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Abstract
The paper highlights the necessity of strengthening the theoretical reinforcement of the relationship
between "attitude of virtual sympathy" and the process of critical literacy deepening and enrichment in
teaching Greek language and its teaching methodology. So far, the “attitude of virtual sympathy”, as a
theoretical construction - neologism that serves the description of a new reality in Greek political and
journalistic language has been recognized in teaching applications in high school and lyceum. It has been
defined as the skillful and systematic attempt by communicators to appear as amicable persons to the
recipients in order to serve ideological and commercial targets. This kind of attitude is formed through
dialectical and idiomatic forms and elements adoption, the uploading of private data in the public sphere,
the explicit and implicit expression of the ideology of contestation, the expression of alignment by the
speech designers and operators and the reflection of the motion predominance to the discourse.

Εισαγωγή
Σύµφωνα µε την Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical discourse analysis) η γλωσσική
υπόσταση εµφανίζεται οργανωµένη και προσχεδιασµένη από τις δεσπόζουσες
ιδεολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον (Van Dijk 2011, Fairclough,
2003). Σε αυτό το πλαίσιο η εργασία µας επιχειρεί να εµβαθύνει: α) Στη θεωρητική
αναζήτηση σχετικά µε την αποκάλυψη των σχέσεων εξουσίας και κοινωνικοπολιτικού
ή

πολιτισµικού

ηγεµονισµού

και

τους

προσωρινούς

ή

και

εικονικούς

επανασυσχετισµούς οικειότητας που καλλιεργούνται στα ποικίλα κείµενα της
δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, και β) στην ανάλυση της σχέση που συνδέει µια
τέτοια αποκάλυψη µε την έννοια του κριτικού γραµµατισµού στη διδακτική πράξη. Το

ζήτηµα το οποίο τίθεται είναι αρκετά παλιό και περιγράφεται σε αντίστοιχες
πραγµατικότητες γλωσσικής µελέτης όπως από τον Άρτουρ Σοπενχάουερ στο έργο του
«Η Τέχνη τού να έχεις πάντα δίκιο». Σε κάποια από τα τεχνάσµατα γλώσσας τα οποία
αναφέρει χαρακτηριστικά ο φιλόσοφος σε αυτό το σύντοµο αλλά µεστό έργο του
εφιστά την προσοχή µας, προφητικά θα λέγαµε, σε αυτή ακριβώς τη λαϊκή γλώσσα της
εικονικής ευµένειας την οποία αφορά η στρεψοδικία ως εκδοχή της «ρητορικής
τέχνης».
Στις µέρες µας η στάση της εικονικής ευµένειας απαντάται στον τηλεοπτικό λόγο
(Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006), αλλά και στον λόγο που εκφράζουν δηµόσια
πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, διαφηµιστές έµποροι και επιχειρηµατίες. Οµοιοτρόπως, η
στάση υψηλής εικονικής ευµένειας αφορά µία συνθήκη για την οποία µπορούν να
ευαισθητοποιούνται και να αυτοπροστατεύονται ως πολίτες οι µαθητές κατά τη
διδασκαλία των Νέων Ελληνικών. Όπως ο Σοπενχάουερ δίδαξε πώς να αναγνωρίζει
κανείς αυτή την ευµενή απατηλή γλώσσα του/ πολιτικού/ρήτορα σε κάθε οµιλητή και,
κατ' επέκταση, πώς να την αντιµετωπίζει στο πλαίσιο µίας συζήτησης ή της απλής
ακρόασης και ανάγνωσης του µιντιακού παραδείγµατος.
Η έδρα αυτής της ερευνητικής διάθεσης δεν είναι παρά η ανάγκη της κατανόησης των
επιµελώς δοµηµένων εννοιών µέσα στις πολυειδείς φόρµες της γλώσσας κατά τρόπο
που οι στόχοι και οι σκοπιµότητες συχνά να αποσιωπώνται, αλλά την ίδια στιγµή να
εγκαθιδρύονται ως αυτονόητοι στους µαθητές και αυριανούς ενήλικες πολίτες. Για
παράδειγµα, εκτός από την κοινωνικοποιητική λειτουργία κρίνεται σκόπιµη και η
ανάδειξη της εξουσιαστικής λειτουργίας των κειµένων που ξεκινά ήδη από τα µαθητικά
ακροατήρια και τις ερευνητικές εργασίες – project µαθητών. Εξάλλου, η παιδικήεφηβική ηλικία αποτελεί καίριο στόχο διαφηµιστικής δολιότητας (Mc Chesney, 2005).
Όρος - κλειδί ο οποίος θα µπορούσε, διαδιδόµενος και εµπλουτιζόµενος θεωρητικά, να
ενισχύσει τον κριτικό γραµµατισµό είναι αυτός της «στάσης υψηλής απατηλής
οικειότητας», ή, εν συντοµία «στάσης εικονικής ευµένειας» (“attitude of virtual
sympathy”) (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006), τον οποίο και θα αναλύσουµε εκτενώς
και στη συνέχεια της µελέτης µας.

Η «υψηλή απατηλή οικειότητα»: Ορισµός και γλωσσική συγκρότηση
Η «υψηλή εικονική ευµένεια» ως θεωρητική κατασκευή συνδέεται αρχικά µε τον
δηµοσιογραφικό λόγο και εµµέσως µε τον πολιτικό. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο είδη
λόγων (“discourses”) της δηµόσιας σφαίρας.1 Η στάση αυτή συνίσταται στην
προσπάθεια παραγωγής λόγων µε ορατά τα χαρακτηριστικά της έντεχνης φιλικότητας
και προσήνειας έναντι των αποδεκτών, µε σκοπό:
-Να φαίνονται ότι εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ανθρώπων του ‘λαού’, εκείνων
δηλαδή των κοινωνικών οµάδων που στερούνται σχετικώς εξουσίας και εγκαλούνται
τύποις ως καταναλωτές (Hourigan, 2004; Φισκ, 2000). Έχουν τις δικές τους
πολιτισµικές µορφές και συµφέροντα που συχνά έρχονται σε αντίθεση µε αυτά των
παραγωγών πολιτισµικών εµπορευµατικών αγαθών.
-Να τίθενται ευκολότερα στην υπηρεσία της προπαγάνδας µε ιδεολογικό ή
εµπορευµατικό περιεχόµενο.
Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τώρα τον δηµοσιογραφικό λόγο προστίθεται η στόχευση
που σχετίζεται µε τη διεύρυνση και συγκράτηση ενός κοινού κατάλληλου µεγέθους και
σύνθεσης, ώστε να έχει εµπορική απήχηση ο δηµοσιογραφικός λόγος ως
εµπορευµατικό αγαθό, προκειµένου να πωλείται στη συνέχεια στους διαφηµιζόµενους.
Η κατασκευή της στάσης εικονικής ευµένειας αποτυπώνεται γλωσσικά µέσα από τις
ακόλουθες συγκεκριµένες πρακτικές:
-Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων αλλά και γεωγραφικών και κοινωνικών
ποικιλιών (λαϊκή γλώσσα) οι οποίες συχνά συνοδεύονται από χειρονοµίες και γλώσσα
του σώµατος στον τηλεοπτικό λόγο για παράδειγµα.
-Με την αναγωγή και αναβάθµιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δηµόσιο και την
απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων µεταξύ ιδιωτικού/ προσωπικού και δηµόσιου/
απρόσωπου.
-Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αµφισβήτησης και την σχετική
ιδεολογική συµπαράταξη του φορέα του λόγου µε το ακροατήριο.
-Με την κυριαρχία του συναισθήµατος επάνω στη λογική, κ.ά
Ειδικότερα, σε σχέση µε τη χρήση της λαϊκής γλώσσας παρατηρούµε τα ακόλουθα:
1

Αντίστοιχες αναγωγές και αναζητήσεις θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν και σε άλλα είδη λόγων της
σφαίρας του δηµοσίου/απρόσωπου στους οποίους κυριαρχεί η εξουσιαστική λειτουργία, όπως είναι λ.χ. ο
λόγος του ιερέα, του δασκάλου, του κήρυκα (Πεπονής, 1974).

Η χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων η οποία καταγράφεται όχι σε γενικευµένο και
εκτεταµένο βαθµό, αλλά λελογισµένα και περιστασιακά, σε συνδυασµό µε την
εµφάνιση µη αφηγηµατικών στοιχείων τα οποία αναµιγνύονται µετα- αφηγηµατικά σε
µία κοινωνία µε σαφή αφηγηµατικό προσανατολισµό, παραπέµπουν καταρχήν στην
άποψη ότι οι παραγωγοί ενός τέτοιου λόγου επιδιώκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο να
καταστούν οικείοι και προσιτοί στους αποδέκτες του λόγου τους. Μέσα από τη χρήση
των λαϊκών λέξεων και φράσεων, η ενηµερωτική λειτουργία της πληροφόρησης
εξασφαλίζεται ευκολότερα, παράλληλα µε την προπαγανδιστική λειτουργία, που
επιδιώκει να διαµορφώσει µεταξύ των αποδεκτών συγκεκριµένη γνώµη, στάση ή και
ιδεολογία. Ο λόγος πλησιάζει στον άτυπη καθηµερινή γλώσσα των χαµηλών και
µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, που είναι και η πλειοψηφία του κοινού που τον
παρακολουθεί. Πολλά στοιχεία από τον καθηµερινό λόγο υιοθετούνται, µε αποτέλεσµα,
ο εκπεµπόµενος λόγος της «εικονικής ευµένειας» να εµφανίζεται συνηθέστερα ως
τυπικό δείγµα του ιδιωτικού (‘private speech’) παρά του δηµόσιου λόγου-οµιλίας .
(‘public speech’).2

Εικονική ευµένεια και κείµενα που αντλούνται από τα ΜΜΕ στο σχολείο
Η αποκάλυψη στους µαθητές της έντεχνης προσπάθεια των φορέων του δηµόσιου
λόγου

για

υιοθέτηση

ενός

ύφους

οικείου

και

αρκούντως

‘συνοµιλιακού’(‘conversationalization’) απέναντι τους, µε λέξεις και φράσεις οι οποίες
ταιριάζουν µε το γλωσσικό ρεπερτόριο της πλειοψηφίας των αποδεκτών και δε
διαταράσσουν την εικόνα την οποία έχουν διαµορφώσει για τη γλωσσική
πραγµατικότητα. Ο εµπλουτισµός και η εµβάθυνση της τροπικότητας κειµένων που
µπορεί να συνδράµει λόγου χάρη στην ουσιαστικότερη ανάγνωση των κειµένων που
αναφέρονται στα ΜΜΕ και εξετάζονται στην τάξη αποτελεί µέληµά µας και πρόταση
διδακτικής προσέγγισης στα γλωσσικά µαθήµατα.

2

Ανατρέχοντας σε παλαιότερες βιβλιογραφικές αναφορές, µπορούµε να επικαλεστούµε τη θεωρία της
προσαρµογής της οµιλίας (Speech Accomodation Theory) του κλινικού ψυχολόγου Howard Giles. Η
σύγκλιση συνδέεται µε την επιθυµία του οµιλητή να συµπήξει ένα αίσθηµα ενότητας µεταξύ του ιδίου
και των ατόµων που συµµετέχουν στη «συνοµιλία» (Giles, Bourhis & Taylor, 1977).

Ένα τυπικό γλωσσικό παράδειγµα είναι η χρήση των οµοιοτυπικών διατυπώσεων,
λέξεων και φράσεων γνωστών και ως «κλισέ». Τέτοια παραδείγµατα σύµφωνα µε τα
αποµαγνητοφωνηµένα δείγµατα λόγου που αναλύσαµε κυριαρχούν συχνά στον λόγο
των νέων και των παιδιών καθώς επηρεάζονται από τα ακούσµατά τους. H συµβολή
του θεωρητικού πλαισίου του J. Halliday (1975) στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσικής
µελέτης κατηγοριών στις λειτουργίες του λόγου κρίνεται χρήσιµο, επίσης, εργαλείο
στην προσέγγισή µας για τη λεγόµενη εικονική ευµένεια ιδιαίτερα στη διδακτική
εφαρµογή που προτείνουµε και στη συνέχεια. Η συχνή προβολή της στάσης απατηλής
ευµένειας στα ΜΜΕ, η εξάπλωσή της µέσω του διαδικτύου, ιστοσελίδες ηλεκτρονικής
κοινωνικής δικτύωσης και των βίντεο που συχνά «κατεβάζουν» οι νέοι από το δίκτυο
You Tube µέσω κινητών τηλεφώνων ή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή διαµορφώνει
µία τυποποιηµένη και φτωχή γλωσσικά έκφραση µε περιορισµό των λέξεων οι οποίες
πλέον εξετάζονται και ως «όγκος δεδοµένων» τον οποίον αποφεύγουµε να
«σπαταλάµε» στη ηλεκτρονική δηµόσια σφαίρα των µιντιακών ή άλλων γραµµατισµών
σε εξωσχολική βάση, (Pasfield-Neofitou, 2011).
Επίσης, παρατηρούµε πως οι µαθητές µαθαίνουν ότι οι ειδήσεις ανήκουν στη σφαίρα
του δηµοσίου και όχι στη σφαίρα του ιδιωτικού: Το στοιχείο του ιδιωτικού εµφανίζεται
µόνον όταν έχουµε να κάνουµε µε θέµα το οποίο διαταράσσει το κανονικό,
διαταράσσει µε άλλα λόγια την τάξη και το νόµο, όπως λ.χ. στην περίπτωση ενός
ακραίου ή άγριου εγκλήµατος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η προσωπική µαρτυρία
απασχολεί το δηµόσιο χώρο, γίνεται µέρος της λεγόµενης δηµόσιας σφαίρας. Η
αναγωγή αυτή είναι προφανέστερη στο χώρο των αναπαραστάσεων πραγµατικότητας
(“reality shows”) που µόνο πραγµατικές δεν είναι βέβαια. Στην ελληνική τηλεόραση
είναι ευρύτερα γνωστό ότι γνώρισαν µεγάλη τηλεθέαση και αποδοχή από το τηλεοπτικό
κοινό ιδιαίτερα στην πρώτη φάση εµφάνισής τους. Συχνά οι γνώµες των απλών και
ανώνυµων πολιτών ανυψώνονται και αναβαθµίζονται σε σηµαντικό βαθµό αφού
επιλέγονται από τη συντακτική οµάδα του δελτίου ειδήσεων να τιτλοφορήσουν και τα
διάφορα ρεπορτάζ. Κατά την αναγωγή στο δηµόσιο της απλής µαρτυρίας ενός πολίτη
γίνεται σεβαστή από το µέσο και η διάλεκτος στην οποία αυτή η µαρτυρία
διατυπώνεται, µε ταυτόχρονη και πυκνή χρήση ρητών και γνωµικών από τη λαϊκή
θυµοσοφία. Ακόµη και η χρήση των ιδιόµορφων τύπων ή νεολογισµών ή στοιχείων από

την αλλόλεκτο των πολιτών γίνεται σεβαστή και επιλέγεται να µεταδοθεί. Πρόκειται µε
άλλα λόγια για µία ανάµιξη και ενός είδους διαπλοκής µεταξύ του ιδιωτικού και του
δηµόσιου σε µία εικονική πραγµατικότητα λόγου.
Στο ιδεολογικό επίπεδο, η ένταξη του ιδιωτικού στο δηµόσιο γεννά ορισµένα
ερωτηµατικά, αναφορικά µε το κατά πόσο έχουµε να κάνουµε µε µία ανατροπή των
σχέσεων εξουσίας ανάµεσα σε αυτούς που τη διαθέτουν και σε αυτούς που την
υφίστανται. Ζητήµατα επαναπροσδιορισµού των σχέσεων µεταξύ των φορέων της
δηµοσιογραφικής εξουσίας και των αποδεκτών τους µε τους πρώτους να επιχειρούν
εικονικούς και προσωρινούς συσχετισµούς οικειότητας µε το κοινό για λόγους
εµπορικούς, αλλά και προπαγανδιστικούς, αξίζει κατά την άποψή µας να απασχολούν
τη νεανική αλλά ζωηρή κοινότητα της τάξης. Μέσω εργασιών, αναγνωσµάτων και
ελεύθερης συζήτησης τα παιδιά καλούνται σε αναζήτηση της γνώσης και διαµόρφωσης
γνώµης για την έκφραση της ιδεολογίας στα κείµενα, είτε ρητά, είτε υπόρρητα, καθώς
κωδικοποιείται στις γραµµατικές και λεξικές επιλογές του συντάκτη του εκάστοτε
κειµένου ή διαχέεται στα υπονοήµατα που καλούνται να µοιραστούν ποµπός και
δέκτης.3
Σε σηµαντικό τµήµα γλωσσικού υλικού των δελτίων ειδήσεων, η χρήση µιας
ιδεολογικής γλώσσας είναι φανερή και προκύπτει από:
-Τη χρήση λαϊκόµορφων εκφράσεων, τη µεγάλη συχνότητα ορισµένων τύπων, τις
ρητορικές επαναλήψεις.
-Τον αξιολογικό χαρακτήρα και µορφή του λόγου, καθώς µέσω του λεξιλογίου και της
σύνταξης λανθάνουν κρίσεις και αξιολογήσεις απέναντι σε πρόσωπα και πράγµατα που
δεσµεύουν τον αποδέκτη να µην αµφισβητήσει τα «αυτονόητα» και «αυταπόδεικτα».
Λέξεις όπως πατρίδα, λαός, έθνος, τα συµφέροντα του κόσµου, ο πολίτης κ.ά.
χρησιµοποιούνται κατά κανόνα, ώστε να µην χρειάζεται το εκπεµπόµενο µήνυµα
αιτιολόγηση και απόδειξη.4
3

Η Φραγκουδάκη (1999) εισάγει µάλιστα τον όρο ‘ιδεολογική γλώσσα’. Η ιδεολογική γλώσσα είναι
λόγος (‘discourse’) πληθωρικός, αξιολογικός, ευφηµιστικός, συµφυρµατικός, διχοτοµικός και
αυταπόδεικτος.
4
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο επίσης είναι και το ότι στο δηµοσιογραφικό λόγο το υποκείµενο της
οµιλίας αποσιωπάται ή µετατίθεται από το «εγώ» στο αξιολογικό «εµείς». Αυτό το «εµείς» που συχνά
συµπεριλαµβάνει τους αποδέκτες του δηµοσιογραφικού λόγου στο πλαίσιο µιας αυθαίρετης ιδεολογικής

Συµπερασµατικά, κατά την επαφή των µαθητών µε κειµενικά αποσπάσµατα από τα
ΜΜΕ, θεωρείται χρήσιµη η εξοικείωσή τους µε προβληµατισµούς και απόψεις σχετικά
µε την υπόρρητη αλλά και ρητή έκφραση της ιδεολογίας, την ιδεολογική συµπαράταξη
µε το κοινό, τις υποσχέσεις ανατροπής των εξουσιών που απορρέουν από την
καθεστηκυία τάξη, αλλά και τις πιθανές µαταιώσεις όλων των παραπάνω στην πράξη.
Έτσι µπορεί να αποφευχθεί η θεοποίηση του τηλεοπτικού λόγου και η άκριτη
υιοθέτησή του.

Αµφισβήτηση του εξουσιαστικού λόγου –
νέα θεώρηση των εξουσιαστικών σχέσεων
Οι εξουσιαστικές σχέσεις αφορούν στην άσκηση της εξουσίας εκ µέρους µίας
κυρίαρχης οµάδας επί µίας άλλης οµάδας, κατά κανόνα πολυπληθέστερης, η οποία
βρίσκεται «σε υποτέλεια», µε βάση τον προσδιορισµό, που της αποδίδει η εκάστοτε
ηγέτιδα αρχή. Για την εγκατάσταση των εξουσιαστικών σχέσεων, χρησιµοποιούνται
συγκεκριµένα είδη «κοινωνικού λόγου» (“discourse”) που σχετίζονται µε την
ανοµοιογένεια και την ετερότητα, όπως το φύλο, η γλώσσα, ο πολιτισµός, η θρησκεία,
η ιδεολογία ( Sheyholislami, 2010). Η γλώσσα χρησιµοποιείται ως όργανο εξουσίας
(Corson, 1993: 1), µε στόχο τη δηµιουργία της «κοινής λογικής» και την κατασκευή της
συναίνεσης (Chomsky, 1987: 121- 136 και του ιδίου, 2006: 24). Η διάδοση και
κατανόηση των γλωσσικών τρόπων συγκρότησης της στάσης εικονικής ευµένειας
λειτουργεί ενάντια στη γραµµική σκέψη και την παθητικότητα (Sirotnik, 1983: 29) και
προάγει την ευέλικτη σκέψη του δηµιουργικού νου (Fink, Graif & Neubauer, 2009;
Torrance, 1965; Osborn, 1953 κ.ά.)
συµπαράταξης του δηµοσιογράφου µε το κοινό που τον παρακολουθεί, αντιδιαστέλλεται µε τους
«άλλους». Οι «άλλοι» δεν ορίζονται πάντα, ούτε τεκµηριώνεται µε επιχειρήµατα το γιατί αυτοί «οι
άλλοι» δεν διαθέτουν τις αξιολογικές δυνατότητες που άρρητα λανθάνουν στο «εµείς» των
δηµοσιογράφων. Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνεται µία διχαστική χρήση των αντωνυµιών λ.χ. το
«εµείς» χρησιµοποιείται από τους δηµοσιογράφους προκειµένου να εκφράσει µία ιδεολογική
συµπαράταξη µε το κοινό, εν πολλοίς αυθαίρετη, αφού εκφράζεται µόνον στη µορφή των λέξεων και όχι
απαραίτητα στην ουσία τους. Μια τέτοια συµπαράταξη αντιδιαστέλλεται µε το «αυτοί», το οποίο
χρησιµοποιείται προκειµένου να εκφράσει τον «αντίπαλο συνασπισµό» που µπορεί να είναι η πολιτική
εξουσία ή κάθε άλλης µορφής εξουσία εκτός της δηµοσιογραφικής, αφού ο δηµοσιογράφος τεκµαίρεται
εκ της θέσεώς του ως εκφραστής των απόψεων και των θέσεων της κοινής γνώµης.

-Χώρος υλοποίησης της ερευνητικής δράσης των µαθητών: Αίθουσα µε υπολογιστές –
σχολική τάξη.
-Χρόνος υλοποίησης της δράσης: Σε ώρες καινοτόµων δράσεων και στο µάθηµα των
Νέων Ελληνικών.
-Μέθοδος: Πρότζεκτ – Οµαδοσυνεργατική – Συµµετοχική – Επικοινωνιακή
(Συνδυασµός Μεθόδων).
-Ενδεικτικές δραστηριότητες για τους µαθητές που µπορούν να προσαρµοστούν στο
γλωσσικό επίπεδο τάξης (Οµοιογενή και ανοµοιογενή ζεύγη εργασίας ή οµάδες πέντε
µελών).
-Περιορισµός προσδόκιµης επιτυχίας: Ολιγοµελής τάξη για την εφαρµογή σε καλή
επικοινωνία και δηµοκρατικό περιβάλλον συνεργασίας µε τον συντονιστή της
διαδικασίας εκπαιδευτικό.
-Διάρκεια πρότζεκτ: Ένα δίωρο την εβδοµάδα για ένα µήνα ή και περισσότερο ανάλογα
µε τη δυναµική της οµάδας.
*Άσκηση πρώτη:
http://redskywarning.blogspot.gr/2013/09/blog-post_83.html
Ζητάµε από τους µαθητές να δουν τις εικόνες που είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα
της συνέντευξης πολιτικού περιεχοµένου και να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε τη θετικά
κείµενη διάθεση που ενδεχοµένως προκύπτει για ένα από τα δύο πρόσωπα της
πολιτικής (Οµπάµα και Πούτιν), για τα οποία γίνεται λόγος.
*Άσκηση δεύτερη (oι µαθητές στη θέση δηµοσιογράφου):
Ζητάµε από τους µισούς µαθητές να αποµονώσουν φράσεις κλισέ – Λαϊκότροπο ύφος
στις ερωτήσεις δηµοσιογράφου – πολιτικού αναλυτή και υποκειµένων γενικά στη
συνέντευξη. Καταγράφουν και ερµηνεύουν το φαινόµενο και το υποφαινόµενο
σηµασιολογικό περιεχόµενο σε δική τους ελεύθερη έκφραση. Για παράδειγµα:
Πώς θα ρωτούσατε εσείς που είστε ένας τρίτος τον οµιλητή το ίδιο ακριβώς πράγµα;
Οι άλλοι µισοί µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν µε αντικειµενικότητα και χωρίς
εντυπωσιασµό αποδίδοντας καθαρά τις πληροφορίες και µόνο του περιεχοµένου (ανά
δύο σε διάλογο).

*Άσκηση τρίτη (Ύφους):
Πώς θα ρωτούσατε τον καλεσµένο σας ως δηµοσιογράφος και σε ποιο ύφος θα τον
ρωτούσατε αν η συνέντευξη δεν δινόταν σε ένα ριάλιτι σόου, πώς θα διαµορφωνόταν
ενδεχοµένως η απάντηση του καλεσµένου. Οι µαθητές σε παιχνίδια ρόλων πλέον
αναλαµβάνουν να ετοιµάσουν το σκηνικό και να διαµορφώσουν το κείµενο έτσι ώστε
να δοθεί µεγαλύτερη υπερβολή στην εικονική ευµένεια των προσώπων. Γράφουν ξανά
τους διαλόγους, ετοιµάζουν υλικό για βίντεο που µπορεί να προβληθούν στη µέση του
θεάµατος και επινοούν πρόσωπα που παρεµβαίνουν στη συνέντευξη µε µονόλογο (άλλο
γλωσσικό κειµενικό είδος αφήγησης ιστοριών προσωπικής φύσης).
*Άσκηση τέταρτη (Δραστηριότητα ιδεολογικής προσέγγισης, κοινωνικής ανάλυσης
λόγου):
Οι µαθητές δηµιουργούν λαϊκότροπα κείµενα ευµενούς συµπεριφοράς στον
δηµοσιογραφικό λόγο αφού προηγουµένως έχουν µελετήσει µε έρευνα στο διαδίκτυο
και κατ’ οίκον διαφηµίσεις, άρθρα αθλητικών εφηµερίδων µε µεταφορικές φράσεις και
κλισέ εκφράσεις που αναπαράγονται, όπως επίσης, δηλώσεις πολιτικών προσώπων σε
ειδησεογραφικά δελτία. Η παρουσίαση του υλικού αυτού που θα προκύψει από την
ανάληψη τέτοιων εργασιών από τους µαθητές µπορεί να καταλήξει σε µία παρουσίαση
στο τέλος του πρότζεκτ για τη µελέτη και ευαισθητοποίηση σε θέµατα γλώσσας των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τα πορίσµατα της παρουσίασης µπορούν να οδηγήσουν
στη συγγραφή ενός µικρού οδηγού «προφύλαξης» του καταναλωτή –τηλεθεατή και
κοινωνού των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ώστε αυτός να θωρακίζεται από πιθανή
εικονική ευµένεια και ευµενές γλωσσικό περιβάλλον και

εκτός δηµοσιογραφίας,

δηλαδή στην καθηµερινή ζωή και σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα.
*Άσκηση πέµπτη:
Μεταφορά/δηµιουργική προσέγγιση λόγου τηλεοπτικής ειδησεογραφίας, όπως θα τη
σχολίαζε ένας πατέρας µε το δεκάχρονο γιό του. Πώς θα εξηγούσε ο πατέρας στο γιο,
π.χ. το περιεχόµενο της συνέντευξης ή µιας τηλεοπτικής είδησης µε εστιασµένη
εικονική ευµένεια. Αρχικά οι µαθητές βρίσκουν τα κείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν
ή τα φέρνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη συντονίζοντας και καθοδηγώντας τους µαθητές
στη διαδικασία.

*Δράση προφορικότητας:
Οι µαθητές παρακολουθούν τηλεοπτικό υλικό ευµενούς εικόνας και λόγου και
περιγράφουν πώς η ταχύτητα της οµιλίας, οι διακυµάνσεις της φωνής, οι δισταγµοί, οι
κινήσεις και οι µορφασµοί των οµιλούντων δηµιουργούν το πλαίσιο της συµπαθούς
παρέας που υποδηλώνει το ιδιωτικό και φιλικό κλίµα σε µία οµάδα συζήτησης, σε ένα
πάνελ αγνώστων ή και αντίθετα: Πώς µία εικονική τυπική συµπεριφορά δηλώνεται ως
ψεύτικη και αποδεικνύεται αναληθής από λεπτοµέρειες παρατήρησης του λόγου των
οµιλητών. Στη συνέχεια οι µαθητές ολοκληρώνουν την άσκηση εικονικής ευµένειας
επιλέγοντας ένα δηµοσιογραφικό γλωσσικό κείµενο-περιεχόµενο για να αποδώσουν σε
αυτό το ύφος της συναισθηµατικής φόρτισης που ενδεχοµένως απαντάται συχνότερα
στον δηµοσιογραφικό λόγο, όπως τον µελέτησαν. Σε αυτή την περίπτωση για
παράδειγµα αποδίδουν γλωσσικά στον προφορικό λόγο το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο: α)
µε αγωνία, β) µε συµπαράσταση-ενωτική διάθεση αλληλεγγύης, γ) µε απαξίωση, δ) µε
έκπληξη-θαυµασµό, ε) µε θυµό ή λύπη. Οι µαθητές επιλέγουν από την κλίµακα αυτή
της κοινωνικής συναισθηµατικής µάθησης των κειµένων ποιο συναίσθηµα αποπνέει ή
συµπνέει µε τους κανόνες της εικονικής ευµένειας: α)σε δηλώσεις πρωθυπουργών ή
υπουργών, β) σε εκποµπές κοινωνικής ευαισθητοποίησης µορφωτικού περιεχοµένου, γ)
σε χιουµοριστικές εκποµπές της τηλεόρασης.
*Εναλλακτική δραστηριότητα στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών:
Μελέτη

των

επιφωνηµάτων,

σηµείων

στίξης,

προσφωνήσεων,

επιθετικών

προσδιορισµών µε ανάθεση/παρουσίαση ατοµικής ή οµαδικής εργασίας.
Τάξη: τελευταίες του δηµοτικού (Ε’ και ΣΤ’), πρώτες του Γυµνασίου (Α’ και Β’) και
Λυκείου (Α’ και Β’) µε προσαρµογή στο βαθµό δυσκολίας των κειµένων και των
δραστηριοτήτων.
*Παράδειγµα δραστηριότητας για αξιολόγηση πρότζεκτ µε θέµα την εικονική ευµένεια:
Στο τέλος, των 4-6 εβδοµάδων ενασχόλησης µε το θέµα, δύναται να οργανωθεί ένας
διαγωνισµός-παιχνίδι διττών λόγων,

µε πειστικές δηµοσιογραφικές παρουσιάσεις και

µε κριτές συγκεκριµένους µαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό και γονείς µέσω
εκπροσώπων στη διαδικασία υλοποίησης της δράσης. Προτείνεται, επίσης, οι

παρουσιάσεις των µαθητών να καταγράφονται –ηχογραφούνται σε ψηφιακή µορφή και
στη συνέχεια σε «µεταγνωστική» διαδικασία εµβάθυνσης στην ιδεολογική προσέγγιση
του θέµατος να γίνεται συζήτηση, σχολιασµός, αναδιηγήσεις για τον εντοπισµό των
καίριων φράσεων ή µεθόδων/ στρατηγικών ανάδυσης και αναµόρφωσης του λόγου
ανάλογα µε το σκοπό που έχει αποφασιστεί στην τάξη ότι επιδιώκεται σε κάθε
οµιλία/συγγραφή κειµένων.

Αντί επιλόγου: Ανατροφοδότηση και ανάληψη
του ρόλου του ποµπού από τους µαθητές
Η αποκάλυψη της «στάσης υψηλής εικονικής ευµένειας» µπορεί να λειτουργήσει ως
ένα βασικό εργαλείο για την εµβάθυνση του κριτικού γραµµατισµού στη σχολική
καθηµερινότητα και τη διδακτική πράξη σε ό,τι αφορά τα γλωσσικά µαθήµατα. Με τη
δηµιουργία ενός κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος, ο µαθητής µετέχει σε
σκόπιµα οργανωµένη γλωσσική δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας εκφράζεται µε
ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Ο µαθητής καλείται να αυτονοµηθεί µέσω της εµπλοκής
του σε επικοινωνιακές περιστάσεις και µέσω της αυτοαξιολόγησης, συµµετέχοντας στο
µάθηµα, που από επιβεβληµένη υποχρέωση µπορεί να εξελίσσεται σε παραγωγική
απασχόληση.
Ο στόχος συνίσταται στο να κατανοούν οι µαθητές τις στρατηγικές σύνθεσης µιας
ποικιλίας κειµένων ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο και να αποκτούν απέναντί
τους µία κριτική στάση. Η έµφαση στην εξατοµικευµένη αντιµετώπιση του µαθητή
µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τον ίδιο, ώστε να ανατροφοδοτήσει το λόγο του
διδάσκοντα. Για να εκδηλωθεί όµως η ανατροφοδότηση, ο διδάσκων καλείται να
επιλέγει τη µεθοδολογία εκείνη που θα δηµιουργεί δυναµικές συνθήκες για να
κατακτήσουν οι µαθητές τις απαιτούµενες δεξιότητες. Η πρόκληση συνίσταται στην
αποκέντρωση της διαχείρισης της µαθησιακής διαδικασίας και τον «εκδηµοκρατισµό»
της σχέσης δασκάλου – µαθητή. Ο ενθαρρυµένος µαθητής να εκφράζεται αβίαστα και
να διατυπώνει κρίσεις που αφορούν το

σχολικό, φιλικό, οικογενειακό και γενικά

κοινωνικό περιβάλλον, µπορεί στο µέλλον να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει µε κριτικό
πνεύµα τους κοινωνικούς λόγους, στοχεύοντας ακόµη και σε παρεµβάσεις

περιεχοµένου και ουσίας. Η ενίσχυση, εξάλλου, των συνεργατικών σχέσεων συνδέεται
άµεσα µε την ενίσχυση της παραµεληµένης υστερογενούς λειτουργίας που είναι η
ανατροφοδοτική (Χατζησαββίδης, 2000: 35-42).
Είναι σηµαντική κατά τη γνώµη µας η ανάδυση ενός τέτοιου τύπου γραµµατισµού
κατά την παιδική και προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ενίσχυση του
οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος σε πολλαπλούς επιµέρους
γραµµατισµούς που θα καλύπτουν το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων
αναγκών που δηµιουργούν οι νέες τεχνολογίες, η εµπορευµατοποίηση και οι διάφορες
πτυχές του παγκοσµιοποιηµένου συστήµατος διεθνώς και ειδικότερα στη σύγχρονη
ελληνική γλωσσική και σχολική πραγµατικότητα.
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Καθ. Ντούγκιν, ο κόσµος αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή στη Συρία τη µεγαλύτερη διεθνή κρίση
µετά την πτώση του ανατολικού µπλοκ το 1989 /90. Η Ουάσιγκτον και Μόσχα βρίσκονται σε µια
αντιπαράθεση για το συριακό πεδίο µάχης. Είναι αυτό µια νέα κατάσταση ;
Ντούγκιν : Πρέπει να δούµε τον αγώνα για την γεωπολιτική ισχύ σαν την παλαιά σύγκρουση εξουσίας
για τη γη που αντιπροσωπεύεται από τη Ρωσία και την εξουσία για τη θάλασσα που αντιπροσωπεύεται
από τις ΗΠΑ και τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι ένα νέο φαινόµενο. Είναι η συνέχιση του
παλιού γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού αγώνα. Η δεκαετία του 1990 ήταν η εποχή της µεγάλης ήττας
του δύναµης της γης που αντιπροσωπευόταν από την ΕΣΣΔ. Ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ αρνήθηκε τη
συνέχιση αυτού του αγώνα. Αυτό ήταν ένα είδος προδοσίας και παραίτησης µπροστά σε ένα µονοπολικό
κόσµο. Αλλά µε τον Πρόεδρο Βλαντιµίρ Πούτιν, κατά τα πρώτα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας, ήρθε
µια επανενεργοποίηση της γεωπολιτικής ταυτότητας της Ρωσίας ως µιας δύναµης της γης. Αυτή ήταν η
αρχή µιας νέας µορφής ανταγωνισµού µεταξύ ναυτικής δύναµης και δύναµης της γης.
Πώς προέκυψε αυτή η έναρξη της επανενεργοποίησης;
Ντούγκιν : Ξεκίνησε µε το δεύτερο πόλεµο της Τσετσενίας (1999-2009). Η Ρωσία εκείνη την εποχή ήταν
υπό πίεση από τις τροµοκρατικές επιθέσεις των Τσετσένων και την πιθανή απόσχιση του βορείου
Καυκάσου. Ο Πούτιν συνειδητοποίησε ότι όλη η Δύση, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήρε το µέρος των Τσετσένων αυτονοµιστών και ισλαµιστών τροµοκρατών που
µάχονταν κατά του ρωσικού στρατού. Αυτό είναι το ίδιο πεδίο που βλέπουµε σήµερα στη Συρία και
πρόσφατα στη Λιβύη. Η Δύση έδωσε στους Τσετσένους αντάρτες υποστήριξη, και αυτή ήταν η στιγµή
της αποκάλυψης της νέας σύγκρουσης µεταξύ της δύναµης της γης και τη δύναµη της θάλασσας. Με τον
Πούτιν, η δύναµη της γης αυτοεπιβεβαιώθηκε. Η δεύτερη στιγµή της αποκάλυψης ήταν τον Αύγουστο
του 2008, όταν το φιλοδυτικό καθεστώς του Σαακασβίλι στη Γεωργία επιτέθηκε στο Zchinwali στη
Νότια Οσετία. Ο πόλεµος µεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας ήταν η δεύτερη στιγµή της αποκάλυψης.
Γιατί ο Αµερικάνος πρόεδρος ΜπαράκΟµπάµα διστάζει να επιτεθεί εναντίον της Συρίας; Γιατί
έκανε έφεση κατά της απόφασης στο ΗΠΑ - Κογκρέσο; Γιατί ζητάει µια άδεια που δεν χρειάζεται
για την επίθεση του;
Ντούγκιν : Δεν πρέπει να κάνουµε το λάθος και να αρχίσουµε να κάνουµε ψυχολογικές αναλύσεις για
τον Οµπάµα. Ο κύριος πόλεµος λαµβάνει χώρα αυτή τη στιγµή πίσω από τα παρασκήνια. Και αυτός ο
πόλεµος µαίνεται γύρω από τον ΒλαντιµίρΠούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται κάτω από µεγάλη πίεση
από φιλο -Αµερικανούς, φιλο -ισραηλινούς, φιλελεύθερους αξιωµατούχους του. Προσπαθούν να τον
πείσουν να κάνει στην άκρη. Η κατάσταση στη Ρωσία είναι εντελώς διαφορετική από την κατάσταση
στις ΗΠΑ. Ένα άτοµο, ο ΒλαντιµίρΠούτιν, και η µεγάλη πλειοψηφία του ρωσικού πληθυσµού που τον
υποστηρίζει είναι από τη µία πλευρά, και οι άνθρωποι γύρω από τον Πούτιν είναι η πέµπτη φάλαγγα της
Δύσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο Πούτιν είναι µόνος. Έχει τον ρωσικό πληθυσµό µαζί του, αλλά όχι την
πολιτική ελίτ. Έτσι, θα πρέπει να δούµε την κίνηση της κυβέρνησης Οµπάµα που ρωτά το Κογκρέσο, ως
ένα είδος αναµονής. Προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν. Χρησιµοποιούν όλα τα δίκτυά τους
στη Ρωσική πολιτική ελίτ για να επηρεάσουν την απόφασή του Πούτιν. Αυτός είναι ο αόρατος πόλεµος
που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή.
Είναι αυτό ένα νέο φαινόµενο;

