanded to other media and gen-
res, such as films, computer games, advertisements, etc., exploring additional aspects 
of the stories. The other pole is taken by multiplatform narratives conceived from the 
very beginning as transmedia projects (Ryan, 2004). Jenkins (2006, pp. 93-130) refers 
to The Matrix, a science fiction about a dystopian future, as the most prominent example 
which develops around three films written and directed by the Wachowski brothers and 
extends to animated short films, video games, graphic novels and comic books. 

Transmedia storytelling is addressed to different audiences ranging from adults (see 
The Write1.com by Davis, 2005) to young children; see Spaceheadz by Jon Scieszka, a 
narrative conveyed by books and four websites that contribute important information to 
the story and ask for participation in the storyworld by visiting the facebook and the twit-
ter, submitting stories and photos, finding missing pages and taking part in a worldwide 
mission for saving the earth. However, a great number of transmedia narratives are, not 
surprisingly, addressed to young adults who are adept at using the new technology in their 
everyday routines (see blogs, wikis, facebook, twitter, fan fiction sites, mobile phones). 
Transmedia narratives, as they break away from books and evolve across many different 
platforms, very often target young adults and become the new literary reality for “the digi-
tal natives” (Palfrey & Gasser, 2008), the “net generation” (Tapscott, 1999).

In the digital era “to talk about children’s literature, in the normal restricted sense 
of children’s novels, poems and picture-books, is to ignore the multi-media expertise 
of our children” (Mackey, 1994, p.17). It seems that children’s and young adults’ litera-
ture is under a major transformation which takes place in cyberspace (Reynolds, 2007, 
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p. 180), and, though still print-based, heads towards creating “transliterary texts” or 
“transtexts”, which “combine elements from fixed print and different media” (Reynolds, 
2007, p. 155). Today’s literature is different and it will become even more (Murray, 1997). 
Transmedia storytelling for young adults might reveal the tendencies of tomorrow’s nar-
ratives for future readers. Transmedia text dispersed across different media merges the 
past, the present and possibly the future of storytelling and is differentiated from the 
single-medium literature in many aspects:

Multimedia 

It seems that the main difference between single-medium and transmedia literature 
concerns the fact that in a transmedia narrative a central text (e.g. the novels Harry Pot-
ter, the television program Lost), like a “mothership” (Scott, 2012) from which smaller 
space ships are launched, propels a series of new texts scattered across many media. 
In the transmedia Harry Potter, for example, which started from the books, but extends 
to fictional material outside of them, such as films, video games, websites and, in short, 
everything that enables the reader-viewer-user-player to immerse themselves in the 
storyworld, get information about the story and gain a fuller sense of it. 

In the case of Harry Potter, the story world is also expanded at Pottermore (2011), 
an interactive website where Harry Potter’s fans can be amused getting additional in-
formation regarding unknown parts of the story. At Pottermore Rowling communicates 
unpublished texts and extra information about the evolution of the plot events and the 
development of the characters, such as the entire life of professor McGonagall or how 
Aunt Petunia met Uncle Vernon. In addition readers-players are sorted into one of the 
four Hogwarts houses, explore Diagon Alley, the fictional high London street, brew sev-
eral potions, cast spells and compete for the coveted House Cup. As the fans experience 
how difficult is to mix different potions using three types of cauldrons –they should be 
careful about the precise amount and the crushing of the ingredients, the temperature of 
the fire, the cooking time and the way of stirring– they manage both to read the text as 
extradiegetic readers and experience the fictional facts as diagetic, interactive players. 

Even video or online games may contribute to the construction of the story world in 
transmedia storytelling. For example, two official games are connected with The Hun-
ger Games, a young-adult science fiction, which is set in a post-apocalyptic world and 
echoes the Greek myth of Theseus, Roman gladiatorial games and contemporary reality 
television (McGunigal, 2012). The narrative relates the annual event of a boy and a girl 
who fight to the death in a cruel televised battle. Both, the Girl on Fire, a ‘teaser game’ 
and The Hunger Games Adventures, a free game on Facebook, that remains in beta 
weeks after the film’s release, reveal not only that what was previously “entry paratext” 
can later be transformed into text, but also that even digital games can become textual 
within a larger transmedia storytelling. Due to their fractured storylines and revised 
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ideology, the two games force a more intense and active identification of the players 
with the oppressed victims who struggle for survival, in contrast to films and books that 
encourage the readers/ viewers to observe passively the death games along with the 
diagetic oppressors. As the focus shifts from the reader-observer to the player-partici-
pant and the audience gets a fuller sense of the story and additional information about 
it (e.g. the official map of Panem), the games gain the status of authentic text within the 
transmedia storytelling (DeVane, 2012). 

Moreover, although single-medium literature (book, film, TV show) has normally one 
entry point, a transmedia project that develops storytelling across multiple platforms has 
many “entry points” for “different audience segments” (Jenkins, 2007). It enables a non-lin-
ear approach to the digitally transmitted story-events and permits readers, in a process 
that, unlike cinema or TV programs, is controlled by the individual users, who find their 
way through a rich textual material. Dark Eden, for example, reaches traditional readers 
through books, while its app invites different readers into the same story-universe. 

However, since “the medium in which the text appears is not neutral”, “text’s mate-
riality changes the sense readers make of the ‘same’ content” (McCracken, 2013: 107), 
and not even a single chapter is exactly the same if it is read on page or on screen. 
Also the immediate availability of extra material, like maps or word definitions, and the 
possibility of communication with other readers/ users for comments, ratings, reviews, 
deepens and broadens story-reading. 

Participatory 

Contemporary readers who read transmedia texts are actively involved in a wide story 
universe and collaborate in its construction. Since transmedia environments “function 
as textual activators” (Jenkins, 2007, para. 8), readers-fans explore content, exchange 
ideas and collaborate with other readers “taking pleasure in tracking down character 
backgrounds and plot points and making connections between different texts within the 
same franchise” (Jenkins, 2006, p. 129). By chasing down bits of information dispersed 
across multiple channels (Jenkins, 2006, p. 32) they “become hunters and gatherers 
moving back across the various narratives trying to stitch together a coherent picture 
from the dispersed information” (Jenkins, 2007, para. 8). 

Also, transmedia storytelling infuses the storyworld with gaming behavior and often 
uses a ‘treasure hunt’ in order to increase the immersion of the audience, who dig for 
clues and solve mysteries. For example, in Cathy’s Book (2006) –a young adult novel 
that interweaves print text and digital media, websites, online quizzes, internet videos 
etc– the book comes with a pack full of evidence, e.g. letters, phone numbers, photos, 
birth certificates, notes, that sends the reader on a ‘mission’ through websites, including 
MySpace pages of the characters, iPhone app, Flickr, iTunes audio download etc. The 
concept of “a teenage girl asking teenage girls for help” and the way it reaches its target 
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audience resulted in the large followship of readers-users, who contribute, along with 
the fictional characters, to the development of the story events. 

On the other hand, readers participate into storytelling expressing their views about 
the story. Very often readers-users communicate with the producers in order to ask 
questions, to decipher puzzles, to reveal their preferences. According to Jenkins (2006: 
177), the active participation of fans in a community with similar interests provide “a free 
venue where they can pursue their passion by creating, showcasing, reading, reviewing, 
sharing, archiving, and discovering stories”. Fan-produced material can potentially take 
many different forms (e.g. videos, forums, comments in social media, mobile apps) and 
is developed across multiple media platforms, made for and occasionally from read-
ers-users. At The 39 Clues, for example, “Fan Fiction Fridays” encourage readers to 
respond digitally to a given explosive story-starter and write their own fiction in order to 
be read at the website by all readers-users. 

In a “participatory culture” (Jenkins, 2006a) of “collective intelligence” (Levy, 1994; 
Jenkins, 2007), transmedia storytelling converges the cultures of books, films, TV 
programs, computer games, social media and adds them to real life through the par-
ticipation of real people who make their personal contribution to the story making. 
The meaning is elaborated collectively through intersubjective encounters with read-
ers-“prosumers”, engaged in activities of “produsage” (Bruns, 2008) –neologisms de-
rived from an amalgamation of consumers, producers and users. 

The most striking example of readers-users participation into the story world is fan-
fiction, which is defined as the fictional texts produced by fans as an elaboration of charac-
ters, settings and the story universe of the original work. Fanfiction may agree or disagree 
with the story facts as they are presented by the design and production group of the trans-
media project. Also, it is written by fans for fans and its content may be insulting or merely 
pornographic (see for example slash fanfiction). The encyclopedic ambitions of transme-
dia texts often results in what might be seen as gaps or excesses in the unfolding of the 
story: that is, they introduce potential plots which can not be fully told or extra details 
which hint at more than can be revealed. Readers, thus, have a strong incentive to contin-
ue to elaborate on these story elements, working them over through their speculations, 
until they take on a life of their own. Fan fiction can be seen as an unauthorized expansion 
of these media franchises into new directions which reflect the reader’s desire to ‘fill in the 
gaps’ they have discovered in the commercially produced material.

Blurring the boundaries between fiction and reality

In transmedia storytelling, where several platforms are combined in order to construct 
a greater narrative which unfolds across multiple channels, the boundaries which sep-
arate story from non-story are rather blurred. Since the immersion of the reader- us-
er-viewer in the storyworld is absolutely desirable, it is constantly repeated that the 
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related stories are absolutely real (see how the site of Skeleton Creek is named, http://
www.skeletoncreekisreal.com), official websites are fakely presented as not accessible 
to readers-users (see the falsely aversive UNDER CONSTRUCTION and WARNING for 
Skeleton Creek which cultivate the false impression that readers-users are involved in 
a real life experience), while entry points, the ‘rabbitholes’ or ‘trailheads’, pretend to 
prevent the audience from seeing the website. 

A striking example for how the distinction between reality and fiction becomes neb-
ulous can be found in the viral marketing campaign of Christopher Nolan’s film The Dark 
Knight (2008), a fantasy thriller, which launched its promotional campaign about 15 months 
before the release of the film and its novelization. The campaign focused on Joker, one of 
the movie characters and Gotham, a virtually created city. The inclusion of a ‘fake’ newspa-
per named “The Gotham Times” (TheGothamTimes.com ), the use of phones and emails, 
the programming of live events, such as the shining of the Bat-sign in New York, puzzles 
and scavenger hunts in many cities managed to add a veneer of realism to the narrative. 

As transmedia narratives use the real world as another platform and the story is 
embedded in everyday context, the borderline between real life and fictional worlds be-
comes uncertain. The characters do not remain trapped in their make-believe universe, 
but assert, and eventually achieve, the right to be treated as persons who interact ‘on 
equal terms’ with their readers. For example, the novel Cathy’s Book: If Found Call 650-
266-8233, one finds in a real-life-diary (e.g. photos, scribbles, napkins with phone num-
bers), but also refers to websites that exist in the real world (e.g. the Musée Mécanique 
in San Francisco). Moreover, the name of the author does not appear on the book cover 
and the telephone number is a real one (Dena, 2009: 301). 

In transmedia storytelling the fictional characters have voices the readers can hear 
on their mobile phones, they have faces the viewers can see on their computer screens 
and they keep Facebooks the users can use to communicate with them (e.g. “Hi Cathy, 
r u planning to stay with Denny???”). 

The trend seems to reach its peak with Alternate Reality Games (ARG). Players of 
ARG –a combination of interactive networked narratives with cultural context games– 
put together story scraps and plot-based puzzles using the real world as a platform. 
ARGs are not mere role-playing games because they operate in a real world environ-
ment and the players often maintain their identity when they try to decipher the clues the 
narrative puts forward. As the users-players immerse themselves in the story and inter-
act directly with the fictional characters, they are involved in a collective experience that 
hovers between reality and fiction. In Hunger Games, for example, the ARG, accessible 
at the Citizen Information Terminal website, gives fans the chance to become citizens of 
Panem. “Collecting content from Facebook, Tumblr, Twitter and Youtube, the ARG mixes 
extradiegetic with diegetic material and permits real audience to participate in fictional 
endeavours” (Kohnen, 2012). 
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Commercial

As in traditional books where the artistic is combined with commercial, so transmedia 
narratives have the dual quality to satisfy both aesthetic and marketing criteria. The 
difference with print literature is that the commercial dimension of the paratext is much 
more intense in transmedia storytelling. As Jenkins argues, transmedia storytelling has 
strong economic motives (2006, p.104) and a huge interest in increasing sales through 
emotional attachments. 

In contemporary “media-saturated society” (Strinati, 2008, p.206), the popular cul-
ture increasingly determines consumption and the publishing companies make great 
efforts to create an entire franchise around a published story. The new ideal consumer 
“is active, emotionally engaged and socially networked”, while “the company invites the 
audience inside the brand community” (Jenkins, 2006, p. 20). The most striking exam-
ple is the Harry Potter franchise. It began as a series of seven books and evolved into a 
worldwide phenomenon, that includes films, video games, websites, posters, apps for 
mobile phones, toys, action figures, theme parks, wizard’s equipment, posters, tie-in 
objects like mugs, t-shirts, pencils, etc. This development of transmedia storytelling has 
heavily expanded the market of the franchise taking into account that the ideal consum-
er of today is the fan of an already existing, much-loved story.

In narratives such as Harry Potter, where the storytelling is generated by a single 
medium and which, as a result of the ‘snowball effect’, has spread across a wide variety 
of media and platforms, its transformation to a transmedia text is due to a tremendous-
ly successful commerciality. As the readers become avid fans, they ask for more prod-
ucts and the paratext gains a clearly commercial dimension. Spin offs, such as sequels, 
TV shows, extra books, websites and lots of merchandise exploit and maintain the con-
sumers’ interest in the famous story. Since the commercial success results in new text 
production and the new text boosts trade, the commercial is connected integrally with 
the literary in a relationship that is definitely reciprocal. 

Furthermore, transmedia storytelling cooperates with other commercial compa-
nies in order to promote the story. For example, The Dark Knight marketing campaign 
linked up with Nissan (“The year’s most thrilling car inspired by the year’s most thrilling 
film”) and the fast food franchise Burger King in order to produce: a burger named “Dark 
Whopper” followed with adverts featuring people doing bad things (e.g. a secretary tells 
of how she didn’t tell her boss that his wife had called) and thus displaying their ‘dark 
side’ and a kids’ menu including free toys of different film characters. Similarly, Scholas-
tic Media cooperates with Post Cereals and apart from featuring the books on more than 
4 million cereal boxes sets up a ‘Race to Win’ competition. 

Also, for the transmedia narrative of The 39 Clues this proves to be an effective cam-
paign that builds interest and engagement among fans. Also Post Cereals consider it the 
“perfect fit”, since it connects food for body with food for mind and enhances the fun and 
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nourishment the cereals provide to children. In addition, for the promotion of the same 
transmedia project Scholastic Media cooperates with Amtrak, a U. S. train company. 
The summer campaign “Get on Board for the Ride of Your Life” (1/ 7/ 2009-31/8/2009), 
that captures the spirit of adventure and travel that is an essential element of The 39 
Clues, consists of 2 million branded ticket jackets, counter cards, seatback signage, 
banners and a prize of train trips for four. 

It seems that heavy commerciality is commonplace for literary texts transmitted dig-
itally. Even regarding e-books many ads of non-book-related products, such as cars, 
beauty creams, or televisions, occupy their periphery, and become a distracting paratext 
that interrupts reading and hinders reader’s engagement with the story (McCracken, 2013: 
114-7). Those non-related ads that surround and overlay the texts on the electronic devic-
es become a “centrifugal paratext” that draw the readers away from the text and marks 
a significant change in the textuality of e-books; it brings book reading experience closer 
to reading of commercial magazines (McCracken, 2013, p. 114). However, though rarely, 
practices similar to those of product placement are also adopted. Cathy’s Book agreed to 
include, on its website, but not in the novel’s paperback, references to the CoverGirl make-
up line in exchange for advertising space at the products’ own site (Norrington, 2010).

Similarly, Lions Gate Entertainment Corporation, responsible for the transmedia Hun-
ger Games, with the collaboration of China Glaze created a line of nail polish, the Colours 
from the Capital, inspired by Capital citizens who enjoy lavish cosmetics, fancy costumes 
and even body modifications. The nail polish collection meant to enrich the story experi-
ence by making certain details obvious and facilitate identification with fictitious charac-
ters. However, it raises the question whether a narrative about a dystopian society where 
starving children fight to the death is the best vehicle for promoting makeup products.

Concluding remarks

In transmedia narratives text boundaries become rather blurred, because all textual en-
tities (e.g. book, film, videogame), though comprising an integral part of the overarching 
story, are complete, self sufficient and independently-approached texts. As stories that 
create complex fictional worlds do not reside in one location (book, television, comics, 
game, website), they transgress notions of textuality. The new textuality, in contrast 
with traditional narratives (e.g. books) in which the text is fixed and specific, in transme-
dia narratives text becomes fluid, changeable and open to new material. The text, now a 
product of collaborative authorship, can feasibly grow indefinitely and, as it is constantly 
on the move, it is impossible to be grasped as a fixed entity. Thus, in transmedia narra-
tives, which are very often referred to as projects, the emphasis is shifted from the com-
pleted work of one producer to the process of a flexible creation of many collaborators. 

As the text abandons some of the fundamental characteristics of print narratives, 
such as linearity and stability, and becomes different for any reader/ user, interactive 
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and ever-expanded, a new complex, dynamic textuality has emerged, conceived as an 
on-going process across multiple channels and created by many collaborators, includ-
ing readers. The new era of multimedia communication asks for a new textuality not 
only regarding transmedia narratives. 
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Abstract
This paper is primarily based on the idea that past and present periods of ruptures, 
revolutions and transformations share certain characteristics, particularly in the field 
of literature. One of the fundamental necessities of worlds in conflict and emerging 
societies is that of stability. In this article I examine the potential stabilizing effect of 
the act of narration, focusing on narratives of worlds in conflict and the evolution and 
functions of the chronotope of the castle. At the same time other questions arise con-
cerning the worldviews constructed and the role of the reader in the decodification of 
the message and its success.
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In contemporary society, the notions of time and space have radically changed and the 
emergence of new necessities, textualities, art forms, narratives and technologies are 
the sings of the upcoming modern world. This new reality is reflected in the following 
event: while working at my home office late one night I come across an e-mail for pro-
posals for SEMIO 2013. In the introduction there was a reference to Bauman’s notion 
of “liquid modernity” and the idea that human actions are condemned to insecurity and 
uncertainty. It was only a few days since I had finished reading Bauman’s book which 
was sent to me via mail after an electronic order and eventually an electronic payment. 
Later that night, I got mail from a friend who is genuinely interested in new technologies 
and art forms. As he explained, his persistence was generated by a human need for 
stability and control over his life. “The existence of machines and new technologies has 
a reassuring effect since it represents an ideal of determinism and reliability; anything 
conceived and created by man can be explained and controlled”, he said. “Just like in the 
case of narratives” I added and this is how the idea for this paper started.

The power of the narrative act itself is an undeniable fact in all narrative theories. 
However trite it may seem to mention the characteristic example of Sechrazade’s sto-
ries and their purely narrative function, as described in Gerard Genette’s Figures III, yet, 
this example remains the ultimate evidence that the force of the narrative act that can 
even reassure the narrator’s survival is unlimited. The cognitive schema of instability - 
stability (of crisis – solution) is frequently developed in numerous narrative sequences 
either in the form of internal crisis or that of insecurity and uncertainty generated by 
the social and historical context. This paper is primarily based on the idea that past and 
present periods of ruptures, revolutions and transformations share certain characteris-
tics, particularly in the way they are reflected in literature.

According to Bauman “Five of the basic concepts around which the orthodox narra-
tives of the human condition tend to be wrapped” are “emancipation, individuality, time/
space, work and community” (Bauman 2006, p. 8). Our study of Victor Hugo’s Nine-
ty-Three and Robert Merle’s Malevil is based, although not limited to, on these notions 
as well as on the significance of the castle as a literary symbol and chronotope. From a 
sociological point of view, we are obliged to place the writing of the work in its historical 
context. The composition of Ninety-Three begins in 1872 and is clearly influenced by the 
events of the years 1870 – 71 the fall of the Empire, the invasion, the siege of Paris, the 
defeat. In his introduction to the Garnier edition of the book, Jean Boudout comments 
: “How could he not feel upset and obliged to take position in front of the insurrection 
which made suddenly palpable the revolutionary idea, questioned the past and seemed 
to announce at the same time for the near future an even more tremendous social Rev-
olution?” (Boudout, 1967, p. XX). As for Malevil, published in 1972, the obvious influ-
ence is the state of conflict and extreme tension that become known as the Cold War. 
After World War II nuclear weapons were developed by the Soviet Union (1949), the UK 
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(1952), France (1960) and the People’s Republic of China (1964) so the threat of a nucle-
ar war was imminent, thus causing uncertainty and insecurity in the global community.

The two narratives in question belong to different genres. On the one hand, Victor 
Hugo places his narrative temporally in the year 1793, one of the most difficult years in 
the history of the French Revolution. Although he persistently confirmed that it was not 
a historical novel in the sense of W. Scott’s tradition, Hugo looks retrospectively at the 
errors of history. For him, both politically and socially, history is transformed into a series 
of moral lessons for the present. According to Lukacs, “(b)y demonstrating the errors 
of the past, he wishes to affect the present” (Lukacs, 1969, p. 87). Malevil, on the other 
hand, is an anticipation novel, which reflects the fear of a nuclear holocaust by narrating 
the total destruction after the explosion of a nuclear bomb (which constitutes a science 
– fiction element) and the way that a human community is organized to survive, with all 
their psychological tensions (creating a kind of post – apocalyptic image of the world). 

Both Ninety–Three and Malevil narrate the story of worlds in conflict in search of 
stability. The significance of the castle acquires new dimensions, embracing all the clas-
sical connotations of the feudal system, social status, wealth and power, but also pre-
sented in a frame of solidity and stability which resists time. The Tourge, the old fortress 
in Ninety – Three, is only one of the locations evoked by the narrator as the action takes 
place in different parts of the country in the South, but also in Paris. However, the castle 
is the center of the action and all the important moments of the narrative macro–se-
quence, namely the resolution and the final situation, are located there. Furthermore, 
the Tourgue is the place where Lantenac, Gauvain and Cimourdain, the three protago-
nists, first meet and create family bonds. The same place later becomes the center of the 
rupture, the last encounter of all the characters and Cimourdain’s and Gauvain’s death. It 
is also where all the characters are given a chance to contemplate and solve their moral 
and ideological crisis through a monologue or a dialogue, in an attempt to justify their 
actions by emphasizing the process of transformation of the state of consciousness. 
This chance is at the same time an opportunity for the three main characters to gain the 
role of the hero, which is not clearly and easily discernible from the beginning as all of 
them become the hero (as defined in Greimas’s actantial model) leaving the functions 
of the adjuvant and the adversary to the other two. Time and space are interwoven in 
the literary chronotope of the castle as “spatial and temporal indicators are fused into 
one carefully thought-out, concrete whole” (Bakhtin, 1988, p. 84). At this point, we are 
tempted to claim, that despite the differences between Hugo’s novel and the traditional 
historical novel, Ninety-Three is also a historical novel, if we accept that “it is precise-
ly the chronotope that defines genres and generic distinctions (Bakhtin, 1988, p. 85). 
Nevertheless, the historicity of castle time, in the narrow sense of the word, that is 
restricted to the time of the historical past, which has influenced the development of the 
historical novel, is deliberated from its antiquated character in Hugo’s work. The signifi-
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cance of the castle in the past as a symbol of feudal power is not negligible, as it links the 
members of the family to the territory and between them, emphasizing Gauvain’s bonds 
with his uncle Lantenac and the nobility of the area, thus accentuating the former’s rup-
ture with the aristocratic values in favor of a democratic vision. Even though the impor-
tance of the past is retained, what acquires extraordinary importance in Ninety – Three 
is the chronotopic value of the castle for the concretization of the present as this is the 
place where denouements and all the major dialogues and monologues occur, revealing 
the characters’ ideologies. Most important the castle exists as the mediator between 
character’s personal development and the political, social and historical evolution. The 
time/space frame of the castle finally, is extended beyond Gauvain’s death, the sacrifice 
of the visionary hero, who shows the way for a potential change in the course of history 
and mankind. His sacrifice can make a difference, if received and interpreted properly 
by future generations and the castle, or even the remnants of it, will always constitute 
a reminder of this selfless, altruistic act, and Gauvain’s visionary dream of civilization 
and progress. The end of the narration in Ninety–Three seams, in fact, inconclusive de-
manding continuation. It moves into the future at the moment that the cycle of History 
recommences until the hero’s sacrifice will make a difference and change the world as 
a result of an ultimate reception event. This implies that time is cyclical, History repeats 
itself (but is not unavoidable) and from a bakhtinian perspective time in Ninety–Three 
is perceived as in the novel of human emergence, where man’s emergence is accom-
plished in real historical time with its chronotopic nature. Man emerges along with the 
world. He is on the border, between two epochs, at the transition point from one to the 
other (Bakhtin, 1986). And it is not historical determinism the factor which influences 
the evolution, the transition and the choices. For Hugo, historical necessities are limited 
to a secondary role, in favor of eternal human values.

If the Tourgue, the castle, in Ninety – Three, is clearly presented as the fundamental 
chronotope of the novel, in Merle’s Malevil, the 13th century grand fortress, the name of 
which serves as title of the book, becomes the only center of action and consequently 
the only chronotope organizing the narrative sequence. The novel immediately starts 
with the distinction between a “world before” and a world “after” and between them 
there is “the day of the event”. It is the story of seven people, who after the explosion 
of an atomic bomb, which destroyed almost all life by a sudden rise of temperature, 
survived thanks to the strong thick walls of the cellar of Malevil. Having returned to a 
primitive era, they organize their life to survive. The first three chapters evoke the “world 
before” through the memories of the narrator, Emmanuel, who narrates seven different 
memories, the first of which took place in 1948 and the last in April 1977, which is five 
years after the publication of the book. The importance of the castle is demonstrated 
from the beginning, since Malevil figures in the narrator’s childhood memories as the 
siege of the Circle, the secret society he established with his schoolmates. The fate of 
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the “half ruined” castle is interwoven with that of the narrator and later with the desti-
ny of humanity. As young Emmanuel grows up, his bonds with Malevil are reinforced 
by a practical need for more space for his horse breeding activities and buying Malevil 
becomes a necessity: “And Malevil, in the middle of there affaires, was my reward, my 
love(s), my madness” (Merle, 1972, p. 45). It is obvious that the symbolic and chonotopic 
value of the castle in Merle’s novel has no affinities with the chronotope of the castle 
in the historical novel. The intersection of time and space is underlined as early as the 
second page of the novel : “But for us, the past is twice past, the lost time is double lost, 
as with it we have lost the universe where it passed” (Merle, 1972, p. 10). After the day 
of the explosion there is no time since the progress of years and centuries was inter-
rupted. The characters try to reestablish a linear progression in the chaos by saying: 
“before” – “the day of the event” –“after”, but his “after” designates an uncertain present 
and a hypothetical future. There is no present and future time outside the space of the 
castle and there is no other space outside the present of the life of the community of 
Malevil. The world of before, described as “protected” and “easy”, contrasts the insecu-
rity, difficulty and uncertainty of the liquid present of the “after” world. Time becomes 
concrete only in the narrative and can only be perceived and cognized through the act 
of narration, in other words there is no time other than what Paul Ricoeur calls “temps 
raconté” – narrated time (Ricoeur, 1985). According to Bauman (Bauman, 2006, p.10): 
“Indeed, modernity is, apart from anything else, perhaps more than anything else, the 
history of time: modernity is the time when time has a history” and in this sense, Malevil 
is a narrative inserted in the frame of modernity. 

The last part of the narrative which serves as conclusion is written by Thomas, one 
of Emmanuel’s friends who, thanks to his remarkable intellectual capacities, not only 
becomes Emmanuel’s successor after the latter’s death, bur also the extra – diegetic 
narrator of Malevil, whose narration takes the form of Notes, in which he makes some 
comments on Emmanuel’s narrative and sometimes even questions his reliability. How-
ever, he cannot neglect his respect for Emmanuel’s narrative in the form of journal, 
which he offers to the reader intact and without any kind of corrections. After all, he 
accepts that Emmanuel’s reality is one of the possible realities. Thomas’s last note gives 
to Malevil a different temporal dimension. As the citizens of Malevil and La Roque – an-
other community of survivors – decide to proceed with the research and experiments 
for the fabrication of weapons, the circle of history begins again.

Apart from the importance of the chronotope of the castle in both Ninety–Three and 
Malevil, we realize that the conception of time and history as a circle is another common 
element, which reinforces the idea that agitated times of big revolutions or transfor-
mations have a sort of repetitive character. The worldview expressed in the novels in 
question is optimistic, although Ninety–Three ends with a double death and Malevil with 
the reconstruction of everything, including the evil humanity has already faced. The last 
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words of Thomas are: “So we can from now on look at the future with confidence. If at 
least the word “confidence” is the one which is appropriate”(Merle, 1972, p.636). It is 
precisely the aspect of a feeling of a continuous threat that becomes unavoidable in liq-
uid modernity, even when the history of mankind is viewed in an optimistic perspective. 
As far as Ninety–Three is concerned, the death of two of the main characters is devoid 
of negative pessimistic dimensions as the final situation is not dictated by a social – his-
torical determinism. Every individual remains in front of his consciousness, responsible 
for his actions. The insurgence of this new form of heroism along with the deep belief 
in progress constructs through the narrative sequence an overall optimistic world view.

As for ideology, the two narrative sequences promote the idea of the progress of 
mankind through the emancipation of the individual. The process of emancipation is 
based mostly on the existence of a vision founded on democratic principles and human 
ethics in both narratives. Malevil adds the value of work to these elements. Progress 
and emancipation are also directly related to the political organization of the society. The 
reader easily understands that the comparison between a democratic political system 
and a tyrannical government or aristocratic in Malevil and Ninety–Three respectively, 
does not serve any other aim than to underline the supremacy of democratic values and 
procedures. Individuality in both narrative sequences is directly related to citizenship 
and placed in the service of community. In the ideal model of individuality promoted 
in these two novels, there is no place for corrosion and disintegration of citizenship 
endangering the latter (Bauman, 2006) and individuality in this case is identified with 
personal responsibility for one’s acts and the individual’s offer to the other members of 
the community according to their potential.

From a narratological viewpoint, the two sequences present many differences re-
garding the act of narration. Ninety – Three is a third person narrative narrated by an om-
niscient hetero-diegetic narrator, whereas in Malevil both Emmanuel and Thomas are 
homo-diegetic narrators with an internal point of view. Despite the obvious differences, 
the aspiration of these narrators is to take advantage of the stabilizing effect of the act 
of narration. In the care of Ninety–Three it is the product, the narrative itself, which can 
change the course of History and give an end to the rupture and instability of revolu-
tionary times. The originality of the narrative lies in the way the narrator exceeds his 
historical function and examines the readability of his story. Ninety–Three is a narrative 
on the border between historical and epic, on the merges of history, a “page drawn from 
the book of destiny” (Roman, 1995), a moral lesson for future generation of readers.

In Malevil, the success of the message is less dependent on the reception. The jour-
nalistic form proves that narration is primarily an internal necessity of the narrator. In 
a world like the world “after” narration becomes the only way to conceive the notion of 
time and space, and to revive the world as it used to be. Moreover, it helps the narrator 
make an estimation of the present situation, redefine himself, organize his thoughts and 
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find a sense of stability. The act of narration is identified with survival as Emmanuel does 
not stop his narrative until the end of his life and this act has a reassuring effect through 
the creation of the illusion of control of the narrative universe.

We cannot help but be convinced that narratives acquire an extraordinary signifi-
cance in agitated periods of history and particularly in contemporary societies, defined 
by fluidity. Narratives become a way to understand the world surrounding us, our place 
in it, our potential and our limits. In the Limits of Interpretation, Umberto Eco explains 
that when we understand the destiny of a narrative hero, we, “as citizens of the real 
world, begin to understand that we often bear up our destiny only because we under-
stand our world in the same way as narrative heroes understand theirs. Narratology 
implies that maybe our viewpoint of the real world is as imperfect as that of the heroes 
of narrative” (Eco, 1993, p.254). This reality creates the paradox of the narrative. While 
every narrative sequence is constructed around at least two major transformations, the 
complication which destabilizes the initial situation and the solution which leads to the 
final situation (Adam, 2001), the act of narration is a speech genre aiming at the creation 
of a feeling of stability.

The expression of an optimistic worldview, as in the novels studied, is often dictated 
by a need to transpose the worldview created in the narrative world to the real world with 
the mediation of the extra- diegetic narrator or the reader. In Ninety – Three and Malevil, 
the feeling of security and stability is also provided by the chronotope of the castle which 
becomes a sign of the past which ensures, however, continuation into the future. The 
castle as the organizing center for the fundamental narrative events of the novel is no 
longer a chronotope exclusively designating the genre of the historical or gothic novel 
and the concretization of the time/space of feudal eras. In Hugo’s 19th century novel, the 
castle becomes the chronotope of revolutionary times and big changes. The evolution of 
the chronotope of the castle is even more evident in Malevil, in which it constitutes the 
only possible concrete time / space in an empty world where time has ceased. 
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Abstract
This paper proposes to investigate the ambiguous usage, fluidity and, arguably, 
re-signification of words and phrases related to discourses about Hellenism, in C. P. 
Cavafy’s dramatic monologue “Going Back Home from Greece”. The poem is set in 
the Hellenistic period that Cavafy eminently privileged, and is performed by a fictional 
“speaker”: a Greco-Syrian philosopher involved in an effort to articulate and renegoti-
ate his identity. The dramatic monologue as a genre “stages”, as it were, the discursive 
formation of its speaker’s (the poetic subject’s) subjectivity-as-process and here this 
speaker is construed as a “subject of semiosis”, namely as both active participant in 
and as effect of the social and ideological activity by which a culture produces signs. 
Special attention is paid to Cavafy’s persistent use of the trope of simile, which is used 
to yoke together and hence forge similarities between separate entities (Greek and 
non-Greek), while never totally erasing their differences.
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Subjectivity and Semiosis

This essay presents a reading of C. P. Cavafy’s dramatic monologue, “Going Back Home 
from Greece” and focuses specifically on the formation of the poem’s poetic subject, the 
“speaker” of the poetic utterance. It is part of a broader project regarding the discursive 
construction of the poetic subject in Cavafy’s dramatic monologues, which investigates 
the potential relevance of contemporary theories about subjectivity (that developed in 
the context of post-structuralism) to a further understanding of the nature and func-
tion of Cavafy’s monologists, in poetic texts such as “Going Back Home from Greece”, 
“Philhellene”, “Myris; Alexandria 430 A.D”, “The Sculptor of Tyanea”, “In the Outskirts of 
Antiochia”, and others. The main critical question addressed in this study is whether the 
speakers of such monologues, the dramatic monologists or subjects of the poetic ut-
terance, constitute typical products or symptoms of their cultural and historical context, 
that is, fictional representatives of the historical era within which they are dramatically 
situated, or whether their performance may be indicating or including a factor of indi-
vidual agency, provoking and effectuating change, namely, a transformation of the self 
and its environment by means of language use.

Here my reading of “Going Back Home from Greece” complements and expands, 
by way of recourse to semiotics, an argument I have developed elsewhere, regarding 
the formation of this poem’s speaker’s subjectivity-as-process (Sifaki, 2013). Any at-
tempt to expand on the issue of subjectivity via semiotics, however, inevitably raises 
the question as to whether an investigation of a “subject of semiosis” may be destined 
to result in actually depriving him or her of subjectivity altogether. Because, as Ronald 
Postner sums up, in the context of structuralism and post-structuralism the concept 
of the subject was fundamentally problematised: “To Saussure and Hjelmslev, send-
ers and recipients of a discourse (i.e., the sign interpreters or subjects of semiosis) 
were only of interest insofar as they utilized codes and could turn them into discourse.” 
Lacan claims that “we speak of a subject only at those points where we would otherwise 
encounter a gap in the chain of signifiers”, while Kristeva also “speaks of the subject 
merely as a meaning process”. Yet “according to Derrida and De Man, the subject is em-
bodied in the multiplicity of his/her readings of a discourse” and “Foucault and Baudril-
lard campaign against the submission of people to [structuralist] codes by repudiating 
the code as fiction.” (Postner, 2011, p. 22). Moreover Foucault, in later writings such 
as The Use of Pleasure (1987) and The Care of the Self (1988), re-opens the possibility 
of a re-emergence of agency, enabled and constrained at once by dominant discursive 
fields. As Stuart Hall puts it (in terms profoundly pertinent to the reading of dramatic 
monologues), Foucault engages with the subject’s “relation to the rule …. Often, in this 
work, the … technologies [of the self] are most effectively demonstrated in the practices 
of self-production, in specific modes of conduct, in what we have come from later work 
to recognize as a kind of performativity.” And Hall continues with the useful observation 
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that Foucault here is pushed “towards a recognition that […] the ‘decentring’ of the sub-
ject is not the destruction of the subject, and [that] the ‘centring’ of discursive practice 
cannot work without the constitution of subjects” (Hall, 2000, p.25). My contention is 
that the dramatic monologue, by posing as its foundational condition the situated speak-
er, anticipates, precisely, a Foucauldian mode of “subjectification”: Cavafy’s monologists 
“are in a process of challenging the discursive context without which, however, their ut-
terances would not have been made possible in the first place.” Or else, “Cavafy’s use of 
irony in composing his dramatic monologists ‘translates’, as it were, into poetic terms 
the ‘aporetic’ nature of the Foucauldian ‘situated’ subject, who depends ‘objectively’ for 
his or her very subjectivity and agency on his or her defining historical and discursive 
context” (Sifaki, 2013, p. 33). 

The Victorian Dramatic Monologue

Several scholars agree that Cavafy adapted the dramatic monologue from Victorian 
sources: his special affinity with the 19th century English poet Robert Browning is well 
documented, but he was also familiar with the poetry of Tennyson, Swinburne, Wilde, 
and others (see Keeley, 1996; Ricks 2003, Tombrou, 2004). The origins of the genre can 
be traced back to the ancient times (Sinfield, 1977) but the particular version Cavafy 
experiments with developed historically during the Victorian period in contradistinction 
to the Romantic lyric and contesting the latter’s assertion of an interminably expansive, 
autonomous self (Tucker, 1985); it consists of a literary representation of a speaker who 
is inexorably bound to a dramatic situation, that is, his consciousness, performance 
and speech are presented as socially and historically situated and delimited. Dramat-
ic monologues represent theatrical scenes; they are addressed to an auditor who is 
“silent”, in that his or her part in the communication process is not directly heard but 
surmised by the reader, since the silent auditor invariably conditions and orients the 
speaker’s delivery. It has been traditionally assumed that such poems produce meaning 
by means of dramatic irony, based on a tacit understanding between poet and reader, 
at the expense of the speaker, whose knowledge is necessarily constricted and condi-
tioned by the poem’s historical frame (Langbaum, 1957; Sinfield, 1977). This approach 
has been only recently challenged by critics who employ theories of the performative; 
I am particularly indebted to Cornelia Pearsall who claims that “each speaker is keenly 
aware of the potential effects of his or her discourse (not all of which can be controlled) 
and through it seeks to accomplish highly complex aims” and argues persuasively that 
we have spent too much effort judging these speakers instead of trying to understand 
them. Drawing on J. L. Austin’s speech-act theory, Pearsall shows how such poems “ar-
ticulate a speaker’s goals, but the monologues themselves also come to perform these 
goals in the course of the monologue, by way of the monologue” (Pearsall, 2006, p.20).
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“Going Back Home from Greece”

In the case of “Going Back Home”, the speaker, an anonymous Greco-Syrian philosopher 
of the Hellenistic period, is involved in an effort to persuade the silent auditor, his friend 
Hermippos, also a philosopher, of the need to dis-identify from the cultural authority of 
mainland Greece. His goal (which he performs in the course of the monologue by way 
of the monologue) is thus no less than a re-negotiation of crucial aspects of his identity. 

“Going Back Home” is one of Cavafy’s many poems that constitute literary rep-
resentations of the Hellenistic and/or the Greco-Roman periods and exploits the lat-
ter’s multi-ethnic and multi-cultural character. (Unlike other of his poems this one is not 
clearly dated.) Ancient Syria at the time is a fascinating place but despite Cavafy’s good 
sense of history it is questionable whether he clearly differentiated between Syrian cul-
ture during the Seleucid regime and that of the later Greco-Roman period. The former 
had had great impact on local cultures but had not dispensed with ethnic segregation 
altogether. As the historian Nathanael Andrade explains:

The Seleucid regime opted to confer Greek citizen status upon ethnic Greeks 
and did not accept Near Easterners as Greeks, even if they had adopted cer-
tain elements of Greek culture. [During the Roman period, on the contrary,] 
the authoritative frameworks of the Greek poleis of Syria determined their 
Greek group affiliations, and they produced fields of signification that inter-
wove Greek and local symbols […] Within such fields of discourse and perfor-
mance, the inhabitants of Syria collapsed the boundaries between the discreet 
categories of “Greek”, “Syrian”, “Roman”, and “Iranian” in ways that enabled 
citizens to express Greek identifications with Near Eastern symbols and Near 
Eastern symbols and Near Eastern forms of identification with Greek ones. 
That is, the Greek poleis of Syria recast Greek signs as Syrian and Syrian signs 
as Greek (Andrade, 2009, p. 6).

Significantly then, Cavafy chooses to explore the use of signifiers relating to Hellenism 
by projecting his concerns onto a historical period when the use of such signifiers was 
exceedingly fluid and flexible. “Going Back Home” figures dramatic characters that have 
been customarily identified in Cavafy scholarship as representations of the Greek diaspora 
but, given Andrade’s account above, I doubt whether this categorisation is in fact accurate.  

The poem’s setting is a boat in the Eastern Mediterranean and the two Greek-Syrian 
friends are sailing in it, returning to Syria after having travelled to Greece. They are thus 
positioned mid-way between Greece and Syria, between cultural centre and periphery. 
Following is the text quoted in full:

Well, we’re nearly there, Hermippos.
Day after tomorrow, it seems—that’s what the captain said.
At least we’re sailing in our seas,
the waters of Cyprus, Syria, and Egypt,

801Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



the beloved waters of our home countries.
Why so silent? Ask your heart:
didn’t you too feel happier
the farther we got from Greece?
What’s the point of fooling ourselves?
That would hardly be properly Greek. 
It’s time we admitted the truth:
we are Greeks also—what else are we?—
but with Asiatic affections and feelings,
affections and feelings
sometimes alien to Hellenism. 
It isn’t right, Hermippos, for us philosophers
to be like some of our petty kings 
(remember how we laughed at them
when they used to come to our lectures?)
who through their showy Hellenified exteriors,
Macedonian exteriors (naturally),
let a bit of Arabia peep out now and then,
a bit of Media they can’t keep back.
And to what laughable lengths the fools went
trying to cover it up! 
No, that’s not at all right for us.
For Greeks like us that kind of pettiness won’t do.
We must not be ashamed
of the Syrian and Egyptian blood in our veins;
we should really honor it, take pride in it.

Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard.

Their departure from Greece is clearly a source of relief for the speaker, a fact that 
sparks the argument between the two friends and thus triggers the monologue. Obvi-
ously “Greece” here does not merely refer to a geographical area; it connotes cultural 
origin and is heavily symbolically charged with the ideal of classical civilisation (Clay, 
1974). In the context of the latter, the idea of Hellenism is inseparable from a discursive 
field organised around the bipolar, hierarchical, opposites of Greek vs. barbarian, a bi-
nary that haunts all discussions about Hellenism. I argue that the speaker’s delivery in 
“Going Back Home” is produced both within and in reaction to this powerful discourse, 
which forces him to occupy a peripheral, inferior, position with respect to an indigenous 
Greek, a discourse that defines him as a Greek in the first place but a non-authentic one 
for that matter, a racial and/or cultural hybrid. The asymmetrical power structure of 
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Greek vs. barbarian is, precisely, the dynamic context within which the interplay of signi-
fiers related to Hellenism generally in Cavafy’s poetry must be placed and investigated. 
Such signifiers are words like Greek or Hellene; someone conducting himself in a “prop-
erly Greek” manner (ελληνοπρεπής) as opposed to one Hellenified (ελληνοποιηµένος) in 
“Going Back Home”; Hellenization (τα ελληνίζοντα), a word we find in a discarded draft of 
“Going Back Home”, where the speaker admits that he, as passionate devotee and teach-
er of Hellenic thought will never obstruct Hellenization in the East, despite his scorn of 
“Hellenized barbarians”; being a philhellene as opposed to un-Greek (ανελλήνιστος), in 
the masterful dramatic monologue “Philhellene”; being Hellenic (Eλληνικός) as opposed 
to both Greek and Hellenised. Cavafy uses the word Hellenic as a noun to refer both to 
himself and the Antiochos, in “Epitaph of Antiochos, King of Kommagini”; and, of course, 
barbarian, a word we find in several poems. 

The combination of Foucault’s theory of discursive power with basic parameters of 
semiotics has been undertaken already effectively. I take on here from Katya Mandoki, 
who has demonstrated that power in Foucault “is an effect of verbal and non-verbal 
illocutionary acts, which are always and in every case semiosic” (Mandoki, 2004, p. 106) 
Also, I am indebted to Andrew Garnar, who has expounded the pragmatics of Charles 
Sanders Pierce by means of reading Foucauldian “power” into it and reminds us that, 
according to Pierce, “symbols and other signs are inherently vague, their meanings 
always indefinite. It is through the operation of power [Garnar argues persuasively] 
that the meanings of symbols are constrained.” It follows, then, that “by mobilizing the 
vagueness [that is inherent in any sign] standard interpretations can be challenged. This 
challenging can open the possibility for different, and hopefully better, interpretations.” 
(Garnar, 2006, p. 357) The speaker of “Going Back Home”, empowered by his resistance 
to the dominant discourse that relegates him to a terrain of an inauthentic Greek is in 
a process of, precisely, problematising and challenging the standard meanings of signs 
related to Hellenism.

The speaker begins fervently with a striking and rather paradoxical pronouncement 
in the first stanza; he insists that he and his friend ought to admit their estrangement 
from Greece because that is the “properly Greek” (ελληνοπρεπές) thing to do. Can such a 
statement be uttered non-ironically? Is he telling us that as true Greeks the two friends 
ought to admit that they are not truly Greek? Is he reducing Greekness to an ethical 
attitude (honesty and dignity) or proper conduct? He is clearly advocating a “properly 
Greek” manner and not an essentialist quality. Then he further elaborates on the dif-
ferences between the two Greco-Syrian friends and mainland Greeks by asserting an 
expanded notion of Greekness, a Greekness including “Asiatic affections and feelings,/ 
affections and feelings sometimes alien to Hellenism”; but these in their turn are imme-
diately differentiated from the affections and feelings of other Asians, such as the “petty” 
Oriental kings, who labour in Greek language, letters and manners in vain, solely for the 
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purpose of showing off, achieving merely a “Hellenified” exterior. But in what way is their 
“Hellenified (ελληνοποιηµένο) exterior” different to “properly Greek” (ελληνοπρεπές) 
conduct? And why would a Greek education work for some people and not for others in 
the East? Are the Asian kings pathetic because of their false pretentions to Greekness 
or are they pitiable because of their low self-esteem, because they regard their Asian 
identity inferior and try to suppress it? This ambiguity is not resolved by the final lines of 
the poem “We must not be ashamed / of the Syrian and Egyptian blood in our veins;/ we 
should really honor it, take pride in it”, because here, once more, the two friends’ (po-
tential) ability to take pride in their “Syrian and Egyptian blood” is once more attributed 
to their Greekness (“For Greeks like us that kind of pettiness won’t do”); moreover, it 
may be argued that the phrase “Greeks like us” (the kind of Greeks they are) is also quite 
unclear and so the text persists to its very end to probe the question as to what precisely 
the word “Greek” signifies in this poem.

It is worth investigating further the signifying function of the adjective ελληνοπρεπές 
(that is translated “properly Greek” by Keeley and Sherrard). I suggest it may be con-
strued and analyzed as a simile; according to The New Princeton Encyclopedia of Poetry 
and Poetics, “a simile may be marked not only by ‘like’ or ‘as,’ but also by many other 
comparative markers, including verbs such as ‘resemble,’ ‘echo,’ and ‘seem’, connec-
tives like ‘as if’ and ‘as though’ and phrases such as ‘the way that’. From this perspective 
it seems likely that simile encompasses analogy, rather than being a discrete form of 
comparison” (p. 1149). Acting “ελληνοπρεπώς», “properly Greek” or “behaving in a way 
proper to a Greek” may be expounded as “behaving in a way analogous to a Greek”, 
“behaving in a way a Greek would have behaved”, or “in a way a Greek ought to behave”. 
In any case, it implies a form of learned conduct that is not to be taken for granted, not 
even by those who are Greek by birth; rather, it is a goal that the philosopher-speaker 
ventures to achieve and working toward this goal is a process that effectively alters his 
identity, since similes, like metaphors “are tropological agents, altering the identity of 
the object or person to which they refer” (Pearsall, 2008, p. 35). “Going Back Home” 
exemplifies Pearsall’s theory, according to which the trope of simile bears special rele-
vance to the genre of the dramatic monologue. The simile points to a process of trans-
portation and transformation from one identity to another but it simultaneously retains 
and calls attention to the division and differences between the two (see also Brogan, 
1986). The injunction to act in “properly Greek” fashion involves a strained conjunction 
of comparable but different entities, non Greek or Syrian and Greek, or the dynamic but 
always incomplete process of “non-Greek” acquiring “Greek” qualities. 

The speaker uses comparisons relentlessly, positing both resemblances and differ-
entiations, both blatant and subtle. He is both like and unlike mainland Greeks, a Greek 
with Asiatic affections and feelings, both like and unlike Asians, not authentically Greek 
but “properly” Greek and not pretend Greek. At this point, it is important to not forget 

804 Changing Worlds & Signs of the Times



the interdependence of language and action explored and emphasised by Pierce, which 
is why his work conjoins so productively with Foucault’s elaborations on power and also 
with theories of the performative. Peirce proclaimed that “‘the meaning of a symbol [the 
word] consists in how it might cause us to act.’ So the meaning of a word resides in what 
it leads us to do. Meaning is to be found in action. This should not be understood merely 
in the sense of causing some mechanical motion. Instead, the ‘how’ must ‘refer to a de-
scription of the action as having this or that aim.’” (Garnar, 2006, p. 356). The continuous 
trying out of signs searching for the meaning of Greekness and its “others” is not used 
by the speaker merely to describe his identity as compound or multi-layered identity; 
it is part of a complex and arguably precarious open-ended process of performatively 
configuring and re-configuring his position as speaking and acting agent; a semiotic 
process that produces the meaning of himself through his experimental relating of signs 
to each other. 

The Oriental component of the two friends’ identity is increasingly emphasized in 
the course of the poem’s movement and it is finally confidently asserted. Certainly “the 
speaker has (performatively) appropriated, affirmed and turned to his own advantage 
the allocation to the presumably inferior category of racial and/ or cultural hybrid, which 
was the very cause of his initial frustration and had triggered the monologue in the first 
place: this is no small achievement” (Sifaki, 2013, p. 37). As a result he has also suc-
cessfully undermined Greece’s claims to cultural predominance. His revised version of 
Hellenism cannot be accounted for within a discursive field dividing people into authen-
tic and inauthentic Greeks. “To reclaim Hellenism for himself he has had to undermine 
this system so as open up a new space for himself” (Sifaki, 2013, p. 39). 

Nevertheless the speaker’s position rests rather uncomfortably with his emphatic 
scorn of other Asians (barbarians), which indicates that he, too, needs an “other” in 
order to define himself. Thus the poem remains cunningly open-ended. Cavafy’s use 
of dramatic irony here is highly complex; it is not used to undermine the delivery of the 
speaker by exposing its inconsistencies; rather, by means of irony, the delivery of the 
speaker raises questions for the sake of the reader, regarding the meanings of Hellen-
ism and more generally the dependence of any discourse and ideology on historically 
produced subject-positions. But the poem itself, though highly suggestive, does not give 
answers to the questions it raises in any definite and final way. There is, as any reader 
of Cavafy knows, an abundance of different actors in his corpus of dramatic poetry (not 
necessarily dramatic monologues) tackling the issue of Hellenism, which offers a range 
of subjective perspectives and several of his readers have tried to discern the poet’s 
own consistent ideology in between the lines of his many personages. Maybe we should 
allow, instead, each one of Cavafy’s actors to conduct and perform his utterance without 
necessarily struggling to discover the authority of the poet’s voice inside or against it. 
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Keywords 

 silent/wordless picturebooks , visual narration , logocentric bias , time , retellings 

Abstract
There is no doubt that nowadays pictures are very important in the construction of 
narratives in picturebooks. In silent/wordless picturebooks words are missing and 
the narration is communicated exclusively through the visual mode. However, in spite 
of the fact that our civilization is characterized as the culture of image, words still re-
main powerful. Even when readers read wordless picturebooks, the logocentric bias 
is dominant and readers still identify books with written language. On the other hand, 
books without words are a crossover reading and they are addressed to an all-aged 
audience. They manage to overcome inherent difficulties of the visual mode, such 
as mapping the time flow and time sequence. They also point to certain ideological 
messages (e.g., an ecological message) and even when they are visual retellings of 
well-known stories (e.g. the tale of the flood), they can add new prospective to them 
and reform them to a new story. 
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Το εικονογραφημένο 
βιβλίο χωρίς λόγια



Κανένας δεν αµφισβητεί σήµερα τη µεγάλη δύναµη της οπτικής τροπικότητας στα πλαίσια 
µιας κουλτούρας που είθισται να αυτοαποκαλείται ‘πολιτισµός της εικόνας’. Και ενώ πάρα 
πολλές εκφάνσεις της καθίστανται πολυτροπικές, συνδυάζοντας την εικόνα κυρίως µε το 
λόγο, στις µέρες µας δεν είναι λίγα τα δείγµατα µιας αµιγώς οπτικής εκφοράς. Έτσι, εκτός 
από τις ταινίες του βωβού κινηµατογράφου, που στην αυγή της έβδοµης τέχνης, υπήρξαν 
προϊόντα ανάγκης και αργότερα συνειδητής επιλογής (δες για παράδειγµα τα πολύ πρό-
σφατα Artist 2011, Blanca Nieves 2013), και άλλα είδη, όπως το εικονογραφηµένο βιβλίο 
που στηρίζεται στη «συνέργεια» (Sipe, 1998) λέξεων και εικόνων, απέκτησε µια καθαρώς 
εικονιστική εκδοχή. Σε µια ιδιαίτερη κατηγορία βιβλίων, τα βωβά, σιωπηλά ή απλώς βιβλία 
χωρίς λόγια (wordless/ textless/ silent books), το λεκτικό κείµενο απουσιάζει και οι εικό-
νες αποτελούν το µοναδικό µέσο κατασκευής του κειµενικού νοήµατος και µηνύµατος. 
Ιστορικά, η οπτική αφήγηση φαίνεται όχι µόνο να συνυπάρχει παράλληλα µε τη λεκτική, δες 
τις θρησκευτικές εικονογραφικές αφηγήσεις στις υαλογραφίες των εκκλησιών, αλλά και 
να προηγείται εκείνης, δες τις απεικονίσεις των σπηλαίων (Stweig, 1988). Άλλωστε, ακό-
µη και οι µυθιστορηµατικές αφηγήσεις χωρίς λόγια άνθησαν µε τις «woodcut novels» στις 
δεκαετία του 1920 και 1930 (Berona, 2008). Στις µέρες µας τα βιβλία χωρίς λόγια αποτε-
λούν µια ιδιαίτερη κατηγορία εικονογραφηµένου βιβλίου καλύπτοντας, παρά το συγκριτικά 
µικρό αριθµό τους, µια µεγάλη γκάµα επιλογών και συγκροτώντας ένα ετερογενές corpus 
κειµένων που διαφέρουν µεταξύ τους αναφορικά µε κάθε τους στοιχείο, από το λογοτε-
χνικό είδος και το καλλιτεχνικό στυλ (π.χ. φωτορεαλιστική εικονογράφηση στο Chalk του 
Bill Thomson, κολλάζ στο Home της Jeannie Baker), µέχρι το αναγνωστικό κοινό και τον 
τρόπο προσέγγισής τους. Καθώς κάτω από τον ίδιο, αδροµερώς περιγραφικό όρο συνω-
στίζονται µια σειρά βιβλίων που, κάποιες φορές δεν έχουν κανένα άλλο κοινό σηµείο, εκτός 
από την απουσία λεκτικού κειµένου, το εικονογραφηµένο βιβλίο χωρίς λόγια διαγράφεται 
ως ένας χώρος πολυσχιδής και πολυσυλλεκτικός, που προκλητικά αγνοεί τους κανόνες 
και αντιστέκεται σε κάθε µορφής οµοιογένεια. 

Η λογοκεντρική προκατάληψη

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αφηγηµατικά βι-
βλία χωρίς λόγια και στα ελληνικά κυκλοφορούν µόνο Η Αρπαγή της Κότας και Το Κόκκινο 
Βιβλίο. Στο πρώτο µια αλεπού κρατώντας κάτω από τη µασχάλη της µια κότα φεύγει τρέχο-
ντας προκειµένου να τη µεταφέρει σπίτι της. Οι φίλοι της, µια αρκούδα, ένας λαγός και ένας 
κόκορας, την ακολουθούν για να τη σώσουν. Μόνο στο τέλος του βιβλίου συνειδητοποιούν 
ότι η απαγωγή ήταν εκούσια, οι σχέσεις των δύο αγαστές και η επέµβασή τους περιττή. Το 
οπτικό παραµύθι τελειώνει µε το γνωστό καταληκτικό µοτίβο της διαρκούς ευτυχίας και µε 
την εικόνα της κότα και της αλεπούς να αποχαιρετούν αγκαλιασµένες τους παλιούς φίλους. 
Το βιβλίο, που σε ευθύ και λιτό ύφος καταγράφει ένα διαρκές κυνηγητό σε µια σειρά από 
διαφορετικά περιβάλλοντα, φαντάζει απλό και εύκολο. Όµως, η επιλογή χαρακτήρων σε 
ρόλους αντιστερεοτυπικούς, κυρίως η ύπαρξη µιας καλής αλεπούς, παρασύρει τον ανα-
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γνώστη σε µια ταύτιση µε τους ενδοκειµενικούς διώκτες. Αυτοί, όπως και ο εξωκειµενικός 
αναγνώστης-θεατής, υπακούοντας σε µια φυσική αναγκαιότητα –οι αλεπούδες δεν αγα-
πούν τις κότες– και µια λογοτεχνική παράδοση –οι πονηρές αλεπούδες ξεγελούν τα αθώα 
θύµατά τους– δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι η φυγή της κότας αποτελεί προϊόν συναίνε-
σης και όχι βίας. Ο αναγνώστης, παγιδευµένος σε ό,τι ήδη γνωρίζει για τον κόσµο και τη λο-
γοτεχνία, προσεγγίζει το βιβλίο αρχίζοντας από το µοναδικό γραπτό στοιχείο του, τον τίτλο 
του και έτσι οδηγείται σε µια λανθασµένη αποτίµηση των γεγονότων. Έχοντας µεγαλύτερη 
εµπιστοσύνη στο γραπτό λόγο, Η Αρπαγή της Κότας/ The Chicken Thief, και λιγότερη στις 
εικόνες που σαφώς απεικονίζουν µια αλεπού άλλοτε να µεταφέρει κρατώντας την τρυφερά 
την κότα και άλλοτε να κοιµάται και να παίζει µαζί της, ο λογοκεντρικός αναγνώστης του 
βιβλίου παρασύρεται από όσα λέγονται αγνοώντας όσα δείχνονται. Το βιβλίο µάλλον απο-
δεικνύει πόσο πολύ λογοκεντρικοί είµαστε όλοι µας, ακόµη και όταν ζούµε στην εποχή της 
εικόνας, ακόµη και όταν διαβάζουµε βιβλία χωρίς λόγια.

 Στο άλλο αφηγηµατικό βιβλίο χωρίς λόγια που κυκλοφορεί στα ελληνικά, Το Κόκκινο 
Βιβλίο, ένα κορίτσι βρίσκει στη Νέα Υόρκη και στο δρόµο προς το σχολείο ένα κόκκινο 
βιβλίο. Ανοίγοντάς το βλέπει την εικόνα ενός αγοριού που σε µια εξωτική παραλία ανα-
καλύπτει το ίδιο κόκκινο βιβλίο και µέσα σε αυτό βλέπει το κορίτσι της Νέας Υόρκης 
έκπληκτο να το παρατηρεί. Στην επιθυµία της να γνωρίσει το µακρινό της φίλο, η µικρή 
µε τη βοήθεια µπαλονιών υψώνεται στον ουρανό της µεγαλούπολης. Πριν προλάβει το 
αγόρι να στενοχωρηθεί που την έχασε από τα µάτια του και το βιβλίο του η µικρή Νεο-
ϋορκέζα προσγειώνεται στο νησί του νέου της φίλου. Όµως έχει ήδη χάσει το δικό της βι-
βλίο που πεσµένο πάνω στα πλακάκια του δρόµου εντοπίζεται από έναν άλλο περαστικό.

Το Κόκκινο Βιβλίο διερωτάται για τα όρια µυθοπλασίας και πραγµατικότητας δείχνο-
ντας πόσο κοντά βρίσκονται συχνά οι εσωκειµενικοί µε τους εξωκειµενικούς κόσµους. 
Σε ένα µεταιχµιακό σύµπαν όπου συνυπάρχει το εντός µε το εκτός κειµένου, η πραγµα-
τικότητα εναλλάσσεται µε τη µυθοπλασία και όλοι ζουν στη ζώνη του λυκόφωτος, όπου 
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η αληθινή ζωή σε µια γωνιά του πλανήτη γίνεται συγχρόνως το παραµυθικό χρονότοπο 
για κάποιους άλλους. Άνθρωποι, συγχρόνως µέσα και έξω από το βιβλίο µε δυνατότητα 
να µπαινοβγαίνουν σε αυτό, κυκλοφορούν σε ένα υβριδικό σύµπαν και συµµετέχουν σε 
ένα παιχνίδι που είναι συγχρόνως αναγνωστικό, οντολογικό και φιλοσοφικό. Χάρη σε ένα 
κόκκινο βιβλίο, ακριβώς σαν κι αυτό που ο πραγµατικός αναγνώστης κρατά στα χέρια 
του, τα όρια εξαφανίζονται και εκείνος µένει µε την προσµονή µιας επανάληψης της δια-
δικασίας, που αυτήν την φορά ίσως να αφορά και τον ίδιο… 

Όµως και σε αυτό το βιβλίο χωρίς λόγια εξακολουθεί να επιβιώνει η λογοκεντρική 
προκατάληψη. Έτσι, ενώ στην αγγλική έκδοσή του, The Red Book, απουσιάζει εντελώς 
από τα εξώφυλλο-οπισθόφυλλο ο γραπτός λόγος υποδηλώνοντας την κατηγορία του, 
βιβλίο χωρίς λόγια, στην ελληνική έκδοση προστίθεται τίτλος και εκδοτικός οίκος στο 
εξώφυλλο –εξακολουθεί να απουσιάζει το όνοµα της συγγραφέως– και ένα εκτενές εκ-
δοτικό σηµείωµα στο οπισθόφυλλο. Το κύρος που εξασκεί ο γραπτός λόγος –ενδεικτική 
η έκφραση «που το ’χεις δει γραµµένο;» που λειτουργεί ως συνώνυµο εγκυρότητας– εί-
ναι φανερή, αφού µόνη η παρουσία του ολοκληρώνει και καταξιώνει το βιβλίο, που στην 
κοινή συνείδηση προϋποθέτει ως αναγκαία συνθήκη το γραπτό λόγο. 

Από την άλλη, η ίδια ελληνική µετάφραση του Κόκκινου Βιβλίου, αποκαλύπτει και µια 
γενικότερη παιδαγωγική θεώρηση που θέλει το βιβλίο να γίνεται µέσο µετάδοσης χρήσι-
µων γνώσεων και στάσεων. Έτσι, εκτός από το εξώφυλλο που απαριθµεί τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ανάγνωση του βιβλίου –π.χ. «οξύνει την παρατηρητικότητα και την 
φαντασία»– η προσθήκη ενός παραρτήµατος µε δραστηριότητες όπου οι αναγνώστες κα-
λούνται µε αφορµή ένα κείµενο αυτοαναφορικό, όπου το πραγµατικό συγχωνεύεται µε 
το φανταστικό και το ενδοκειµενικό µε το εξωκειµενικό, να µάθουν αριθµούς και χρώ-
µατα. Φαίνεται ότι ακόµη και στις µέρες µας επιβιώνει η βαθιά ριζωµένη χρησιµοθηρική 
θεώρηση της λογοτεχνίας, που προσφέρεται ως το απαραίτητο ευχάριστο περιτύλιγµα 
της διδακτικής ύλης. Παρόµοιες παρεµβάσεις αναπλαισιώνουν το λογοτεχνικό κείµενο 
σε µια περιρρέουσα εκπαιδευτική ατµόσφαιρα, όπου το βιβλίο όχι µόνο οφείλει να έχει 
το ίδιο γράµµατα αλλά και να µαθαίνει στα παιδιά ‘γράµµατα’. 

Όµως, συναφείς αντιλήψεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ελληνική πραγµατι-
κότητα, αλλά αποτελούν διεθνώς τον κοινό παρανοµαστή στην αντιµετώπιση του βιβλίου 
χωρίς λόγια. Αναφέρεται (Beckett, 2012) ότι τουλάχιστον πριν το 1970 το σιωπηλό βιβλίο 
εξυπηρετούσε εµφανείς εκπαιδευτικούς στόχους, καθώς οι αναγνώστες του ενθαρρύ-
νονταν να αναδιηγούνται λεκτικά την οπτική ιστορία ως µία άσκηση καλλιέργειας του 
προφορικού λόγου. Από την άλλη, το µεγαλύτερο µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας που 
αφορά στο εικονογραφηµένο βιβλίο χωρίς λόγια, δεν αναφέρεται ούτε στην αισθητική 
του αξία ούτε στους τρόπους που µετέρχεται η στατική εικόνα προκειµένου να κατα-
σκευάσει µια ιστορία. Αντίθετα, οι περισσότερες µελέτες εστιάζουν στη συµβολή του σιω-
πηλού βιβλίου στην κατάκτηση του γραµµατισµού, που µάλλον νοείται µε την έννοια της 
ικανότητας ανάγνωσης και γραφής. Με άλλα λόγια οι σχετικές εργασίες, βιβλιογραφικές 
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και ερευνητικές, ενδιαφέρονται για το σιωπηλό βιβλίο στο βαθµό που αυτό, παρότι χωρίς 
λόγια, συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την κατάκτηση του γραπτού λόγου. 

Βιβλία χωρίς λόγια προτείνονται για όσους εκπαιδεύονται σε µια ξένη γλώσσα (Brodie, 
2011), παιδιά µε νοητικά προβλήµατα (D’Angelo, 1981. Gitelman, 1990), προικισµένα 
(Perry, 1997) καθώς και όσα προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-οικονοµικά περι-
βάλλοντα (D’Angelo, 1981. Flatley & Rutland, 1986. Gitelman, 1990. Perry, 1997). Συχνά 
το βιβλίο χωρίς λόγια έχει θεωρηθεί ότι ευνοεί την κατανόηση της δοµής της ιστορίας, 
(Reese, 1996), διευκολύνει την κατανόηση (Arthur, 1982), υποστηρίζει τις προσπάθειες 
αφήγησης ιστοριών (Avery, 1996) και κατάκτησης του οπτικού (Cianciolo, 1984. Evans, 
1992. Lindauer, 1988. Read & Smith, 1982) αλλά και λεκτικού γραµµατισµού (Larrick, 
1976. Perry, 1997. Van Kraayenoord & Paris, 1996), την ανάπτυξη της ικανότητας γρα-
φής (D’Angelo, 1979), και, όπως άλλωστε είναι αυτονόητο, όλες τις δεξιότητες και γνώ-
σεις που σχετίζονται γενικά µε το βιβλίο, όπως για παράδειγµα τη φορά της ανάγνωσης ή 
τον τρόπο που χειριζόµαστε ένα βιβλίο (Degler, 1979). 

Η ‘απαιτητική’ οπτική αφήγηση

Παρά την κοινή αντίληψη που µάλλον ταυτίζει το βιβλίο χωρίς λόγια µε το απλοϊκό και το 
παιδαριώδες, εκείνο φαίνεται να αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό είδος βιβλίου. Γι’ αυτό 
ανάµεσα σε όσους ‘έγραψαν’ σιωπηλά βιβλία υπήρξαν και άνθρωποι που και θεωρητικά 
υποστήριξαν την αξία της οπτικής τροπικότητας στη µετάδοση του κειµενικού µηνύµα-
τος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Molly Bang, που πριν ακόµη αποτυπώσει τις σκέψεις 
της στο Picture This (1991), εξέδωσε το βραβευµένο The Grey Lady and the Strawberry 
Snatcher (1980) που διηγείται αποκλειστικά µε εικόνες τις αλλεπάλληλες προσπάθειες 
µιας γηραιάς κυρίας ντυµένης στα γκρι προκειµένου να σώσει τις φράουλες που µόλις 
αγόρασε από έναν περίεργο κλέφτη που την ακολουθεί κατά πόδας. Το βιβλίο, που µαζί 
µε το Invisible της Katja Kamm, αποτελεί µια µελέτη στη χρήση του αρνητικού χώρου και 
την παιγνιώδη εναλλαγή ανάµεσα στα δύο στοιχεία του εικαστικού διδύµου θέµα/ φόντο, 
στηρίζεται στο κρυφτό της κεντρικής φιγούρας η οποία, επειδή φορά γκρι, εξαφανίζεται 
ανάµεσα σε οµοιόχρωµα περιβάλλοντα και καθίσταται αόρατη τόσο από τον επίδοξο κλέ-
φτη της όσο και από τον αναγνώστη-θεατή του βιβλίου. 

Από την άλλη, κάποιες φορές η σύνδεση των εικόνων ενός βιβλίου χωρίς λόγια εν-
δέχεται να αποδειχθεί δύσκολα ανιχνεύσιµη και ο αναγνώστης-θεατής να αναρωτιέται 
µήπως κάτω από αυτήν τη φαινοµενικά ασύνδετη σειρά κρύβεται κάποια ενιαία διήγηση. 
Αρκετά απαιτητικό αποδεικνύεται το βιβλίο του Istvan Banyai The Other Side, όπου για 
κάθε εικόνα που φιλοξενείται στη δεξιά σελίδα, η αλλαγή σελίδας παρουσιάζει την ίδια 
σκηνή από µια διαφορετική οπτική. Από µέσα προς τα έξω και το αντίθετο (π.χ. ένα κορί-
τσι µέσα στο δωµάτιο δίπλα στο παράθυρο στη µία εικόνα, το κτίριο στο οποίο βρίσκεται 
το διαµέρισµα, το παράθυρο και το κορίτσι, στην επόµενη), πάντα από τη µια και ‘από την 
άλλη πλευρά’ το µυστικό για τη µετάβαση από τη δεξιά σελίδα στην επόµενη αριστερή  
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φαίνεται να αποκαλύπτεται µάλλον εύκολα. Αντίθετα, ιδιαίτερα περίπλοκη είναι η επιλογή 
των θεµάτων των δεξιών σελίδων, οι οποίες, ενώ εκ πρώτης όψεως φαντάζουν τυχαίες, 
τελικώς ίσως να συνδέονται µεταξύ τους συγκροτώντας έναν πραγµατικό γρίφο για τον 
αναγνώστη-θεατή. Η επανεµφάνιση των ίδιων ηρώων σε διαφορετικές σελίδες καθώς 
και η τελευταία εικόνα, που τοποθετεί το σύνολο των αντικειµένων που παρατηρήθηκαν 
σε ένα και µόνο χώρο, στο δωµάτιο του κοριτσιού µε το οποίο ξεκινά το βιβλίο, δηµιουρ-
γεί σοβαρές υποψίες για την ύπαρξη µιας υποκείµενης ιστορίας, που ως δυσδιάκριτος 
συνδετικός ιστός, ενώνει και δικαιολογεί σε µια ενιαία αφήγηση τις διαφορετικές όψεις 
της πραγµατικότητας που παρουσιάστηκαν στο βιβλίο. 

Από την άλλη, η δύναµη έκφρασης της οπτικής αφήγησης αποδεικνύεται και στην 
περίπτωση των διασκευών γνωστών ιστοριών, όπου η µετατροπή τους σε εικονιστικές 
διηγήσεις αναδεικνύει τη γοητεία της ιστορίας και παρέχει τη δυνατότητα ιδεολογικού 
σχολιασµού της. Αφήνοντας κατά µέρος τον αισώπειο µύθο του λιονταριού και του πο-
ντικιού (δες The Lion & the Mouse) και τη συµβολή των κειµενικών και περικειµενικών 
στοιχείων στον ιδεολογικό επαναπροσδιορισµό του (δες Γιαννικοπούλου, 2013), η βι-
βλική ιστορία του Νώε µετασχηµατίζεται από τον Peter Spier σε ένα βραβευµένο βιβλίο 
χωρίς λόγια, το Noah’s Ark. Σε αυτό όχι µόνο η διήγηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχά-
ριστη και χιουµοριστική –δες όχι πλέον το ζευγάρι αλλά το πλήθος των κουνελιών που 
εγκαταλείπει την κιβωτό– αλλά διανθίζεται κι από ένα νέο προβληµατισµό σχετικά µε 
τα βασικά ηθικά διλήµµατα που αναπόφευκτα τίθενται. Καθώς η εικόνα της επιλεκτικής 
σωτηρίας των έµβιων όντων, ανθρώπων και ζώων που ζουν στη στεριά, µέσω της επι-
βίβασής τους στην κιβωτό, συνοδεύεται από την ευδαιµονία των πλασµάτων του νερού 
που λόγω κατακλυσµού διευρύνουν το ζωτικό τους χώρο ο κόσµος διαιρείται σε αυτούς 
που περπατούν και εκείνους που κολυµπούν καταδεικνύοντας έτσι την αυθαιρεσία µιας 
αµαρτίας που συνίσταται στην ειρωνεία τού να είσαι πλασµένος µε πόδια. Επιπλέον, η 
αδικία της σωτηρίας ενός µονάχα ζεύγους από κάθε είδος δηµιουργεί ερωτηµατικά για 
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τα κριτήρια επιλογής του, κάτι που στο βιβλίο υπογραµµίζεται µέσω µιας πρώτης εικό-
νας που παρουσιάζει περισσότερα από δύο άτοµα, π.χ. ελέφαντες, καµηλοπαρδάλεις, να 
συρρέουν στο χώρο της κιβωτού και µιας εποµένης όπου κυριαρχεί η απελπισµένη από-
γνωση εκείνων που τελικώς έµειναν εκτός. 

Σε αυτό το βιβλίο η οπτική αφήγηση δηµιουργεί ένα πρώτο επίπεδο µιας µάλλον αφελούς 
και παιδιάστικης διήγησης, η οποία υιοθετεί το θεωρούµενο ως εύκολο µέσον, την εικόνα, 
και ένα στυλ εικονογράφησης που αναπαράγει την ελαφρότητα του γελοιογραφικού. Όµως, 
κάτω από την επιφανειακή απλότητά της η διήγηση θέτει θεωρητικά ζητήµατα, θεολογικά 
και ηθικά, που αφορούν στα σφάλµατα των αµαρτανόντων, τη δικαιοσύνη του τιµωρού και 
τη σχέση δηµιουργού και πλασµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική αποδοχή που συ-
νεπάγεται η επανειληµµένη διήγηση µιας θρησκευτικής ιστορίας µάλλον καταλύεται από τον 
τρόπο ανακοίνωσης/ απεικόνισής της, αφού ο δεύτερος φαίνεται να λειτουργεί υπονοµευ-
τικά της εγκυρότητας της θεϊκής αλήθειας της πρώτης. Σε µια ιστορία για την αµαρτία και 
την τιµωρία, η οπτική αφήγηση δεν αναδεικνύει το σφάλµα του τιµωρηµένου που παραµένει 
εντελώς ασαφές, αλλά την αυθαιρεσία του τιµωρού που µε τη δύναµη που του εξασφαλίζει η 
φύση του προβαίνει σε πράξεις που, αν µη τι άλλο, γεννούν πολλά ερωτηµατικά.

Από τις δυσκολότερες προκλήσεις της οπτικής αφήγησης είναι η εικονιστική αποτύ-
πωση του χρόνου που περνά, αφού είναι εγγενώς δύσκολο στις στατικές εικόνες που 
καταλαµβάνουν χώρο να εκφράσουν χρόνο και µάλιστα στη δυναµική του (Γιαννικοπού-
λου, 2008: 248-262). Όµως, ορισµένα βιβλία χωρίς λόγια όχι µόνο δεν εγκαταλείπουν 
στη λεκτική αφήγηση παρόµοια εγχειρήµατα, αλλά σε πείσµα µιας φυσικής δυσκολίας 
που φαντάζει ανυπέρβλητη, δοµούνται πάνω στο µοτίβο της αποτύπωσης της χρονικής 
παρέλευσης καλύπτοντας µεγάλες χρονικές περιόδους και συγκροτώντας κείµενα που, 
επειδή αποτελούν µελέτη στο χρόνο που κυλά και στις αλλαγές που επιφέρει στο περι-
βάλλον, τελικώς καταλήγουν να γίνουν βιβλία µε έντονο οικολογικό περιεχόµενο. 

 Εκµεταλλευόµενα µια δηµοφιλή τεχνική ακόµη και στους χώρους των κόµικς ή της 
έβδοµης τέχνης, την αποτύπωση της χρονικής παρέλευσης µέσω αλλαγής στο σκηνικό 
–π.χ. το άδειο σταχτοδοχείο παρουσιάζεται στην αµέσως επόµενη εικόνα γεµάτο αποτσί-
γαρα (Μαρτινίδης, 1990: 74), το ηµιτελές σπίτι ολοκληρώνεται ή το γυµνό δέντρο γεµίζει 
ώριµους καρπούς– τα βιβλία αυτής της κατηγορίας υιοθετούν µια ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα στάση απέναντι στο χωροχρόνο. Ως στατικές εικόνες καρφιτσωµένες στο ακίνη-
το χαρτί χρησιµοποιούν το χώρο για να εκφράσουν χρόνο –οι εικόνες των τελευταίων 
σελίδων αντιστοιχούν σε γεγονότα µεταγενέστερα όσων απεικονίζονται στις αρχικές. 
Συγχρόνως όµως εκµεταλλεύονται το χρόνο, π.χ. τη χρονική περίοδο µιας ζωής, για να 
καταδείξουν τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται ο χώρος όταν διαδραµατίζονται αυτά τα 
γεγονότα. Όπως ακριβώς σε επίπεδο φόρµας ο χρόνος καταγράφεται µέσω του χώρου, 
π.χ. η διαδοχή εικόνων αντιστοιχεί σε χρονική αλληλουχία, έτσι και σε επίπεδο περιεχο-
µένου ο χρόνος δεν υπάρχει παρά ως µια διαρκής παραµόρφωση της µεταβλητής του 
χώρου, που φαίνεται να προβάλλεται ως η κυρίαρχη πραγµατικότητα. Καθώς οι λέξεις 
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αποτελούν το µέσο έκφρασης του χρόνου και οι εικόνες του χώρου, στο βιβλίο χωρίς 
λόγια ο χώρος κυριαρχεί πάνω σε ένα χρόνο που καθίσταται χωροποιηµένος. Γι’ αυτό και 
το είδος αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρόσφορο στην καταγραφή περιβαλλοντικών θεµάτων 
και την ανάδειξη οικολογικών ζητηµάτων. 

Τα βιβλία χωρίς λόγια που καταγράφουν τις αλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος σε βά-
θος χρόνου έχουν τίτλους που παραπέµπουν σαφώς σε χωρικά στοιχεία και τη σχέση µας 
µε αυτά. Στο The Changing Countryside το θέµα είναι ένα αγροτόσπιτο, που συµπαρασύρεται 
στην καταστροφή µαζί µε τον περιβάλλοντα χώρο ο οποίος µεταµορφώνεται σταδιακά από 
ειδυλλιακή ύπαιθρος χώρα σε µια πλήρως αστικοποιηµένη περιοχή. Στα βιβλία Window και 
Belonging το ίδιο πάντα τοπίο αλλάζει δραµατικά, καθώς ο χρόνος περνά και η µητέρα που 
φέρνει το µωρό στο σπίτι στην πρώτη σελίδα δίνει τη θέση της σε εκείνον/ εκείνη που µετα-
φέρει στο σπίτι το δικό του/ της παιδί στην τελευταία. Σε αυτά το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος 
και η αναβάθµιση ή η υποβάθµιση της ζωής του µέσα σε τοπία που αλλάζουν. Και ενώ στο 
Window οι πρωταγωνιστές της ιστορίας παρακολουθούν χωρίς να παρεµβαίνουν την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, στο Belonging οι ήρωες καταφέρνουν να αναβαθµίσουν ένα 
ιδιαίτερα υποβαθµισµένο αστικό τοπίο παρεµβαίνοντας αργά και σταθερά πάνω του. 

Και στα δύο βιβλία της Jannie Baker ο αναγνώστης παρακολουθεί τις δραµατικές αλλα-
γές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον µέσα από εικόνες σταθερά πλαισιωµένες µε 
τη µαρκίζα ενός παραθύρου. Και ενώ ως αναγνώστης-θεατής φαινοµενικά κατέχει τη θέση 
ενός αµέτοχου παρατηρητή που παρακολουθεί έξωθεν όσα συµβαίνουν σε ένα σύµπαν 
παραµυθικό, µια προτροπή που διαρκώς λανθάνει επιτυγχάνει το πέρασµα από τα άβατα 
τοπία της µυθοπλασίας στο δικό του προσπελάσιµο χώρο. Μόλις κλείσει το βιβλίο και εκεί-
νο το παράθυρο στον κόσµο της ιστορίας, ο αναγνώστης θα ανοίξει τα παράθυρα του δικού 
του σπιτιού και θα δει το δικό του περιβάλλον και το δικό του µοναδικό πλανήτη και τότε θα 
αναλογιστεί και θα καθορίσει τη στάση του. αν θα παραµείνει ένας απλός παρατηρητής µιας 
προαναγγελθείσης καταστροφής ή θα αναλάβει δράση για να την εµποδίσει. 
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O µικρός αριθµός των αφηγηµατικών βιβλίων χωρίς λόγια που κυκλοφορούν σήµερα 
στα ελληνικά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι όλα αποτελούν µεταφράσεις και όχι πρω-
τότυπα κείµενα, είναι ενδεικτικός για τη θέση της αµιγώς οπτικής αφήγησης στο χώρο 
του βιβλίου στην Ελλάδα. Παρόµοιες ήταν και οι συνθήκες διεθνώς µέχρι πολύ πρόσφα-
τα όταν η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει (Dowhower, 1997) µε τη βράβευση κάποιων από 
αυτά (δες για παράδειγµα το Caldecott Medal για Bang, 1980. Rohmann, 1994. Spier, 
1977. Wiesner, 1988; 1991) και κυρίως του Arrival, ενός βιβλίου-σταθµού στην εξέλιξη 
του είδους. Το βιβλίο του Shaun Tan εκδόθηκε αρχικά στην Αυστραλία ως εικονογραφη-
µένο 32 σελίδων µε λέξεις και εικόνες και στη συνέχεια επανεκδόθηκε στις ΗΠΑ ως ένα 
ιδιαίτερα εκτενές βιβλίο χωρίς λόγια (πάνω από 100 σελίδες). Το Arrival προκάλεσε έντο-
νη θεωρητική συζήτηση, ιδιαίτερα µετά την βράβευσή του µε βραβείο λογοτεχνίας (New 
South Wales Literary Award), αναφορικά µε τη δυνατότητα ενός βιβλίου χωρίς λόγια να 
θεωρείται λογοτεχνία, που ετυµολογικά αυτοπροσδιορίζεται ως τέχνη του λόγου.

Παρόµοια βιβλία έµπρακτα αµφισβητούν σοβαρά τη βαθιά εδραιωµένη αντίληψη ότι 
τα βιβλία χωρίς λόγια, ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα εικονογραφηµένα, αφορούν 
αποκλειστικά ένα ανήλικο και άπειρο ακροατήριο. Το διεθνές εκδοτικό τοπίο διαψεύ-
δει κατηγορηµατικά παρόµοιους ισχυρισµούς αναδεικνύοντας το βιβλίο χωρίς λόγια ως 
ένα είδος διηλικιακό (cross overs), αφού ικανοποιεί ταυτόχρονα το ανήλικο παιδί και τον 
ενήλικο αναγνώστη. Γι’ αυτό και η Sandra Beckett σε βιβλίο της µε τον εύγλωττο τίτλο 
Crossover Picturebooks: A Genre for all Ages όχι µόνο αφιερώνει ένα ιδιαίτερα εκτενές 
κεφάλαιο στο Wordless picturebook, αλλά διευρύνει τη µελέτη του και σε άλλα κεφά-
λαια, όπως για παράδειγµα εκείνο που επιγράφεται Artist’s picturebook, τοποθετώντας 
το βιβλίο χωρίς λόγια µεταξύ των αναγνωσµάτων που ικανοποιούν ένα ευρύτατο ηλικι-
ακά φάσµα αναγνωστών. Το βιβλίο χωρίς λόγια αποδεικνύεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
αλλά και δύσκολο είδος που δικαιώνει την οπτική αφήγηση και το καθιστά ανάγνωσµα 
τόσο για µεγάλους όσο και για µικρούς. 
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Abstract
This paper proposes a semiotic analysis of Nikos Kounenis’ literary text “Dark Arts”. 
In this work, where the current socio-economic crisis appears as an Art Biennale, two 
groups of creators take part: on the one hand, the “eager Post-artists” who in-dicate 
Greek and non-Greek creators of the crisis and expose a work entitled Pogrom. On 
the other hand, there are the “reluctant Artists” who in-dicate only Greek creators and 
show up Munch’s The Scream and Brecht’s From a German War Primer. Initially, by 
studying the narrative contradictions which structure the text and represent the con-
flict between two worlds, we approach the object of reference of the points-pieces of 
art, which is the socio-economic war. Thereafter, by recurring to Peirce’s views, we 
are exploring how the expressivity of artwork essentially constructs the meaning of 
the text. Our basic objective is, ultimately, to argue that the piece of art points out the 
social reality highlighting the ideological dimension of the semiotic act and its inter-
pretative possibility. 
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Κόσμοι που συγκρούονται 
και σημεία των τεχνών:
οι «Σκοτεινές Τέχνες»  
του Νίκου Κουνενή 



Η παρούσα εισήγηση συνιστά µια πρόταση σηµειωτικής ανάλυσης του σύντοµου λογοτε-
χνικού κειµένου «Σκοτεινές Τέχνες» του Νίκου Κουνενή (1957-), µε θεωρητικό υπόβα-
θρο τις θέσεις του Charles Peirce (1839-1914). Το κείµενο του Κουνενή αποτελεί µέρος 
του συλλογικού έργου Το αποτύπωμα της κρίσης (Αθήνα, Μεταίχµιο, 2013), στο οποίο 
πολλοί γνωστοί συγγραφείς αποδίδουν σε ευσύνοπτα αφηγήµατα ποικίλα σηµεία, σύµ-
βολα και εικόνες της κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης που ταλανίζει σήµερα τη χώρα µας.

Στις «Σκοτεινές Τέχνες» η κρίση αυτή σκιαγραφείται στο πλαίσιο µιας Καλλιτεχνικής 
Μπιενάλε που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Συµµετέχουν δύο «διακεκριµένες» οµάδες 
δηµιουργών, του ρεύµατος της «Συστηµικής Πρωτοπορίας»: «οι πρόθυµοι Μετακαλλι-
τέχνες» που υπο-σημαίνουν τους έλληνες και ξένους δηµιουργούς της κρίσης, και «οι 
απρόθυµοι Καλλιτέχνες» που υπο-σημαίνουν τους έλληνες δηµιουργούς.

Η πρώτη οµάδα «απεργάζεται» ένα τεράστιο έργο, το οποίο δηµιουργείται µε παραδο-
σιακά εικαστικά υλικά, αλλά και µε βιολογικά στοιχεία αµιγώς ανθρώπινα, παρουσιάζεται 
σαν µεταµοντέρνα σύνθεση, είναι συλλογικό και καταλαµβάνει ολόκληρο τον χώρο και 
τον χρόνο της έκθεσης. Τούτο το έργο φέρει τον τίτλο Πογκρόµ. Η δεύτερη οµάδα εργά-
ζεται για δύο κλασικά έργα, ατοµικά, τα οποία παρουσιάζει στο περιθώριο της έκθεσης. 
Τα έργα αυτά είναι Η Κραυγή του σπουδαίου νορβηγού ζωγράφου και χαράκτη Edvard 
Munch (1863-1944) και ένα απόσπασµα από το Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του µεγά-
λου γερµανού ποιητή, δραµατουργού και σκηνοθέτη Berthold Brecht (1898-1956).

Δεδοµένου ότι στη σηµειωτική ο τίτλος ενός έργου έχει δύο κύριες λειτουργίες, την 
«ονοµαστική» που «βαπτίζει» το έργο και τη «µεταγλωσσική» που «σηµαίνει, λέει κάτι» 
για το έργο (Besa Camprubi, 2002, σσ. 8-12), είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουµε τις 
συνδηλώσεις των τίτλων που µετέρχεται ο Κουνενής. Ο όρος «Πογκρόµ», λοιπόν, υπο-
δηλώνει τη µαζική σωµατική και ψυχική εξολόθρευση µιας εθνικής, θρησκευτικής ή 
άλλης οµάδας – µε παράλληλη καταστροφή του υλικού πολιτισµού και του περιβάλλο-
ντός της. Η Κραυγή, κορυφαία έκφραση του συµβολισµού και του εξπρεσιονισµού του 
Munch και πίνακας µε πολλές εκδοχές, απεικονίζει µια ανθρώπινη µορφή γεµάτη αγω-
νία και απόγνωση υπό το βάρος ή µε φόντο έναν κατακόκκινο αιµάτινο ουρανό. Ανήκει 
στον λεγόµενο «Κύκλο της Ζωής» του ζωγράφου και σύµφωνα µε τους ιστορικούς της 
τέχνης υποδηλώνει το άγχος και τον φόβο της ύπαρξης. Το Γερμανικό εγχειρίδιο πο-
λέμου εγγράφει λογοτεχνικά την αηδία του εµπνευσµένου από τα µαρξιστικά ιδεώδη 
Brecht ενώπιον της κοινωνικής αδικίας. Τούτο το ποίηµα του 1939 µοιάζει να γράφτηκε 
στις µέρες µας: «Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούνε ταπεινό / να µιλάς για το φαΐ. / 
Ο λόγος: έχουνε κιόλα φάει. […] / Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ΄ το τραπέζι / κηρύχνουν 
τη λιτότητα / Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίµατα / Ζητάνε θυσίες […] / Αυτοί που βρί-
σκονται ψηλά λένε / Πόλεµος και ειρήνη / είναι δυο πράγµατα ολότελα διαφορετικά / 
Όµως η ειρήνη τους κι ο πόλεµός τους / µοιάζουν όπως ο άνεµος κι η θύελλα.» (Brecht, 
2009, σ. 67) Πιστεύουµε ότι αυτά τα έργα τέχνης λειτουργούν ως σηµεία µε αντικείµενο 
αναφοράς, φυσικά, τον οικονοµικό πόλεµο που έχει κηρυχθεί στη χώρα µας, την ταυτό-
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χρονη αδικία που διαπράττεται κατά της κοινωνίας µας και την αγωνία για το αύριο που 
διακατέχει τους έλληνες πολίτες. 

«Ο άνθρωπος», όµως, υπογραµµίζει ο Brecht, «είναι χρήσιµος πολύ / Ξέρει να πετάει 
/ Ξέρει και να σκοτώνει. / Μόνο που έχει ένα ελάττωµα: / Ξέρει να σκέφτεται.» (Brecht, 
2009, σ. 61) Κι η σκέψη του συγγραφέα των «Σκοτεινών Τεχνών» δοµεί το κείµενο σε µια 
καίρια αφηγηµατική αντίθεση που διαπερνάται από διαρκή ειρωνεία και σημαίνει τη διττή 
σύγκρουση δύο κόσµων: δεν βρίσκονται σε αντιδιαστολή µόνο οι κόσµοι που περιγρά-
φουν τα διαφορετικά έργα, αλλά και εντός του πρώτου έργου αντιτίθενται ο κόσµος των 
ελλήνων-θυµάτων και ο κόσµος των ελλήνων και µη θυτών τους. Το Πογκρόμ εξεικο-
νίζει, δηλαδή, τα κοινωνικά στρώµατα των ελλήνων που τελούν υπό κατάρρευση ή και 
έχουν ήδη καταρρεύσει, σε πλήρη αντίθεση µε τους έλληνες και ξένους αρχιτέκτονες της 
κρίσης. Έτσι, στο έργο αυτό παρουσιάζονται µε κωδικοποιηµένο τρόπο πολλές κατηγο-
ρίες που υπο-σημαίνουν συγχρόνως όλες τις καταστάσεις των πολιτών. 

Διεξοδικότερα, λοιπόν, οι «Παράσιτοι» αντικατοπτρίζουν τους ηλικιωµένους συ-
νταξιούχους, οι οποίοι έχοντας «προπληρώσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου συνήθισαν να λαθροβιώνουν επί µακρόν µε επιταγές του κράτους» και «γονατί-
ζουν θρηνώντας µε µαύρο δάκρυ» που «απεικονίζεται µε τη χρήση σταγόνων πίσσας, 
αναµεµιγµένων µε πραγµατικές ροές δακρυγόνων αδένων» (Κουνενής, 2013, σ. 126)˙ 
οι «Ανεύθυνοι» αντανακλούν τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα και «ολοφύρονται 
σε ένα µπερδεµένο πολυσωµατικό κουβάρι πασπαλισµένο µε πραγµατικά αιµοπετάλια, 
ανθρώπων και λοιπών θηλαστικών» (Κουνενής, 2013, σ. 126)˙ οι «Κοπρίτες», δηλώνο-
ντας τους «προνοµιούχους τεµπέληδες του δηµοσίου, µε µισθούς που µέχρι πρότινος 
υπερέβαιναν τα χίλια ή και τα οκτακόσια ευρώ το µήνα χτυπάνε τα κεφάλια τους στη 
γη» (Κουνενής, 2013, σ. 126)˙ τα «Κωλόπαιδα» (Κουνενής, 2013, σ. 127) συνιστούν τη 
νέα γενιά που ατενίζει µε τρόµο και χωρίς ελπίδα την καταστροφή˙ ποικίλες κοινωνικές 
οµάδες που ασφυκτιούν κάτω από τη διαρκή φορολόγηση και περιµένουν την «τιµωρία» 
της παύσης από την εργασία, της στέρησης της όποιας κοινωνικής πρόνοιας και γενικά 
του τέλους κάθε πόρου διαβίωσης είναι οι «Εξαντληµένοι» (Κουνενής, 2013, σ. 127)˙ οι 
«Ανέστιοι», έπειτα, «ξαπλωµένοι σε παγκάκια κεντρικής πλατείας, προϊδεάζουν για την 
εξέλιξη των προαναφερθέντων» (Κουνενής, 2013, σ. 127)˙ και τέλος οι απέλπιδες «Τε-
λειωµένοι» παραπέµπουν στους υποψήφιους αυτόχειρες που «διερευνούν τον τρόπο µε 
τον οποίο θα εγκαταλείψουν τον µάταιο τούτο κόσµο» (Κουνενής, 2013, σ. 128). Όλοι 
αυτοί οι πικραµένοι και ταπεινωµένοι άνθρωποι «υπάρχουν» υπό το άγρυπνο και επηρ-
µένο βλέµµα εκείνων που επίσης κωδικοποιηµένα καλούνται «Λαµόγκι» και «Επιτηρη-
τές» και υπο-σημαίνουν τους ολίγους ευηµερούντες οικονοµικά έλληνες, τους εκάστοτε 
πολιτικούς αρχηγούς που παρουσιάζονται σαν «Ρυθµιστές του Μέλλοντος» που οι ίδιοι 
αµαύρωσαν, ορισµένους εγχώριους «Παιδαγωγούς» από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
κι άλλες κατευθυνόµενες κατηγορίες και διάφορα ξένα πρόσωπα µε κύρος και ρόλο στο 
διεθνές Theatrum mundi. 
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Το έργο αυτό, το Πογκρόμ, τονίζει ο Κουνενής, πραγµατοποιήθηκε υπό την αυστηρή 
καθοδήγηση και εποπτεία της «Τριµερούς Διεθνούς Ελεγκτικής Καλλιτεχνικής Επιτρο-
πής (ΤΡΙΔΕΚΑ)», η οποία «τίµησε την Ελλάδα» ξεκινώντας από αυτήν ένα «φιλόδοξο δι-
εθνές πείραµα» που πρόκειται να «µεταλαµπαδευτεί» σε αρκετές ακόµη χώρες, αρχικά 
του ευρωπαϊκού νότου και ευρύτερα της Γηραιάς Ηπείρου (Κουνενής, 2013, σ. 124). 
Αποσκοπώντας στο πλέον άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα, συνεχίζει ο συγγραφέας, οι δηµι-
ουργοί του Πογκρόμ παραµέρισαν, µάλιστα, τις ιδεολογικές διαφορές τους, προκειµένου 
να απεικονίσουν «τις πανικόβλητες αντιδράσεις της απαίδευτης και µαθηµένης στα εύ-
κολα κοινωνικής µάζας, µπροστά στη νοµοτελειακή µετάλλαξη της άθλιας ύπαρξής της 
σε πολυάνθρωπο πληβειακό κουφάρι, εν ονόµατι της συντεταγµένης ανασύνθεσης του 
κοινωνικοοικονοµικού γίγνεσθαι» (Κουνενής, 2013, σ. 125). Αυτή ήταν η πρόθεσή τους.

Ποια είναι, όµως, η πρόθεση του συγγραφέα του κειµένου; Ασφαλώς, η αποτύπωση 
της σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας και η διαµαρτυρία διά µέσου της αισθητι-
κής. Ο θεµελιωτής του αγγλο-αµερικανικού πραγµατισµού Charles Sanders Peirce, αν 
και δεν ενδιαφερόταν πρωταρχικά για τα σηµεία της καλλιτεχνικής επικοινωνίας και δεν 
αφοσιώθηκε συστηµατικά και καθολικά στη µελέτη της αισθητικής, ως µελετητής των 
λογοτεχνικών σηµείων διατυπώνει στο πλαίσιο των περίφηµων διαλέξεών του στο Πα-
νεπιστήµιο του Harvard δύο σχετικές θέσεις. Οι θέσεις αυτές συνδέουν τις απόψεις του 
ως κριτικού της λογοτεχνίας µε τις έρευνές του ως θεωρητικού των σηµείων και φιλο-
σόφου που µελετά το status και τον ρόλο της αισθητικής στο υποσύστηµα των επιστη-
µών που συναποτελεί µε την ηθική και τη λογική. 

Η πρώτη θέση, λοιπόν, αφορά στην πρόθεση του συγγραφέα. Η συγγραφική πρόθε-
ση, καθορίζοντας την επιλογή της µορφής του έργου, εξετάζεται µε δοµική οπτική γωνία 
και αναλύεται µέσα στην όλη σύλληψη του Peirce για τον πραγματικισμό γενικά και για τη 
φύση του έργου µε αισθητικό χαρακτήρα ειδικότερα. Η πρόθεση αυτή καθιστά το έργο 
τέχνης σύμβολο και τεκμήριο (Peirce, 1978) που συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της 
ευαισθησίας, της συµπεριφοράς και της σκέψης, σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο. 
Έτσι, οι «Σκοτεινές Τέχνες», ως σηµεία, όχι µόνο συµβολίζουν, αλλά και καταδεικνύουν 
τη ζοφερή συνθήκη της σύγχρονης Ελλάδας, τόσο στη σηµειωτική σκέψη και πράξη του 
Κουνενή, όσο και κατά την ερµηνεία τους από τον κάθε αναγνώστη. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο επιτυγχάνεται ουσιαστικά το σηµαίνον αποτέλεσµα του κειµένου.

Η δεύτερη θέση αφορά στην έννοια του «Ωραίου». Με αφορµή ένα βιβλίο του Barrès, 
ο Peirce, ως κριτικός της λογοτεχνίας, εκφράζει την άποψή του για το «Ωραίο», στην 
οποία ως φιλόσοφος της λογικής θα εµβαθύνει αργότερα. Σύµφωνα µε τον Peirce, λοι-
πόν, η αισθητική «πάσχει» από τον ορισµό που την καθιστά «Θεωρία του Ωραίου». Δια-
χωρίζοντας τη θέση του από τον Kant και τους γερµανούς φιλοσόφους, ο αµερικανός 
φιλόσοφος πιστεύει ότι η αντίληψη περί ωραίου δεν είναι παρά το προϊόν αυτής της επι-
στήµης. Θεωρώντας, µάλιστα, ακατάλληλο για την έκφραση της αισθητικής ιδιότητας που 
επιθυµεί τον αγγλικό όρο Beautiful, επιλέγει τον ελληνικό όρο Καλός («Kalos»)˙ και µια 

821Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



από τις τροπικότητες της ιδιότητας του Καλού συνίσταται στον τρόπο ύπαρξής του ως 
Μη Beautiful. Αυτά που απεικονίζουν το Πογκρόμ κι Η Κραυγή και αυτό που εκφράζει 
το απόσπασµα από το Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου είναι Μη Beautiful και ταξινοµούνται 
στην κατηγορία του Καλού. Γιατί ο Peirce «oρίζει το ηθικό ως αισθητικό αγαθό που καθο-
ρίζεται από ένα ειδικό στοιχείο προσδιορισµού, και το λογικό ως ηθικό αγαθό, στο οποίο 
προστίθεται ένα ιδιαίτερο στοιχείο που το καθορίζει» (Francœur, 1989, σ. 100).

Έτσι, το αισθητικό αγαθό ως καλό, καθίσταται ακρογωνιαίος λίθος της θεωρητι-
κής του σκέψης και ο φιλόσοφος της λογικής αισθάνεται την ανάγκη να το περιγράψει 
µε λεπτοµέρεια και σαφήνεια στην 5η διάλεξή του στο Harvard που αποδεικνύεται η 
σπουδαιότερη για τους σηµειολόγους της λογοτεχνίας. Ως έρεισµα για τη συλλογιστι-
κή του λειτουργούν οι τρεις γνωστές κατηγορίες της φαινοµενολογίας του – Firstness, 
Secondness, Thirdness – «που παρουσιάζουν τη σχέση µας µε το πραγµατικό βάσει της 
αίσθησης, της εµπειρίας και του στοχασµού αντίστοιχα» (Deledalle, 1983, σσ. 138-139). 
Ο Peirce ορίζει, λοιπόν, στην οµιλία αυτή το αισθητικό αντικείµενο και διατυπώνει την 
άποψη ότι «για να είναι αισθητικά καλό ένα αντικείµενο πρέπει να περιλαµβάνει πλήθος 
µερών, διασυνδεδεµένων µεταξύ τους έτσι ώστε να προσδίδουν στο σύνολο άµεση, απλή 
και απόλυτη ιδιότητα. Στο βαθµό που το πραγματώνει, κάθε αντικείµενο που δρα κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο είναι αισθητικά καλό, ανεξάρτητα από την ξεχωριστή του ιδιότητα» (Peirce, 
1965, 5, 132). Κι η κατεξοχήν ιδιότητα που το χαρακτηρίζει ως αισθητικό σηµείο είναι 
η εκφραστικότητα. Στο αφήγηµα του Κουνενή, το Πογκρόμ, Η Κραυγή και το Γερμανικό 
εγχειρίδιο πολέμου, ως έργα τέχνης είναι αισθητικά αντικείµενα, αλλά αισθητικά σηµεία 
γίνονται εκφράζοντας το νόηµα του κειµένου˙ λειτουργούν σαν πρόσωπα του έργου που 
µιλούν και δρουν «ενσαρκώνοντας τις ιδιαίτερες ιδιότητες του συναισθήµατός του», αλλά 
και σαν δείκτες αναγνώρισης της αισθητικής του. Φυσικά, ο αισθητικός χαρακτήρας του 
σηµείου δεν εξαρτάται από τη δική µας ικανότητα αναγνώρισής του, διότι η αισθητική 
του ιδιότητα απορρέει από την πρώτη κατηγορία του Peirce (Firstness), κατηγορία της 
άµεσης και αγνής αίσθησης˙ ωστόσο, µόνο όταν επιτευχθεί η σημείωσις και αναγνω-
ριστεί στη σχέση των κατηγοριών της εµπειρίας και της σκέψης η εκφραστικότητα που 
χαρακτηρίζει το αισθητικό αντικείµενο ως representamen, το σηµείο αυτό εισέρχεται στο 
σύµπαν της λογοτεχνίας και της κουλτούρας. 

Αυτή η σηµείωση σχετίζεται, δηλαδή, µε τον τρόπο που ένα έργο προσλαµβάνει το 
status του κειμένου ή του σηµείου της κουλτούρας παρουσιάζοντας εναργώς το κοινω-
νικο-πολιτισµικό φαινόµενο. Κι η πολιτισµική διάσταση της σηµειολογίας του καθίσταται 
εµφανής από το γεγονός ότι ο Peirce δεν ορίζει απλώς το αισθητικό σηµείο, αλλά υποδει-
κνύει έµµεσα και τους ερµηνεύοντές του στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου: «Ακόµη 
κι αν η [ανωτέρω] ιδιότητα είναι φύσει προορισµένη να µας προκαλέσει ναυτία, να µας 
τροµάξει ή και να µας σαστίσει σε βαθµό που η αισθητική απόλαυση να είναι δύσκολη ή 
µέχρι και αδύνατη, το αντικείµενο παραµένει αισθητικά καλό, έστω κι αν εµείς οι άνθρω-
ποι δεν κατορθώνουµε να το αγναντεύουµε γαλήνια» (Peirce, 1965, 5, 132). Έτσι, αντι-
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κείµενο της λογοτεχνικής σηµειωτικής καθίσταται η µελέτη του αισθητικού χαρακτήρα 
των σηµείων που σφραγίζουν την κοινωνική επικύρωση της λογοτεχνικότητας. Εν προ-
κειµένω, στο κείµενο του Κουνενή, τα έργα τέχνης είναι εκείνα που επι-σημαίνουν την 
κοινωνική πραγµατικότητα. Ασφαλώς, συνυπάρχουν εδώ ένα φανταστικό έργο και δύο 
πραγµατικά και µάλιστα το φανταστικό έργο, το Πογκρόμ, αποτελεί καλλιτεχνική αντανά-
κλαση της πραγµατικότητας, ενώ τα δύο πραγµατικά έργα, Η Κραυγή και το Γερμανικό 
εγχειρίδιο πολέμου, αποτελούν καρπούς της δηµιουργικής φαντασίας, εµπνευσµένους 
λιγότερο ή περισσότερο από τη σχέση των δηµιουργών τους µε το πραγµατικό˙ απόλυτα 
καθοριστικός είναι, όµως, ο ενιαίος και ισοδύναµος ρόλος των έργων αυτών, πραγµατι-
κών και µη, στην κατασκευή του νοήµατος του κειµένου. 

Η σηµασία του κειµένου αυτού, επιπλέον, δεν εξαντλείται στην επισήµανση της τρα-
γικής συνθήκης της Ελλάδας σήµερα, αλλά επεκτείνεται και στην καταγγελία της από 
τον συγγραφέα. Αν, λοιπόν, η ιδεολογία ορίζεται γενικά ως ένα σύστηµα παραγωγής νο-
ήµατος και σηµασιών και κατά τον Peirce συνιστά «ένα σύνολο από διερµηνεύοντα ση-
µεία που οργανώνουν το πραγµατικό και τείνουν να το οργανώσουν στην ολότητά του» 
(Francœur, 1989, σ. 103), αναµφίβολα ο Κουνενής, µε «Δούρειο Ίππο» τα έργα τέχνης, 
εισέρχεται στη γη της. Κατά συνέπεια, η λογοτεχνική οδός του συγγραφέα οδηγεί στη 
σηµειωτική προοπτική του πραγµατισµού που αντιµετωπίζει το έργο τέχνης – σταθε-
ρά προσανατολισµένο προς τον στόχο του – ως την οργανωτική αρχή της ιδεολογίας 
(Jakobson, 1973, σ. 125). Στο κείµενό µας, η παρενθετική παρέµβαση των «απρόθυµων 
Καλλιτεχνών» µε τα έργα του Munch και του Brecht διαρκεί µόλις επτά λεπτά˙ επτά σαν 
τις ηµέρες της Δηµιουργίας, τα θαύµατα του Χριστού, τις σάλπιγγες και τις σφραγίδες της 
Αποκάλυψης του Ιωάννου, τις κύριες αρετές και τα θανάσιµα αµαρτήµατα, τους σοφούς 
της αρχαιότητας, τα θαύµατα του κόσµου, τα χρώµατα της ίριδας, τους φθόγγους της 
µουσικής, επτά σαν τον τέλειο αριθµό των πυθαγορείων και τον ιερό αριθµό πολλών 
θρησκευτικών και άλλων παραδόσεων. 

Τελικά, οι «αρµόδιες αρχές παραµένουν ανήσυχες», διαπιστώνει ο Νίκος Κουνενής, 
«καθώς θεωρούν το συγκεκριµένο γεγονός ως απλή πρόβα, την οποία θα ακολουθή-
σουν πολύ εντυπωσιακότερες παρεµβάσεις, οι οποίες εκτιµάται ότι µπορεί να τύχουν 
πρωτόγνωρης κοινωνικής απήχησης» (Κουνενής, 2013, σσ. 130-131). Γιατί το έργο τέ-
χνης είναι εκείνο που εκφράζει το συναίσθηµα, επενεργεί στη σκέψη και διεκδικεί την 
αντίδραση, αναδεικνύοντας, στο βάθος, την ιδεολογική διάσταση της σηµειωτικής πρά-
ξης και της ερµηνευτικής της δυνατότητας.
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Abstract
Dystopia, a recurrent narrative for signifying and criticizing various forms of totalitari-
anism and of any kind of severe repression that prompts increasing suffocation, holds 
a great didactic potential among young readers, mostly because they are familiar with 
it by cause of the cinema and other types of fiction. Through a combination of sensa-
tionalism and narrative shocks, dystopias prove to be very effective for dramatizing 
various aspects of the current crisis and for proposing possible solutions. The fictions 
we are analyzing (O archontas ton skoupidion by V. Papatheodorou, A. Mulligun’s 
Trash and D. Kolliakou’s To prosopo tou ouranou – all of them published during the 
last four years) focus on the culture of human trash and its recycling, highlighting the 
gloomy side of globalization and capitalist evolution and the resulting degeneration 
of a whole range of social structures. By means of their highly imaginative plot, they 
manage, nevertheless, (especially the first two) to transmit to their young readers a 
certain sense of hope through the central role of the process of reading and of deci-
phering the hidden signs of change even in our “liquid times”.
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αφηγήσεις της κρίσης  
στη λογοτεχνία για νέους



Όσο το σηµαίνον κρίση και οι ποικίλες του νοηµατοδοτήσεις «σαρώνονται» από µια σειρά 
λόγων που διατρέχουν το κοινωνικό πεδίο (πολιτικό λόγο, δηµοσιογραφικό, λογοτεχνι-
κό, επιστηµονικό σε ποικίλες του εκφάνσεις – κοινωνιολογία, ψυχανάλυση, φιλοσοφία 
κ.λπ.), κι ενώ καθένας από τους λόγους αυτούς συχνά διεκδικεί την «κρίση» ως κατα-
στατική του συνθήκη και ως τρέχουσά του κατάσταση1, ζητούµενο παραµένει το πώς 
και αν προσλαµβάνονται όλα αυτά από τις νεότερες γενιές (συγκεκριµένα από τους λίγο 
πριν λίγο µετά την «ενηλικίωση») ή αν τουλάχιστον φτάνει σε αυτές ο απόηχός τους. Ή 
καλύτερα: σε ποιο βαθµό ή µε ποιο µέσο θα µπορούσε ενδεχοµένως να καµφθεί η µη 
δεκτικότητα των νεότερων απέναντι στον αναλυτικό ή τον µυθοπλαστικό λόγο (αν όχι 
απέναντι στην ίδια την ανάγνωση, άπαξ και πρόκειται για κείµενο, τυπωµένο σε χαρτί και 
µη, που ξεπερνά τις λίγες γραµµές) όταν είναι η ίδια η πραγµατικότητα αυτή που ακυρώ-
νει τις όποιες ερµηνείες αλλά και τις πιθανές προοπτικές µιας διεξόδου στο εγγύς µέλλον. 
«Το ανθρώπινο είδος» εξάλλου «δεν αντέχει πολλή πραγµατικότητα» όπως το έθετε ο 
Έλιοτ και είναι ακριβώς αυτήν τη δυσανεξία που διϋλίζουν λόγοι, καλλιτεχνικές και άλλες 
φόρµες και περιεχόµενα, ώστε να καταφέρουν να την παλέψουν. 

Οι δυστοπικές αφηγήσεις ωστόσο, αποτελούσαν ανέκαθεν, τόσο µε την αυστηρή τους 
φόρµα όσο και µε το συχνά πολικής θερµοκρασίας περιεχόµενό τους, τρόπους κατανόη-
σης, κατάδειξης αλλά και κριτικής µιας πολιτικοκοινωνικής κατάστασης που κορυφώνει 
τη δυσφορία, προτείνοντας τελεολογικά σενάρια και συνθήκες απόλυτου ελέγχου και 
ισοπέδωσης που κατάφεραν να αποκτήσουν µεγάλη εντυπωτική δύναµη χάρη κυρίως 
στη λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο (Sargent 2010, Balasopoulos 2011, Levitas 2013) 
- ο οποίος διόλου τυχαία κατακλύστηκε κατά την τελευταία χρονιά από τέτοιες αφηγήσεις 
που στήριξαν οι δαπανηρότερες χολλυγουντιανές παραγωγές: World war Z, Elysium κ. ά. 
Θα σταθούµε σ’αυτήν την ιδιαίτερα δραστική (µια και το κοινό είναι εξοικειωµένο µε αυ-
τήν) σύζευξη φόρµας και περιεχοµένου που προσφέρει η δυστοπία, ιδιαίτερα όταν αυτή 
αφορά στη λογοτεχνία για νέους ή νεαρούς ενήλικες, σύµφωνα µε τη διεθνή ορολογία 
(Donelson, Nilsen, 2009). Θα εστιαστούµε σε έργα όπως Οι άρχοντες των σκουπιδιών 
(2012) του Βασίλη Παπαθεοδώρου που εικονοποιούν τους ανθρώπους-απορρίµµατα 
(προσφέροντας µια βεντάλια αφηγηµατικών φωνών όπου σε κάθε κεφάλαιο παίρνουν 
διαδοχικά το λόγο απαξιωµένοι και µη θεσµικοί φορείς και όργανα – ο πολιτικός, ο µε-
γάλος πανεπιστηµιακός, ο νεαρός ερευνητής, ο µισθοφόρος εκτελεστής κ.λπ. – δραµα-
τοποιώντας έτσι τους διαφορετικούς λόγους που διατρέχουν το κοινωνικό πεδίο αλλά 
και καταδεικνύοντας τόσο τις αντιστάσεις του συστήµατος όσο και τα περιθώρια δράσης 
εντός του, µε τη χρήση των νέων µέσων για παράδειγµα). Διάβρωση, σήψη, λόγος και 
ρόλος των µίντια, κοινωνική δυσανεξία και κοινωνικός αυτοµατισµός αντισταθµίζονται 
από την καταιγιστική, κινηµατογραφικού ρυθµού δράση, χωρίς να επιτρέπουν εύκολες 
ταυτίσεις στον αναγνώστη. Του επιτρέπουν όµως να διατρέξει και να επεξεργαστεί ανα-
γνωρίσιµα σηµεία των καιρών, αλλά και να µεγαλώσει την εικόνα, τόσο χρονικά όσο και 
τοπικά (είτε σε ό,τι αφορά την πρόσφατη ελληνική ιστορία είτε το διεθνές τοπίο) και να 

827Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society



επιλέξει το σηµείο που θα τοποθετούσε εαυτόν µέσα στο χάρτη. Για το σκοπό αυτό η ανά-
λυσή µας περιλαµβάνει αντιστικτικά µια άλλη µυθοπλασία, διεθνές µπεστ σέλερ που θα 
µεταφερθεί στον κινηµατογράφο2, τα Σκουπίδια (2010) του Άντυ Μάλιγκαν που αξιοποι-
ούν το σηµαίνον «σκουπίδια» ως σηµείο της οικονοµικής γεωγραφίας του πλανήτη, κα-
θώς αναφέρονται στις σκουπιδουπόλεις των Φιλιππίνων όπου εργάζονται παιδιά. Αλλά 
και ένα µυθιστόρηµα για ενήλικες, που όµως περιλαµβάνει εγκιβωτισµένη µια δυστοπική 
αφήγηση που απευθύνεται σε παιδιά και νεαρούς αναγνώστες: πρόκειται για Το πρόσω-
πο του ουρανού της Δήµητρας Κολλιάκου (2013), όπου κοντά στην κρίση ως συλλογική 
συνθήκη, η δυστοπία γίνεται και ένας τρόπος να µιλήσει ένας απολυµένος πανεπιστηµι-
ακός και πατέρας στον δεκάχρονο γιο του για την κρίση που κλυδωνίζει τη δική τους οι-
κογένεια. Ζητούµενο εντούτοις παραµένει, ακόµη και στα καλύτερα των αφηγηµατικών 
σεναρίων όπως αυτά του πολυβραβευµένου Παπαθεοδώρου, που ξέρουν να απαλύνουν 
τα σκληρά υλικά της παραδοσιακής δυστοπίας και να καθιστούν τη λήψη θέσης του ανα-
γνώστη υπόθεση εφάµιλλη διαδραστικού παιχνιδιού, πόσο και αν µπορούν να διαφύγουν 
τα παιδαγωγικά προαπαιτούµενα που ορίζει το κοινό τους (Ferrier, 2009). Στο σηµείο 
αυτό τόσο το µυθιστόρηµα για ενήλικες της Κολλιάκου µε τον τρόπο που δεξιώνεται αυτό 
για νεαρούς αναγνώστες όσο και η αφήγηση του Μάλιγκαν που εκκινεί από βιώµατα 
του ίδιου ως εκπαιδευτικού στις χωµατερές της Μανίλα3 (είµαστε εξοικειωµένοι µε την 
εικόνα από το Slumdog millionaire αλλά ο λεγόµενος δυτικός κόσµος µάλλον χρειάζεται 
να επανελέγχει το κοσµοείδωλό του ως προς αυτήν) θα αποδειχτούν πολύ βοηθητικές.

Το µυθιστόρηµα της Κολλιάκου ξεκινά θέτοντας ως προµετωπίδα του το ακόλουθο 
απόσπασµα από το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο:

«Υποκριταί, το µεν πρόσωπο του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε ση-
µεία των καιρών δεν δύνασθε; Γενεά πονηρά και µοιχαλίς σηµείον ζητεί. και 
σηµείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν, ειµή το σηµείο Ιωνά του προφήτου».

Καθένα από τα έργα που θα αναλύσουµε, ποντάρει µε τον τρόπο του σ’αυτήν την υπο-
κριτική διάσταση του αναγνώστη, του δίδυµου αδερφού του συγγραφέα, πριµοδοτώντας 
τις βιβλικές αναφορές έναντι άλλων λογοτεχνικών, και για να αποφύγει τον ακαδηµαϊσµό 
(στην Κολλιάκου ο απολυµένος πανεπιστηµιακός δεν σώζει τη δουλειά του χάρη σ’αυτές, 
ούτε και καταφέρνει να δηµοσιεύσει το µυθιστόρηµά του στη συνέχεια, αντιλαµβάνεται 
µάλιστα ότι είναι περιττό να αντιτάξει το πυκνό του διακείµενο στους εκδότες που τον 
απορρίπτουν) αλλά κυρίως για να ενεργοποιήσει έναν πανεθνικό και διηλικιακό κώδικα, 
εγγεγραµµένο στους περισσότερους, είτε τον ασπάζονται είτε όχι, τον βιβλικό, τη δική 
του εικονοποιεία και σηµειολογία. Ταιριάζει εξάλλου γάντι στις δυστοπίες, τόσο ώστε να 
µπορούµε να µιλάµε για εναλλάξιµα σε µεγάλο βαθµό αφηγήµατα, ή για διαφορετικούς 
τύπους εσχατολογίας, τον έναν µε θρησκευτικό ντύµα και τον άλλο χωρίς. Έτσι, κοντά 
στο µυθιστόρηµα της Κολλιάκου που γαζώνεται από βιβλικά παραθέµατα, σαν να πρό-
κειται για ριπές του συλλογικού ασυνείδητου µπρος στις βιβλικές πραγµατικά διαστάσεις 
της κρίσης την οποία διέρχονται κοινωνικά σύνολα και πυρηνικές οικογένειες, και στο 
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µυθιστόρηµα του Μάλιγκαν, η λύση της πλοκής ή το ξεσκέπασµα της κολοσσιαίας κλο-
πής που έχει διαπραχθεί από τον διεφθαρµένο πολιτικό έναντι του εξαθλιωµένου λαού 
του και η αναδιανοµή του πλούτου, θα βρίσκεται κρυµµένη εν είδει ιδιόχειρου αναγνω-
στικού κώδικα µέσα σε µια πολυκαιρισµένη Βίβλο (Μάλιγκαν 2013, σ. 156-7). Το πολύ 
ενδιαφέρον κοινό σηµείο και στα δύο έργα είναι ότι µοχλός της λύσης θα είναι ένα παιδί. 
Ένα παιδί σιωπηλό, που όµως διαβάζει µε πάθος στην περίπτωση της Κολλιάκου, και 
θα αποδειχτεί ο καταλύτης για να µπορέσει να εκδώσει επιτέλους το µυθιστόρηµά του ο 
άνεργος πατέρας, και µια αδιάσπαστη παρέα τριών παιδιών στον Μάλιγκαν, που εργάζε-
ται ανασύροντας υλικά µέσα από ατέλειωτους σκουπιδόλοφους, που εν τω µέσω αυτής 
της ασύλληπτης αθλιότητας θα καταφέρει όχι απλώς να ανασύρει το δικό της διαµάντι, 
το στοιχείο που αναζητά µανιωδώς η αστυνοµία, αλλά και να το αποκωδικοποιήσει και 
να δει αλλά και να δώσει φως. Παντού το σοφό παιδί, ο υποτιθέµενα αδύναµος κρίκος, 
µε τα λίγα λόγια και τα συµπιεσµένα έως κατακρεουργηµένα δικαιώµατα, λάµπει µε την 
αυτόκλητη ευρηµατικότητα και την ανάληψη σωτήριας δράσης. Ο τρόπος που το παιδί 
καινοτοµεί ή θριαµβεύει δεν έχει να κάνει µε κανενός είδους καπιταλιστική επιταγή αλλά 
µάλλον µε τον τρόπο του να βγάζει τελικά κεφάλι µέσα σε συνθήκες που πέτρωσαν από 
δυνάµεις που το ξεπερνούν. Ανάµεσα σε καπιταλιστικά σκουπίδια και ξεφτίδια αυτό βρί-
σκει τον τρόπο να επιβιώσει αλλά και να δώσει ελπίδα στους άλλους. 

Θα ξεκινήσουµε από τους Άρχοντες των σκουπιδιών του Παπαθεοδώρου όπου η θρη-
σκεία και κυρίως οι λειτουργοί της δέχονται δριµεία κριτική, καθώς αντιµετωπίζονται ως 
µία ακόµη υποκριτική µορφή εξουσίας. Αλλά και ως καπήλευση του ελλείµµατος ελπίδας 
που µαστίζει τον σύγχρονο κόσµο. Κι εδώ όµως το κλείσιµο επιφυλάσσει µια βιβλική 
εικόνα, όπου σε µία αρένα διεξάγουν τον αγώνα τους ένας σύγχρονος Δαυίδ/ πρώην 
οδηγός υπουργού και ένας Γολιάθ, νεότευκτος µιντιακός άρχοντας των σκουπιδιών που 
έχουν κατακλύσει τα πάντα. Ο Δαυίδ προτιµά αντί να σκοτώσει τον αντίπαλο να του δώσει 
το χέρι να σηκωθεί, κι εδώ το πλήθος που µέχρι πρότινος επευφηµούσε τον ισχυρό, θα 
κάνει στροφή και θα χειροκροτήσει, µε πρώτο τον πρώην υπουργό που έχασε όλα του 
τα προνόµια και στο εξής ηγείται αυτής της µόλις σχηµατισµένης νέας µάζας πολιτών 
που θα οδεύσει στη δική της, µεταπολιτικού τύπου κάθαρση (Παπαθεοδώρου 2012, σ. 
304). Σίγουρα ο παιδαγωγισµός χτυπά εδώ κόκκινο, όµως πέρα από τη δραµατοποίηση 
αυτού του νέου πλήθους της µεταπολιτικής (Κιουπκιολής 2011) που βγαίνει στους δρό-
µους (κάτι αναγνωρίσιµο στους νεαρούς ενήλικες στους οποίους απευθύνεται το έργο 
– το οποίο ανήκει ακριβώς στην εκδοτική σειρά µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Γέφυρες», 
όπως και αυτό του Μάλιγκαν που εντάσσεται σε αντίστοιχη άλλου εκδοτικού οίκου που 
ονοµάζεται «Κύκνοι») µία άλλη αντιστοιχία µε τα µυθιστορήµατα της Κολλιάκου και του 
Μάλιγκαν αναγνωρίζεται εδώ. Ο ηθικός θρίαµβος του αδυνάτου και το παράδειγµα που 
προσφέρει στους υπόλοιπους, ο οποίος στον Παπαθεοδώρου µπορεί να µην είναι ένα 
παιδί, αλλά ένας άλλος «µικρός» του συστήµατος. Παιδί όµως και µάλιστα παιδί-σκου-
πίδι, µέχρι το σηµείο αυτό άλαλο, καθώς είναι αλλοεθνές και τραυµατισµένο από την 
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απώλεια των γονιών του σε έναν από τους πολέµους που διεξάγονται στον τρίτο κόσµο, 
θα είναι αυτό που θα προφέρει στο τέλος του µυθιστορήµατος το σύνθηµα της επανεκ-
κίνησης. Θα είναι η φράση «πάµε πάλι, ξανά από την αρχή», που το παιδί, η Τζίµπα (το 
όνοµά της σηµαίνει σκουπίδι στη γλώσσα της αφρικανικής της χώρας) θα καταφέρει να 
αρθρώσει µόνο φωνητικά: «ααι.. ααή..» (Παπαθεοδώρου 2012, σ. 328). Είναι η φράση 
που επαναλάµβανε σαδιστικά ο µισθοφόρος εκτελεστής των γονιών της. Το σηµαίνον 
του τραύµατος που µεταλλάσσεται σε σύνθηµα µιας νέας σωτήριας αρχής. Το παιδί βίωσε 
πρώτα τη σηµασία κι ύστερα κατάφερε να ψελλίσει την ηχητική της εικόνα, να την κάνει 
σηµείο της νέας αρχής. Είναι βιωτική (ανα)προσαρµογή η κατάκτηση του κώδικα και 
είναι στοιχείο εγγενές σε ένα παιδί.

Εδώ εντοπίζεται ένα βασικό ποιοτικό στοιχείο ή µηχανισµός στα δύο µυθιστορήµατα 
για νέους που εξετάζουµε, ανάµεσα στα τόσα που σωρεύονται παράγοντας ποσοτικές σει-
ρές: η αντιστροφή. Κεντρική είναι αυτή των σκουπιδιών από απορρίµµατα σε µόνη πηγή 
ζωής µετά την ολική αλλαγή του βιωτικού σκηνικού. «Μας κλέψατε τις δουλειές µας, µας 
κλέψατε τα λεφτά µας, δεν θα σας αφήσουµε να µας κλέψετε και τα σκουπίδια µας» ξεσπά 
το πλήθος (Παπαθεοδώρου 2012, σ. 95) που µέχρι πρότινος διαµαρτύρονταν για την µε-
τατροπή των πάρκων σε χωµατερές, και η αστυνοµία χρειαζόταν να το τιθασεύσει για να 
προστατεύσει την ανέγερση µεγάλων εµπορικών κέντρων σε πρώην χώρους πράσινου. 
Τώρα όµως οι νέοι άρχοντες τού τάζουν αστυνόµους των σκουπιδιών για να το προσε-
ταιριστούν. Η µετατροπή των σκουπιδιών σε υπέρτατο αγαθό, δεν προκαλεί µόνο τη ροή 
του πλήθους προς αυτά (η νέα Εδέµ είναι τα σκουπίδια: η µόνη πηγή τροφής, ρουχισµού, 
παιχνιδιών για τα παιδιά κλπ), αλλά και τη συρροή των αφηγηµατικών φωνών. Η ρηµα-
τική επιφάνεια του κειµένου οµογενοποιείται: σβήνουν η µία µέσα στην άλλη οι αφηγη-
µατικές φωνές καθώς χάνονται οι διαφορές (πρώην φορείς της πολιτικής, οικονοµικής 
και πνευµατικής εξουσίας γίνονται κι αυτοί ρακοσυλλέκτες). Η τεχνική θυµίζει το φοντύ 
του κινηµατογράφου, όπου µε φέιντ ιν – φέιντ άουτ φωτίζονται και σβήνουν αλλεπάλλη-
λα πλάνα δηµιουργώντας την αίσθηση πως παρακολουθούµε ταυτοχρονικά διάφορες 
σκηνές µε τους αντίστοιχους δράστες τους ανά τον πλανήτη: πώς ειδοποιείται µε SMS ο 
αµερικανός µισθοφόρος να εγκαταλείψει την Αφρική και την υποτιθέµενη ανθρωπιστική 
βοήθεια που παρέχει εκεί («Αι-Βασίλης µε πολυβόλο» αυτοαποκαλείται, σ. 66) και να 
µεταβεί στην Ευρώπη που έχει γίνει σκουπιδότοπος, πώς παρατάει το facebook όπου 
ποστάρει µια εικόνα της η κόρη του υπουργού στην πολυτελή της έπαυλη γιατί τής έρχε-
ται έντονη δυσοσµία από σκουπίδια (που όπως θα αποδειχτεί πάραυτα έχουν κατακλύσει 
το υπόγειο) κ.ο.κ. Το κείµενο όµως δεν γίνεται µόνο συµπλέκτης εναλλακτικών κωδί-
κων. Αποκαθιστά στη συµπαρουσία τους και διαφορετικά είδη σηµείων (Martinet 1973, 
σ. 55-72). Τα ίδια τα σκουπίδια, που µοιάζει να πρωταγωνιστούν έναντι παντός άλλου, 
συνιστούν συγχρόνως ένδειξη (index) της διογκούµενης κοινωνικής σήψης, τόσο ως 
µυρωδιά όσο και ως απανταχού παρουσία, αλλά και σηµείο καθεαυτό, λέξη, που η σηµα-
σία της ορίζεται από την κοινωνική σύµβαση: «Τζίµπα» για παράδειγµα είναι συγχρόνως 
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κύριο όνοµα και σηµασία, µια και σηµαίνει σκουπίδι στην αφρικανική γλώσσα του µικρού 
κοριτσιού (σ. 69). Έτσι λειτουργεί και ως σύµβολο αυτού που είναι ο άνθρωπος και δη 
το παιδί αν έχει γεννηθεί επί αφρικανικού εδάφους για την κρυφά ή φανερά αποικιοκρα-
τική δυτική λογική. Συγχρόνως, ποικίλα και άκρως ευρηµατικά είναι τα εικονικά σηµεία 
που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο αυτό: καθώς τα παιδιά παίζουν µε τα σκουπίδια, ένας 
µισθοφόρος παρατηρεί ότι τα σχήµατα που κάνουν µε αυτά µοιάζουν µε ζωγραφική ή µε 
σκουπιδογλυπτική. Αυτό εξοργίζει τον ανώτερό του: γιατί η δηµιουργικότητα, το παιχνίδι 
που µεταλλάσσει τη φρίκη σε τέχνη, απαγορεύεται δια ροπάλου. Συγχρόνως απαγορεύ-
εται οι µισθοφόροι να έχουν αισθήµατα και να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Έτσι όµως, η 
καταδήλωση, τα λόγια του συγκεκριµένου χαρακτήρα («Σαν ζωγραφική είναι..», πρόλαβε 
µόλις να πει, σ. 83) ενεργοποίησε τις συνδηλώσεις της. Και ο νεαρός αναγνώστης του 
µυθιστορήµατος του Παπαθεοδώρου τις διάβασε, δραµατοποιηµένες.

Πολλαπλές είναι οι αντιστοιχίες µε το µυθιστόρηµα του Μάλλιγκαν όπως και µε αυτό 
της Κολλιάκου. Και στον Μάλιγκαν κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί και σε διαφορετική αφη-
γηµατική φωνή, καθώς το λόγο παίρνει καθένα από τα παιδιά που δουλεύουν στη χωµα-
τερή, ενίοτε µάλιστα και δυο µαζί για να ισχυροποιήσουν τα λεγόµενά τους («Ο Ραφαέλ 
είµαι πάλι, αλλά τα γράφουµε µαζί µε τον Αρουραίο για να τα πούµε σωστά», Μάλιγκαν, 
2013, σ. 182) συµπληρώνοντας έτσι τα διαφορετικά κοµµάτια του θρίλερ στο οποίο θα 
βρεθούν πρωταγωνιστές µέχρι τη θεαµατική έξοδό τους από τον ζόφο. Τότε οι φωνές 
ενώνονται. Κι εδώ κεντρικός µηχανισµός είναι η αντιστροφή: το πώς ο αδύνατος, το εξα-
θλιωµένο παιδί, θα νικήσει πέρα από κάθε προσδοκία, στηριγµένος στον θρίαµβο πρό-
τερου αδυνάτου, του υπηρέτη που κατάφερε µε αυτοθυσία να αποσπάσει το ιλιγγιώδες 
ποσό που υπεξαίρεσε το αφεντικό του, ο µεγαλοαπατεώνας πολιτικός, υποβιβάζοντας το 
λαό του στο επίπεδό του υπανθρώπου κι εκθέτοντας τη χώρα στη διεθνή κατακραυγή. 
«Στούπα» είναι εδώ η λέξη για το µίγµα ανθρώπινων ακαθαρσιών και σκουπιδιών µέσα 
στο οποίο ζούνε όλοι, ενώ το ένα από τα τρία παιδιά φέρει ως όνοµα λέξη (Χουν-Χουν) 
που στη γλώσσα του σηµαίνει αρουραίος – όπως ακριβώς η Τζίµπα στον Παπαθεοδώ-
ρου. Υπάρχει σωτηρία από αυτήν την άφευκτη στούπαλαντ; Υπάρχει, µοιάζει να απαντάει 
ο Μάλιγκαν, αν κανείς καταφέρει να διαβάσει τα σηµεία. Ίσως χρειαστεί να ξεπεράσει τον 
εαυτό του, να ανα-γνώσει πέρα και πάνω από τα συνειδητά του όρια, αλλά θα είναι ζή-
τηµα επιβίωσης. Το πώς τα µικρά παιδιά κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν το κοµµάτι 
χαρτί που βρήκαν µέσα σε ένα φάκελλο στα σκουπίδια, πάνω στο οποίο υπήρχαν µόνο 5 
σειρές µε αριθµούς χωρίς ειρµό και να οδηγηθούν στο ξεσκέπασµα του σκανδάλου αλλά 
και να πετύχουν τη φυγή τους από το κολαστήριο είναι ίσως η καλύτερη µεταφορά για το 
θρίαµβο της πραγµατικής ανάγνωσης. 

Και στην Κολλιάκου είναι ένα παιδί που διαβάζει και καταλαβαίνει, µόνο που δεν σώ-
ζει την οικογένειά του που διαλύεται. Σώζει µόνο το δυστοπικό µυθιστόρηµα «για µικρά 
και µεγάλα παιδιά» του απολυµένου άγγλου πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει την πίστη 
του στον εαυτό του, βοηθούσης και της οικονοµικής κρίσης που επιτάχυνε τον ξεπεσµό 
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τόσο του πανεπιστηµίου όσο και της οικογένειάς του. Αναρωτιόταν µάλιστα από καιρό 
και ο ίδιος µήπως ήταν ηλίθιος, «µια ειδική κατηγορία ηλιθίου-idiot, µε την αρχαιοελ-
ληνική σηµασία της λέξης. Το idiot βγαίνει από το ιδιώτης» του είχε εξηγήσει η ελληνίδα 
σύζυγός του. «Αυτός που ασχολείται µε το πρόβληµά του και δεν µπορεί να δει τίποτε 
άλλο παραέξω, να γενικεύσει ή να συγκρίνει» (Κολλιάκου 2013, σ. 90), που ασχολείται 
όλη τη µέρα µε papers που δεν θέλουν να γραφούν. Τουτέστιν αυτός που δεν µπορεί να 
διαβάσει τα σηµεία των καιρών και να δράσει, να αναπροσαρµοστεί µέσα σε κόσµους που 
αλλάζουν ραγδαία, αλλά µόνο να γράψει. Μη τολµώντας καν να δηµοσιεύσει. φαντασιώ-
νει µόνο πως αφήνει σελίδες του µυθιστορήµατός του σε ανυποψίαστους παραλήπτες, 
τους πρώην συναδέλφους του, σαν να µοιράζει διαφηµιστικά φυλλάδια, µε την ελπίδα 
πως όλο και κάποιος δεν θα τις ρίξει στα σκουπίδια, θα καταλάβει πως εδώ κρύβεται 
ένας παρεξηγηµένος µεγάλος συγγραφέας. Σκουπίδια στην Κολλιάκου είναι η καλή λο-
γοτεχνία µέσα στη σύγχρονη πολιτισµική συνθήκη (σ. 306). Αυτή που αν δεν καταφέρει 
να προσαρµοστεί στις εκδοτικές επιταγές της προσθήκης ολίγης ιστορίας «για να δέσει 
το σιρόπι της πλοκής» ή της προσφοράς κάποιου είδους τουριστικού φολκλόρ δεν έχει 
τύχη (σ. 241). Η Κολλιάκου αφήνει λοιπόν το σηµαίνον σκουπίδια που προτιµούν οι άλλοι 
δύο συγγραφείς και προτιµά τα σύννεφα, που συµπυκνώνουν την απειλή, τη ρευστότητα, 
την προσωρινότητα. Η δική της ηρωίδα τα φέρει ως όνοµα, λέγεται Νεφέλη, ενώ το δυ-
στοπικό παραµύθι του συζύγου της έχει ως πρωταγωνιστές δύο σπορείς δηλητηριωδών 
νεφών, στρατολογηµένα πιόνια του συστήµατος (που διαµοίραζαν δήθεν ανθρωπιστική 
βοήθεια, περίπου σαν τους µισθοφόρους εκτελεστές του Παπαθεοδώρου) που από θύ-
τες µετατρέπονται σε θύµατα.

 Η αποκλιμάκωση στη λογοτεχνία για ενήλικες είναι σαφής: δεν είναι µόνο το σηµαίνον 
της κρίσης που είναι λιγότερο ηχηρό ή κραυγαλέο (η ρευστότητα των νεφών έναντι της 
δυσοσµίας των σκουπιδιών). Είναι και η έξοδος του µυθιστορήµατος, που δεν επιφυλάσ-
σει κάποια συλλογική σωτηρία όπως στον Παπαθεοδώρου, ούτε την πιο περιορισµένη 
της µικρής παρέας παιδιών στον Μάλλιγκαν που εξέρχονται από τη Στούπαλαντ στο πα-
ραδείσιο νησί. Το µόνο που σώζεται εδώ, χάρη πάντα σε ένα παιδί, είναι το µυθιστόρηµα 
του πατέρα όπου πρωταγωνιστούν ανερµάτιστοι βροχοποιοί που εντέλει ξεβράζονται 
στο δικό τους άνυδρο ξερονήσι. Τον δικό τους Λεβιάθαν. Ο Λεβιάθαν είναι νησί, επανα-
λαµβάνουν. «Σε ποια θάλασσα πλέουµε;» είναι το ερώτηµα που θέτουν. 

Κλείνοντας µε µια ερώτηση το µυθιστόρηµα της Κολλιάκου διαχέει το ερώτηµα που 
πλανάται στους κατά Μπάουµαν «ρευστούς καιρούς» µας: που οδεύουν οι κοινωνίες της 
ύστερης νεωτερικότητας, µε τις απορρυθµισµένες κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις 
και την υπερπαραγωγικότητά τους σε απορρίµµατα κάθε είδους - βιοµηχανικά, πληρο-
φοριακά, ανθρώπινα. Μια προβληµατική που διαπνέει και τις αφηγήσεις των Παπαθε-
οδώρου και Μάλλιγκαν, οι οποίοι, δραµατοποιώντας εµπνευσµένα τόσο την σύγχρονη 
κουλτούρα του [ανθρώπινου] απορρίµµατος όσο και της ανακύκλωσής του, θέλουν να 
αντιµετωπίζουν, χάρη στο νεανικότερο κοινό τους, κατάτι πιο αισιόδοξα.
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Υποσημειώσεις
1.  Από το 2009 κ.ε. έχουν πολλαπλασιαστεί οι ειδικές εκδόσεις, συγκεντρωτικοί τόµοι, τίτλοι συνεδρί-

ων κλπ που φέρουν ως κεντρική τους θεµατική το ζήτηµα της κρίσης, εκκινώντας από την οικονο-
µική και επεκτείνοντας τις διερευνήσεις τους µέχρι το status quo και τις προοπτικές ενός εκάστου 
επιστηµονικού κλάδου. Ενόσω αυτή η παραγωγή συνεχίζεται µε αυξητικούς ρυθµούς, δεν θα είχε 
νόηµα να προβούµε σε αναφορά σχετικών τίτλων. Θα αναφέραµε µόνο ενδεικτικά από το χώρο της 
λογοτεχνίας την έκδοση «Το αποτύπωµα της κρίσης» (Μπούρα & Χαρτουλάρη, 2013), που συγκε-
ντρώνει σχετικές λογοτεχνικές καταθέσεις ορισµένων από τους πιο παρεµβατικούς νεότερους και 
µεγαλύτερους σύγχρονους συγγραφείς (Κ. Ακρίβος, Χ. Αστερίου, Ε. Γιαννακάκη, Β. Γκουρογιάννης, 
Θ. Γρηγοριάδης, Σ. Δηµητρίου κ.ά.), όπως και τον διαγωνισµό «Ένα διήγηµα για την κρίση» που προ-
κηρύχτηκε από την εφηµερίδα Το Βήμα (τα κείµενα που επιλέχτηκαν έχουν δηµοσιευτεί στην ιστο-
σελίδα www.tovima.gr). Σε ό,τι αφορά το χώρο του θεωρητικού προβληµατισµού θα αναφέραµε ως 
ενδεικτικό παράδειγµα το συνέδριο `Le  s y m p t ô m a  grec (18-20 Ιανουαρίου, συνδιοργάνωση 
των Paris VIII, Ecole Normale Supérieure) τα πρακτικά του οποίου δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 
Philosophical Inquiry (τ. 181, Σεπτ.-Οκτ. 2013, ειδικό τεύχος “Debt, crisis and the crisis of the left»).

2.  Η ταινία, σε σκηνοθεσία Σ. Ντάλντρι και µε πρωταγωνιστές όπως ο Μ. Σην και η Ρ. Μάρα, βγαίνει 
στις αίθουσες µέσα στο 2014.

3.  Η πρωτεύουσα των Φιλιππίνων θεωρείται η πιο πυκνοκατοικηµένη πόλη στον πλανήτη, καθώς 
συγκεντρώνει πληθυσµό άνω του ενάµιση εκατοµµυρίου σε έκταση µόλις 38 τετραγωνικών χιλιο-
µέτρων. Εκεί υπάρχει πράγµατι η χωµατερή της Μπεχάλα που περιγράφεται στο µυθιστόρηµα, αν 
και όπως συµβαίνει συνήθως στα δυστοπικά µυθιστορήµατα έτσι κι εδώ έχει κανείς την αίσθηση 
ενός ζόφου που θα µπορούσε να προσιδιάζει σε οποιοδήποτε µέρος και σε οποιαδήποτε εποχή. 
Είναι ωστόσο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η αντίθεση µε τα έργα αµιγούς µυθοπλασίας που συχνά 
καταφεύγουν στη λεγόµενη «εντύπωση του πραγµατικού» (σε λεπτοµέρειες του σκηνικού, συχνά 
επανερχόµενες που ενισχύουν την αληθοφάνεια ενός κατά τα λοιπά φανταστικού, κατασκευασµέ-
νου µυθιστορηµατικού σύµπαντος): εδώ το πραγµατικό δεν περιορίζει τη φαντασία του αναγνώστη, 
δεν δεσµεύει τη γενίκευση, τουναντίον, καταφέρνει να προσδώσει τις διαστάσεις ενός ου-τόπου.
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Abstract
This paper investigates the role of play in the liquid, according to Ζ. Bauman, post-
modern relations. The research focuses on Christou Asteriou’s novel entitled “Isla 
Boa” (2012) which presents an «experiment of symbiosis» of a multi–ethnic group of 
players –a miniature of the globalized society– in a TV reality show. Ιn globalized so-
cieties where the risks may have unforeseen consequences, environments of security 
need to be constructed. Such environments could be provided by symbiotic models 
which demand the risk of trust relations. Αfter a critical appraise of the current rel-
evance of Caillois’s classic study on play (1958), the potential contribution of specific 
forms of play (“agon”, “alea”, “mimicry”, “ilinx”) to the formation of social relations 
open to alterity is examined. A possible shift from antagonist games to symbiotic ones 
foregrounds “alea” as the main playing attitude that enhances the creation of the nec-
essary, nowadays, conditions of risking trust relations.
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Το παιχνίδι και η ηθική 
της μετανεωτερικής 
συμβίωσης



Αν κατά τον Huizinga (1955) το παιγνιακό πνεύµα βρίσκεται στην απαρχή των συµ-
βάσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη των πολιτισµών, όπως παρατηρεί ο Caillois το 
αντίστροφο ισχύει εξίσου: τα παιχνίδια είναι απότοκα του πολιτισµού µέσα στον οποίο 
αναπτύσσονται σε στενή συνάφεια µε τα εκάστοτε ήθη και τους θεσµούς. Ο Caillois στην 
κλασική µελέτη του για το παιχνίδι, Τα παιχνίδια και οι άνθρωποι (1958) διακρίνει τέσσερις 
βασικές παιγνιακές στάσεις –τον αγώνα (agon), τον κύβο (alea), τη µίµηση (mimicry) και 
τον ίλιγγο (ilinx)– οι οποίες ανταποκρίνονται σε ισχυρά ανθρώπινα ένστικτα: τον ανταγω-
νισµό, το κυνήγι της τύχης, την έφεση προς µίµηση και το πάθος του ίλιγγου, αντίστοιχα. 
Τα ένστικτα αυτά µέσα στον οριοθετηµένο χώρο του παιχνιδιού τίθενται σε πλαίσια που τα 
καθιστούν επωφελή και κοινωνικά αποδεκτά (Caillois, 2001, σ.106–07). 

H µελέτη του Caillois παραµένει στη βάση της µια έγκυρη απόπειρα ερµηνείας της 
φύσης του παιχνιδιού και της αµφίδροµης σχέσης παιχνιδιού και κουλτούρας. Όπως 
κάθε ταξινόµηση έτσι και αυτή είναι σχηµατική και εξυπηρετεί κυρίως λειτουργικούς 
σκοπούς, ενώ σε πολλές µορφές παιχνιδιών, όλες ή µερικές από τις παραπάνω παιγνι-
ώδεις στάσεις συνυπάρχουν. Μέσα από την πολλαπλότητα και την ποικιλοµορφία των 
παιχνιδιών, η επαναλαµβανόµενη, ωστόσο, προτίµηση σε ορισµένες από αυτές είναι εν-
δεικτική ως ένα βαθµό για το κυρίαρχο πολιτισµικό ύφος µιας εποχής. Θεωρούµε ότι η 
κατηγοριοποίηση αυτή είναι χρήσιµη ως βάση για την κατανόηση της µορφής και του 
ρόλου των παιχνιδιών και στις σύγχρονες µετανεωτερικές δοµές, στις οποίες θα εστι-
άσουµε εδώ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες κριτικές στη µελέτη του Caillois –στη γραµµή 
των οποίων θα κινηθεί η έρευνα αυτή– είναι αυτές του Εhrman (1968) και του Henricks 
(2010, σ.179). Οι τελευταίοι επισηµαίνουν ότι στον Caillois, όπως και στον Huizinga, η 
πραγµατικότητα θεωρείται ως κάτι σταθερό και δεδοµένο στην οποία το παιχνίδι αντιπα-
ραβάλλεται. Επιπρόσθετα, ασκείται κριτική στο γεγονός ότι δεν αναλύεται συστηµατικά 
το σύνολο πεποιθήσεων, κανόνων και πρακτικών που πλαισιώνουν τα καθιερωµένα παι-
χνίδια και καθορίζουν την επιλογή και την υποστήριξη ορισµένων παιχνιδιών από τους 
κοινωνικούς µηχανισµούς, τη στάση των παικτών, τα κίνητρα, την ανταµοιβή τους κ.λπ. 
Τα στοιχεία αυτά συνιστούν επίσης µέρος της κουλτούρας των παιχνιδιών. 

Στη µελέτη των σύγχρονων παιχνιδιών, είναι σκόπιµο, για παράδειγµα, να λαµβάνεται 
υπόψη η ρευστότητα κατά τον Bauman της µετανεωτερικής εποχής, όπου οι κοινωνι-
κοί δεσµοί είναι προσωρινοί ενώ επιβραβεύονται οι ανταγωνιστικές στάσεις σε όλες τις 
κοινωνικές εκφάνσεις (2008, σ.17). Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές της κοι-
νωνικής αυτής πραγµατικότητας είναι τα δηµοφιλή, διεθνώς, τηλεοπτικά reality shows 
που επικράτησαν στην παγκόσµια τηλεοπτική σκηνή από τη δεκαετία του 1990 και µετά 
(Hill, 2005). «Δηµόσιες δοκιµές της αναλωσιµότητας των ανθρώπων», όπως παρατηρεί 
ο Bauman (2011, σ.158), είναι πρωτίστως ανταγωνιστικά παιχνίδια επιβίωσης µε δαρβι-
νικούς όρους: προβάλλουν τη θέση ότι κάθε παίκτης πρέπει να καιροφυλακτεί συνεχώς 
και να συνάπτει ευκαιριακές συµµαχίες µε σκοπό τον σταδιακό αποκλεισµό όλων των 
ανταγωνιστών του µέχρι την τελική επικράτησή του. Με τη φιλοσοφία που τα διέπει και 
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τον τρόπο διεξαγωγής τους εκθέτουν οξυµένα τα χαρακτηριστικά που ευνοούν τη ρευ-
στότητα και την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσµών στις µετανεωτερικές µεγα-
λουπόλεις (Bauman, 2009, σ.18) και προωθούν τη σύναψη των κατά Giddens «καθαρών 
σχέσεων». Οι τελευταίες αντικαθιστούν την απροϋπόθετη δέσµευση, επιλέγονται για ό,τι 
µπορεί να αποκοµίσει καθένας από αυτές και συνεχίζονται µόνο καθόσον και τα δυο µέρη 
πιστεύουν ότι η σχέση είναι επικερδής (Giddens, 1992, σ.58). 

Η καθαρή σχέση που τείνει να γίνει κυρίαρχη µορφή της ανθρώπινης συνύπαρξης στη 
σύγχρονη εποχή είναι µέρος µιας ευρύτερης «µεταµόρφωσης της έννοιας της οικειότη-
τας» (Giddens, 1992), σύµφωνα µε την οποία οι σχέσεις δεν στηρίζονται σε προϋπάρχο-
ντα κοινωνικά δεδοµένα αλλά αυτοπροσδιορίζονται ad hoc από τις συνθήκες πραγµάτω-
σής τους. Η δυνατότητα της ανά πάσα στιγµή αναστολής ή ακύρωσης της εµπιστοσύνης, 
–η οποία τελεί πάντα υπό όρους ή προϋποθέσεις– δεν αποτελεί κατάλληλο έδαφος για 
πιο σταθερές και µακράς διάρκειας συµβιωτικές σχέσεις, και για τον λόγο αυτό στο 
έργο του Bauman η έννοια της «καθαρής σχέσης» προσλαµβάνει αρνητική χροιά (2011, 
σ.162–63). Για τον ίδιο τον Giddens, ωστόσο, έχει κυρίως θετικό πρόσηµο καθώς πρό-
κειται για µια σχέση που χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη επιλογή και την ισοτιµία. Το 
παιχνίδι µπορεί να θεωρηθεί ένα ενδιαφέρον πεδίο ανάπτυξης της κατά Giddens «καθα-
ρής σχέσης» καθώς και το ίδιο έχει οριστεί ως ένας «καθαρός χώρος», ένα κλειστό, δια-
φυλαγµένο σύµπαν µε συµφωνηµένα όρια και κανόνες (Caillois, σ.44, Huizinga, σ.34). Σε 
σύγκριση µε τις τυπικές «καθαρές σχέσεις» –οι οποίες διαλύονται συνήθως όταν επιτευ-
χθούν τα επιδιωκόµενα οφέλη– το παιχνίδι παρουσιάζει το πλεονέκτηµα να δηµιουργεί 
communitas (Turner, 1969), την αίσθηση του ανήκειν σε µια συλλογικότητα. Η αίσθηση 
αυτή αναπτύσσεται συχνά µεταξύ των συµµετεχόντων σε οµαδικές πολιτισµικές δραστη-
ριότητες και συνεχίζει να υπάρχει και µετά το πέρας της συγκεκριµένης δραστηριότητας 
(πβ. Henricks, 2006, σ.195-220). Με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, η σύνθεση 
µιας παιγνιακής κοινότητας µπορεί να είναι πολύ διευρυµένη και ετερόκλητη (τοπικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά ή και ηλικιακά). 

Για την έρευνα των σύγχρονων κοινωνικών συµπεριφορών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η µελέτη καταστάσεων όπου υπάρχει έλλειψη εµπιστοσύνης (πβ. Giddens 
2001, σ.74). Βασικό παράδειγµα για την µελέτη µας αποτελεί η λογοτεχνική απεικόνιση 
ενός reality show στο µυθιστόρηµα Ίσλα Μπόα (2012) του Χρ. Αστερίου, όπου είναι δε-
δοµένο, λόγω του είδους του παιχνιδιού, το σηµαντικό έλλειµµα εµπιστοσύνης µεταξύ 
των παικτών, το γεγονός ότι οι µεταξύ τους σχέσεις διέπονται από «αµοιβαία καχυποψία» 
(Bauman, σ.159). Όπως εκµυστηρεύεται χαρακτηριστικά ένας από τους παίκτες-αφηγητές, 
«οι πάντες στην αρχή λένε αυτά που θέλουνε να πουν για να προβάλουν τον εαυτούλη 
τους και όχι τις αλήθειες» (Αστερίου, σ.82). Το µυθιστόρηµα αυτό έχει επιλεγεί γιατί, σε 
αντίθεση µε τα τυπικά reality shows επιβίωσης που λειτουργούν µε την ανταγωνιστική 
λογική του αποκλεισµού, στο τηλεοπτικό «Πείραµα του Ίσλα Μπόα» απαιτείται η µέχρι τέ-
λους συµπαρουσία των παικτών και η συνεργασία τους στο πλαίσιο της οµάδας. Πρόκειται 
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για ένα παιχνίδι–πείραµα συµβίωσης: δέκα παίκτες µε διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία 
και γλώσσα –µια µικρογραφία του παγκόσµιου χωριού– επιλέγονται µε άκρα µυστικότη-
τα από την παραγωγή µε σκοπό να συµβιώσουν παρά τις θεµελιώδεις διαφορές τους σε 
ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί µε το κωδικό όνοµα «Ίσλα Μπόα». Για την επιβίωση σε 
περιβάλλοντα όπου οι κίνδυνοι µπορούν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες –όπως συµβαί-
νει στις σύγχρονες παγκοσµιοποιηµένες κοινωνίες– είναι αναγκαία η οικοδόµηση εστιών 
ασφάλειας. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορούν να αποτελέσουν συµβιωτικού τύπου µοντέλα 
που απαιτούν την διακινδύνευση προσωπικών σχέσεων εµπιστοσύνης. Στη µελέτη αυτή θα 
διερευνηθεί η συµβολή της έννοιας του «παιχνιδιού» στη διαµόρφωσή τους. H ανάπτυξη 
συγκεκριµένων παιγνιακών στάσεων θα µπορούσε να αποβεί χρήσιµη στην οικοδόµηση 
ad hoc σχέσεων συνύπαρξης των συµµετεχόντων, οι οποίες διέπονται ωστόσο από πιο 
σταθερές δοµές, τείνουν δηλαδή στη δηµιουργία µικρών κοινοτήτων. 

Aπό την ουτοπία της ασφάλειας στον ανεξέλεγκτο κίνδυνο: εστίες κίνδυνου και 
κέντρα εμπιστοσύνης στο συμβιωτικό «πείραμα του Ίσλα Μπόα» 

 Το «πείραµα του Ίσλα Μπόα», αλληγορία της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας µας, προ-
σφέρεται για την µελέτη του κινδύνου σε ένα καλά οργανωµένο περιβάλλον παιχνιδιού, 
θεωρητικά άκρως ελεγχόµενου, µια ουτοπική εκδοχή του κόσµου µας. Το συγκεκριµέ-
νο παιχνίδι προσφέρει στους παίκτες –οι οποίοι επιλέχθηκαν µε κριτήριο το γεγονός ότι 
διένυαν µια περίοδο έντονης προσωπικής κρίσης– µια υπόσχεση ουτοπίας, µια διαφυγή 
από την αβέβαιη καθηµερινότητα της ατοµικής επιβίωσης: την υπόσχεση ενός ασφαλούς 
και αξιόπιστου κόσµου όπου δεν είναι εκτεθειµένοι σε βίαιες ανατροπές, καθώς και την 
ελπίδα µιας µελλοντικής οικονοµικής ασφάλειας µέσω του χρηµατικού επάθλου. 

 Ο κίνδυνος, ωστόσο, ποτέ δεν µπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Εισάγεται µε τη µορφή 
του «ατυχήµατος», το οποίο κατά τον Virilio (2005, σ.85) ενυπάρχει πάντα ως ενδεχόµενο 
σε κάθε σύστηµα ή προϊόν: ενώ η διεξαγωγή του παιχνιδιού µε τις καθιερωµένες αγω-
νιστικές δοκιµασίες καταγράφεται από τους τεχνικούς στο νησί, απρόβλεπτα γεγονότα, 
εν είδει µοιραίων ατυχηµάτων, ανατρέπουν κάθε προγραµµατισµό. Αρχικά, πρόκειται για 
µια φυσική καταστροφή –δυο παίκτες πνίγονται σε µια καταιγίδα στη θάλασσα– και στη 
συνέχεια για ένα ατύχηµα στην παγκόσµια αγορά, µια οικονοµική κρίση η οποία οδηγεί 
στην αιφνίδια ακύρωση του τηλεπαιχνιδιού λόγω πτώχευσης του οµίλου παραγωγής. 
Οι παίκτες µαζί µε την οµάδα τεχνικών αντιµετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες της 
οικονοµικής κρίσης και εγκαταλείπονται κυριολεκτικά στην τύχη τους σε ένα νησί στη 
µέση του ωκεανού, αποκλεισµένοι από κάθε είδους επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο. 

Η προστατευµένη συνθήκη του παιχνιδιού µεταλλάσσεται απρόσµενα σε εκείνη της 
πραγµατικής ζωής. Για την ακρίβεια, αιφνίδια αναπτύσσονται συνθήκες ακραίου κοινωνι-
κού πειράµατος: οι παίκτες εκτίθενται για άγνωστο διάστηµα τόσο στην εθνική, φυλετική 
και θρησκευτική ετερότητα µέσω της σύνθεσης της οµάδας όσο και στην πλήρη απο-
σταθεροποίηση των συνθηκών ζωής και δράσης σε ένα εχθρικό φυσικό περιβάλλον το 
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οποίο δεν είναι προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν. Αναδύονται παράγοντες που αποτε-
λούν εστίες φόβου τόσο στις προνεωτερικές κοινωνίες (ανεξέλεγκτες φυσικές δυνάµεις, 
ασθένειες, πείνα, απειλή της ανθρώπινης βίας) όσο και στη µετανεωτερική κοινωνία υπό 
τη µορφή ατυχήµατος. Στη µετανεωτερικότητα ο κίνδυνος επιχειρείται ορθολογικά να 
περιοριστεί σε θεσπισµένα πεδία δράσης, όπως στις επενδυτικές αγορές, στα αθλήµατα, 
στα τυχερά παιχνίδια ή στις εκλογικές αναµετρήσεις. Αντιστοίχως, τα κέντρα εµπιστοσύ-
νης αφορούν λιγότερο πρόσωπα και περισσότερο θεσμούς και αφηρημένες ικανότητες, 
όπως είναι οι «συµβολικοί δείκτες» (µε κυριότερο παράδειγµα το παγκόσµιο χρηµατο-
πιστωτικό σύστηµα) και τα «αφηρηµένα συστήµατα ειδικών», (π.χ. τα τεχνικά επαγγέλ-
µατα ή οι επαγγελµατικές ειδικότητες) που οργανώνουν την καθηµερινή ζωή, εγγυώµε-
να ένα µεγάλο βαθµό ασφάλειας µέσω της τεχνογνωσίας (Giddens, 2001, σ.43–44). Στο 
µυθιστόρηµα και τα δυο αυτά αφηρηµένα µετανεωτερικά κέντρα εµπιστοσύνης –µε τη 
µορφή της παγκόσµιας αγοράς και της παραγωγής του παιχνιδιού, αντίστοιχα– καταρρέ-
ουν. Ταυτόχρονα, λόγω της παγκοσµιοποιηµένης σύνθεσης της οµάδας, οι παίκτες δεν 
µπορούν να στραφούν ούτε και σε κάποιο από τα παραδοσιακά, προνεωτερικά θεσµικά 
κέντρα ασφάλειας (οικογένεια, τοπική κοινότητα, θρησκεία, παράδοση). 

Στις συνθήκες αυτές πλήρους θεσµικής αποσταθεροποίησης για τους παίκτες του 
Ίσλα Μπόα που αναζητούν «οποιαδήποτε σταθερότητα» (Αστερίου, σ.326), δηµιουργείται 
ένα πρόσφορο περιβάλλον διακινδύνευσης προσωποποιηµένων σχέσεων εµπιστοσύ-
νης. Οι παίκτες στρέφονται στις προσωπικές σχέσεις εµπιστοσύνης, φιλίας ή σεξουαλικής 
οικειότητας ως εστίες ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να οικοδοµηθούν ad hoc µε βάση τα 
κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ανάγκες, πέρα από τις αρχικές προκαταλήψεις φυ-
λετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ετερότητας που δηµιουργούν τριβές στην συνύπαρξή 
τους στο νησί. Αν στις προνεωτερικές κοινωνίες η εµπιστοσύνη στα πρόσωπα εντάσσεται 
στη θεσµοποιηµένη κοινοτική ζωή και σε κωδικοποιηµένες σχέσεις συγγένειας και φι-
λίας (Giddens, 2001, σ.144, 147), στις µετανεωτερικές κοινωνίες οι προσωποποιηµένες 
σχέσεις εµπιστοσύνης πρέπει να κατακτηθούν. Η εµπιστοσύνη σε πρόσωπα (σε αντίθεση 
µε τα αφηρηµένα συστήµατα) είναι διαδραστική, προϋποθέτει την ανταπόκριση, τη συµ-
µετοχή, την οικειότητα, το «άνοιγµα του ατόµου στον άλλο» (σ.149). Το παιχνίδι, αν θεω-
ρηθεί ένας τρόπος να σχετιζόµαστε µε τον κόσµο, διερευνητικός ως προς τις πιθανότητες 
του καινούριου και του ψυχαγωγικού (Henricks, 2006, σ.207–8), µπορεί να διαδραµα-
τίσει σηµαντικό ρόλο στο εγχείρηµα αυτό. Εν προκειµένω, οι παίκτες διέκριναν «µια δι-
άθεση πειραµατισµού πολύ σπάνια» για «µια ανθρώπινη συνθήκη πρωτότυπα πολιτική» 
(Αστερίου, σ.157), το παιχνίδι έδινε σε µια οµάδα αγνώστων τη δυνατότητα δηµιουργίας 
ενός κώδικα συµβίωσης:

Το νησί και οι συνθήκες που βρήκαµε φτάνοντας έµοιαζαν να µας προσφέρουν 
τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε –άγνωστοι µεταξύ αγνώστων– έναν άλλο 
κώδικα συµβίωσης (Αστερίου, σ.156) 

Η συµβίωση δηµιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας φαίνεται κατάλληλη ως µο-
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ντέλο επιβίωσης στους ρευστούς καιρούς καθώς είναι περισσότερο ελαστική και ευέλι-
κτη από τις πιο αυστηρά τυποποιηµένες παραδοσιακές µορφές δέσµευσης. Η συµβίω-
ση για να έχει µια διάρκεια προϋποθέτει µια µορφή communitas, απαιτεί πιο σταθερές 
σχέσεις από τις εύθραυστες, «καθαρές», µετανεωτερικές σχέσεις. Απαιτεί συνεπώς τη 
διακινδύνευση προσωπικών σχέσεων οικειότητας και εµπιστοσύνης. Η επιβίωση στο 
νησί µετά την εγκατάλειψής τους από την παραγωγή είχε περισσότερες πιθανότητες να 
επιτευχθεί αν λειτουργούσαν ως οµάδα, αξιοποιώντας τα ταλέντα του καθενός και τη 
συλλογική τους δύναµη. Η συµβίωση λοιπόν από όρος του παιχνιδιού αρχικά, επανα-
προσδιορίζεται από τους παίκτες συνειδητά ως επιλογή επιβίωσης έως στο τέλος του µυ-
θιστορήµατος όπου διαρρηγνύεται η εµπιστοσύνη µεταξύ των µελών της οµάδας («προ-
δοθήκαµε για δεύτερη φορά», Αστερίου, σ.335). Τη διάσπαση της οµάδας ακολουθεί το 
χάος, η επιστροφή στα πιο βάρβαρα ένστικτα επιβολής από τους παίκτες που επικρατούν 
στη διαµάχη ως την θανατηφόρα τελική φυγή τους µε σχεδία στον ωκεανό. 

Το όλο παιχνίδι–πείραµα, –όπως και η δοµή ολόκληρου του µυθιστορήµατος– εξε-
λίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι διακινδύνευσης της εµπιστοσύνης. Δεν είναι µόνο 
ο όµιλος παραγωγής του παιχνιδιού που προδίδει την εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων 
εγκαταλείποντάς τους στην τύχη τους. Η ίδια η παραγωγή, στο πρόσωπο του Σάµυ Κόου, 
του υπεύθυνου του παιχνιδιού, εξαπατάται, µε τη σειρά της, από τη φίλη του παρουσιαστή 
που υποκρίνεται τη δηµοσιογράφο για να αποσπάσει τη µαρτυρία του σχετικά µε τα τε-
κταινόµενα στο Ίσλα Μπόα ώστε να εντοπίσει τους αγνοούµενους παίκτες. Σε ένα παιχνίδι 
εµπιστοσύνης εµπλέκονται ακόµη και οι αναγνώστες, οι οποίοι, προκειµένου να ανασυνθέ-
σουν τα γεγονότα του παιχνιδιού, καλούνται να εµπιστευτούν µια σειρά από διαφορετικούς 
αφηγητές µε τη µορφή των διαδοχικών µονολόγων των συµµετεχόντων στο παιχνίδι. Η 
δοµή του µυθιστορήµατος θυµίζει τη τεχνική των ατοµικών συνεντεύξεων των παικτών 
στα reality shows. Η παρουσίαση του παρουσιαστή του παιχνιδιού και των οκτώ παικτών 
που επιβίωσαν µετά το αρχικό ατύχηµα καθώς και η µεταφορά της εµπειρίας τους στο νησί 
συµπληρώνεται από την οπτική του Σάµυ Κόου. Μέσα από τη συνέντευξή του στη φίλη 
του παρουσιαστή, σε τέσσερις παρεµβαλλόµενους διαλόγους, αποκαλύπτεται η δοµή, οι 
στόχοι και η τροπή του παιχνιδιού. Ακόµη και ως προς την τελική έκβαση του παιχνιδιού, οι 
αναγνώστες θα πρέπει να εµπιστευτούν τον µοναδικό παίκτη που µας γνωστοποιείται µετά 
βεβαιότητας ότι τελικά διασώζεται, τον γάλλο Φρανσουά, αν και η παιγνιώδης αφήγησή 
του για τα γεγονότα στο νησί µοιάζει προϊόν παραληρήµατος. Ο ίδιος δηλώνει εξαρχής στην 
οµάδα διάσωσης να µην περιµένουν να ακούσουν τα γεγονότα όπως συνέβησαν καθώς 
είχε σκηνοθετήσει τη µνήµη του ώστε να «παραχαράξει εκλεπτυσµένα» τα γεγονότα «προς 
χάριν ενός ανώτερου αισθητικού δηµιουργήµατος, που είναι η ίδια η αφήγηση» (Αστερίου, 
σ.316). Συνεπώς τους ζητάει να µην αξιώνουν «ρεαλιστικές περιγραφές ή πιστές λεκτικές 
αναπαραστάσεις», παρά µόνο στη δική του «προσωπική αλήθεια». Άλλωστε µεταβάλλει 
τον ρου της αφήγησης ανάλογα µε τις αντιδράσεις των ακροατών του καθώς τους θέλει 
«συµµέτοχους» (σ.318) στο παιχνίδι της αφήγησης. 
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Οικοδόμηση συμβιωτικών περιβαλλόντων ασφάλειας: ο ρόλος του παιχνιδιού στη 
δημιουργία συνθηκών διακινδύνευσης εμπιστοσύνης 

Οι παιγνιακές στάσεις αντικατοπτρίζουν την ενεργητική ή παθητική τοποθέτησή µας απέ-
ναντι στον κόσµο που µας περιβάλλει και τη δυνατότητα παρέµβασής µας σε αυτόν. Κατά 
τον Caillois (σ.144–5), το πέρασµα από το χάος στην τάξη συσχετίζεται µε το πέρασµα 
του πολιτισµού από το ζεύγος της μίμησης και του ίλιγγου –όπου επικρατεί το θυµικό και 
χαρακτηρίζει αρχαϊκές κοινωνίες– στο ζεύγος του ρυθµισµένου ανταγωνισμού (αγών) 
και του κυνηγιού της τύχης (κύβος), τα οποία απαιτούν την αξιοποίηση πιο αυστηρών λο-
γικών διεργασιών. Στην δεύτερη περίπτωση αναδεικνύεται η αντίληψη ενός «οργανωµέ-
νου» κόσµου, στον οποίο ο άνθρωπος στηρίζεται στον εαυτό του και στους κανόνες για 
να δράσει και να επιβληθεί. Ειδικότερα η έννοια του αγώνα κυριαρχεί στην καπιταλιστική 
οικονοµία ως ευρύτερη «πολιτισµική λογική» και βάση της προόδου και της κοινωνικής 
οργάνωσης (σ.242–3) µε ευρύτερο στόχο να εξαλείψει την έννοια του τυχαίου (κύβος), 
µε την οποία συχνά συνδυάζεται. Η μίμηση και ο ίλιγγος υποτιµούνται ως προς την πολι-
τισµική τους αξία (σ.259), όπως και ο κύβος, ως ένα βαθµό, καθώς έρχεται σε αντίθεση 
µε τους κανόνες και την πειθαρχία του αγώνα. Τα τυχερά παιχνίδια απαξιώνονται στον 
Ηuizinga αλλά και ο Caillois (σ.60, 181), αν και τα υπερασπίζεται ως τα κατεξοχήν αν-
θρώπινα παιχνίδια, θεωρεί ότι ο κύβος συνιστά µια παθητική στάση, εκείνη της εκούσιας 
αναµονής του ρόλου της τύχης (σ.241–3).
Ο Huizinga και o Caillois γράφουν την εποχή της διαµόρφωσης της νεωτερικότητας, 
πριν δηλαδή τα µεταµοντέρνα κοινωνικά µορφώµατα και πρακτικές, όπου επικρατεί 
ολοένα και περισσότερο το παιγνιώδες και η σύγχυση των ορίων πραγµατικότητας και 
µυθοπλασίας. Η τελευταία διαφαίνεται και από την επικράτηση της μίμησης, την κυ-
ριαρχία των οµοιωµάτων στην µετανεωρικότητα (Baudrillard, 1981), την εξάπλωση 
της λογικής της προσοµοίωσης στα ηλεκτρονικά «παιχνίδια–ρόλων», στα τηλεοπτικά 
reality shows και στις κοινωνικές πρακτικές (πχ. µέθοδοι εκµάθησης, πληροφόρη-
σης κλπ). Επιπλέον, σήµερα σταδιακά η ρητορική της προόδου και του ρυθµισµένου 
ανταγωνισµού (αγών) αντικαθίσταται από εκείνη ενός κόσµου όπου η τυχαιότητα και 
ο κίνδυνος –έννοιες µεγεθυµένες µέσα από το πρίσµα της παγκοσµιοποίησης– είναι 
χαρακτηριστικά της καθηµερινής ζωής (Beck, 2001) και µας δίνουν την εικόνα ενός 
υποκειµένου που διαβιώνει σε έναν αρκετά χαοτικό και επικίνδυνο κόσµο. Με αυτά 
τα δεδοµένα συντελείται µια αναβάθµιση στην εποχή µας της έννοιας της διακύβευσης 
ως υπολογισµού πιθανοτήτων, όπως εφαρµόζεται στη «θεωρία των παιγνίων» στα 
µαθηµατικά, και η οποία συνάδει µε την επανανακάλυψη της τυχαιότητας ως αρχής 
στις πειραµατικές επιστήµες της µοριακής φυσικής, της εξελικτικής βιολογίας, της 
νευροψυχολογίας κλπ. Θεωρούµε λοιπόν ότι η προσπάθεια των ανθρώπων να ελέγ-
ξουν τις καταστάσεις που είναι πέρα από αυτούς µέσα από τη στοχαστική ανάλυση 
και λήψη αποφάσεων αποτελεί µια γνήσια έκφραση του παιγνιώδους ενστίκτου και 
µια καθόλα ενεργητική στάση (πβ. Henricks, 2010, σ.181). Η αρχή αυτή εφαρµόζεται 
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ευρέως και στα σύγχρονα ηλεκτρονικά παιχνίδια: το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από 
τον ανθρώπινο παράγοντα και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται στις εκάστοτε 
προκλήσεις (αγών) σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα, τα οποία αξιοποιούν τη λογική της 
προσοµοίωσης µέσα σε ένα ευρύτερο µοντέλο διακύβευσης: δηλαδή, «έστω χ συµπε-
ριφορά/γεγονός/πράξη, τότε ποιες είναι οι πιθανότητες της ψ αντίδρασης» (Dovey, 
2006). Παροµοίως, στο µυθιστόρηµα, για την επιβίωσή τους στο νησί οι παίκτες στηρί-
ζονται λιγότερο στην ατοµική ικανότητα (αγών) και περισσότερο στη συµβίωση, όπου 
απαιτείται µεγαλύτερη εξάρτηση συνολικά από ένα σύνολο παραγόντων (κύβος): την 
οµάδα, τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και την ίδια την τύχη (πχ. είναι σηµαντική για 
την επιβίωσή τους η ανακάλυψη ενός χάρτη, ή µιας βάρκας). Αν εξαιρέσουµε τους 
αστάθµητους παράγοντες (ατύχηµα, ασθένεια) οι παίκτες που ήταν πιο ανοικτοί στην 
ετερότητα και στη διακινδύνευση σχέσεων εµπιστοσύνης (πχ. ο γάλλος διανοούµενος 
Φρανσουά, η αργεντινή Τερέζα) παρά τις όποιες αποτυχίες και προδοσίες είχαν τις 
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν από την ακραία δοκιµασία ενώ τα πιο ναρ-
κισσιστικά και ανταγωνιστικά µέλη της οµάδας (π.χ. η κινέζα Φου, ο παρουσιαστής, ο 
σκηνοθέτης) ήταν εκείνα που έσπασαν τη συνθήκη της συµβίωσης και επέλεξαν την 
παράτολµη και θανατηφόρα τελικά για αυτούς φυγή µε τη σχεδία στον ωκεανό (ίλιγ-
γος). Ο λογικός υπολογισµός πιθανοτήτων (κύβος), µια πιο ολιστική εν τέλει θεώρηση 
των πραγµάτων, διέπει τον διασωθέντα παίκτη Φρανσουά, ο οποίος εξηγεί πως επει-
δή «το ρίσκο ήταν µεγάλο και οι πιθανότητες ελάχιστες» (σ.331) ακολουθώντας την 
παιγνιακή λογική επέλεξε την παραµονή του στο νησί και εν τέλει, όπως αποδείχτηκε 
εκ των πραγµάτων, και στην ίδια τη ζωή: 

Η φυγή στο άγνωστο δεν αποτελούσε για µένα επιλογή και µη θεωρήσετε πως 
κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε την αγάπη µου για το παιχνίδι. Ξέρετε γιατί; 
Στον πυρήνα του το παιχνίδι έχει πάντοτε κανόνες, δεν είναι µια απλή πιρουέτα 
στο κενό. Ειδικά όταν παίζεις τη ζωή σου» (Αστερίου, σ.332)

Η παγκοσµιοποίηση, µε την ανάδειξη της ετερότητας όχι µόνο ως κοσµοπολιτισµού 
αλλά και ως εστίας συγκρούσεων και µε τα παγκόσµια κέντρα λήψης αποφάσεων, τα 
οποία στενεύουν τα περιθώρια δράσης σε ατοµικό επίπεδο, δεν είναι µια ασφαλής συν-
θήκη διαβίωσης (Giddens, 2002). Αν και κάθε κοινωνία οφείλει να επιδιώκει τον περιορι-
σµό των πάσης φύσεως κινδύνων, θα ήταν παράλογο, ωστόσο, να εµπιστευθεί κανείς τη 
δυνατότητα εξάλειψής τους ή ακόµη να υιοθετήσει µια παντελώς αρνητική στάση απένα-
ντι στην έννοια της διακινδύνευσης ως συνειδητής λήψης ρίσκου (πβ. Giddens σ.23, 35). 
Η ανάληψη κινδύνων είναι παράγοντας µιας προοδευτικής κοινωνίας στραµµένης προς 
το µέλλον. Με αφορµή το ακραίο κοινωνικό πείραµα στο µυθιστόρηµα που λειτουργεί 
ως αλληγορία της παγκοσµιοποίησης, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε ένα σύνθετο 
κόσµο µε αστάθµητους παράγοντες πρόκλησης κινδύνου απαιτείται η δηµιουργία το-
πικών εστιών ασφάλειας, δηλαδή είναι αναγκαία η διακινδύνευση προσωποποιηµένων 
σχέσεων εµπιστοσύνης. 
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Η ενεργοποίηση παιγνιωδών στάσεων που ευνοούν πρακτικές διεύρυνσης της ατο-
µικής συνείδησης θα µπορούσε να συµβάλλει στο άνοιγµα στο ρίσκο της ετερότητας. Η 
καλύτερη κατανόηση των µηχανισµών του κύβου συνεπάγεται ίσως ένα καλύτερο τρόπο 
διεξαγωγής του µετανεωτερικού βίου, όπου οι κίνδυνοι είναι και τοπικοί και παγκόσµιοι: 
ως δεκτικότητα στον παράγοντα τύχη αλλά κυρίως ως ενεργητική στάση του ατόµου 
που προσπαθεί να συνυπολογίσει τις ποικίλες παραµέτρους έξω από το εγώ, συντελεί 
στη διεύρυνση της ατοµικής συνείδησης. Το ίδιο θα µπορούσε να υποστηριχθεί και για τη 
μίμηση και τον ίλιγγο. Λόγω της σύνδεσής τους µε τις έννοιες του θυµικού, αλλά και του 
ιερού και της οµαδικότητας, –οι οποίες έχουν ατονήσει στις µετανεωτερικές κοινωνίες– 
λειτουργούν σε ένα επίπεδο πιο ανοικτό στην ετερότητα. Ευνοούν µια διεύρυνση ή έστω 
µια υποχώρηση της ατοµικότητας: η µίµηση, ως µηχανισµός προσοµοίωσης, ενθαρρύ-
νει την οικειοποίηση αλλότριων συµπεριφορών ενώ αντίστοιχα, στην εκστατική εµπειρία 
του ιλίγγου, αποσταθεροποιείται η αντιληπτική ικανότητα του υποκειµένου ή δίνεται η 
αίσθηση κατάληψής του από την ετερότητα. Με την έννοια αυτή, οι παιγνιώδεις αυτές 
στάσεις, αξιοποιηµένες µέσα σε µια κουλτούρα διακινδύνευσης εµπιστοσύνης, παραµέ-
νουν επίκαιρες για την διαβίωση σε έναν κόσµο που δεν είναι τόσο οργανωµένος και 
εύτακτος όσο πρεσβεύαµε την εποχή της νεωτερικότητας. 

H ίδια η έννοια του παιχνιδιού είναι άλλωστε συνδεδεµένη µε την έννοια του ρίσκου 
και της αβεβαιότητας, –µέχρι το τέλος πρέπει να υπάρχει αµφιβολία ως προς την κα-
τάληξή του (Caillois, σ.45). Μπαίνω στο παιχνίδι, σηµαίνει ρισκάρω, διακινδυνεύω να 
επαυξήσω ή να χάσω τα κεκτηµένα µου, «ανοίγοµαι» στην έκπληξη του απροσδόκητου 
και του απρόβλεπτου (Melluci, 2002, σ.61). Αυτό πρεσβεύει και ο ο επιβιώσας παίκτης 
Φρανσουά, ο οποίος, κλείνει την αφήγηση προς στην οµάδα διάσωσης αυτοπροσδιοριζό-
µενος ως homo ludens, κάποιος δηλαδή που παίζει, ρισκάρει, δίνεται: 

Επιβιβάζοµαι αργά στο πλοίο σας, ακριβώς όπως ήρθα, καιρό πριν, στο Ίσλα 
Μπόα: µε µάτια ορθάνοιχτα, ανεξάντλητα περίεργος κι αιώνιος ερασιτέχνης, 
εραστής µιας συναρπαστικής ζωής. Homo ludens, ένας άνθρωπος που παίζει, 
που ρισκάρει, που δίνεται, κάποιος που θέλει να είναι άνθρωπος µε όλη τη 
σηµασία της λέξης (σ.546). 

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες θεωρήσεις (πβ. Henricks, 2010) το παιχνίδι δεν είναι 
µια ζώνη αποκοµµένη από τις καθηµερινές πρακτικές αλλά µέρος της κοινωνίας στην 
οποία εµφανίζεται. Η συστηµατική διερεύνηση των κανόνων και της δοµής των σύγχρο-
νων παιχνιδιών µέσα στα πλαίσια µιας πολιτισµικής κριτικής –όπου θα ήταν επωφελές να 
συµπεριλαµβάνονται και οι λογοτεχνικές απεικονίσεις τους, όπως αυτή που µελετήθηκε 
εδώ– θα συνέβαλε και στην καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών σχέσεων. 
Οι παίκτες συµµετέχουν στις πολιτισµικές πρακτικές που διατρέχουν και το ίδιο το πε-
δίο του παιχνιδιού, ενώ στις πιο απαιτητικές εκδοχές του, το παιχνίδι ασκεί κριτική στην 
κοινωνία στην οποία παράγεται και µπορεί να λειτουργήσει ως µηχανισµός επεξεργασί-
ας και ανανέωσης των κοινωνικών µας συµπεριφορών. Η επισήµανση, για παράδειγµα, 
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στην έρευνα, µιας συνολικότερης στάσης διακινδύνευσης της εµπιστοσύνης µεταξύ των 
παικτών στη θέση της «αµοιβαίας καχυποψίας» που χαρακτηρίζει τους ανταγωνιστές, θα 
αναδείκνυε κατά πάσα πιθανότητα µια σταδιακή µετατόπιση του σύγχρονου παιγνιακού 
παραδείγµατος από την ανταγωνιστική επικράτηση σε συµβιωτικού τύπου παιγνιώδη 
µοντέλα, ως τα πλέον ενδεδειγµένα µοντέλα διάδρασης σε ένα κόσµο απρόβλεπτων και 
πολυδιάστατων προκλήσεων. 
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Keywords 
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 Christian Delius , “The Pears of Ribbeck” 

Abstract
The objective of this paper is to show that Semiotics, specifically the Semiotics of met-
aphors, can provide certain theoretical tools for the understanding of the operating 
mechanisms of abstract concepts, including those of liquid times. Thus, a number of 
theoretical approaches taken from Cognitive Semiotics, traditional Semiotics of anal-
ogies, and Semiotics of Culture, are called into play. Christian Delius’ novella “The 
Pears of Ribbeck”, a typical sample of the literature of united Germany, is analyzed on 
the basis of metaphorical codes of expression of liquid times. The paper shows that 
Semiotics provides certain analytical tools, that quite accurately describe the operat-
ing mechanisms of abstract concepts, including those of fluid times. 
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Ρευστοί καιροί  
και μεταφορές – 
Σημειωτικές προσεγγίσεις 
στη λογοτεχνία  
της ενωμένης Γερμανίας



Μάλλον δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγµα για τους ρευστούς καιρούς από τη χρονική 
περίοδο της επανένωσης της Ανατολικής και της Δυτικής Γερµανίας. Τα σύνορα στην 
κυριολεξία ρευστοποιήθηκαν προκαλώντας ένα ιδιότυπο «µεταναστευτικό φαινόµενο». 
Δεν είχαµε µόνο µεταναστεύσεις ανθρώπων από τη µία χώρα στην άλλη, αλλά τα ίδια τα 
σύνορα, σύµφωνα µε τον Bade (1992, σ. 30), «έγιναν µετανάστες» και από διαχωριστικό 
σύµβολο κατέληξαν σε σύµβολο ενσωµάτωσης, εφόσον συµπεριέλαβαν εκατοµµύρια 
ανθρώπων που βρέθηκαν ξαφνικά υπήκοοι µίας άλλης χώρας.

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εντοπίσουµε εκείνους τους σηµειωτικούς 
µηχανισµούς που σηµατοδοτούν τους ρευστούς καιρούς της επανένωσης των δύο 
Γερµανιών1, µε τον τρόπο που αποτυπώνονται στη νουβέλα του Κρίστιαν Ντέλιους «Τα 
αχλάδια του Ρίµπεκ». Η θέση µου είναι ότι οι ρευστοί καιροί ως µεταβατικό φαινόµε-
νο αποδίδονται λογοτεχνικά µέσω της µεταφορικής χρήσης του λόγου, καθώς σε συµ-
φωνία µε τον Larsen είµαι της άποψης ότι οι µεταφορές είναι απαραίτητες προκειµένου 
να συλλάβουµε οποιοδήποτε φαινόµενο που, ενώ αρχικά µας φαίνεται γνωστό, µε την 
πάροδο του χρόνου καταλήγει άγνωστο. Το άγνωστο απαιτεί µεταφορές µε τη βοήθεια 
των οποίων δύνανται να εκφραστούν οµοιότητες, διαφορές αλλά και ατέρµονες αλλαγές 
(Larsen 2003, σ. 333). Καθώς, ωστόσο, η σηµειωτική ανάλυση των µεταφορών είναι 
ένα αρκετά σύνθετο φαινόµενο θα προσπαθήσουµε να το προσεγγίσουµε µε τη βοήθεια 
τόσο µιας παραδοσιακής ανάλυσης στη βάση της πηγής και του σκοπού των µεταφορών 
και της δηµιουργίας αναλογιών µεταξύ ξένων συµφραζοµένων όσο και της γνωσιακής 
θεωρίας περί µεταφορών και της Σηµειωτικής της Κουλτούρας. Απώτερος στόχος είναι 
να δείξουµε ότι η Σηµειωτική µε όλες αυτές τις θεωρίες µας βοηθά να κατανοήσουµε 
τη ρητορική στρατηγική της µεταφοράς, καθώς και το φαινόµενο των ρευστών καιρών.

Όσο για το έργο του Ντέλιους «Τ’ αχλάδια του Ρίμπεκ» (1991), αξίζει εδώ πολύ επι-
γραµµατικά να ειπωθεί ότι θεωρείται ένα από τα πιο πρωτότυπα λογοτεχνικά έργα πάνω 
στο θέµα της επανένωσης, ενώ το 2004 βραβεύτηκε µε το βραβείο «Φοντάνε». Ο Ντέ-
λιους µέσα από την οπτική ενός ανατολικογερµανού αγρότη-αφηγητή εξιστορεί πώς 
µετά την ένωση δυτικογερµανοί τουρίστες ‘καταλαµβάνουν’ το χωριό του Ρίµπεκ, στο 
οποίο σύµφωνα µε το µύθο ο καλός τοπικός άρχοντας «φον Ρίµπεκ» του 18ου αιώνα 
χάριζε στα παιδιά αχλάδια. Καθώς η καλοσύνη του άρχοντα είναι τόσο µεγάλη, ακόµη και 
µετά το θάνατό του, φύτρωσε µία αχλαδιά µέσα από τον τάφο του, εξακολουθώντας να 
χαρίζει στα παιδιά αχλάδια. Ο ρεαλιστικός ποιητής Τέοντορ Φοντάνε διατήρησε ζωντανό 
το µύθο µε το ποίηµα «Ο κύριος φον Ρίµπεκ στο Ρίµπεκ της Χαφελάνδης» (1889). Οι 
δυτικογερµανοί τουρίστες, λοιπόν, ως θεµατοφύλακες της συλλογικής µνήµης αναλαµ-
βάνουν δράση φυτεύοντας αυτοβούλως µία αχλαδιά στην πλατεία του χωριού, αφού η 
αυθεντική δεν υπήρχε πια, και γιορτάζοντας εκεί την επανένωση και χαρίζοντας στους 
Ανατολικογερµανούς λουκάνικα, σούπες και µπίρες. Αυτό το συµβάν δίνει την ευκαιρία 
να ξεδιπλωθεί η ιστορία των καταλήψεων του χωριού που ταυτίζεται µε τη γερµανική 
ιστορία: φεουδάρχες, ναζί, κοµµουνιστές και τώρα δυτικογερµανοί (πρβλ. Stein 2008, 
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σ. 907). Όσο για τον ίδιο τον Ντέλιους, πρόκειται για διάσηµο δυτικογερµανό συγγραφέα 
που ζει σε Βερολίνο και Ρώµη (ο.π.). Λογοτεχνική του αρχή είναι η ενσυναίσθηση και 
υιοθετεί τη µέθοδο του Μπρεχτ «να σκέφτεται κανείς µέσα από τα κεφάλια των άλλων 
ανθρώπων», µε αποτέλεσµα η γραφή του να λειτουργεί έντονα ιδεολογικοκριτικά (πρβλ. 
Lutz/Jeßling 2010, σ. 132). Στην παρούσα µελέτη θα στηριχτώ στη µετάφραση της Αλε-
ξίας Καλανταρίδου (2004) από τις εκδόσεις Ροές.

Ιστορικοκοινωνικά στοιχεία για την επανένωση 

Η ένωση των δύο Γερµανιών ολοκληρώθηκε επισήµως την 3.10.1990, επικυρώνοντας 
την από τις 22.7.1990 απόφαση της πρώτης µετακαθεστωτικής, εκλεγµένης ανατολικο-
γερµανικής κυβέρνησης υπό το Lothar de Maiziére. Έτσι δηµιουργήθηκαν τα νέα οµο-
σπονδιακά κρατίδια της Σαξονίας, της Θουριγγίας, του Βρανδεµβούργου, του Σάξεν-Ά-
νχαλτ και του Μεκλενβούργου-Φόρποµερν (πρβλ. Dudenverlag 2009, σ. 282). Έκτοτε 
αύξησε η Γερµανία τον πληθυσµό της σε συνολικά 78,7 εκατοµµύρια κατοίκους, ενώ η 
επικράτειά της διευρύνθηκε από 108.000 στα 357.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα (Rödder 
2011, σ. 93). Θα πρέπει, βέβαια, να ειπωθεί ότι στην επανένωση συνέβαλε καθοριστικά η 
αποποίηση του «δόγµατος Μπρέζνιεφ» επί ηγεσίας Γκορµπατσόφ που έδιδε στις χώρες 
του συµφώνου της Βαρσοβίας το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης. Καθώς, λοιπόν, πρώτη η 
Ουγγαρία, άνοιξε στις 2. 5. 1989 τα σύνορά της προς την Αυστρία σηµατοδοτήθηκε και η 
πτώση του Σιδηρού Παραπετάσµατος. Το σταδιακό άνοιγµα των συνόρων της Ουγγαρίας 
προς τη Δύση προσέδωσε διαστάσεις µαζικής εξόδου στους Ανατολικογερµανούς από 
τους οποίους, αρκετοί βρήκαν καταφύγιο, ως δεύτερη λύση, στις πρεσβείες της Πράγας 
και της Βαρσοβίας (πρβλ. Wirsching 2001, σ. 118 κ.εξ.).

Ως προς την εξωτερική πολιτική της Δυτικής Γερµανίας, θα πρέπει να τονίσουµε 
ότι πρωτεργάτης της ένωσης θεωρείται ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του 
Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher. Το ακανθώδες ζήτηµα της εθνικής κυριαρχίας 
του νέου κράτους ρυθµίστηκε µε το «Δύο-συν-Τέσσερα-Σύµφωνο», δηλαδή τις συνοµι-
λίες µεταξύ των νικητών του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, τις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία, 
τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση και τα δύο γερµανικά κράτη (πρβλ. Winkler σ. 2001, 
210). Σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, το δυτικογερµανικό σύνταγµα προέβλεπε δύο 
δυνατότητες επανένωσης: είτε την εκ νέου δηµιουργία ενός κράτους µε νέο σύνταγµα 
και δηµοψήφισµα σύµφωνα µε το άρθρο 146, είτε την προσχώρηση της πρώην Ανατο-
λικής Γερµανίας στην επικράτεια της Δυτικής Γερµανίας σύµφωνα µε το άρθρο 23 (πρβλ. 
Wirsching 2001, σ. 120). Τελικώς, ακολουθήθηκε η τελευταία λύση. 

Την 1.7.1990 εισήχθη στην πρώην Ανατολική Γερµανία το δυτικογερµανικό µάρκο, 
αλλά πολύ νωρίς φάνηκαν τα τρωτά της εν λόγω οικονοµίας. Η αδυναµία των εταιριών 
να πληρώσουν ηµεροµίσθια και µισθούς στο νέο νόµισµα που δεν µπορούσε να καλυφθεί 
από δάνεια του κρατικού ιδρύµατος Treuhand, συνέβαλε στην αύξηση της ανεργίας και 
απαίτησε επιχορηγήσεις ύψους εκατοµµυρίων από τον προϋπολογισµό της πρώην Δυτι-
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κής Γερµανίας (πρβλ. Müller 2004, σ. 433). Σε συνάρτηση µε τα οικονοµικά προβλήµατα 
άρχισε να γίνεται αντιληπτό τι είχε προξενήσει η µετοίκιση εκατοµµυρίων Ανατολικογερ-
µανών πριν το χτίσιµο του τείχους του Βερολίνου και η οικοδόµηση του σοσιαλισµού: 
λιγοστές εφεδρείες σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, µιαν εντελώς διαφορετική κοι-
νωνική δοµή, διαφορετικά µέτρα και σταθµά στα προσόντα και τις αξιολογήσεις. Ο ιδιωτι-
κός τοµέας ήταν υποτυπώδης, αντ΄αυτού υπήρχε µία προνοµιούχα νοµενκλατούρα που 
είχε τόσο πολλά χαρακτηριστικά «άρχουσας τάξης», ώστε µετά δυσκολίας θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως αταξική κοινωνία (πρβλ. Winkler 2001).

 Η απογοήτευση και µελαγχολία που ακολούθησε µετά την ένωση οφείλεται σε µε-
γάλο βαθµό και στην παράλειψη του «καγκελαρίου της Ένωσης» Helmut Kohl, να διευ-
κρινίσει ότι η εσωτερική ενότητα θα ήταν µία διαδικασία µακροχρόνια και ακριβή που 
απαιτούσε πολλές θυσίες (ο.π., σ. 224). Ως προς τις δυσκολίες της εσωτερικής ένωσης, 
χαρακτηριστική ήταν η έκφραση «το τείχος στα κεφάλια των ανθρώπων», που υποδήλω-
νε τις διαφορετικές θεωρήσεις και νοοτροπίες ανάµεσα στους Δυτικογερµανούς και τους 
Ανατολικογερµανούς. Ενώ, λοιπόν, οι Δυτικογερµανοί ενδιαφέρονταν ελάχιστα για τα τε-
κταινόµενα στην πρώην Ανατολική Γερµανία, οι Ανατολικογερµανοί συνέκριναν συχνά το 
επίπεδο ζωής τους µε εκείνο της «αντίπερα όχθης» και µέσω της τηλεόρασης ήταν πολύ 
καλά ενηµερωµένοι για τη ζωή στην πρώην Δυτική Γερµανία (πρβλ. Müller 2004, σ. 434).

Κειμενική ανάλυση στη βάση της σημειωτικής γνωσιακής θεωρίας

Το λογοτεχνικό έργο «Τα αχλάδια του Ρίμπεκ» είναι στο σύνολό του µεταφορικό καθώς 
πρόκειται για το χειµαρρώδη µονόλογο ενός υποτιθέµενου ανατολικογερµανού αφηγη-
τή µε µία και µοναδική τελεία στο τέλος του κειµένου, ενώ τα σηµεία στίξης – κόµµατα, 
αποσιωπητικά, θαυµαστικά, ερωτηµατικά, παύλες – εναλλάσσονται µε σκοπό να συµ-
βολίσουν την αέναη ροή της ιστορίας (πρβλ. Λιάνη 2004, σ. 131). Ωστόσο δεν πρόκειται 
µόνο για το συµβολισµό της απελευθέρωσης από τις δεκαετίες σιωπής που σηµάδεψαν 
την Ανατολική Γερµανία, όπως ισχυρίζεται η Λιάνη στο πολύ εύστοχο επίµετρο της ελ-
ληνικής µετάφρασης, αλλά και για το σπάσιµο της σιωπής µέσω της λογοτεχνίας, κα-
θώς η λογοτεχνία δε φιµώνεται και η επικοινωνιακή της υπόσταση στην περίπτωσή µας 
λειτουργεί ως µοχλός κοινωνικής παρέµβασης: εν προκειµένω, ο ανατολικογερµανός 
αφηγητής φαίνεται σε µεταφορικό επίπεδο να θέλει «να τα ψάλει» στους δυτικογερµνούς 
αναµενόµενους αναγνώστες του. Ενδεικτικά:

 Και τώρα βρίσκεστε εδώ, και σας έχω φλοµώσει στην πάρλα, µε το συµπάθιο 
αλλά δεν τέλειωσα ακόµη, αλίµονο: δε µ’ αρέσει να γίνοµαι βάρος, δε συνηθίζω 
να φλυαρώ τόσο, […], (45)
Και δεν το ράβω: αν δεν τα πω τώρα δε θα τα πω ποτέ, γιατί εδώ χάνεις το 
µπούσουλα, κι όλα τρέχουν τόσο που ξεχνάς ως και που είναι η καρδιά σου, 
γιατί πάλλεται παντού, και δεν αργούν να σου πουν τα ίδια που σου’ λεγαν κα 
πριν: «φρόντισε µοναχά την πάρτη σου και πώς θα βγάλεις παραδάκι για µάσα, 
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ενοίκια, βενζίνες, κι άσε κατά µέρος αυτά που σκέφτεσαι και όλα όσα θα ήθε-
λες να αλλάξεις, και σου αφαιρούν το λόγο όπως ακριβώς στον αφαιρούσαν 
και παλιά, […]» (46)

Από τα δύο παραθέµατα συνάγεται ότι σαφώς υπάρχει διάδραση µορφής και περιε-
χοµένου, εφόσον η πηγή της µεταφοράς που σε επίπεδο περιεχοµένου είναι η έκφραση 
της ελευθερίας του λόγου υποστηρίζει µέσω της µορφής το σκοπό, δηλαδή να ακουστεί 
επιτέλους δια της λογοτεχνίας η φωνή των Ανατολικογερµανών, η οποία και στα δυο 
παραθέµατα σηµατοδοτείται από την άνω και κάτω τελεία. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, 
αυτό το σηµείο στίξης, δίνει το σύνθηµα να ακουστεί µε προσοχή ο λανθάνων λόγος του 
αφηγητή. Η έντονα µετα-µυθοπλαστική λειτουργία του κειµένου παραβιάζει το οντολο-
γικό όριο του µυθοπλαστικού-διηγητικού κόσµου του κειµένου και την πραγµατικότητα 
(βλ. Κοκκώσης 2011, σ. 387), εφόσον ο αφηγητής προσωποποιεί τον αναµενόµενο ανα-
γνώστη και τον ανάγει στο επίπεδο του συνοµιλητή, αναπαριστώντας µεταφορικά ένα 
επικοινωνιακό µοντέλο που αποτελείται από έναν εξοµολογούµενο αποστολέα, έναν 
ακροατή-παραλήπτη και πολλά µηνύµατα. Η µορφή, τα σηµεία της στίξης, κατά συνέπεια, 
λειτουργούν ως µετα-µυθοπλαστικά σηµαίνοντα.

Μεταφορική, όµως, είναι και η δόµηση συνολικά της πλοκής του έργου. Ο αφηγη-
τής στο µονόλογό του, χωρίς καµία ιστορική ακολουθία, προβάλλει τρεις περιόδους του 
παρελθόντος, που, όπως παρατηρεί η Ρασιδάκη, «στοιχειώνουν το παρόν της αφήγη-
σης», ενώ «η αχρονική διάρθρωση της αφήγησης υπογραµµίζει τις αναλογίες µεταξύ του 
παρόντος και του παρελθόντος» (2012, σ. 235). Συνεπώς, τα ξένα συµφραζόµενα του 
παρελθόντος κατά κάποιον τρόπο αναλογούν στα συµφραζόµενα του παρόντος, αποδί-
δοντας το µεταφορικό µήνυµα του έργου: µολονότι πρόκειται για µεταβατικούς και ρευ-
στούς καιρούς, η υποχρέωση της υπακοής των αγροτών του χωριού σε κάθε µορφής 
άνωθεν εξουσία παραµένει σταθερή. 

Ως προς τη µεταφορική χρήση του λόγου σε επιµέρους σηµεία της νουβέλας επιβε-
βαιώνεται η γνωσιακή θεωρία των Lakoff και Johnson (1980) ότι το ανθρώπινο σώµα 
εκλαµβάνεται µεταφορικά ως µονάδα µέτρησης του χώρου, λογίζεται, µε άλλα λόγια, 
ως υποδοχέας (container scheme) και ως κατακόρυφη (vertical) αυτενεργούσα δοµή 
που αποτελείται από τους εικονικούς άξονες «Κέντρο/Περιφέρεια» και «Επάνω/Κάτω», 
όπου σύµφωνα µε την Sweetser το «Κέντρο συναρτάται µε το Επάνω» και η «Περιφέρεια 
µε το Κάτω» (Sweetser 2003, σ. 268). Στη συνέχεια µε τη βοήθεια ρητορικών, δηµιουρ-
γικών στρατηγικών όπως η µεταφορά ή η µετωνυµία «προβάλλονται ή επεκτείνονται οι 
δοµές αυτές από το φυσικό χώρο στο χώρο της νόησης και των ιδεών, που αποτελεί την 
αφηρηµένη λογική.» (Κοκκώνης 2011, σ. 382). Η µεταφορική χρήση του σχήµατος του 
«υποδοχέα» φαίνεται στη γλώσσα και από µία σειρά από εκφράσεις που δηλώνουν αφη-
ρηµένες λειτουργίες, όπως είµαστε «βαθύτατα πεπεισµένοι» ή έχουµε «εγκάρδια, βαθιά 
συναισθήµατα» (Sweetser 2003, σ. 268) και συνεπώς τα εσωτερικά όργανα είναι υψηλής 
σηµασίας, ενώ τα άκρα, που βρίσκονται στην περιφέρεια, ήσσονος.

848 Changing Worlds & Signs of the Times



 Όταν, λοιπόν, στο δεύτερο παράθεµα λέγεται ότι «εδώ χάνεις το µπούσουλα, κι όλα 
τρέχουν τόσο που ξεχνάς ως και που είναι η καρδιά σου, γιατί πάλλεται παντού» εκφρά-
ζεται µεταφορικά ο πλήρης αποπροσανατολισµός στους ρευστούς καιρούς της επανένω-
σης των δύο Γερµανιών, εφόσον έχει χαθεί η καρδιά και, άρα, το κέντρο. Η µετατόπιση 
των παλµών σε όλο τον «υποδοχέα» του ανθρώπινου σώµατος που δίδεται µέσω του 
σύνθετου εικονικού σχήµατος «Κέντρο/Περιφέρεια», «Επάνω/Κάτω», εκφράζει, συνε-
πώς, όχι µόνο τον αποπροσανατολισµό, αλλά και την απόλυτη απορύθµιση, εφόσον το 
απόσπασµα αναπαριστά τη θεµελιώδη λειτουργία του σώµατός µας που στηρίζεται στο 
κεντρικό όργανο της καρδιάς, ενώ αυτή πια χτυπά παντού. 

Σημειωτική της συλλογικής μνήμης

Ως προς τον τίτλο της νουβέλας «Τα αχλάδια του Ρίµπεκ» θα πρέπει να πούµε ότι «τ’ 
αχλάδια» εκφράζουν το σύµβολο της συλλογικής µνήµης.

Τα παιδιά […] κερδίζουν ολοζώντανα µάρκα πουλώντας καρτ ποστάλ µε το 
ποίηµα και ένα σκίτσο της αχλαδιάς και της εκκλησίας, µια εικόνα πλαστή: τα 
δέντρο δεν ήταν ποτέ εκεί, αλλά αυτό πουλάει και αυτό αγοράζουν, γιατί οι 
επισκέπτες είναι όλοι τους τόσο καλλιεργηµένοι και φιλοπερίεργοι που ζητούν 
να µάθουν για τ΄αχλάδια και το σχετικό ποίηµα, […] (37)

Είναι σαφές ότι η αχλαδιά µέσα από τη µυθική υπόσταση που προσέλαβε από το διάβα 
του χρόνου και τη σφυρηλάτηση της συλλογικής µνήµης µέσα από τη λογοτεχνία του 
Τέοντορ Φοντάνε, απέκτησε διάσταση µνηµείου. Σηµειωτικά, τα µνηµεία µπορούν να 
εκληφθούν µε την ευρύτερη έννοια, ως κείµενα, που κατασκευάστηκαν µέσω παλαιότε-
ρων διαδικασιών σηµείων µε αντίστοιχους παλιούς κώδικες. Εξαιτίας της φυσικής τους 
αντοχής επιβιώνουν κάποιοι κώδικες που καθορίζουν τα σηµαίνοντα. Συνεπώς, µία κοι-
νωνία που προσδίδει αξία στα µνηµεία, πρέπει να ανακατασκευάσει τους κώδικές τους, 
να διαπιστώσει τα σηµαίνοντα και να µεταφράσει τα µηνύµατα σε καινούργια κείµενα 
στη βάση των νέων δεδοµένων. Τελικώς, τα µνηµεία λειτουργούν ως φορείς συλλογικής 
µνήµης, η οποία ανάλογα µε τις εκάστοτε διαδικασίες προσαρµογής µπορεί κάθε φορά να 
ενεργοποιηθεί εκ νέου (πρβλ. Posner 2003, σ. 65).

Στο παραπάνω απόσπασµα δυτικογερµανοί Τουρίστες συρρέουν στο χωριό Ρίµπεκ 
προκειµένου να θαυµάσουν από κοντά την περιλάλητη αχλαδιά που ανά τους αιώνες 
µέσα από διάφορες διαδικασίες κωδικοποίησης προσέλαβε µυθικές διαστάσεις. Σταθµός 
στη διατήρηση του µύθου υπήρξε, όπως αναφέρθηκε, το ποίηµα του Φοντάνε και γι’ 
αυτό τα σηµαίνοντα του σύγχρονου κώδικα της κατασκευασµένης συλλογικής µνήµης 
συνδέονται µε «πνευµατικότητα» και «καλλιέργεια». Δεν είναι τυχαίο που στο απόσπα-
σµα ο αφηγητής αναφέρει «γιατί οι επισκέπτες είναι όλοι τους τόσο καλλιεργηµένοι και 
φιλοπερίεργοι».

Ως προς την κατασκευή του νέου κώδικα της συλλογικής µνήµης, ενδεικτικό είναι ότι 
αυτή σηµατοδοτείται τόσο από τους γρήγορους ρυθµούς των ρευστών καιρών όσο και 
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από τον κατακόρυφο άξοονα (verticality) «Επάνω/Εξουσία/Ποµπός» και «Κάτω/Υποτέ-
λεια/Δέκτης». Σε άλλο απόσπασµα ο αφηγητής αναφέρει ότι χωρίς καµία διαβούλευση, 
σε απίστευτα γρήγορο χρόνο οι Δυτικογερµανοί έφεραν µία αχλαδιά, εφόσον η αυθεντική 
δεν υπήρχε πια, τη φύτεψαν στην πλατεία του χωριού και το µόνο που ζητούσαν από 
τους Ανατολικογερµανούς ήταν η επιβεβαίωση: 

µα εκείνοι δε µας ρώτησαν, και προτού βρούµε το θάρρος να µιλήσουµε, είχαν 
κιόλας τοποθετήσει τον πάσσαλο, το δεντράκι είχε δεθεί, το χώµα είχε πατηθεί 
καλά καλά, οι άντρες είχαν φωτογραφηθεί εκατό φορές µε το δέντρο και το 
φτυάρι, και το ποτιστήρι είχε αδειάσει τρεις φορές, ως και αυτό το’χαν φέρει 
απ’τα µέρη τους, ως και δικούς τους δηµοσιογράφους, που ρώταγαν όλη της 
ώρα: «Πώς σας φαίνονται όλα αυτά; (14)

Κατά συνέπεια, τους νέους κώδικες της συλλογικής µνήµης τους βάζουν οι Δυτι-
κογερµανοί που διαθέτουν τα χρήµατα και άρα έχουν την εξουσία και βρίσκονται στην 
κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας, ενώ οι Ανατολικογερµανοί που δε διαθέτουν τα χρή-
µατα, είναι υποτελείς, µετατρέπονται σε απλούς δέκτες σηµαινόντων και βρίσκονται στο 
κάτω µέρος της κοινωνικής ιεραρχίας. Το δε κύριο µήνυµα της ανακατανοµής των ση-
µαινόντων συνίσταται στο µήνυµα «Στο δικό σας το χωριό, εμείς βάζουμε τους όρους». 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ρευστών καιρών, εποµένως, κατά την εποχή της επα-
νένωσης είναι οι γρήγοροι ρυθµοί αλλαγών σε συνδυασµό µε την αλλαγή του κέντρου 
εξουσίας ερήµην του κοινωνικού συνόλου, εφόσον οι εξουσιαστικοί κώδικες του κοµ-
µουνιστικού συστήµατος αντικαταστάθηκαν από τους εξουσιαστικούς κώδικες του καπι-
ταλιστικού συστήµατος. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρακάτω απόσπασµα ο χρόνος αποδίδεται µεταφορικά, για 
να υπογραµµιστούν οι γρήγορες αλλαγές, ενώ η πρώην Ανατολική Γερµανία χαρακτηρί-
ζεται ως αποικία «κι εκεί στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζονται εκείνοι που μοιράζουν 
τα πάντα πάνω απ’ τα κεφάλια μας, χωρίς καν να μας ρωτήσουν: την αγορά, τις τιμές, την 
υγεία, τις συντάξεις, τη γη, όλα μ’ ένα σμπάρο καινούργια […] και βάζουν τάξη σα να επρό-
κειτο για αποικία, και με μας, τι θα γίνει με μας;» (79). Επιπρόσθετα, οι ραγδαίοι ρυθµοί 
των ρευστών καιρών τονίζονται και σε άλλα σηµεία µε την µεταφορική υποστασιοποίηση 
αντικειµένων, όπως «τα ρολόγια σταματάνε γιατί δεν μπορούν πια να συλλάβουν το χρόνο» 
(96) ή «[…] μα τι αλλόκοτοι καιροί αλήθεια: […] κι όλα τόσο γρήγορα που ο νους σου δεν 
προφταίνει τις εξελίξεις […]» (28).

Σημειωτική της Κουλτούρας

Απ’ όλο το λογοτεχνικό έργο συνάγεται το συµπέρασµα ότι η πεµπτουσία του νέου ξε-
κινήµατος, την οποία ευαγγελίζονται οι Δυτικογερµανοί, καταλήγει στην υπέρτατη και 
καταλυτική αξία του χρήµατος. Έτσι φτάνουµε σε έναν άλλο βασικό πυλώνα που σηµατο-
δοτεί τους ρευστούς καιρούς, που είναι – πέρα από το χρόνο και την ανανέωση – οι αξίες. 
Οι αξίες στην ουσία είναι συµβατικοί πολιτισµικοί κώδικες. Φρονώ ότι για την ανάλυση 
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των αξιών στο πλαίσιο των ρευστών καιρών αξίζει να αντλήσουµε στοιχεία από τη Σηµει-
ωτική της Κουλτούρας (Kultursemiotik).

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Lotman, η ιεραρχία των κειµένων ενός πολιτισµού είναι 
στενά συνδεδεµένη µε το σύστηµα κωδίκων που συµβάλλουν στην κατανόηση αυτών 
των κειµένων (Lotman 1990, σ. 294). Όµως, κατά τον Posner, και το σύστηµα κωδίκων 
είναι ιεραρχικά δοµηµένο. Εν ολίγοις πρόκειται για ένα σύστηµα σηµειωτικών σφαιρών 
που περιβάλλεται από πολλά στρώµατα µη σηµειωτικών σφαιρών, ενώ κάθε σφαίρα κα-
θιστά εφικτή την κατανόηση του αντίστοιχου κοσµικού αποσπάσµατος. Οι σηµειωτικές 
σφαίρες αποτελούνται από συστήµατα σηµείων µε κώδικες που δοµούν αυτά τα κοσµικά 
αποσπάσµατα µε τη βοήθεια των σηµαινόντων τους (Posner 2003, 58). Οι πολιτισµικές 
σηµειωτικές σφαίρες αποτελούνται από τέσσερις περιοχές:

1. την εξωπολιτισμική: η περιοχή τούτη είναι εντελώς άγνωστη στα µέλη ενός πο-
λιτισµικού συνόλου

2. την πολιτισμικά αντίθετη: όταν τούτη η περιοχή φαντάζει στα µέλη ενός πολιτι-
σµικού συνόλου ως λίγο πολύ αντίθετη µε αυτήν

3. τον πολιτισμό της περιφέρειας: όταν τούτη αναγνωρίζεται από τα µέλη ενός πο-
λιτισµικού συνόλου ως µέρος του οικείου τους πολιτισµού, όµως δεν εκλαµ-
βάνεται ως κεντρική περιοχή

4. τον κεντρικό πολιτισμό: η περιοχή τούτη εκλαµβάνεται από τα µέλη ενός πο-
λιτισµικού συνόλου ως ουσιαστική για τη σφυρηλάτηση της ταυτότητάς τους. 
(Posner 2003, σ. 58). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µη σηµειωτικές σφαίρες εντάσσονται στην πρώτη περιοχή, 
ενώ οι υπόλοιπες κατανέµονται στις τρεις επόµενες. Η δόµηση των σφαιρών είναι σηµα-
ντική, διότι µας βοηθά στην κατανόηση των σταδίων της πολιτισµικής εξέλιξης, καθώς 
η τελευταία εµφανίζεται ως µετατόπιση των ορίων µεταξύ των σηµειωτικών σφαιρών 
(Posner, σ. 58). Αν, για παράδειγµα, έχουµε κώδικες πολιτισµικά αντίθετους, κατά τις 
διαδικασίες µετεξέλιξής τους ο κεντρικός πολιτισµός οικειοποιείται τους αντίθετους κώ-
δικες µέσω του εµπλουτισµού και την προσαρµογή των νέων κωδίκων (Posner, σ. 60).

Ας δούµε το επόµενο απόσπασµα, χαρακτηριστικό των διαδικασιών πολιτισµικής 
εξέλιξης:

περιττοί σύµφωνα µε τα δικά σας µέτρα και σταθµά, ό,τι αξίζει το καθορίζεται 
εσείς, και το τι ανήκει σε ποιον καθορίζεται απ’ τους εµπειρογνώµονες που 
εσείς ορίσατε […] – και πάντα είστε κατά ένα χρόνο γρηγορότεροι κι ένα βήµα 
πιο µπροστά και ένα µάρκο ακριβότεροι κι ένα χτύπηµα δυνατότεροι και µια πι-
νελιά πιο ποικιλόχρωµοι, εµείς µένουµε πίσω στη ζώνη των ηττηµένων, όπου 
έχουµε κιόλας ριζώσει για τα καλά, (100 κ.εξ.)

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι σε καµία περίπτωση δεν έχουµε µια οµαλή µετάδοση των κω-
δίκων. Αν ανατρέξουµε και πάλι στον Posner έχουµε, κατά την άποψή του, το φαινόµενο 
της πολιτισµικής ρύπανσης (cultural pollution)2 όταν για παράδειγµα οι παλιοί κώδικες 
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αντικαθίστανται από νέους µεγαλύτερης αίγλης, οι οποίοι χρησιµοποιούνται πληµµελώς. 
Δηµιουργείται µία κατάσταση όπου τα σηµαίνοντα των παλιών κωδίκων δεν εκλαµβά-
νονται ως σοβαρά και οι νέοι κώδικες δεν κατανοούνται, µία κατάσταση, εποµένως, που 
οδηγεί στον αποπροσανατολισµό. Όταν, όµως, τα «πολιτισµικά σκουπίδια» διεισδύουν 
σε κεντρική περιοχή του πολιτισµού και οι νέοι κώδικες που τα προκαλούν προέρχονται 
από ξένο πολιτισµό, τούτο οδηγεί, τελικά, στην καθολική αποδοχή του άλλου πολιτισµού 
και την αποποίηση του παλαιού πολιτισµού (πρβλ. Posner σ. 61). Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις έχουµε σταδιακή αντικατάσταση κωδίκων. 

Στο παραπάνω απόσπασµα έχουµε, όµως, διαφοροποίηση ως προς την ακολουθία των 
σταδίων. Εκλείπει παντελώς η σταδιακή αποδοχή των νέων κωδίκων και αντ’ αυτού έχου-
µε τη βίαιη επιβολή των νέων χωρίς αυτοί να γίνονται κατανοητοί. Για να µιλήσουµε µε τους 
όρους του Lotman, εκλείπει παντελώς η αναγκαία συνθήκη για τη δηµιουργία διαλογικού 
συστήµατος, δηλαδή η αµοιβαιότητα στην ανταλλαγή των πληροφοριών (Lotman 1990, σ. 
297). Μέσω της µεταφοράς «έχουµε κιόλας ριζώσει για τα καλά» δηλώνεται κατ’ ουσία ότι 
οι κώδικες της Ανατολικής Γερµανίας έχουν ανακηρυχθεί σε σκουπίδια. Σύµφωνα µε το 
παραπάνω µοντέλο, από τη δεύτερη περιοχή, την πολιτισµικά αντίθετη, έγινε απευθείας 
µετάβαση στην τέταρτη, την κεντρική περιοχή, οπότε οι Δυτικογερµανοί «υπερπηδώντας» 
το στάδιο της περιφερειακής περιοχής επέβαλαν τις δικές τους αξίες.

Οι αξίες αυτές, όπως ειπώθηκε, συνοψίζονται στην Ελεύθερη Αγορά, το χρήµα, την 
καταναλωτική κοινωνία. Καταλυτική είναι η έκφραση του αφηγητή «µείνε κεφάτος και 
δοκίµασε τη Δύση» κατ’ αναλογία του διαφηµιστικού σλόγκαν «Taste the West» (99). Η 
µεταφορική χρήση της έκφρασης αναλύεται στην ακόλουθη αναλογία:

Δύση : κεφάτος   ≠   Ανατολή : [µελαγχολία] ή
   α     :      β           ≠          γ       :          δ     
    
όπου η σχέση α : β έχει την ίδια αξία µε τη σχέση γ : δ, καθώς πρόκειται για εκ του 

αντιθέτου οµόλογη σχέση.
Γίνεται ευκόλως κατανοητό ότι η αναλογία έγκειται στο αντιθετικό ζευγάρι «Δύση/

Ανατολή», δύο διαφορετικές εµπειρικές σφαίρες παραλληλίζονται µέσω της αντινοµικής 
τους σχέσης, όπου η Δύση ταυτίζεται µε το «καλό/κέφι», ενώ µε την Ανατολή υπονοείται 
το «µη καλό/µελαγχολία». 

Τέλος, εντύπωση προκαλεί ότι ενώ στους ρευστούς καιρούς της νουβέλας «τα πάντα 
ρει», υπάρχουν και κάποιες αξίες που παραµένουν σταθερές. Όταν, για παράδειγµα, οι 
Δυτικογερµανοί που φύτεψαν την καινούργια αχλαδιά ζητούσαν επιβεβαίωση «Μα δεν 
είναι υπέροχο;», ο αφηγητής αναφέρει ότι η απάντηση εκ µέρους των γηγενών ήταν κα-
ταφατική, διότι «ήταν οι ίδιοι και απαράλλαχτοι με τους δικούς μας ανθρώπους της εφημε-
ρίδας που δεν ήθελαν ν’ ακούν ποτέ τους «όχι», παρά μόνο απαντήσεις που ήδη ήξεραν,» 
(14). Ή «σου’ λεγαν και πριν: φρόντισε μοναχά την πάρτη σου και πώς θα βγάλεις παραδάκι 
για μάσα, ενοίκια, βενζίνες, κι άσε κατά μέρος αυτά που σκέφτεσαι κι όλα όσα θα ‘θελες 
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ν’ αλλάξεις, και σου αφαιρούν το λόγο όπως ακριβώς στον αφαιρούσαν και παλιά» (46). 
Άρα, απαράλλακτη και σταθερή αξία είναι η έλλειψη ελευθερίας του λόγου. Ήταν παλιό-
τερα το Κοµµουνιστικό καθεστώς που απαγόρευε την ελεύθερη έκφραση, τώρα είναι οι 
οικονοµικοί εισβολείς. Αν αναζητήσουµε την ενυπάρχουσα αναλογία µπορούµε να την 
αποτυπώσουµε στο εξής σχήµα: 

Ελεύθερη έκφραση (επί Κοµµουνισµού) : φυλακή  ≠  Ελεύθερη έκφραση (επί Καπιτα-
λιστικού συστήµατος)  :  ανεργία ή 

α : β  ≠  α : γ, όπου α το οικείο στοιχείο που επαναλαµβάνεται στα δύο συµφραζόµενα 
µέσω της µεταφοράς. 

Με λίγα λόγια, έχουµε το παράλογο µοντέλο, ενώ έχουµε µια συστηµική, πολιτική 
αλλαγή και αλλάζουν τα συµφραζόµενα, τα σηµαινόµενα των νέων κωδίκων παραµένουν 
ίδια. Αυτό, βέβαια, θέτει σε αµφισβήτηση τους προηγούµενους πυλώνες βασικών χαρα-
κτηριστικών των ρευστών καιρών, δηλαδή τους ραγδαίους ρυθµούς και το νέο ξεκίνηµα, 
εφόσον, αφού δεν υπάρχει ελευθερία, δεν πρόκειται για µια εις βάθος αλλαγή.

Θα µπορούσε, βέβαια, να εγείρει κάποιος αντιρρήσεις ως προς την εφαρµογή της 
Σηµειωτικής της Κουλτούρας στην εν λόγω νουβέλα, καθώς πρόκειται αφενός για έργο 
τέχνης και αφετέρου δεν υπάρχουν δύο γλώσσες και δύο πολιτισµοί προκειµένου να 
περιγραφεί η πολιτισµική αλλαγή. Ως προς το πρώτο δε θα πρέπει να ξεχνούµε, πως 
πρόκειται για λογοτεχνική γραφή µε σαφείς αναφορές στα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο αποτελεί µια περιδιάβαση σε ιστορικά γεγονότα της περιο-
χής από την εποχή της φεουδαρχίας του 18ου αιώνα έως σήµερα. Ενώ, ως προς τη µη 
ύπαρξη δύο γλωσσών, θα πρέπει να τονιστεί ότι µετά την ένωση σε επίπεδο δηµόσιου 
πολιτικού λόγου υπήρξαν πολύ έντονες οι συζητήσεις αν, τελικώς, στην περίπτωση των 
δύο Γερµανιών πρόκειται για δύο διαφορετικά έθνη. Στο λογοτεχνικό κείµενο ο αφη-
γητής αναφέρει «σας πονάει ήδη η ιδέα να χάσετε τις ανέσεις του διαιρεµένου έθνους» 
(125), όπου υπάρχει σαφής αναφορά στην πάγια πολιτική θέση της Δυτικής Γερµανίας 
κατά την εποχή του ψυχρού πολέµου πως η Γερµανία είναι ένα και µοναδικό έθνος που 
διαιρέθηκε βάναυσα από το κοµµουνιστικό καθεστώς. Αντίθετα, πάγια πολιτική θέση της 
Ανατολικής Γερµανίας ήταν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά έθνη, όπου η Ανατολι-
κή Γερµανία ως κοµµουνιστικό κράτος δεν είχε καµία σχέση µε το Φασισµό του Χίτλερ 
(πρβλ. Glaser 1999, σ. 520). 

Τελικά, µε την επανένωση βγήκαν στην επιφάνεια διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις, 
µολονότι υπήρχε µία κοινή γλώσσα. Συνεπώς, µολονότι έχουµε την ίδια γλώσσα, έχου-
µε διαφορετικούς πολιτισµικούς κώδικες, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα ότι γλώσσα, 
έθνος και πολιτισµός δεν είναι ταυτόσηµες έννοιες. Αφού, λοιπόν, έχουµε διαφορετικούς 
πολιτισµικούς κώδικες, µπορούµε, κατά τη γνώµη µου, να στηριχθούµε στην Πολιτισµι-
κή Σηµειωτική. Το αποτέλεσµα από την εν λόγω σηµειωτική ανάλυση είναι ότι το µοντέ-
λο της σταδιακής µετάβασης και αντικατάστασης των παλαιών κωδίκων από τους και-
νούργιους δεν ανταποκρίνεται στην περίπτωση της ένωσης των δύο Γερµανιών, εφόσον 
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υπάρχει µία γρήγορη και σχεδόν βίαιη µετάβαση από τη δεύτερη περιοχή της «αντίθετης 
κουλτούρας» στην τέταρτη της «κεντρικής πολιτισµικής θέσης». Αυτή ακριβώς η υπερ-
πήδηση της τρίτης περιοχής, δηλαδή της «περιφερειακής θέσης» των ξένων κωδίκων, 
συµβάλει και στην αίσθηση των ρευστών καιρών.

Συμπέρασμα

Τελειώνοντας, οι ρευστοί καιροί, όπως συγκροτούνται στο έργο του Ντέλιους, στηρίζο-
νται σε τρεις βασικούς πυλώνες: το χρόνο, το νοητό σύνορο της απαρχής και τις αξίες, 
ενώ, κάποιες από αυτές όπως η έλλειψη ελευθερίας του λόγου αναιρούν, όπως είδαµε, 
ιδιαίτερα το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο του νέου ξεκινήµατος, παρόλο που 
αλλάζουν τα συµφραζόµενα, εφόσον οι κώδικες παραµένουν σταθεροί. 

Για την ασφαλέστερη ταυτοποίηση των ρευστών καιρών του λογοτεχνικού έργου θα 
µας ήταν χρήσιµες περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις αξίες των Ανατολικογερ-
µανών που σε µεγάλο βαθµό εκλείπουν. Παρόλη τη διεισδυτική µατιά του αφηγητή στα 
προβλήµατα του µικρού χωριού Ρίµπεκ, έχουµε την εντύπωση ότι το έργο αναλώνεται 
σε µονόπλευρη ιδεολογική κριτική, διογκώνοντας τα αρνητικά σηµεία της επανένωσης 
και µην εκφράζοντας την αντίθετη άποψη: ενδεχόµενη αποδοχή εισαχθεισών καινοτοµι-
ών, αλλά και αναπαράσταση των αξιών της ανατολικογερµανικής κοινωνίας που θα ήταν 
άξια να προσληφθούν από τη δυτικογερµανική κοινωνία. Τότε, όµως, το κείµενο µπορεί 
να ήταν πολιτικό και όχι λογοτεχνικό.

Συνεπώς, σχεδόν δεκαπέντε χρόνια µετά την ένωση των δύο Γερµανιών θα άξιζε να 
εξετάσουµε όψιµα λογοτεχνικά έργα σχετικά µε το θέµα της γερµανικής συλλογικής ταυ-
τότητας, καθώς και το ρόλο των µεταφορών σε αυτά, αφού απεδείχθη ότι µέσω αυτών 
αποδίδονται οι ρευστοί καιροί, γενικότερες πολιτισµικές εξελίξεις και η ιδεολογική κρι-
τική. Σίγουρο είναι, ότι µέσω της Σηµειωτικής των µεταφορών µας δίδονται θεωρητικά 
εργαλεία που µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε τους µηχανισµούς λειτουργίας αφηρη-
µένων εννοιών, όπως αυτοί των ρευστών καιρών.

Υποσημειώσεις
1.  Οι όροι «ένωση των δύο Γερµανιών» και «επανένωση» χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη 

συνώνυµα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις βλ. Ρασιδάκη 
2012, σ. 238 κ. εξ.

2.  Θα έλεγα ότι πρόκειται για ευρύτερες περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα σηµειωτικά σκουπίδια, 
εφόσον πολλά από αυτά είναι γέννηµα συγκεκριµένων πολιτισµικών κωδίκων. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ. Posner 2001.
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Abstract
The paper seeks to investigate the elements of the literary character of the cat as 
presented in 7 texts of Children’s literature by Christos Mpoulotis. In function of the 
interpretation of each anthropomorphic character, the variety of the different literary 
cats frames the token of the cat in a postmodern mark characterized by the link of the 
sign of the cat to a vast number of connotations forming a continuous but inhomo-
geneous and fluid whole. The key question of the paper is what is the cultural con-
vention that includes to this fluid code all types of connotation concerning the cat and 
how is this literary character of the modern Greek Children’s literature relates to the 
contemporary literary context as to employ in such a way an animal linked to myth, 
the supernatural and the mysterious but also to the everyday life, to the affectionately 
familiar and the favorite.
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«H γάτα είναι αναρχικός, ενώ ο σκύλος είναι σοσιαλιστής. Είναι ένας αριστοκρατικός, τυ-
ραννικός αναρχικός» αναφέρει ο Carl Van Vechten (2000, σ.15) στο κλασσικό βιβλίο του A 
tiger in the house που αφορά στη γάτα σε σχέση µε τους ανθρώπους και τον πολιτισµό τους.

Ακολουθώντας την µέθοδο που προτείνει η Maria Nikolajeva (1996) στη µελέτη 
Children’s Literature Comes of Age:Toward a New Aesthetic, για την παιδική λογοτεχνία, 
η οποία αξιοποιεί την θεωρία της σηµειόσφαιρας του Juri Lotman στο πεδίο της σηµει-
ωτικής του πολιτισµού, η παρουσίαση επικεντρώνεται στην διερεύνηση των χρήσεων 
και των λειτουργιών των ανθρωποµορφικών λογοτεχνικών χαρακτήρων της γάτας σε 
επτά κείµενα παιδικής λογοτεχνίας του Χρήστου Μπουλώτη που ανήκουν στην σύγχρο-
νη ελληνική παιδική λογοτεχνία. Αρχικά θα παρουσιαστεί σύντοµα η σχέση της γάτας µε 
τον πολιτισµό και την λογοτεχνία, ενώ στη συνέχεια θα αναλυθούν τα στοιχεία που προ-
έκυψαν από την διαδικασία της ανάλυσης των κειµένων. Η µεθοδολογική προσέγγιση 
βασίστηκε στην ανάλυση του λογοτεχνικού χαρακτήρα της γάτας, όπως εφαρµόσθηκε 
στο Nicolajeva, Μ. (2009).

Η γάτα στην ιστορία και την λογοτεχνία

Η γάτα παρουσιάζεται στην Ιστορία από τα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας. Σύµφωνα τον 
Diamond (2006, σ.123) η γάτα ως εξηµερωµένο ζώο εµφανίζεται για πρώτη φορά το 6000 
π.χ. στην Αίγυπτο και, όπως αναφέρει ο Van Vechten (2000, σ.47), κάνει την πρώτη της εµφά-
νιση σε ιστορικά κείµενα το 1600 π.χ. Η αινιγµατική φύση της γάτας γοήτευε πάντα τους αφη-
γητές ιστοριών, τους ποιητές, τους ζωγράφους και τους µεγάλους συγγραφείς. Όπως αναφέ-
ρει ο Καππάτος (1995, σ.15) η βιβλιογραφία για τις γάτες είναι τεράστια: αριθµεί πάνω από δύο 
χιλιάδες έργα, στα οποία περιλαµβάνονται, εκτός από λογοτεχνικά κείµενα, βιβλία βιολογίας, 
ιστορίας, γενετικής κ.α.. Κατά µια εξαιρετική σύµπτωση ο Frye (1997, σ.66) χρησιµοποιεί την 
λέξη γάτα (cat στα αγγλικά) ως παράδειγµα για να αποδώσει τον ορισµό του σηµείου:

«Το γλωσσικό σύµβολο «γάτα» είναι ένα σύµβολο τυπογραφικών χαρακτήρων, 
τα οποία αναπαριστούν µια σειρά ήχων, η οποία αναπαριστά µια εικόνα ή µια 
ανάµνηση, η οποία αναπαριστά ένα ζώο που νιαουρίζει. Τα σύµβολα, που νο-
ούνται µε τον τρόπο αυτό, ας τα ονοµάσουµε σηµεία, γλωσσικές µονάδες που, 
συµβατικά και αυθαίρετα, εκπροσωπούν και υποδεικνύουν πράγµατα εκτός 
του χώρου όπου απαντώνται. Όταν προσπαθούµε να συλλάβουµε τα συµφρα-
ζόµενα των λέξεων, ωστόσο, η λέξη «γάτα» είναι ένα στοιχείο ενός ευρύτερου 
σηµασιολογικού συνόλου. Πρωταρχική της λειτουργία τώρα δεν είναι να συµ-
βολίζει κάτι, γιατί µε αυτή την όψη δεν αναπαριστά, αλλά συνδέει. […] Είναι 
αδύνατον να διαβάσουµε την λέξη γάτα χωρίς να µας έρθει στο νου κάποια 
παραστατική αναλαµπή του ζώου που έχει αυτό το όνοµα.»

 Αντίστοιχα η Nicolajeva (2009, σσ.265-266) στο άρθρο της συµπεραίνει σχετικά µε 
την στενή σχέση της γάτας µε την λογοτεχνία:

«Χωρίς εκτεταµένα στατιστικά στοιχεία θα µπορούσα να αποφανθώ ότι οι γά-
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τες είναι οι πιο δηµοφιλείς φιγούρες σε όλων των ειδών τις ιστορίες. Η αι-
τία µπορεί να είναι η ακαταµάχητη γοητεία των αιλουροειδών που οφείλεται 
στην µυστηριακή τους φύση, την ανεξαρτησία και την εξυπνάδα τους και τον 
περίεργο συνδυασµό αφοσίωσης και προδοσίας. Ανώνυµοι παραµυθάδες και 
σύγχρονοι συγγραφείς, στηρίζουν τον µύθο της γάτας. Εµφανείς διακειµενικοί 
δεσµοί ανάµεσα σε κείµενα που παρουσιάζουν γάτες προσθέτουν στη γοητεία 
της. Η λογοτεχνική γάτα έχει έτσι κερδίσει το γόητρο της πολιτισµικής εικόνας 
(cultural icon στο πρωτότυπο).» 

Παιδική λογοτεχνία και σημειόσφαιρα

Η Παιδική Λογοτεχνία ή καλύτερα η Λογοτεχνία για Παιδιά αποτελεί ένα ταχύτατα ανα-
πτυσσόµενο πεδίο ερευνών µέσα από την ανάλυση κειµένων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Επιπλέον, η Παιδική Λογοτεχνία εµφανίζεται ως ένα νέο δευτερεύον σύστηµα 
διαµόρφωσης (secondary modelling system) για την σύγχρονη κοινωνία αντικαθιστώ-
ντας λειτουργικά τα λαϊκά παραµύθια και τους µύθους της προηγούµενης περιόδου της 
εξέλιξης των κοινωνιών, της περιόδου της προφορικής παράδοσης. Σύµφωνα µε την 
Nicolajeva (1996), στην µέχρι τώρα θεωρητική προσέγγιση της Παιδικής Λογοτεχνίας 
θα µπορούσε να υπάρξει µία άλλη οπτική γωνία, αυτή της προσέγγισης της παιδικής λο-
γοτεχνίας ως λογοτεχνία. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει, ότι αν τα βιβλία παιδικής λογο-
τεχνίας θεωρηθούν λογοτεχνικά, το σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας προσέγγισης θα 
είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ κειµένων όπως και τα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Με 
αυτή την προσέγγιση, όπως αναπτύσσει στην µελέτη της, η Παιδική Λογοτεχνία µπορεί 
να θεωρηθεί, σύµφωνα µε την θεωρία του Lotman, ως µια ιδιαίτερη σηµειόσφαιρα και 
η ιστορία της ως µια διαδοχή από µεταβαλλόµενους πολιτισµικούς κώδικες. Οι κώδικες 
που κυβερνούν αυτό το σύστηµα διαφέρουν µερικώς από αυτούς της κυρίως λογοτεχνί-
ας, αφού ο διαφοροποιητικός τους παράγοντας είναι η ύπαρξη ενός διπλού συστήµατος 
κωδίκων αποτελούµενων από ένα «παιδικό κώδικα» και από ένα «ενήλικο κώδικα». Το 
σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της σηµειόσφαιρας είναι η δυναµική της φύση, που ση-
µαίνει ότι ο «παιδικός κώδικας» και ο «ενήλικος κώδικας» αλλάζουν στην πορεία της 
ιστορίας, συγκλίνουν, αποκλίνουν και επικαλύπτονται σε διάφορους τοµείς. Με αυτό τον 
τρόπο αλληλεπίδρασης η Παιδική Λογοτεχνία µπορεί να προσλάβει άµεσα νέους κώδι-
κες από την λογοτεχνία των ενηλίκων, όπως επίσης και από άλλες σηµειόσφαιρες εκτός 
αυτής, π.χ. από κινηµατογραφικές ταινίες, κόµικς ή videogames.

Ο χρονοτόπος ως σημείο

Ο Bakhtin (1981, σ.84) ορίζει τον χρονοτόπο (Chronotope) ως την ενδογενή συνδεσι-
µότητα των χρονικών και χωρικών σχέσεων οι οποίες εκφράζονται καλλιτεχνικά στην 
λογοτεχνία ως ενότητα χώρου και χρόνου. Οι χρονοτόποι είναι µοντέλα που µας βοη-
θούν να κατανοήσουµε πως εκφράζονται οι σχέσεις χώρου και χρόνου σε συγκεκριµένα 
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λογοτεχνικά κείµενα, Στην σηµειωτική, κατά την Nicolajeva (1996, σ.142), είναι εικονικά 
σηµεία (iconic signs)1, που βασίζονται στην οµοιότητα των σηµείων και της πραγµατικό-
τητας µε την οποία συνδέονται. Ένα σηµαντικό στοιχείο του χρονοτόπου στη σύγχρονη 
παιδική λογοτεχνία συνίσταται στις πολλές επαναλαµβανόµενες εικόνες που είναι χρονικά 
καθορισµένες και συµβάλλουν στον σχηµατισµό του χώρου και του χρόνου του έργου. O 
Ρώσος κριτικός Mikhail Epstein (1988, σσ.388-392) προτείνει την έννοια του καινότυπου 
(kenotype), ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιµότητα στην έρευνα της παιδικής λογο-
τεχνίας καθώς στο θεωρούµενο ως ζεύγος πολιτισµικών εννοιών το καινότυπο αποτελεί 
αντίθεση του αρχέτυπου (archetype). H βασική διαφορά ανάµεσα στα δυο τυπολογικά 
µοντέλα είναι ότι το αρχέτυπο είναι στατικό, συντηρητικό ενώ το καινότυπο είναι δυνα-
µικό και εξελισσόµενο, καθώς η λειτουργία καθορίζει την αντίστοιχη τυπολογία και όχι  
η υλική µορφή του. Τα καινότυπα δίνουν έναν µεταµοντέρνο τόνο στα κείµενα και συχνά 
είναι ανατρεπτικά. Σε αντίθεση µε τα αρχέτυπα είναι σύγχρονα tokens2. Είναι σηµαντικό 
ότι τα καινότυπα είναι tokens κατασκευασµένα από χωροχρονικές δοµές και όχι απλά 
χρονικά τοποθετηµένα σηµεία ή στοιχεία του σύγχρονου περιβάλλοντος. Τα καινότυπα 
αποτελούν τµήµατα των δοµών του χρονοτόπου, σχετίζονται µε συγκεκριµένα λογοτε-
χνικά είδη και φέρουν ισχυρό συµβολικό φορτίο.

Η γάτα ως πολιτισμική κατασκευή

Στην πορεία της γάτας µέσα στην ανθρώπινη ιστορική συνέχεια αναπόφευκτα το συµπα-
θές τετράποδο έγινε αντικείµενο πολιτισµικών διεργασιών και διαµόρφωσε στοιχεία που 
σχετίζονται µε τις ιστορικές συγκυρίες και τις λαϊκές δοξασίες των ανθρώπινων πολιτι-
σµών. Μπαστέτ ή Μπάστ είναι η ονοµασία που συνήθως χρησιµοποιείται από µελετητές 
για να αναφερθούν σε µια θεά γάτα στην αρχαία αιγυπτιακή θρησκεία. Στη διάρκεια του 
Μεσαίωνα οι γάτες θεωρούνταν διαβολικά ζώα, ειδικά οι µαύρες, και απαραίτητοι σύ-
ντροφοι των µαγισσών. Πιστευόταν ότι οι µάγισσες µπορούσαν να µεταµορφωθούν σε 
γάτες και το αντίστροφο. Παράλληλα η παρουσία της σε κείµενα που ανήκουν στo είδος 
της fabulae (διδακτικού µύθου µε ζώα) την κράτησε παρούσα ως κειµενική οντότητα 
µέχρι την εµφάνιση του λογοτεχνικού χαρακτήρα του Παπουτσωμένου Γάτου, ενός κλασ-
σικού λαϊκού παραµυθιού το οποίο είναι γνωστό ως ένα από τα οκτώ παραµύθια της 
συλλογής «Ιστορίες και παραμύθια μιας προηγούμενης εποχής- Histoires ou contes du 
temps passé» του Σαρλ Περώ (Charles Perrault) που εκδόθηκε το 1697.Υπάρχει επίσης 
µια εξαιρετική περίπτωση εµφάνισης της γάτας σε εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο που 
απευθύνεται σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας στο Η γάτα στο καπέλο (The Cat in 
the Hat) του Dr. Seuss (1957), το πρώτο από µια σειρά βιβλίων µε πρωταγωνιστή αυτό 
τον χαρακτήρα. Στη σύγχρονη εποχή εκτός λογοτεχνικής σειράς εµφανίζεται πλήθος γα-
το-χαρακτήρων σε κόµικ και ταινίες κινουµένων σχεδίων .
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Η γάτα στην Ελληνική λογοτεχνία

Αξίζει να σηµειωθεί η παρουσία της γάτας ως λογοτεχνικού χαρακτήρα σε πρωταγωνι-
στικό ρόλο σε µια πλειάδα λογοτεχνικών κειµένων στα ελληνικά. Από τους τίτλους της 
ενδεικτικής βιβλιογραφίας που παρατίθεται στη συνέχεια γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 
γάτα αποτελεί ένα λογοτεχνικό µοτίβο µε συχνή παρουσία:
Λογοτεχνία ενηλίκων

Κονδυλάκης Ιωάννης, Ο μαύρος γάτος και άλλα διηγήματα
Άννινος Μπάµπης, Ο γάτος της γειτόνισσας
Παρασκευαίδης Θανάσης, Μια γάτα φωνάζει για το δίκιο της

Παιδική λογοτεχνία
Χιούµαν (Παππά) Έλλη, Βίος και έργα της γάτας της σοφής
Ζαρόκωστα Κατερίνα, Όσο υπάρχουν γάτοι,
Κοντολέων Άννα, Οι εφτά ζωές του Κόμπου,
Μάστορη Βούλα, Αγάπες με ουρά,
Παπαµόσχου Ηρώ, Το πέρασμα της γάτας
Σφαέλλου Καλλιόπη, Τα απομνημονεύματα ενός γάτου
Σίνου Κίρα, Οι ιερές γάτες
Μακρής Κωστής, Ο Πιοζ Νάμε και οι πέντε γάτες
Λοϊ΄ζου Μάρω, Η Ονείρω
Τριβιζάς Ευγένιος, Η τελευταία μαύρη γάτα
Δελώνης Αντώνης, Αγαπώ μια γάτα, εντάξει;
Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Σαν το σκύλο με τη γάτα- Ιστορίες αστείες και σοβαρές
Ζαραµπούκα Σοφία, Γάτες και αρκούδες εμπνευσμένες από μεγάλους ζωγράφους.

Από τα παραπάνω δεδοµένα παρατηρείται η διαρκής παρουσία της λογοτεχνικής γά-
τας σε κείµενα της ελληνικής λογοτεχνίας και ειδικότερα της Παιδικής Λογοτεχνίας, κατά 
συνέπεια η παρουσίαση µπορεί να προχωρήσει στην ανάλυση της µελέτης περίπτωσης 
των κειµένων του Χρήστου Μπουλώτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1952 στη Μύρινα της 
Λήµνου και είναι αρχαιολόγος-ερευνητής στην Ακαδηµία Αθηνών. Με την παιδική λο-
γοτεχνία ασχολείται συστηµατικά από το 1987 και µέχρι τώρα έχει εκδώσει περισσότερα 
από είκοσι βιβλία σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, αρκετά από τα οποία έχουν τιµηθεί 
µε εθνικά και διεθνή βραβεία.

Ένα ψάρι που πίστευε ότι είναι γάτα

Μπουλώτης, Χ. (2004). Το χρυσόψαρο που το φώναζαν Γατούλη.
Σε αυτή την φανταστική ιστορία για παιδιά η έντονη επιθυµία του Αντώνη, που αγγίζει τα 
όρια της εµµονής, να έχει µια γάτα ως κατοικίδιο ενάντια στην θέληση των γονιών του έχει 
σαν αποτέλεσµα το χρυσόψαρο που του χάρισαν, µε το όνοµα Γατούλης, να πιστέψει ότι 
είναι γάτος και να προσπαθήσει και να καταφέρει να ανέβει στα κεραµίδια µια µαγική νύχτα 
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του Γενάρη µε βροχή και φεγγάρι, όπως είναι φυσικό για κάθε γάτο. Εκεί θα συναντήσει 
έναν πραγµατικό κεραµιδόγατο που θα εκτιµήσει το θάρρος και τη δύναµη της επιθυµίας 
του, δεν θα τον φάει και θα γίνει φίλος του µε αποτέλεσµα ο Αντώνης να βρει στον µαύρο 
κεραµιδόγατο την εκπλήρωση των ονείρων του για το κατοικίδιο που του αρνούνταν οι 
γονείς του. Η ιδιότητα της γάτας σχετίζεται µε την ικανότητα ανατροπής. Μπορεί να ανατρέ-
ψει το ίδιο το αντικείµενο αναφοράς και να του προσδώσει µια καινούργια συνδήλωση. Ο 
Γατούλης µπορεί να γίνει γατόψαρο ή ο Χρυσοψαρούλης ψαρόγατα. 

Κεραμιδόγατος ή σπιτόγατος 

Μπουλώτης, Χ. (2007). Ο γάτος της οδού Σμολένσκη.
Ο γάτος της οδού Σµολένσκη είναι ένας ασπρόµαυρος κεραµιδόγατος, αλήτης εκ πε-
ποιθήσεως, που δοκιµάζει να συνδυάσει την ζωή στο δρόµο µε την ζωή του σπιτόγατου 
στο σπίτι της κ. Λελέ. Το πορτραίτο του παππού από τη Ρωσία που µιλάει µόνο µε τον 
ανώνυµο κεραµιδόγατο αποτελεί την πόρτα για τον Άλλο κόσµο που θα διαβεί ο πρωτα-
γωνιστής για να αποτελέσει για πάντα σύντροφο του νεκρού παππού και της οικογένειας 
µέσα από την εικόνα του. Η γάτα γίνεται το όχηµα για την υπέρβαση των ορίων της πραγ-
µατικότητας προς άλλους κόσµους και παράλληλα ο συνδετικός τους κρίκος. 

Ο γάτος που ζωγραφίζει ποντίκια

Μπουλώτης, Χ. (2007). Ο γάτος Λεοπόλδος στη σχολή Καλών Τεχνών.
 H αφήγηση επισηµαίνει την µοναδικότητα του Λεοπόλδου, µε πατέρα Ισπανό καπετάνιο 
και µητέρα από την Καισαριανή, καθώς είναι τέτοιο το ταλέντο του να ζωγραφίζει ποντί-
κια που ξεπηδούν µέσα από τους πίνακές του και πληµµυρίζουν την πόλη. Ως άλλος Φλα-
ουτίστας του Χάµελιν θα βρει έναν ξεχασµένο µαγικό αυλό και θα λύσει το πρόβληµα. Η 
σχέση του χαρακτήρα του Λεοπόλδου µε την ζωγραφική είναι τέτοια που υπερβαίνει το 
πραγµατικό και αποκτά µαγικά χαρακτηριστικά Αντί να καταβροχθίζει ποντίκια τους δίνει 
ζωή µέσα από τους πίνακες του και αντί να τα καταδιώξει τα µαγεύει µε τη µουσική του 
αυλού οδηγώντας τα πίσω στους πίνακες. Η γάτα συντάσσεται έτσι µε την τέχνη, την 
δηµιουργία και την µαγική λειτουργία της µουσικής.

Ο γάτος που αγαπά τα φρούτα και τα λαχανικά

Μπουλώτης, Χ. (2007). Ο Μητσόγατος στη λαϊκή αγορά.
Ο Μητσόγατος είναι πραγµατικά διχασµένος ανάµεσα στη φύση του ως γάτα και τις προ-
τιµήσεις του. Σιχαίνεται τα ψάρια και τις ψαροµυρωδιές, ενάντια στην οικογενειακή παρά-
δοση, και λατρεύει τα φρούτα και τα λαχανικά. Ως γνήσιος λαϊκός ήρωας θα αντιµετωπίσει 
µε σθένος και µεγαλοψυχία τον µάγο Τρυποτρύπα, θα τον νικήσει και θα του χαρίσει την 
ζωή, παρόλο που ταλαιπωρούσε όλη τη λαϊκή αγορά ανοίγοντας τρύπες σε όλα τα όµορφα 
φρούτα. Η γάτα παρουσιάζεται απλή και λαϊκή, να βρίσκεται παντού στον ανθρώπινο περί-
γυρο, να εκτιµά τα απλά πράγµατα και να τιµά τις ανθρώπινες κοινωνικές αξίες.
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Ο γάτος μποέμ

Μπουλώτης, Χ. (2009). Ο γάτος που έκλαιγε μαργαριτάρια.
Ο Αρσέν είναι ένας γάτος µποέµ, νωχελικός και καλοπερασάκιας από πεποίθηση. Το χάρι-
σµα του να κλαίει µαργαριτάρια όταν γελά µέχρι δακρύων το εκµεταλλεύεται για χαρίσει 
χαρά και ευηµερία σε όλους τους κατοίκους της γειτονιάς του. Ο δήµαρχος, άπληστος και 
τυραννικός, θα προσπαθήσει µε βασανιστήρια να του αποσπάσει τα µαργαριτάρια των δα-
κρύων του προς όφελός του. Η γατίσια ευφυΐα και γενναιότητα θα νικήσουν στο τέλος. Η 
γάτα περιφρουρεί τις κοινωνικές αξίες και αντιδρά στην εκµετάλλευση µε ψυχή και σθένος.

Ο γάτος που ζει σαν σκύλος

Μπουλώτης, Χ. (2009). Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη.
Ο Τζον Αφεντούλης, επαναπατρισθείς µετανάστης από την Αµερική, είναι υποχρεωµέ-
νος να ζει στο περιθώριο επειδή δεν ανήκει πια στην κοινωνία της πατρίδας στην οποία 
επέστρεψε. Ζει σκυλίσια ζωή γιατί µοιράζεται το περιθώριο µε ένα σκύλο τον «Ουίσκι». Η 
γάτα εµφανίζεται ως προσωποποίηση του περιθωρίου, του «άλλου» µέσα από την προ-
κατάληψη και τον κοινωνικό αποκλεισµό, ως δορυφόρος των ανθρώπινων κοινωνιών.

Ο γάτος που γίνεται ψάρι

Μπουλώτης, Χ. (2011).Ο ρομαντικός γάτος του βυθού.
Ο γάτος Ερνάν δεν είναι ροµαντικός, απλά αγαπά τα ψάρια. Του αρέσει να τα τρώει. Όταν 
όµως του δοθεί η ευκαιρία, έστω και µε τη βία, να ζήσει µαζί τους, να τα βοηθήσει µε την 
ευρηµατικότητα και την γενναιότητα του και να ερωτευθεί µια όµορφη ψαρίνα τότε θα 
γίνει πραγµατικά ροµαντικός. Θα αγαπήσει πραγµατικά το αντικείµενο της όρεξης του. Η 
λογοτεχνική γάτα θα ερωτευτεί τη ζωή που την τρέφει και θα περάσει στην πλευρά του 
συναισθήµατος µε µια καινούργια συνδήλωση, ως ερωτευµένη γάτα (love cat).

Η εξημέρωση της γάτας με λογοτεχνικά μέσα

Η σειρά των βιβλίων απευθύνεται σε µικρούς αναγνώστες ηλικίας 5-8 ετών που συ-
νηθίζουν να έχουν ανθρωποµορφικές αντιλήψεις για τα ζώα και να ταυτίζονται µε τον 
πλασµατικό ήρωα ενώ συνεχίζει την παράδοση του µύθου, την αλληγορία µε ζώα, τα 
οποία χρησιµεύουν ως εύκολα αναγνωρίσιµα κοινωνικά στερεότυπα, απαραίτητα για την 
µετάδοση κάποιου ηθικού διδάγµατος ή κοινωνικής κριτικής. Τα κείµενα είναι βασισµένα 
στα αφηγηµατικά πρότυπα των µύθων και εµπεριέχουν την επιρροή της νεωτερικής λο-
γοτεχνίας των ενηλίκων µε την ανατροπή τόσο του χαρακτήρα όσο και της κατεστηµένης 
τάξης. Οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες του Γατούλη (Χρυσόψαρο) και του Χρυσοψαρούλη 
(Γάτος), αν και αποτελούν στοιχεία του κώδικά της φύσης µέσα από τη φιλία, µεταµορ-
φώνονται και περνάνε στο µέρος του κώδικα του πολιτισµού ως κατοικίδια. Προσάπτεται 
έτσι στη γάτα το στοιχείο της ικανότητας µεταµόρφωσης (κατάλοιπο της Μεσαιωνικής 
παράδοσης από τη σχέση µάγισσα-γάτα) και η αποδοχή της γάτας στο οικογενειακό πε-
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ριβάλλον σχετίζεται άµεσα µε την µετάβαση από τα κεραµίδια στο σπίτι ως κατοικίδιο. 
Ο λογοτεχνικός γάτος της οδού Σµολένσκη ακολουθεί µια παραπλήσια διαδικασία, βι-
ώνοντας αρχικά το δίληµµα κεραµιδόγατος ή σπιτόγατος, έλκεται από τη µουσική µέσα 
από τη γνώση της οποίας γίνεται αποδεκτός στο σπίτι των ανθρώπων για να περάσει 
µε µεταφυσικό-µαγικό τρόπο, ως φιγούρα, στον πίνακα δίπλα στον νεκρό πρόγονο της 
οικογένειας. Σχετίζεται έτσι η γάτα µε την αρχαία παράδοση της ως πλάσµα ικανό να 
κινείται ανάµεσα στο κόσµο των ζωντανών και των νεκρών και παράλληλα υποδεικνύει 
την σχέση της µε την τέχνη. Ο λογοτεχνικός γάτος Λεοπόλδος βιώνει την αντίφαση φύση 
vs. πολιτισµός, ως ζωγράφος που ζωγραφίζει ποντίκια που ζωντανεύουν. Η γάτα και τα 
ποντίκια θα µπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία µόνο αν αποδεχθούν τους ρόλους 
που τους επιβάλλει η ανθρώπινη κοινωνία, θα αποτυπωθεί η σχέση τους σε πίνακες µε 
τα ποντίκια εγκλωβισµένα στον καµβά και τον γάτο να τα φυλάει. Το διακείµενο του Φλα-
ουτίστα του Χάµελιν, εντείνει την σχέση της εξανθρωπισµένης φύσης του γάτου µε την 
παράδοση του κυνηγού των ποντικιών, την σχέση της γάτας µε την µουσική και την τέχνη 
ως µέσου εξηµέρωσης. Ο λογοτεχνικός γάτος Μητσόγατος βιώνει την αντίφαση ψάρια vs  
φρούτα και αντιµετωπίζει την βία του µάγου Τρυποτρύπα µε αποτελεσµατικότητα χρη-
σιµοποιώντας τις γνώσεις ενός βιβλίου. Ο κώδικας της φύσης του γάτου συναρτάται µε 
αυτόν της τροφής και αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά την βία µέσω της γνώσης, δηλαδή 
λύνει το πρόβληµα του περνώντας στην πλευρά του πολιτισµού. Η γάτα ανήκει στην αν-
θρώπινη κοινωνία µόνο εφόσον αποδέχεται τους δεσµούς εξάρτησης µέσα από την πα-
ροχή της τροφής. Συνδέεται επίσης µε τα βιβλία και την γνώση, όπως και µε την µαγεία. 
Ο λογοτεχνικός γάτος Αρσέν είναι αντιφατικός καθώς συνδυάζει κώδικα φύσης και πολι-
τισµού, αφού του αρέσουν τα καπέλα και τα κόµικ. Αντιτίθεται στην εξουσία που θέλει να 
κλέψει τα µαργαριτάρια του εσωτερικού του κόσµου, να του στερήσει την ελευθερία και 
να τον υποτάξει. Η γάτα θα µπορούσε να ενταχθεί πλήρως στο υφιστάµενο σύστηµα και 
να υποταγεί µόνο δια της βίας. Δεν µπορεί να εξηµερωθεί καθώς είναι από την φύση της 
έξυπνη. Της αποδίδονται έτσι τα χαρακτηριστικά της εξυπνάδας, της γενναιότητας και της 
εφευρετικότητας, όπως και της ικανότητας εξαπάτησης. Οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες του 
γάτου Τζον Αφεντούλη και του σκύλου Ουίσκι, είναι στοιχεία του κώδικα της φύσης που 
παραµένουν εκτός ανθρώπινης κοινωνίας ως µη αποδεκτά. Συντάσσονται µε τον µαγικό 
κώδικα προσπαθώντας µάταια να εισέλθουν στην κοινωνία µέσω της εύνοιας των παι-
διών, πιθανόν ως κατοικίδια, και τελικά δραπετεύουν από την κοινωνία, ως αδέσποτα. 
Η γάτα εµφανίζεται να ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, όταν είναι αδέσποτη. Συνδέεται 
µέσα από το κείµενο µε την µαγεία, τη φιλία και τα παιχνίδια. Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας 
του Ερνάν είναι ενάντιος στην ψαροκοινωνία που τον υποτάσσει µε την τεχνολογία για 
να τον τιµωρήσει. Όταν όµως αποδέχεται τους όρους της και ανταποκρίνεται στις προ-
κλήσεις που βρίσκονται µπροστά του εντάσσεται σε αυτήν µέσα από την αγάπη του για 
την πριγκίπισσα των ψαριών και µεταµορφώνεται. Η αγάπη για την τροφή βοηθάει τον 
γάτο να ενταχθεί στην κοινωνία και να µεταµορφωθεί σε ένα καινούργιο περιβάλλον.  
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Η διαδικασία της ένταξης µέσω της εξηµέρωσης στην κοινωνία και η σχέση µε τον έρωτα 
και την ποίηση αποδίδονται στη γάτα.

Έγινε αντιληπτό µέσα από τις αναλύσεις ότι τα κείµενα του Χρήστου Μπουλώτη λει-
τουργούν σε ένα πρώτο επίπεδο ως µηνύµατα που µεταδίδουν κοινωνικές αξίες και προ-
τείνουν θετικές ιδεολογικές θέσεις σε σχέση µε την σύγχρονη κοινωνία µέσα από τους 
λογοτεχνικούς χαρακτήρες των γάτων οι οποίοι τοποθετούνται από την πλευρά της κοι-
νωνίας και του πολιτισµού της, ενώ σε ένα δεύτερο σηµασιολογικό επίπεδο αποδίδουν 
στη γάτα ιδιότητες που υποδεικνύουν την πρόσληψη της από τον ανθρώπινο πολιτισµό 
ως ένα όν έξυπνο, µυστηριακό, παιχνιδιάρικο, µαγικό, ανατρεπτικό, απρόβλεπτο, που 
δεν υποτάσσεται µε τη βία στην ανθρώπινη εξουσία, µπορεί να προσεγγισθεί µόνο µε 
την τροφή, την φιλία και αιχµαλωτίζεται µόνο µέσα από την τέχνη σε αναπαραστάσεις 
και κείµενα. Στο χρονοτόπο (Chronotope) των έργων η γάτα λειτουργεί ως καινότυπο 
(kenotype) δηλαδή ως ένας φορέας σηµασιών που έχει αλλάξει από την αρχετυπική του 
υπόσταση σε κάτι σύγχρονο, δηλαδή σε κατοικίδιο ζώο. Οι επτά ιστορίες µε πρωταγωνι-
στές τους γάτους ανήκουν ειδολογικά στο είδος του µύθου στην σύγχρονη µορφή του, 
είναι αλληγορικές ιστορίες µε ανθρωποµορφικά ζώα3. Σύµφωνα µε την κατηγοριοποί-
ηση που εφαρµόζει η Nicolajeva (1996) χρησιµοποιώντας την έννοια του χρονοτόπου 
(Chronotope) του Bakhtin τα κείµενα θα µπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των 
µύθων (fable), καθώς εντοπίζονται σε χώρο και χρόνο ενός επιπέδου ο οποίος διατηρεί 
σύνδεση µε την πραγµατικότητα του αναγνώστη. Επίσης, θα µπορούσαµε να τα εντάξου-
µε στην κατηγορία που αναφέρονται από τον Lotman (1973) ως κανονιστικά (canonical), 
αν εξεταστούν ως προς τις αφηγηµατικές δοµές τους. Αφηγούνται µια ιστορία µε ξεκάθα-
ρη αρχή και, τέλος, παρουσιάζουν µια κλασσική πλοκή µε αρχική κατάσταση, σύγκρου-
ση, κορύφωση και λύση, έχουν ένα σταθερό και καθορισµένο τόπο δράσης, αποδίδουν 
τα γεγονότα µε χρονολογική σειρά, οι χαρακτήρες έχουν καθορισµένους ρόλους, έχουν 
ένα καθαρό µήνυµα και έναν διδακτικό σκοπό. Κατά συνέπεια, ακολουθώντας την τε-
λετουργική ή παραδοσιακή δοµή τους γίνεται αντιληπτό ότι αποτελούν µια µυητική δι-
αδικασία στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον µε όχηµα την λογοτεχνική γάτα. Καθένα 
από τα κείµενα των επτά βιβλίων συνεπικουρούµενα από την εξαιρετικής καλλιτεχνικής 
ποιότητας εικονογράφηση οργανώνει την εξοικείωση του µικρού αναγνώστη µε τη γάτα 
µέσα σε ένα χρονοτόπο , προσδίδοντας της ελκυστικά χαρακτηριστικά, και αξιοποιεί την 
παιχνιδιάρικη φύση του ζώου ως ανατρεπτικό εργαλείο. Ειδολογικά προσδιορίζουν ένα 
υποείδος που θα µπορούσε να ονοµαστεί «Ιστορίες γάτων» (Cat stories). Σηµατοδοτούν 
µια διαδικασία απόδοσης θετικών συνδηλώσεων σε µια µυστηριώδη αρχετυπική πολι-
τισµική κατασκευή, µε µυθικές καταβολές και αινιγµατική φύση, µέσω µιας σηµειωτι-
κής διαδικασίας εξηµέρωσης µε λογοτεχνικά µέσα. Προσδιορίζουν µε αυτό τον τρόπο τη 
γάτα ως καινότυπο (kenotype) συνδεδεµένο µε τον χρονοτόπο των βιβλίων του Χρήστου 
Μπουλώτη, ως ανατρεπτικό token της εποχής µας µε νεωτερικό τόνο. Τα κείµενα µε-
ταφέρουν τη γάτα από τα κεραµίδια του έξω κόσµου και τα σύνορα του Άλλου κόσµου 
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στο οικογενειακό περιβάλλον και στην ανθρώπινη κοινωνία, την καθιστούν οικεία µέσα 
από τις επτά ζωές των γάτων. Το σηµείο της όµως, όπως αυτό ορίζεται από τα κείµενα 
που εξετάστηκαν, είναι αυτό του µυστηριώδους οικόσιτου τετράποδου ανατροπέα, ενός 
οικείου δαίµονα. Όπως αναφέρει ο Θανάσης Παρασκευαίδης (1985, σ.47): «Η γάτα είναι 
δηµιούργηµα των χεριών των ανθρώπων. Με τα χαδέµατα τους την έκαναν ήµερη και 
άφοβη στα χέρια τους. Πήρε θέση µέσα στο σπίτι. Συγκατοικία µε τους ανθρώπους. Είναι 
ο Πολιτισµός τους, η κουλτούρα τους.»

Υποσημειώσεις
1.  Εικόνα(icon) ή εικονικό σηµείο. Ονοµάζεται το σηµείο που στο σχήµα του µοιάζει µε το αντικείµενο 

που σηµαίνει, όπως π.χ. τα ζωγραφικά σηµεία στην ρεαλιστική τέχνη. Δεν είναι όµως εύκολο να 
ορίσουµε το «µοιάζει». Η εικόνα είναι υποκατηγορία του σηµείου .( Νöth,1990, σ.122).

2.  Κάθε εµφάνιση του σηµείου είναι token , το σηµείο ως γενικός κανόνας της χρήσης είναι type ( 
Νöth,1990, σ. 81). Η λέξη γάτα ως µια λέξη από το Ελληνικό Λεξικό είναι type. Κάθε γραπτή ή προ-
φορική της χρήση είναι token.

3.  Ως ανθρωποµορφισµός ορίζεται η απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε ζώα ή αντικείµενα. 
(Lukens,1999, σ.52).
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