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                                       1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1. ΑΦΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 

   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει τις θεωρίες για το µεταφορικό λόγο -

µε έµφαση στη θεωρία για τη µεταφορά υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού 

και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης- που µπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια 

του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο.  

   Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να εστιάσω την έρευνά µου στο συγκεκριµένο σχή-

µα λόγου είναι επειδή η µεταφορά σύµφωνα µε τη σύγχρονη προσέγγιση της γνωστι-

κής ψυχολογίας δε συνιστά απλά ένα διακοσµητικό γλωσσικό στοιχείο, αλλά διατρέ-

χει κάθε µας σκέψη και πράξη κατέχοντας σηµαντική θέση στην καθηµερινή µας ζωή 

και επικοινωνία. Ιδιαίτερα στην εποχή µας, αυτό που φέρνει στο προσκήνιο την ανά-

γκη µελέτης της µεταφορικής λειτουργίας του λόγου είναι οι αλλαγές όσον αφορά 

στις συνθήκες της κοινωνικής ζωής και του τρόπου ζωής γενικότερα στα πλαίσια της 

σηµερινής παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν αναγκαία 

την κατανόηση και αποκωδικοποίηση των αλλαγών που υφίσταται η γλώσσα, ώστε 

να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις που επιβάλλονται στους ανθρώπους ως παρα-

γωγούς νοήµατος στους µεταβαλλόµενους κοινωνικούς χώρους εργασίας. Η ικανότη-

τα που έχει η µεταφορά ως τροπικό σύστηµα (mode όπως χρησιµοποιεί τον όρο ο 

Halliday ( 1978 και 1998)) να αναπαριστάνει, να επικοινωνεί ή να µεταφέρει ένα «εν 

δυνάµει νόηµα» σε δεδοµένα κοινωνικά πλαίσια, γεννά την ανάγκη διερεύνησης του 

µετασχηµατισµού του µεταφορικού νοήµατος από τους χρήστες του ανάλογα µε τις 

διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες (των θεσµών, των κοινοτήτων και των κοινω-

νιών στις οποίες αυτοί ανήκουν). Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του µεταφο-

ρικού λόγου όπως αναδεικνύονται από τη σύγχρονη θεωρία, έκρινα σηµαντικό να ε-

στιάσω την έρευνά µου στον τρόπο µε τον οποίο αξιοποιείται η θεωρία αυτή στα 

πλαίσια της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος στο Γυµνάσιο, µε στόχο να συµ-

βάλλει στην πληρέστερη κατανόηση και κριτική προσέγγιση του περιεχοµένου των 

σύγχρονων κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών κειµένων. 

     Ειδικότερα, σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι να εξεταστούν οι τρόποι 

αξιοποίησης του µεταφορικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται από το Αναλυτικό Πρό-

γραµµα του µαθήµατος της «Νεοελληνικής Γλώσσας» για τις τρεις τάξεις του Γυ-
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µνασίου. Θεωρώ αναγκαία την ενσωµάτωση της εξέτασης του µεταφορικού λόγου 

στο ΑΠ της Νεοελληνικής Γλώσσας, γιατί συµβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση κι 

αποκωδικοποίηση ενός γλωσσικού µηνύµατος από τους µαθητές. Επιπλέον, ενδιαφέ-

ρει και χρήζει διερεύνησης αν και σε ποιο βαθµό στο Αναλυτικό Πρόγραµµα αντανα-

κλώνται οι νέες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά υπό το πρίσµα του Κριτι-

κού Γραµµατισµού και της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης, πράγµα που αντανακλά-

ται κυρίως στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Ο λόγος για τον οποίο δε µελέ-

τησα την παρουσία της θεωρίας για τη µεταφορά στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προ-

γράµµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι επειδή η θεωρητική προσέγγιση για 

τη µεταφορά υπό το πρίσµα του Κριτικού Γραµµατισµού και της Κριτικής Γλωσσι-

κής Επίγνωσης θεωρώ ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως σε κείµενα κοινωνικού, 

πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου (η εξέταση των οποίων αφορά στο µάθηµα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας)1.    

    Βεβαίως είναι προφανές ότι ο Κριτικός Γραµµατισµός µπορεί να καλλιεργηθεί µέ-

σω της µελέτης πολλών άλλων γλωσσικών στοιχείων ή σχηµάτων λόγου, πέραν της 

µεταφοράς. Επιλέγω όµως να ασχοληθώ µε τη µεταφορά ανάµεσα σε άλλα γλωσσικά 

στοιχεία µέσω των οποίων µπορεί να καλλιεργηθεί ο Κριτικός Γραµµατισµός και η 

Κριτική Γλωσσική Επίγνωση, ως µια µελέτη περίπτωσης (Case Study). Ειδικότερα, ο 

λόγος για τον οποίο επιλέγεται το εν λόγω θέµα είναι γιατί συνιστά µια σύνθετη και 

πρωτότυπη υπόθεση εργασίας, η οποία διερευνά το αν και σε ποιο βαθµό υποστηρίζε-

ται η σύγχρονη θεωρία για το µεταφορικό λόγο στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις δυνατότητες για διδακτική αξιοποίηση της 

εν λόγω θεωρίας. Επιπλέον, η µελέτη της µεταφοράς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής µιας 

και η χρήση της συχνά διαµορφώνει µια συγκινησιακά φορτισµένη γλώσσα ικανή να 

ασκήσει συναισθηµατική επιρροή στο δέκτη ενός γλωσσικού µηνύµατος και εποµέ-

νως να τον χειραγωγήσει ευκολότερα. 

 

  

 

                                             

                                         
                                                 
1 Κρίνω ότι η εξέταση του ρόλου και της λειτουργίας της εννοιολογικής µεταφοράς στο µάθηµα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως µέσου για την ενίσχυση του Κριτικού Γραµµατισµού των µαθητών θα 
µπορούσε να αποτελέσει το θέµα για µια ξεχωριστή µελέτη. 
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                                             1.2.   Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

1.2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

 

Ανάµεσα στους σκοπούς της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσω αν και σε ποιο 

βαθµό έχουµε αξιοποίηση και υποστήριξη των θεωρητικών αρχών κυρίως της σύγ-

χρονης προσέγγισης της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφορά από το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα και τα αντίστοιχα Γλωσσικά Εγχειρίδια στο Γυµνάσιο. Επιπλέον, ενδια-

φέρει να εξετάσουµε ποιες προσεγγίσεις για το µεταφορικό λόγο αξιοποιούνται και 

ποιες όχι και να ερµηνεύσουµε για ποιους λόγους συµβαίνει αυτό. 

 

 

 1.2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτή-

µατα: 

-Με ποιο τρόπο µπορεί να συµβάλλει η κατανόηση, χρήση και παραγωγή του µετα-

φορικού λόγου υπό το πρίσµα του Κριτικού Γραµµατισµού στην ευρύτερη ενίσχυση 

του Γραµµατισµού και της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης των µαθητών.  

  Η απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα θα προκύψει από τη θεωρητική αναζήτηση 

και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και θα φανεί στις προτάσεις που γίνονται στα τε-

λευταίο κεφάλαιο και στη συζήτηση που υπάρχει στο τέλος του πρώτου θεωρητικού 

µέρους. 

 

- Ποιες θεωρίες για το µεταφορικό λόγο απηχεί το Αναλυτικό Πρόγραµµα για το µά-

θηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια του Γυµνασί-

ου και για ποιο λόγο εµφανίζονται οι συγκεκριµένες θεωρίες και όχι κάποιες άλλες 

που θα απηχούν διαφορετικές αντιλήψεις για το µεταφορικό λόγο. 

  Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα θα φανεί µέσα από τις ερµηνείες που θα δο-

θούν σε αυτά στα συµπεράσµατα που παρατίθενται στο τέταρτο κεφάλαιο του ερευ-

νητικού µέρους της εργασίας. 
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-  Σε ποιο βαθµό υποστηρίζεται η σύγχρονη θεωρία του Κριτικού Γραµµατισµού και  

της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης για το µεταφορικό λόγο από το ισχύον Αναλυτι-

κό Πρόγραµµα για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα αντίστοιχα σχολικά 

εγχειρίδια του Γυµνασίου και πώς αυτή θα µπορούσε να υποστηριχτεί (προτάσεις υ-

λοποίησής της). 

 

 

1.2.3.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: 

 

Στην παρούσα εργασία στόχος µου είναι η ποιοτική προσέγγιση του ερευνητικού υλι-

κού, η οποία θα επιτευχθεί µε το συνδυασµό δύο ερευνητικών µεθόδων που ανήκουν 

στο χώρο της ποιοτικής έρευνας. Πρόκειται για την απλή ερµηνευτική µέθοδο και 

για την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. 

 Ειδικότερα, η απλή ερµηνευτική συνιστά µια µέθοδο που αφορά στην κριτική επε-

ξεργασία και ερµηνεία κειµένων ποικίλου περιεχοµένου. Σύµφωνα µε τον Μπονίδη 

(2004, 84): «το επίθετο «ερµηνευτικός, -ή, -ό», παράγωγο του ρήµατος ερµηνεύω α-

ναφέρεται σε ό,τι λέγεται ή γράφεται, προκειµένου να καταστεί κάτι σαφές , κατανο-

ητό και καταληπτό». Η ερµηνευτική (hermeneutics) ως µέθοδος ανάλυσης αφορούσε 

(κυρίως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης (Wulf, 1978)) στη θε-

ολογία και την ερµηνεία των Γραφών, εφαρµόστηκε όµως στη συνέχεια για τη µελέτη 

κειµένων που ανήκουν σε διάφορα επιστηµονικά πεδία όπως η λογοτεχνία, η κοινω-

νιολογία, η ιστορία και η νοµική. ∆εδοµένου ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 

µπορεί να εκληφθεί ως ένα κείµενο και να ερµηνευθεί ως τέτοιο, πολλοί θεωρητικοί 

εκφράζουν την άποψη ότι η ερµηνευτική αποτελεί µια ενιαία και καθολική µέθοδο 

για τις κοινωνικές επιστήµες (Gadamer, 1990). Για την ερµηνευτική παράδοση κάθε 

περιγραφή και ερµηνεία είναι ιστορικά και πολιτισµικά τοποθετηµένη και δεν µπορεί 

να υπάρξει γνώση ανεξάρτητη από το ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο, στο οποίο 

αυτή παράγεται. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ερµηνεία οφείλει να είναι ευ-

αίσθητη στις πολλαπλές χρήσεις της γλώσσας και να συµβάλλει στη δηµιουργική α-

ναθεώρηση και κατανόηση της σκέψης του συγγραφέα του υπό εξέταση κειµένου 

(Τσέκερης, 2008, 10-11). Ο λόγος για τον οποίο επιλέγω τη συγκεκριµένη µέθοδο για 

την έρευνά µου είναι γιατί θεωρώ ότι είναι η προσφορότερη για την ανάλυση σε βά-

θος του υπό έρευνα υλικού. Με άλλα λόγια, τόσο η έκταση όσο και το περιεχόµενο 
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του ερευνητικού υλικού που έχω στη διάθεσή µου απαιτούν µια διεισδυτική αλλά 

ταυτόχρονα θεωρητικά πλαισιωµένη προσέγγιση προκειµένου να προκύψουν τα επι-

διωκόµενα ερευνητικά συµπεράσµατα. 

 Από την άλλη η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου µε εισηγητή τον Philip Mayring 

(1983) αποτελεί εξέλιξη της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου. Ειδικότερα, η κριτι-

κή που δέχτηκε κατά τον εικοστό αιώνα η ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου –η οποία 

οδήγησε στην εµφάνιση της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου- αφορούσε στην επι-

φανειακή ανάλυση, στην οποία προσανατολίζονταν η µέθοδος της ποσοτικοποίησης. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος στηρίζονταν κατά κανόνα σε ένα απλοϊκό σύστηµα κατηγο-

ριών που προέκυπτε βάσει του περιεχοµένου και βασίζονταν στην απλή καταµέτρηση 

λέξεων ή αναφορών, ενώ παράλληλα συµπληρώνονταν από ένα σύστηµα αξιολόγη-

σης από το οποίο έλειπαν οι πολλαπλές δυνατότητες ερµηνείας των δεδοµένων (Πα-

γκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). 

  Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου από την άλλη, διατηρεί τα θετικά στοιχεία της 

ποσοτικής έρευνας δίνοντας όµως µεγαλύτερη βαρύτητα στην εις βάθος διερεύνηση 

του υλικού µε την ανάπτυξη ενός συνόλου τεχνικών για συστηµατική ανάλυση των 

κειµένων. Η συγκεκριµένη µέθοδος προχώρησε, µε άλλα λόγια, στην ποιοτική-

ερµηνευτική αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της ποσοτικής ανάλυσης (Παγκουρέ-

λια & Παπαδοπούλου, 2009· Mayring, 2000a). Ανάλογα, ο Ph. Mayring οδηγήθηκε 

στο µεθοδολογικό παράδειγµα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου ξεκινώντας α-

φενός από τη διαπίστωση ότι από τα βιβλία µεθοδολογίας των κοινωνικών επιστηµών 

απουσίαζε ένα συστηµατικό, συνθετικό µεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση του 

ποιοτικού υλικού βάσει σαφών ερµηνευτικών κανόνων και, αφετέρου, από την άποψη 

ότι οι εν χρήσει µέθοδοι ήταν ελλιπείς (π.χ. η ανάλυση περιεχοµένου ήταν µόνο πο-

σοτική, η γλωσσολογική ανάλυση κειµένου µονοµερής κ.ά) (Μπονίδης, 2004· Mayr-

ing, 1983). 

 

 

 

 

1.3. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

 Όσον αφορά στη δοµή της παρούσας εργασίας, αποτελείται από δύο µέρη, ένα θεω-

ρητικό και ένα ερευνητικό. Στο θεωρητικό µέρος παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές 
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προσεγγίσεις για το µεταφορικό λόγο. Η πρώτη αφορά στη χρήση της µεταφοράς στα 

πλαίσια της λογοτεχνίας, η ερµηνεία δηλαδή του µεταφορικού λόγου από την πλευρά 

της λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής. Η δεύτερη σχετίζεται µε τη γλωσσολογική 

προσέγγιση της µεταφοράς και ιδιαίτερα τη θεωρία της γνωστικής ψυχολογίας για 

την εννοιολογική µεταφορά (conceptual metaphor). Η τρίτη προσέγγιση αφορά στο 

πώς αντιµετωπίζεται η µεταφορά από τη θεωρία του Κριτικού Γραµµατισµού, ποιες 

µεταφορικές σηµασίες αναδεικνύονται από αυτή την προσέγγιση και ποιος ο ρόλος 

τους στη διαµόρφωση των κοινωνικών πρακτικών. Στόχος είναι να φανεί τι καινούριο 

έχει να προσθέσει η τρίτη προσέγγιση στις ήδη υπάρχουσες και τι πετυχαίνει µε αυτό. 

Επίσης, η νέα οπτική που µας προσφέρει η θεωρία του Κριτικού Γραµµατισµού για 

τη µεταφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο εξέτασης της σχέσης του µεταφορικού 

λόγου µε την ανάπτυξη της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης. 

    Στο ερευνητικό µέρος επιχειρείται η εξέταση της σύνδεσης του µεταφορικού λό-

γου, όπως αυτός παρουσιάζεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα (και στα Σχολικά Εγ-

χειρίδια κατ’ επέκταση) για το µάθηµα της Γλώσσας στο Γυµνάσιο, µε τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις που παρατίθενται στο Θεωρητικό Μέρος και κυρίως µε τη θεωρία του 

Κριτικού Γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης για την παραγωγή 

και χρήση της µεταφοράς. Ειδικότερα, θα ανιχνευτεί ποια προσέγγιση του µεταφορι-

κού λόγου προβάλλεται και θα γίνει προσπάθεια ερµηνείας των λόγων επικράτησής 

της. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση συγκεκριµένων προτάσεων 

για τη διδακτική αξιοποίηση της µεταφοράς στο πλαίσιο της καλλιέργειας του Κριτι-

κού Γραµµατισµού των µαθητών.  
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Α' ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ-

ΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 
 
              

Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας ορισµός για τη µεταφορά γιατί επιχειρώντας µια 

κατά το δυνατόν ιστορική προσέγγιση του όρου «µεταφορά», παρατηρούµε ότι σύµ-

φωνα µε τον ορισµό που απαντάται στην Ποιητική του Αριστοτέλη, τον οποίο παρα-

θέτει και σχολιάζει ο Derrida (2004, 54-55): «Μεταφορά είναι η µετατόπιση (επιφο-

ρά) σε κάτι του ονόµατος άλλου (ονόµατος αλλοτρίου), ή από το γένος στο είδος (α-

πό του γένους επί είδος) ή από το είδος στο γένος (από του είδους επί το γένος) ή από 

είδος σε είδος (από του είδους επί είδος) ή κατά την αναλογίαν (κατά το ανάλογον)» ( 

Ποιητική, 1457 β [6-9]). Ο Derrida (2004, 55) επίσης επισηµαίνει ότι ο Αριστοτέλης 

σύµφωνα µε όσα αναφέρει στη Ρητορική του (Ρητορικής Γ', [1411 α1-2]) είναι ο πρώ-

τος που «θεώρησε τη µεταφορά ως την γενική µορφή όλων των σχηµάτων λέξεων: 

Είτε επειδή τα περιλαµβάνει (όπως σε κάποια παραδείγµατα µετωνυµικών ή συνεκ-

δοχικών µεταθέσεων), είτε επειδή σ’ αυτήν συνίσταται η οικονοµία τους (συντετµη-

µένη παροµοίωση) ή επειδή η βέλτιστη µορφή της είναι η αναλογία».   

  Η παραπάνω άποψη του Αριστοτέλη για το µεταφορικό λόγο άσκησε καταλυτική 

επίδραση σε συγγραφείς έργων ρητορικής του αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού κό-

σµου, όπως ο Λογγίνος, ο Κοϊντιλιανός και ο Οράτιος. Η επίδραση της αρχαίας ρητο-

ρικής που εκπροσωπούν -ανάµεσα σε άλλους- οι παραπάνω συγγραφείς, παρέµεινε 

ισχύουσα έως και τα µέσα περίπου του 18ου αιώνα έχοντας ως βασική αρχή, την αρχή 

της διάκρισης και του διαχωρισµού ανάµεσα στο περιεχόµενο και τη µορφή ενός έρ-

γου τέχνης. Ο διαχωρισµός µορφής και περιεχοµένου συνεπάγεται την άποψη ότι η 

µορφή έχει µόνο διακοσµητικό ρόλο. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση η µεταφορά ε-

κλαµβάνεται ως στοιχείο της µορφής µε αποτέλεσµα η σηµασία που αποδίδεται στο 

µεταφορικό λόγο να αφορά κυρίως στην έννοια του καλλωπισµού και στην κοσµητι-

κή αξία του Wellek (1970). 

  Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 18ου αιώνα η µεταφορά που ως 

τότε θεωρούνταν απλά ως διάκοσµος του ποιητικού λόγου, αποκτά πλέον κοµβική 
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και πρωτεύουσα σηµασία. Ειδικότερα, στα χρόνια του ροµαντισµού (τέλη 18ου έως τα 

µέσα περίπου του 19ου αιώνα) πραγµατοποιείται η αναγνώριση της αξίας της µεταφο-

ράς ως του κατεξοχήν εργαλείου της ποιητικής γλώσσας. Σύµφωνα µε τον Abrams 

(2001, 550-551) τη ροµαντική εποχή: «οι µεταφορικοί τύποι που υποδηλώνουν τη 

ζώσα ενότητα σκέψης και έκφρασης, ύλης και τρόπου, περιεχοµένου και µορφής, εί-

ναι κοινοί τόποι της λογοτεχνικής κριτικής». Την ίδια εποχή η µεταφορά εκλαµβάνε-

ται ως µια µορφή δηµιουργίας ή αναδηµιουργίας του κόσµου δια µέσου της γλώσσας 

και ο ποιητής θεωρείται όχι µόνο τεχνίτης αλλά κυρίως δηµιουργός (Αλεξίου & Κα-

ραγιάννη, 2011).  

   Η µελέτη της µεταφοράς από τα χρόνια του ροµαντισµού έως τις µέρες µας απα-

σχόλησε αρκετούς φιλοσόφους, ρήτορες και κριτικούς. Ειδικότερα, στην παρούσα 

εργασία θα µας απασχολήσει κυρίως η θεώρηση για τη µεταφορά υπό το πρίσµα της 

γνωστικής γλωσσολογίας, η οποία απαντάται στο έργο των  John Lakoff και Mark 

Johnson Metaphors we Live by (1980). Οι εν λόγω µελετητές, θεωρούν ότι η επινόη-

ση και χρήση µεταφορών δεν αφορά αποκλειστικά στο στόλισµα του λόγου, αλλά 

αποτελεί µιαν αναπόφευκτη λειτουργία στη διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης, η 

οποία έχει ως πυρήνα της όχι µεµονωµένες λέξεις αλλά έννοιες. Σύµφωνα µε αυτή 

την άποψη, το σχήµα της µεταφοράς χρησιµοποιείται, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, 

σχεδόν αυτόµατα και ασυνείδητα στην καθηµερινή οµιλία των απλών ανθρώπων. ∆εν 

αποτελεί, δηλαδή, αποκλειστικά γέννηµα της δηµιουργικής λογοτεχνικής φαντασίας, 

αλλά εκλαµβάνεται, επίσης, ως ένα απαραίτητο εργαλείο της ανθρώπινης σκέψης 

(Kövecses, 2002). Επιπλέον, οι J. Lakoff και M. Johnson (1980) θεωρούν ότι ο µετα-

φορικός λόγος δεν αποτελεί απλά ένα γλωσσολογικό φαινόµενο, αλλά τον αντιµετω-

πίζει ως πρωταρχικής σηµασίας τρόπο, σύµφωνα µε τον οποίο το ανθρώπινο µυαλό 

αναπαριστά έννοιες και συναισθήµατα.  
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                       2. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
 
Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά στην παρουσία και τη λειτουργία της µετα-

φοράς στο χώρο της λογοτεχνίας. Ο ρόλος της µεταφοράς στη λογοτεχνία έχει ενδια-

φέρον µιας και έχουν διαµορφωθεί δύο διαφορετικές τάσεις στη διεθνή βιβλιογραφία, 

οι οποίες αντικατοπτρίζουν την αντίθεση ανάµεσα στην παραδοσιακή και τη νεώτερη 

προσέγγιση της µεταφοράς. Η πρώτη αφορά στην παραδοσιακή προσέγγιση του µε-

ταφορικού λόγου ως µηχανισµού της γλώσσας που συµβάλλει στην ανάδειξη των δη-

µιουργικών και εκφραστικών δυνατοτήτων, που αυτή διαθέτει (Semino and Steen, 

2011·Nowottny, 1965). Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη τάση σχετίζεται µε την προ-

σέγγιση της γνωστικής γλωσσολογίας –πιο σύγχρονη από την πρώτη- η οποία τείνει 

να αντιµετωπίζει τη µεταφορά ως µια διαδικασία της ανθρώπινης σκέψης για παρα-

γωγή νέων εννοιών, που δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά αισθητικούς σκοπούς, δεν πε-

ριορίζεται δηλαδή ο ρόλος της στο να διακοσµεί το λόγο (Lakoff and Turner, 1989). 

 

2.1. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

     

 Στη συγκεκριµένη ενότητα θα γίνει αναφορά στην παραδοσιακή προσέγγιση για τη 

µεταφορά ως γλωσσικό προϊόν, το οποίο αναδεικνύει τις δηµιουργικές δυνατότητες 

του λόγου στα πλαίσια της λογοτεχνίας. Όσον αφορά στη θεωρητική πλαισίωση αυ-

τής  της προσέγγισης, σύµφωνα µε τον Ricoeur (1998) η µεταφορά στο έργο του αρ-

χαίου έλληνα φιλόσοφου Αριστοτέλη φαίνεται να ανήκει τόσο στο πεδίο της ρητορι-

κής όσο και σε αυτό της ποιητικής. Ο ίδιος µελετητής (Ricoeur, 1998, 29)  επισηµαί-

νει ότι: «υπάρχει µια µοναδική δοµή της µεταφοράς αλλά δύο λειτουργίες της µετα-

φοράς: µια ρητορική και µια ποιητική». Επίσης, ο Ricoeur (1998) συµπεραίνει ότι η 

µοναδική δοµή της µεταφοράς ανήκει διαδοχικά στο διάκοσµο των µιµητικών τεχνών 

(π.χ. ποιητική τέχνη) και της πειστικής απόδειξης. Αν λάβουµε υπόψη την παραπάνω 

διάκριση ανάµεσα στις λειτουργίες του µεταφορικού λόγου, η χρήση της µεταφοράς 

στη λογοτεχνία αφορά κυρίως στην ποιητική λειτουργία της µεταφοράς.  
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 Σύµφωνα µε πρόσφατες γλωσσολογικές προσεγγίσεις στα λογοτεχνικά κείµενα- οι 

οποίες έχουν δεχτεί την επίδραση του φορµαλισµού2- η χρήση µεταφορικών εκφρά-

σεων θεωρείται ως ένα είδος γλωσσικής παρέκκλισης, που αφορά κυρίως στο σηµα-

σιολογικό και παραδειγµατικό επίπεδο της γλώσσας. Για παράδειγµα, στην πρόταση 

«ακόµη µια φορά µας φορτώθηκε το φεγγάρι µε την µπουκωµένη, παραµορφωµένη 

όψη του», η επιλογή του ρήµατος «φορτώθηκε» για την αναφορά στην εµφάνιση του 

φεγγαριού στο νυχτερινό ουρανό καθώς και των επιθέτων «µπουκωµένη και παρα-

µορφωµένη» για την περιγραφή της όψης του, αποτελούν λεξιλογικές επιλογές (στον 

παραδειγµατικό άξονα) που προσδίδουν ιδιότητες στο φεγγάρι πέρα από τις συνηθι-

σµένες (π.χ. «µπουκωµένη όψη» αντί του «φωτεινή ή λαµπερή όψη»). Έτσι, διαµορ-

φώνεται µια αποκρουστική εικόνα για του φεγγαριού, η οποία δε συµφωνεί µε την 

εικόνα που ο πολιτισµός µας συχνά προβάλλει για το φεγγάρι, δηµιουργώντας ένα 

αίσθηµα ανοικείωσης (δηλ. παρουσιάζει τα γνωστά και οικεία σε µας αντικείµενα ως 

άγνωστα και διαφορετικά) (Μπακαγιάννη, 2011). Πέρα από αυτά, ο λόγος για τον 

οποίο οι µεταφορικές φράσεις εκλαµβάνονται ως µια µορφή παραβίασης των γλωσ-

σικών κανόνων είναι γιατί σε περίπτωση που δεχόµασταν το περιεχόµενό τους µε την 

κυριολεκτική του σηµασία αυτό θα ήταν παράλογο και χωρίς νόηµα (Semino and 

Steen, 2011·Short, 1996). 

  Αρκετοί µελετητές που έχουν επηρεαστεί από την παραπάνω θεωρία για τη µεταφο-

ρά κρίνουν ότι η λειτουργία της στη λογοτεχνία διαφέρει (και είναι σηµαντικότερη) 

από τη χρήση της εκτός λογοτεχνικού κειµένου. Αυτό συµβαίνει γιατί όπως υποστη-

ρίζουν στο λογοτεχνικό έργο οι µεταφορικές εκφράσεις αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

παράγοντας πολλαπλές σηµασίες. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση τα 

                                                 
2 Ο φορµαλισµός στο χώρο της λογοτεχνίας εµφανίζεται µετά τη ρωσική επανάσταση του 1917. Βασι-
κοί εκπρόσωποι του εν λόγω κινήµατος υπήρξαν οι Roman Jakobson, Viktor Shklovsky και Juri Ty-
niyanov. Σύµφωνα µε τους φορµαλιστές για την εξέταση ενός λογοτεχνικού κειµένου δε λαµβάνονται 
υπόψη οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν τη συγγραφή του, όπως π.χ. η ζωή και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του συγγραφέα ή οι ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής. Αντίθετα, 
στόχος σύµφωνα µε τη φορµαλιστική προσέγγιση ήταν η εστίαση στη δοµή και τη µορφή των λογοτε-
χνικών έργων (Bennett, 2003). Επιπλέον, οι φορµαλιστές θεωρούσαν ότι η γλώσσα των λογοτεχνικών 
κειµένων διαφέρει από τη συµβατική καθηµερινή γλώσσα µιας και παρουσιάζει ένα υψηλότερο και πιο 
συστηµατικό βαθµό οργάνωσης. Η παρέκκλιση από τη συνηθισµένη καθηµερινή χρήση της γλώσσας, 
που επιτυγχάνεται µέσα από τους µηχανισµούς της γλώσσας των λογοτεχνικών κειµένων συνιστά 
σύµφωνα µε τη θεωρία του φορµαλισµού µια µορφή «ανοικείωσης». Με άλλα λόγια, δυσκολεύει τον 
αναγνώστη και τον αναγκάζει να προβληµατιστεί, καθιστώντας αδύνατη την αυτόµατη πρόσληψη του 
περιεχοµένου ενός λογοτεχνικού κειµένου (Shklovsky, 1924). Στους µηχανισµούς που επιστρατεύει η 
λογοτεχνική γλώσσα για να επιτύχει την «ανοικείωση», οι φορµαλιστές κατέτασσαν το µέτρο, το ρυθ-
µό, την ιδιόµορφη σύνταξη, τη µεταφορά, τη µετωνυµία, την οµοιοκαταληξία, τις αφηγηµατικές τεχνι-
κές κ.ά. δηλ. ένα ευρύ φάσµα µορφολογικών στοιχείων προς τα οποία έστρεψαν την προσοχή τους 
(Παρίσης και Παρίσης, 2006). 
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ποιήµατα παρουσιάζουν µια πιο περίτεχνη µορφή γλωσσικής οργάνωσης σε σχέση µε 

άλλα γλωσσικά κείµενα µε αποτέλεσµα οι µεταφορές που εµφανίζονται στον ποιητι-

κό λόγο να ενισχύουν τη σύνθετη δοµή του συµβάλλοντας στην ανάδυση ενός πλού-

σιου σε σηµασίες νοήµατος (Semino and Steen, 2011·Nowottny, 1965).     

   Γενικότερα, εµφανίζεται η διάκριση ανάµεσα στις "νεκρές" ή συµβατικές µεταφο-

ρές και σε αυτές που είναι πρωτότυπες και ασυνήθιστες, οι οποίες εµφανίζονται κατά 

κύριο λόγο στη λογοτεχνία (Pilkington, 2000). Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Pilking-

ton (2000), σύµφωνα µε τους Spreber και Wilson (1995) η έκπληξη που προκαλεί 

στον αναγνώστη αλλά και η οµορφιά µιας επιτυχηµένης και πρωτότυπης µεταφοράς 

βρίσκεται στην πύκνωση λόγου που τη χαρακτηρίζει, δηλαδή στο γεγονός ότι µια µο-

ναδική (µεταφορική) φράση εµπεριέχει µια ευρεία ποικιλία από πιθανές σηµασίες. 

Συµπληρώνοντας την παραπάνω άποψη των Spreber και Wilson (1995), η Pilkington 

(2000) προσθέτει ότι αυτό που χαρακτηρίζει την οργάνωση της ποιητικής γλώσσας –

στην οποία συµβάλλει καθοριστικά και η λειτουργία της µεταφοράς -είναι ότι εγείρο-

νται ταυτόχρονα πολλοί νοηµατικοί υπαινιγµοί, οι οποίοι διαµορφώνουν ένα κοινό 

εννοιολογικό χώρο. Ανάλογα, η µεταφορά στη λογοτεχνία, η οποία χαρακτηρίζεται 

από διεισδυτικότητα και εµβρίθεια αποτελεί –συν τοις άλλοις- έναν τρόπο για µια πιο 

λεπτοµερή και σε βάθος διερεύνηση µιας έννοιας. Ο αναγνώστης ενός λογοτεχνικού 

κειµένου, ο οποίος έρχεται αντιµέτωπος µε τη χρήση µεταφορικού λόγου καλείται να 

επινοήσει ο ίδιος τις νοηµατικές συνδέσεις –οι οποίες δεν είναι πάντα αυτονόητες- 

µεταξύ διαφορετικών εννοιών που συνυπάρχουν και συνδέονται µέσω της µεταφορι-

κής φράσης (όπως στους ακόλουθους στίχους από ποίηµα του Ο. Ελύτη µε τίτλο «Η-

λικία της γλαυκής θύµησης»: Με την ηλικία της θάλασσας στα µάτια/και µε την υ-

γεία του ήλιου στο κορµί, όπου οι έννοιες «ηλικία» και «υγεία» συνδυάζονται µε 

πρωτότυπο και δηµιουργικό τρόπο µε αυτές της «θάλασσας» και του «ήλιου» αντί-

στοιχα, προσφέροντας στον αναγνώστη τα ανάλογα περιθώρια ελευθερίας να σκεφτεί 

ποια µπορεί να είναι η µεταξύ τους νοηµατική σχέση). Σε περίπτωση που οι µεταφο-

ρικές σηµασίες σε ένα λογοτεχνικό έργο είναι είτε πολύ εύκολα κατανοητές, είτε ε-

ντελώς δυσνόητες και άστοχες τότε, όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουν ως προς τη 

λειτουργία τους και παύουν να είναι δηµιουργικές (Pilkington, 2000).  

   Αναφορά στη διαφορετική λειτουργία που επιτελεί ο µεταφορικός λόγος στα πλαί-

σια ενός λογοτεχνικού κειµένου σε σχέση µε µη λογοτεχνικά κείµενα επιχειρείται και 

από τον Steen (1989). Ο εν λόγω µελετητής παρατηρεί ότι στη χρήση της µεταφοράς 

στη λογοτεχνία υπάρχει µεγαλύτερη εκφραστική ελευθερία σε σχέση µε τη χρήση 
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µεταφορικών σχηµάτων σε κείµενα που δεν έχουν λογοτεχνικές αξιώσεις. Ενδιαφέ-

ρον, επίσης, είναι ότι ο Steen (1989) αναφέρεται στις διαφορετικές προσδοκίες που 

έχουµε ως αναγνώστες από το κάθε κειµενικό είδος, πράγµα που επηρεάζει το βαθµό 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο στρέφουµε την προσοχή µας στη γλωσσική δοµή 

του. Για παράδειγµα, µε δεδοµένη τη στενή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην ποίηση 

και το µεταφορικό λόγο και µόνο η ένδειξη "ποίηση" –ως προσδιοριστική του συγκε-

κριµένου είδους λόγου- αρκεί σε κάποιες περιπτώσεις για να ωθήσει σε µια πιο προ-

σεχτική και εµβριθή ερµηνεία και αξιολόγηση των µεταφορών που εµφανίζονται σε 

ποιητικά κείµενα (Steen, 1989).  

  Επιπλέον, όπως υποστηρίζει ο Steen (1989) η πολυσηµία που χαρακτηρίζει το λογο-

τεχνικό λόγο δηλαδή η δυνατότητα µέσω της χρήσης των ίδιων (λεκτικών) σηµείων 

παραγωγής ταυτόχρονα πολλαπλών σηµασιών συµβάλλει κατ’ επέκταση και  στην 

πλούσια νοηµατοδότηση του αλληγορικού µεταφορικού λόγου στη λογοτεχνία προσ-

δίδοντάς του παράλληλα υψηλή αισθητική αξία.  Ο Steen (1989) προσπαθώντας να 

προσδιορίσει την ιδιαίτερη λειτουργία της µεταφοράς στη λογοτεχνία παραθέτει την 

άποψη της Reinhart (1976) σύµφωνα µε την οποία η ερµηνεία µιας µεταφοράς που 

απαντάται εκτός λογοτεχνικού κειµένου περιορίζεται στην απόδοση του περιεχοµέ-

νου της µε κυριολεκτικούς κατά το δυνατό λεκτικούς όρους (focus interpretation). 

Αντίθετα, η νοηµατική απόδοση µιας µεταφοράς που εµφανίζεται στη λογοτεχνία 

µπορεί να γίνει αντιληπτή σύµφωνα µε τη Reinhart (1976) µε πολυσήµαντο τρόπο 

(vehicle interpretation). Για παράδειγµα, η µεταφορά (riding the waves (=ιππεύοντας 

τα κύµατα) που εµφανίζεται στο στίχο του T.S. Eliot: «I have seen the mermaids rid-

ing seawards on the waves» (µτφ. Έχω δει τις γοργόνες να καλπάζουν κατά µήκος 

των κυµάτων) µπορεί να έχει τη διπλή νοηµατική απόδοση που αφορά τόσο στο «επι-

πλέω στα κύµατα (focus interpretation)» όσο και στο «ιππεύω ένα άλογο», αφού η 

χρήση του ρήµατος «ride (=ιππεύω)» στον παραπάνω στίχο µας ωθεί στο να φαντα-

στούµε/κατανοήσουµε τα «κύµατα (=waves)» και ως «άλογα (=horses)». Ο Steen 

(1989) λαµβάνοντας υπόψη την άποψη του Richards (1936) συµπληρώνει ότι αυτή η 

διπλή νοηµατική θέαση που χαρακτηρίζει την ποιητική µεταφορά δε σηµαίνει εξορι-

σµού ότι έχουµε την ανάδυση διπλού νοήµατος. Αντίθετα, παρόλο που η µεταφορά 

στη λογοτεχνία µπορεί να είναι σύνθετη  και πολυσήµαντη δεν παύει να διατηρεί τη 

µοναδικότητα του νοήµατός της. 

  Πέρα από αυτά, όπως επισηµαίνει ο Harries (1978)  ορµώµενοι από την άποψη του 

Αριστοτέλη ότι µια καλή µεταφορά αφορά στη διαισθητική σύλληψη της οµοιότη-
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τας/των οµοιοτήτων που συνδέουν ανόµοια πράγµατα, αρκετοί θεωρητικοί και ποιη-

τές υποστηρίζουν ότι η ποιητική αλήθεια –όπως αυτή διατυπώνεται µέσω µεταφορι-

κών και άλλων λεκτικών σχηµάτων- στηρίζεται περισσότερο στη σηµασιολογική α-

ντίθεση παρά στη συµφωνία/συνάφεια των µεταφορικών εννοιών και εικόνων. Έτσι, 

ξεφεύγοντας από τη χρήση κοινότυπων και συµβατικών µεταφορών (που χαρακτηρί-

ζονται από την σύγκριση µεταξύ πραγµάτων που παρουσιάζουν εµφανείς οµοιότητες, 

π.χ. ο ανθός της νιότης [νέος άνθρωπος=ανθισµένο φυτό]), πολλοί νεώτεροι ποιητές 

αναζητούν τολµηρές µεταφορές, που αν και φαίνονται να είναι αποµακρυσµένες από 

τη γνωστή πραγµατικότητα αποκαλύπτουν, ωστόσο, τη βαθύτερη ουσία της επιτρέ-

ποντας τους να διαµορφώσει το δικό τους ποιητικό σύµπαν (Harries, 1978). 

 

 

2.2. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

   

  Αναµφισβήτητα, οι πρωτότυπες και ασυνήθιστες µεταφορές που απαντώνται στη 

λογοτεχνία επιτρέπουν στους συγγραφείς και ποιητές να αποκαλύψουν στους ανα-

γνώστες νέες πτυχές της πραγµατικότητας. Αυτό, ωστόσο, που παρατηρούν κάποιοι 

µελετητές της λογοτεχνίας υπό το πρίσµα της γνωστικής γλωσσολογίας είναι ότι το 

µεγαλύτερο µέρος της ποιητικής γλώσσας στηρίζεται σε καθηµερινές συµβατικές  

µεταφορές (Κövecses, 2002). Έτσι διαµορφώνονται δύο διαµετρικά αντίθετες θεωρη-

τικές προσεγγίσεις για τη χρήση της µεταφοράς στη λογοτεχνία. Η πρώτη προσέγγιση 

–όπως ήδη αναφέρθηκε- δίνει προτεραιότητα στη χρήση του µεταφορικού λόγου στη 

λογοτεχνία αποκλειστικά, χωρίς να αναζητά οµοιότητες µεταξύ µεταφορών που εµ-

φανίζονται εντός και εκτός λογοτεχνικών κειµένων. Η δεύτερη, αντίθετα, επηρεασµέ-

νη από τη γνωστική γλωσσολογία αναγνωρίζει οµοιότητες µεταξύ της µεταφοράς στη 

λογοτεχνία και εκτός αυτής. 

  Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη δεύτερη προσέγγιση οι γενικοί κανόνες που χα-

ρακτηρίζουν τις ποιητικές µεταφορικές εκφράσεις δεν αφορούν τη γλώσσα αλλά τη 

σκέψη. Με άλλα λόγια, δεν εφαρµόζονται µόνο στις πρωτότυπες ποιητικές εκφράσεις 

αλλά και στις καθηµερινές συµβατικές µεταφορές. Για το λόγο αυτό, η λογοτεχνική 
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µεταφορά (µε εξαίρεση τη «µεταφορά-εικόνα»3) δεν είναι παρά µια επέκταση της κα-

θηµερινής µεταφοράς (Lakoff, 1993). 

  Οι µεταφορικές γλωσσικές εκφράσεις µπορεί να είναι είτε «συµβατικές», δηλαδή 

παγιωµένες σε τέτοιο βαθµό ώστε να περνά απαρατήρητη η χρήση τους, είτε «καινο-

φανείς». Ειδικότερα, για τη δηµιουργία «καινοφανών» µεταφορών οι λογοτέχνες-

σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση της γνωστικής γλωσσολογίας- διαµορφώ-

νουν µεταφορές και µεταφορικές εκφράσεις αξιοποιώντας τα συµβατικά υλικά της 

καθηµερινής σκέψης και γλώσσας (Παπαρούση, 2008). Σύµφωνα µε τους Lakoff και 

Turner (1989) υπάρχουν τρεις βασικοί µηχανισµοί στους οποίους στηρίζεται η δηµι-

ουργία «καινοφανών» µεταφορών στη λογοτεχνία.  

  Ο πρώτος µηχανισµός αφορά στην επέκταση συµβατικών µεταφορών, όπου επι-

στρατεύεται η τεχνική της «επέκτασης» (extending), η «επεξεργασία» (elaboration), η 

«αµφισβήτηση» (questioning) και ο «συνδυασµός» (combining/composing). Ειδικό-

τερα, αφορά στην τεχνική της «επέκτασης», ο τρόπος που αυτή λειτουργεί είναι η υι-

οθέτηση συµβατικών µεταφορών και η επέκταση της σηµασίας τους µε την εισαγωγή 

ενός καινούριου εννοιολογικού στοιχείου (Kövesces, 2002· Παπαρούση, 2008). Έτσι, 

για παράδειγµα, η συµβατική µεταφορά ο θάνατος είναι ύπνος, η οποία ταυτίζει κά-

ποιες από τις ιδιότητες του θανάτου (έλλειψη κίνησης, αδυναµία αντίληψης, οριζό-

ντια θέση σώµατος) µε αυτές του ύπνου, στον Hamlet του Shakespeare επεκτείνεται 

σηµασιολογικά µιας και ο ύπνος του θανάτου περιλαµβάνει και το στοιχείο του ονεί-

ρου (For in that sleep of death what dreams may come?) (Lakoff and Turner, 1989).  

  Η τεχνική της «επεξεργασίας» διαφέρει από αυτή της «επέκτασης», γιατί αντί του 

να προστίθεται ένα νέο στοιχείο στον «τοµέα-πηγή» (π.χ. θάνατος=ύπνος), γίνεται 

επεξεργασία ενός υπάρχοντος στοιχείου από την «πηγή» µε ασυνήθιστο τρόπο 

(Kövesces, 2002· Παπαρούση, 2008). Για παράδειγµα, η µεταφορά µε «τοµέα-πηγή»:   

θάνατος = αποχώρηση αξιοποιείται µε διαφορετικό τρόπο σε ποίηµα του Οράτιου και 

                                                 
3 Αν και οι εννοιολογικές αντιστοιχίσεις (mappings) των «µεταφορών- εικόνων» λειτουργούν όπως και 
οι άλλες µεταφορές, οι «µεταφορές-εικόνες» είναι διαφορετικές από τις άλλες εννοιολογικές µεταφο-
ρές. Πιο συγκεκριµένα, οι εννοιολογικές µεταφορές χαρτογραφούν ένα εννοιολογικό πεδίο µε ένα άλ-
λο, χαρτογραφώντας συχνά πολλές έννοιες από τον «τοµέα-πηγή»  µε πολλές αρµόζουσες έννοιες στον 
«τοµέα-στόχος». Οι «µεταφορές-εικόνες», αντίθετα, χαρτογραφούν µια νοητική εικόνα από µια πηγή 
γνώσης µε µια νοητική εικόνα από µια άλλη πηγή (Lakoff, 1993). Για παράδειγµα, στη «µεταφορά-
εικόνα» «Η σύζυγός µου…η µέση της οποίας είναι ένα ρολόι», αυτό που σύµφωνα µε τον (Kövecses, 
2002) είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο είναι ότι οι ίδιες οι λέξεις που διαµορφώνουν τη µεταφορική εικό-
να δε µας υποδεικνύουν ποιο µέρος του ρολογιού οµοιάζει µε τη µέση της γυναίκας. Παρόλα αυτά δεν 
είναι δύσκολο να καταλάβουµε (µέσω της σύγκρισης της εικόνας του ρολογιού µε αυτή της ανθρώπι-
νης µέσης) ότι το κυκλικό σχήµα του ρολογιού είναι αυτό που παραβάλλεται µε το αντίστοιχο σχήµα 
της γυναικείας µέσης. 
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σε ποίηµα του Dickinson. Πιο συγκεκριµένα, και στα δύο ποιήµατα το θέµα του θα-

νάτου παρουσιάζεται µεταφορικά ως αποχώρηση (χωρίς επιστροφή) µε κατεύθυνση 

κάποιο προορισµό. Στην περίπτωση, ωστόσο, του Dickinson ο προορισµός αυτός -

µέσω του θανάτου- είναι το σπίτι/η πατρίδα ενώ στον Οράτιο είναι το ακριβώς αντί-

θετο δηλαδή η αιώνια εξορία («eternal exile of the raft»)4. Για τον Dickinson ο θάνα-

τος που ισοδυναµεί µε επιστροφή στο σπίτι του πατέρα («my father’s lodge»), δε συ-

νιστά κάτι που προκαλεί φόβο ενώ για τον Οράτιο δεν ισχύει το ίδιο. Έτσι, η διαφο-

ρετική από κάθε λογοτέχνη επεξεργασία του θέµατος της ίδιας συµβατικής µεταφο-

ράς (θάνατος = αποχώρηση) µπορεί να οδηγήσει και σε άλλου τύπου συµπεράσµατα 

σχετικά µε το ποιά συναισθήµατα οφείλει να µας προκαλεί η ιδέα του θανάτου (La-

koff and Turner, 1989). 

  Επιπλέον, µε την τεχνική της «αµφισβήτησης», οι λογοτέχνες έχουν τη δυνατότητα 

να θέσουν υπό αµφισβήτηση την καταλληλότητα των συνηθισµένων καθηµερινών 

µεταφορών. Παράδειγµα χρήσης της τεχνικής της «αµφισβήτησης» σε ποίηµα του Κ. 

Καβάφη µε τίτλο «Τα παράθυρα» παραθέτει η Παπαρούση (2008) εστιάζοντας την 

εξέτασή της σε έναν κυρίως στίχο του συγκεκριµένου ποιήµατος, όπου αναφέρεται 

ότι: «Ίσως το φως θάναι µια νέα τυραννία». Στην περίπτωση αυτή οι συνήθεις συµ-

βατικές µεταφορές  η χαρά είναι φως και η ελευθερία είναι φως που επιστρατεύονται 

για την περιγραφή ενδεχόµενων αλλαγών που µπορεί να προκύψουν στην πορεία της 

ζωής, τίθενται υπό αµφισβήτηση από µέρους του ποιητικού υποκειµένου. Το φως 

µπορεί και να ισοδυναµεί µε το αντίθετο της ελευθερίας, που είναι η τυραννία. Όπως 

χαρακτηριστικά παρατηρεί η Παπαρούση (2008, 7) σχετικά µε τις µεταφορές που 

συνδέονται µε την έννοια του φωτός και εµφανίζονται στο συγκεκριµένο ποίηµα: 

«Μια από τις συνέπειες του «τοµέα-πηγή (source domain)» -όταν ανοίγουν κλειστά 

παράθυρα και το φως παίρνει τη θέση του σκοταδιού, γεννιέται µια αίσθηση χαράς 

και ελευθερίας- δεν ταιριάζει απαραίτητα στον «τοµέα-στόχο (target domain)» -οι 

διέξοδοι που ψάχνουµε να βρούµε σε σκοτεινές περιόδους της ζωής µας, µπορεί, αν 

βρεθούν, αντί να µας απελευθερώσουν, να αποδειχθούν βασανιστικές-, δείχνοντάς 

µας ότι η χρήση αλλά και η κατανόηση των µεταφορών συναρτάται τόσο από το συ-

γκείµενο (Steen, 1999, 506) όσο και από την «προσωπική ιστορία» (Kövesces, 2002, 

194) τόσο του λογοτέχνη όσο και του αναγνώστη». 

                                                 
4 Αντίστοιχα στους στίχους από το ποίηµα του Dickinson διαβάζουµε: «Afraid? Of whom am I afraid?/ 
Not Death, for who is He?/ The porter of my father’s lodge/ As much abasheth me», (Lakoff and Turn-
er, 1989, 68-69). 
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  Τέλος, σύµφωνα µε τους Lakoff and Turner (1989) η τεχνική του «συνδυασµού» 

αποτελεί  την πιο δραστική από όλες τις τεχνικές που µετέρχεται η ποιητική σκέψη. 

Αφορά στην ενεργοποίηση και το συνδυασµό πολλών συµβατικών µεταφορών µε 

σκοπό το σχηµατισµό σύνθετου µεταφορικού λόγου. Ειδικότερα, βάσει της θεωρίας 

της γνωστικής γλωσσολογίας για τη χρήση της µεταφοράς στη λογοτεχνία, υπάρχει η 

δυνατότητα να έχουµε παραπάνω από µια συµβατικές µεταφορικές έννοιες, οι οποίες 

να αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο «τοµέα-στόχο (target domain)». Για παράδειγ-

µα στον «τοµέα-στόχο» "ζωή" µπορεί να αποδοθεί η µεταφορική σηµασία ζωή=µέρα 

αλλά και  ζωή=πολύτιµο αγαθό. Αυτό που χαρακτηρίζει, ανάµεσα στα άλλα, την ποι-

ητική σκέψη είναι η ταυτόχρονη εµφάνιση δύο ή περισσότερων µεταφορικών σηµα-

σιών, όπως οι παραπάνω, στο ίδιο κείµενο ή πολλές φορές και µέσα στην ίδια πρότα-

ση. Επιχειρώντας να εντοπίσουν χρήση της τεχνικής του «συνδυασµού» στον ποιητι-

κό λόγο οι Lakoff and Turner (1989) εστιάζουν την προσοχή τους σε ένα τετράστιχο 

προερχόµενο από ένα από τα σονέτα του Shakespeare5. Όπως παρατηρούν, στους συ-

γκεκριµένους στίχους απαντώνται τουλάχιστον πέντε συµβατικές (εννοιολογικές) µε-

ταφορές (όπως το φως είναι υλικό σώµα, τα γεγονότα είναι πράξεις, η ζωή είναι φως 

κ.ά), οι οποίες διαµορφώνουν από κοινού µια σύνθετη µεταφορά για την περιγραφή 

του θανάτου. Ειδικότερα, η πρόταση «black night doth take away [the twilight] (µτφ. 

η µαύρη νύχτα αποµακρύνει το λυκόφως)» που περιλαµβάνεται στο εν λόγω τετρά-

στιχο, οι  Lakoff και Turner (1989) θεωρούν ότι συντίθεται από µεταφορικές σηµασί-

ες όπως: ζωή=µέρα, θάνατος=νύχτα, φως=υλικό σώµα, ζώη=πολύτιµο αγαθό, γεγο-

νότα=πράξεις6. Όπως επισηµαίνουν οι παραπάνω µελετητές οι µεταφορές που περι-

λαµβάνονται στη συγκεκριµένη πρόταση συµπληρώνουν η µια τη σηµασία της άλλης. 

Έτσι, η νύχτα παρουσιάζεται µεταφορικά ως ο παράγοντας εκείνος που αποµακρύνει 

το φως, το οποίο ισοδυναµεί σε µεταφορικό επίπεδο µε τη ζωή, η οποία εκλαµβάνεται 

ως πολύτιµο αγαθό. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται ένας σύνθετος σε έννοιες λό-

                                                 
5 Οι στίχοι που παραθέτουν οι Lakoff and Turner (1989, 70) είναι οι ακόλουθοι: «In me thou seeth the 
twilight of such day/ As after sunset fadeth in the west;/Which by and by black night doth take away,/ 
Death’s second self that seals up all in rest». 
6 Αναλύοντας τη συνύπαρξη περισσότερο από µιας µεταφορικών σηµασιών στη συγκεκριµένη πρότα-
ση οι Lakoff and Turner (1989, 71) αναφέρουν ότι η µεταφορά το φως=υλική ουσία εµφανίζεται στο 
σηµείο όπου το φως περιγράφεται ως υλικό πράγµα που µπορεί κάποιος να το πάρει και να το αποµα-
κρύνει («take away»). Η µεταφορά η ανθρώπινη ζωή=µέρα έχει να κάνει µε την περιγραφή της ζωής 
ως φωτός, δίνοντας ταυτόχρονα µε αυτό τον τρόπο υλική υπόσταση στην έννοια του φωτός. Η µετα-
φορά ζωή=πολύτιµο αγαθό υπάρχει στο σηµείο που η ζωή (=φως) παρουσιάζεται ως κτήµα του αν-
θρώπου, το οποίο εκείνος δε θέλει να του αφαιρεθεί («doth take away»). Τέλος, η µεταφορά τα γεγο-
νότα=πράξεις ενυπάρχει στην αναπαράσταση του γεγονότος του θανάτου (=µαύρη νύχτα) ως ενεργούν 
υποκείµενο που επιχειρεί να πάρει ένα πολύτιµο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή (=φως). 
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γος. Εποµένως, αυτό που καθιστά σύµφωνα µε τους Lakoff και Turner (1989) την 

ποιητική µεταφορά πιο ενδιαφέρουσα από τη συµβατική µεταφορά είναι η δηµιουρ-

γική εκµετάλλευση των συνηθισµένων εννοιών µε ασυνήθιστο τρόπο, πράγµα που 

επιτρέπει στους ποιητές να οδηγήσουν την ανθρώπινη σκέψη σε νέα µονοπάτια. Αυτό 

που κάνει την ποιητική µεταφορά ξεχωριστή είναι αυτή η επεξεργασµένη και µη αυ-

τόµατη –στις περισσότερες περιπτώσεις- χρήση συνηθισµένων και αυτόµατων τρό-

πων της σκέψης. 

  Ο δεύτερος µηχανισµός περιλαµβάνει µεταφορές «κατηγορικού επιπέδου» (generic-

level metaphors), οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο γενίκευσης.  Όσον 

αφορά στις µεταφορές «κατηγορικού επιπέδου» και τη λειτουργία τους στα πλαίσια 

ενός λογοτεχνικού κειµένου, αυτές συντίθενται από γενικά εννοιολογικά σχήµατα 

που αφορούν τόσο τον «τοµέα-πηγή (source-domain)» όσο και τον «τοµέα-στόχο 

(target-domain)», τα οποία λαµβάνουν συγκεκριµένη µορφή και πραγµατώνονται µέ-

σα από συγκεκριµένα και συµβατικά µεταφορικά σχήµατα («Specific-level 

metaphors»). Για παράδειγµα, η µεταφορά «κατηγορικού επιπέδου» τα συναισθήµατα 

είναι έκλυση δυνάµεων/ενέργειας αποτελεί το γενικότερο εννοιολογικό πυρήνα, στον 

οποίο στηρίζεται η δηµιουργία µεταφορών µε πιο ειδικό και συγκεκριµένο θέµα 

(«Specific-level metaphors») όπως το συναίσθηµα του θυµού είναι ένα καυτό υγρό 

µέσα σε δοχείο (π.χ. η µεταφορά: βράζει από το θυµό του) (Kövesces, 2002). 

   Επιπλέον, όπως επισηµαίνει ο Kövesces (2002) είναι ενδιαφέρον ότι οι Lakoff και 

Turner (1989, 82) εντάσσουν το σχήµα της προσωποποίησης στο είδος της µεταφο-

ράς «κατηγορικού επιπέδου» που περιγράφει τη σχέση τα γεγονότα είναι πρά-

ξεις/ενέργειες (π.χ. θάνατος=αναχώρηση, µακρινό ταξίδι). Σύµφωνα µε την παραπά-

νω µεταφορική σχέση, τείνουµε να αντιλαµβανόµαστε τα εξωτερικά γεγονότα, ως 

πράξεις. Αυτό µας οδηγεί στο να αντιµετωπίζουµε τα γεγονότα ως αποτέλεσµα των 

πράξεων κάποιου προσώπου. Έτσι, από τη στιγµή που πίσω από τις πράξεις κρύβεται 

ένα πρόσωπο, κι αφού γεγονότα και πράξεις ισοδυναµούν µεταφορικά (γεγόνο-

τα=πράξεις) και τα γεγόνοτα µε τη σειρά τους µπορούν να ταυτιστούν µε τις ενέργει-

ες ενός ανθρώπου και να λάβουν –µέσω του σχήµατος της προσωποποίησης- τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της µορφής του. Για το λόγο αυτό ο χρόνος, που αποτελεί ένα 

εξωτερικό γεγονός που υπάρχει ανεξάρτητα από τη ζωή και τη θέληση των ατόµων 

συχνά αναπαρίσταται ως «κλέφτης», «θεριστής», «διώκτης». Ο λόγος για τον οποίο 

προσδίδονται στην έννοια του χρόνου οι συγκεκριµένες µορφικές αναπαραστάσεις 

συνδέεται, όπως υποστηρίζει ο Kövesces (2002)  µε τις έννοιες που –σύµφωνα µε την 
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ανθρώπινη αντίληψη- επηρεάζει το πέρασµα του χρόνου, όπως η ζωή, οι άνθρωποι 

κ.ά. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι υπάρχει η εννοιολογική µεταφορά ανθρώπινη 

ζωή=πολύτιµο αγαθό ο χρόνος γίνεται αντιληπτός ως ένας «κλέφτης» που κλέβει αυ-

τό το πολύτιµο αγαθό από τον άνθρωπο. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τη µεταφορά 

οι άνθρωποι είναι φυτά (δηλ. ευάλωτοι, εύθραυστοι κ.τ.λ.) έχουµε την προσωποποίη-

ση του γεγονότος του θανάτου µε τη µορφή του «θεριστή» που αφαιρεί τις ανθρώπι-

νες ζωές, όπως αυτός ο θεριστής τα χόρτα. Γενικότερα, η έννοια του χρόνου γίνεται 

κατανοητή σε κυριολεκτικό επίπεδο από τον άνθρωπο ως «αλλαγή» δηλαδή ως κάτι 

που µπορεί να επηρεάσει ανθρώπους και πράγµατα, κυρίως µε αρνητικό τρόπο. Αυτή 

η γνώση που περιβάλλει το γεγονός του χρόνου εξηγεί την ύπαρξη πολλών από τις 

µεταφορές που χρησιµοποιούµε για το χρόνο (Kövesces, 2002). Ανάλογα, το γεγονός 

του θανάτου που συνδέεται στην ανθρώπινη σκέψη µε ενέργειες όπως ο «θερισµός», 

η «καταβρόχθιση» και ο «αποχωρισµός» οδηγεί στη δηµιουργία ανάλογων προσωπο-

ποιήσεων για το θάνατος (π.χ. «θεριστής»). Επιπλέον, ο δοµικός εννοιολογικός πυρή-

νας της µεταφοράς «κατηγορικού επιπέδου» τα γεγονότα είναι πράξεις/ενέργειες, 

στον οποίο στηρίζεται η παραπάνω µεταφορική απεικόνιση του θανάτου θέτει σύµ-

φωνα µε τους Lakoff και Turner (1989, 82) κάποιους περιορισµούς µε αποτέλεσµα να 

µην µπορεί τόσο εύκολα να συνδεθεί το γεγονός του θανάτου µε άλλες ανθρώπινες 

ενέργειες όπως π.χ. το «τρέξιµο», «η προετοιµασία φαγητού» ή «το γέµισµα της µπα-

νιέρας µε νερό». 

  Τέλος, ο τρίτος µηχανισµός αφορά στις «µεταφορές-εικόνες» (image-metaphors). 

Αυτού του είδους οι µεταφορές βασίζονται σε εικόνες που είναι πλούσιες σε εικονι-

στικές λεπτοµέρειες και αφθονούν στη λογοτεχνία (Παπαρούση, 2008). Ειδικότερα, 

στην περίπτωση της «µεταφοράς-εικόνας» έχουµε σύγκριση και παραλληλισµό όχι 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών δύο (ή παραπάνω) εννοιών αλλά των ιδιοτήτων που 

ενδέχεται να συνδέουν διαφορετικές εικόνες. Οι ιδιότητες αυτές µπορεί να αφορούν 

στο χρώµα, στην ένταση του φωτός, στο εξωτερικό σχήµα προσώπων ή αντικειµένων 

κ.ά (π.χ. µπορεί ένας ποιητής να συγκρίνει το χρώµα της άµµου µε αυτό του ανθρώ-

πινου δέρµατος ή την αντανάκλαση του φωτός πάνω στην υγρή άµµο µε την αντανά-

κλαση του φωτός πάνω στο υγρό δέρµα) (Lakoff και Turner, 1989).  

  Χαρακτηριστικό παράδειγµα αξιοποίησης της «µεταφοράς-εικόνας» παραθέτουν οι 

Lakoff και Turner (1989, 90-91) αποµονώνοντας ένα στίχο από ποίηµα του γάλλου 

υπερρεαλιστή André Breton µε τίτλο «Free Union» (µτφ. στην αγγλική γλώσσα από 

τον David Antin). Το ποιητικό υποκείµενο στο συγκεκριµένο στίχο παραλληλίζει µε-
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ταφορικά την εικόνα της µέσης της γυναίκας του µε την εικόνα ενός ρολογιού (My 

wife […] Whose waist is an hourglass). Η σύγκριση που επιχειρείται µεταξύ των δύο 

παραπάνω «αντικειµένων» στηρίζεται στο εξωτερικό τους σχήµα. Σύµφωνα µε την 

εικόνα που µας υποβάλλεται µέσω της συγκεκριµένης µεταφοράς, παίρνουµε το λε-

πτοµερές σχήµα ενός ρολογιού και το αντιστοιχούµε µε το λεπτοµερές σχήµα ενός 

γυναικείου σώµατος. Αυτό που είναι αξιοπρόσεχτο στην περίπτωση αυτή είναι το γε-

γονός ότι οι ίδιες οι λέξεις που συνθέτουν τη µεταφορική εικόνα δε µας προσδιορί-

ζουν πιο µέρος του ρολογιού αντιστοιχεί µε πιο µέρος του γυναικείου κορµιού. Πα-

ρόλα αυτά έχουµε την ικανότητα να φανταστούµε πιο µέρος του ενός «αντικειµένου» 

αντιστοιχεί µε αυτό του άλλου εξαιτίας της οµοιότητας που παρουσιάζει το εξωτερικό 

τους σχήµα. Για το λόγο αυτό οι «µεταφορές-εικόνες (image-metaphors)» έχουν εν-

διαφέρον όχι µόνο από γλωσσολογική άποψη αλλά και σε εννοιολογικό επίπεδο 

(Kövesces, 2002).   

   Όπως επισηµαίνουν οι Lakoff και Turner (1989) παρόλο που η σύγκριση που επι-

χειρείται µέσω των «µεταφορών-εικόνων» αφορά στην επέκταση ήδη γνωστών και 

εύκολα αναγνωρίσιµων οµοιοτήτων που διακρίνουν δύο (ή περισσότερα) «αντικείµε-

να», δε λείπουν και οι περιπτώσεις ποιητών που επιχειρούν αναπάντεχους και τολµη-

ρούς παραλληλισµούς µεταφορικών εικόνων. Για παράδειγµα, ένας υπερρεαλιστής 

ποιητής µπορεί να ξεκινήσει ένα ποίηµά του χρησιµοποιώντας συµβατικές µεταφορι-

κές εικόνες και στη συνέχεια να επιχειρήσει νέους συνδυασµούς, που ξεφεύγουν από 

τις γνωστές τεχνικές µε στόχο να οδηγήσει τους αναγνώστες του έργου του στο να 

αποκτήσουν µια πιο διευρυµένη αντίληψη και οπτική του γύρω κόσµου (Lakoff και 

Turner, 1989). 
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2.3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

2.3.1. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή προσέγγιση η εξέταση του ρόλου και της λειτουργίας 

της µεταφοράς επικεντρώνεται σε γλωσσικό επίπεδο χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

εννοιολογικές προεκτάσεις του µεταφορικού λόγου. Επιπλέον, η συγκεκριµένη προ-

σέγγιση προϋποθέτει ότι η µεταφορική σηµασία δεν απαντάται στην καθηµερινή 

συµβατική γλώσσα, η οποία στο σύνολό της εκλαµβάνεται ως κυριολεκτική µιας και 

έχει ως αντικείµενο αναφοράς την περιγραφή της αντικειµενικής πραγµατικότητας, η 

ύπαρξη της οποίας θεωρείται ως αδιαµφισβήτητη αλήθεια ανεξάρτητα από την αν-

θρώπινη υποκειµενική αντίληψη. Για το λόγο αυτό η συµβατική γλώσσα ανάλογα µε 

το πώς περιγράφει την πραγµατικότητα µπορεί να χαρακτηριστεί ως «αληθής» ή 

«ψευδής» αλλά σε καµία περίπτωση µεταφορική (Lakoff και Turner, 2009). 

   Έτσι, η µεταφορά θεωρείται ως απόκλιση από την συµβατική γλωσσική χρήση και 

ο ρόλος της περιορίζεται στο χώρο της λογοτεχνίας, όπου λειτουργεί κυρίως ως κό-

σµηµα του λόγου. Επιπλέον, η συγκεκριµένη προσέγγιση εκλαµβάνει τη µεταφορά 

ως µορφολογικό γλωσσικό στοιχείο, το οποίο εντάσσεται –όπως αναφέρθηκε παρα-

πάνω- στους µηχανισµούς «ανοικείωσης» που διαθέτει η γλώσσα της λογοτεχνίας. 

  Η διδακτική αξιοποίηση της εν λόγω προσέγγισης για τη µεταφορά επιβάλει πρώτα 

από όλα τον εντοπισµό των µεταφορικών σηµασιών κυρίως σε λογοτεχνικά κείµενα –

πεζογραφία και ποίηση- και την αντιδιαστολή τους µε την κυριολεκτική σηµασία. Με 

άλλα λόγια, σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή το µεταφορικό νόηµα συνάγεται µε βάση 

το νέο και πιο διευρυµένο σηµασιολογικό περιεχόµενο, δηλαδή τις επιπλέον (µετα-

φορικές) σηµασίες που αποκτούν οι λέξεις, οι οποίες διαφέρουν από τις αντίστοιχες  

κυριολεκτικές. 

  Ενδιαφέρει, επίσης, να προσδιοριστεί η χρήση της µεταφοράς στα λογοτεχνικά κεί-

µενα σε επίπεδο γλωσσικής οργάνωσης. Η λογοτεχνική γλώσσα -η οποία σε αντίθεση 

µε την γλώσσα της καθηµερινότητας που µας οδηγεί σε µια αυτόµατη και µηχανική 

πρόσληψη της πραγµατικότητας- προσδίδει καινούρια µορφή στα πράγµατα αναγκά-
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ζοντάς µας να τα δούµε όλα από µια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό το κατορθώνει 

µέσα από την ανοικείωση της συµβατικής γλώσσας της καθηµερινότητας –

προσδίδοντας δηλαδή νέα µορφή σε αυτή- και ανατρέποντας τους καθιερωµένους 

τρόπους µε τους οποίους αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα (Παρίσης και Πα-

ρίσης, 2006). Θεωρώντας τη µεταφορά ως έναν από τους µηχανισµούς της γλώσσας 

µε τους οποίους επιτυγχάνεται η παρέκκλιση από τη συµβατική γλώσσα µε στόχο την 

ανασηµασιοδότηση του κόσµου, οι µαθητές καλούνται να προσδιορίσουν ποιες µε-

ταφορικές χρήσεις των λέξεων επιλέγει ο ποιητής ή  γενικότερα ο συγγραφέας να 

χρησιµοποιήσει στο έργο του και τι θέλει να επιτύχει µε αυτό, δηλαδή πώς θέλει να 

παρουσιάσει την πραγµατικότητα ή τι είδους νόηµα θέλει να προδώσει σε αυτή. 

   Παρόλο που η παραπάνω διδακτική αξιοποίηση της µεταφοράς σύµφωνα µε όσα 

επιτάσσει η παραδοσιακή προσέγγιση –στην προκειµένη περίπτωση υπό το πρίσµα 

της θεωρίας του φορµαλισµού- οδηγεί στην ανίχνευση των δυνατοτήτων που έχει η 

µεταφορά στο να διαµορφώσει µια ορισµένη αντίληψη για τον κόσµο, περιορίζεται 

στο επίπεδο της µορφής της γλώσσας χωρίς να γίνεται λόγος για τις εννοιολογικές 

προεκτάσεις των συγκρινόµενων –µέσω της µεταφοράς- σηµασιών. Επιπλέον, σύµ-

φωνα µε την θεωρία του φορµαλισµού, η καλλιτεχνική κατασκευή που επιτυγχάνεται 

µέσα από τη γλώσσα της λογοτεχνίας και τη χρήση µεταφορών, δεν έχει άµεση σχέση 

µε τη γύρω κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα ως αντανάκλασή της αλλά αποτελεί 

µια ιδιόµορφη αναδιοργάνωση και ανασηµασιοδότηση αυτής (Παρίσης και Παρίσης, 

2006). Έτσι, η λειτουργία της µεταφοράς ενδιαφέρει πρωτίστως για αισθητικούς σκο-

πούς, σε ποιο δηλαδή βαθµό εγείρει τη φαντασία ή το αίσθηµα της συγκίνησης στους 

µαθητές και δευτερευόντως στο αν τους ωθεί να διαµορφώσουν µια συγκεκριµένη 

άποψη για την κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα της εποχής τους. Τέλος, από 

την παραδοσιακή θεωρία για τη µεταφορά απουσιάζει η εξέταση της λειτουργίας του 

µεταφορικού λόγου στα πλαίσια της καθηµερινής συµβατικής γλώσσας.  
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2.3.2. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟ-

ΛΟΓΙΑΣ 

  

   Όπως εύστοχα παρατηρεί η Botha (2009) το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της 

θεωρίας της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφορά στην εκπαίδευση, προκύπτει 

σε µεγάλο βαθµό από τον κονστρουκτιβισµό (που αφορά στην ικανότητα του ατόµου 

να κατασκευάζει και να διαµορφώνει την προσωπική του κατανόηση για την πραγ-

µατικότητα (Oxford, 1997) και τις διδακτικές προσεγγίσεις, που προωθούν τον ενερ-

γητικό ρόλο του υποκειµένου στη µάθηση και όχι τόσο από το θετικισµό (που προ-

τάσσει την ύπαρξη µιας αντικειµενικής πραγµατικότητας, οργανωµένης µε αιτιοκρα-

τικές δοµές)7. Πιο συγκεκριµένα, όπως παρατηρεί η Botha (2009) η διδακτική µεθο-

δολογία που στηρίζεται στο θετικισµό δέχεται την παραδοσιακή άποψη (ο κονστρου-

κτιβισµός ή εποικοδοµισµός έχει τις ρίζες της στα έργα του αρχαίου φιλοσόφου Αρι-

στοτέλη) για το µεταφορικό λόγο, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει σαφής διάκριση 

µεταξύ κυριολεξίας και µεταφοράς, µε την κυριολεξία να υπερτερεί (αφού αναπαρι-

στά µια αντικειµενική πραγµατικότητα) και τη µεταφορά να έρχεται σε δεύτερη µοί-

ρα ιδωµένη κυρίως ως κοσµητικό στοιχείο του λόγου. Αντίθετα για τη θεωρία της 

γνωστικής γλωσσολογίας οι µεταφορικές έννοιες δεν έχουν απλά διακοσµητικό ρόλο 

αλλά περιλαµβάνουν και αποτυπώνουν µια διαδικασία σκέψης κατέχοντας κεντρικό 

ρόλο τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην καθηµερινή ανθρώπινη οµιλία και σκέψη και 

για το λόγο αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και µελέτης (Lakoff and Turner, 

1989).  

  Ειδικότερα, όσον αφορά στις λογοτεχνικές µεταφορές παρόλο που αυτές τις περισ-

σότερες φορές είναι καινοφανείς και πρωτότυπες, διαθέτοντας µια δική τους δοµή και 

λογική η οποία δυσχεραίνει την αποκωδικοποίησή τους στο πλαίσιο των αντιστοιχιών 

                                                 
7 Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση για τη γνώση, η οποία στηρίζεται στη φιλοσοφική πεποίθηση ότι ο 
άνθρωπος οικοδοµεί (construct) την κατανόησή του για την πραγµατικότητα (Oxford, 1997) συνδέεται 
µε την έννοια της µετανεωτερικότητας, µιας και η µετανεωτερική σκέψη προώθησε έναν επαναπροσ-
διορισµό του (ανθρώπινου) υποκειµένου, το οποίο δεν «υφίσταται» απλώς τον κόσµο που το περιβάλ-
λει, ούτε και περιορίζεται στο να επιχειρεί να τον εξηγήσει, να τον ταξινοµήσει και να τον πειθαρχήσει 
αλλά επιδιώκει να ενεργεί µε νόηµα µέσα στον κόσµο αυτό (Habermas, 1993 [1985]).  Σύµφωνα µε 
την Φρυδάκη (2009, 341) ο κονστρουκτιβισµός ως θεωρία µάθησης συναντά το µετανεωτερικό αίτηµα 
για την επιστροφή του νοήµατος –ανάµεσα στα άλλα- «στον επαναπροσδιορισµό του µαθητή ως υπο-
κειµένου που εισέρχεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να ενδυναµώσει τη γνώση, την ταυτότητα 
και την αυτοστοχαστική του συνείδηση».  
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(mappings) από το ένα πεδίο εµπειρίας (domain) στο άλλο, είναι παρόλα αυτά δυνα-

τόν να αναχθούν σε συγκεκριµένες εννοιολογικές µεταφορές. Για το λόγο αυτό χρή-

σιµο είναι να καλλιεργηθεί στους µαθητές η αντίληψη ότι πίσω από τις πρωτότυπες 

και ευφάνταστες µεταφορικές εκφράσεις µπορούν να ανιχνευθούν σηµασιολογικές 

αντιστοιχίες παγιωµένες στο εννοιολογικό µας σύστηµα (Παπαρούση, 2008). 

  Επιπλέον, για να κατακτήσουν οι µαθητές τα βασικά σηµεία της εννοιολογικής µε-

ταφοράς στη λογοτεχνία, σηµαντικό είναι να ξεκινάνε από την υπάρχουσα γνώση και 

εµπειρία τους. ∆ηλαδή από κάτι το οποίο είναι οικείο σε αυτούς και συνιστά µια εν-

νοιολογική αντιστοίχιση (ή εννοιολογική µεταφορά) εύκολα κατανοητή κι αναγνωρί-

σιµη, µε στόχο στη συνέχεια να προσεγγίσουν αυτό που φαίνεται να είναι ανοίκειο 

και δυσνόητο στα πλαίσια της µεταφορικής χρήσης της γλώσσας σε ένα λογοτεχνικό 

κείµενο. Ούτως ή άλλως η µεταφορά συνιστά µια διαδικασία, η οποία προσφέρεται 

για τη µετάθεση και εφαρµογή αυτού που είναι γνωστό σε νέα περιβάλλοντα (Παπα-

ρούση, 2008). 

   Όπως προτείνει η Παπαρούση (2008) σε σχετικό άρθρο της, για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο θα µπορούσε, για παράδειγµα, να συζητηθεί µε τους µαθητές η έννοια του «ε-

πάνω», την οποία συνήθως συνδέουµε στο µυαλό µας µε το «πολύ» καθώς και µε την 

έννοια της υγείας αλλά και το συναίσθηµα της χαράς (π.χ. στη µεταφορική φράση 

«είµαι ανεβασµένος σήµερα[= είµαι χαρούµενος]») και η έννοια του «κάτω», η οποία 

συνδέεται µε την έννοια του «λίγο», µε την αρρώστια και το αίσθηµα της λύπης. 

Χρήσιµο είναι πρώτα να ζητηθεί από τους µαθητές να εντοπίσουν µεταφορικές εκ-

φράσεις που απαντώνται στον καθηµερινό λόγο και αποδεικνύουν κάτι τέτοιο και στη 

συνέχεια να τους ζητηθεί να πουν τι φέρνουν οι ίδιοι στο µυαλό τους όταν ακούν τη 

λέξη «επάνω» ή «κάτω» σε µια φράση. Αφού γίνει αυτή η προεργασία ώστε να κατα-

κτήσουν τη σηµασία και τη χρήση της συγκεκριµένης εννοιολογικής µεταφοράς, 

µπορούµε έπειτα να τους δώσουµε να διαβάσουν κάποια ποιήµατα όπου υπάρχουν 

µεταφορές που έχουν σχέση µε την έννοια του «επάνω» και του «κάτω» και να τους 

ζητήσουµε να βρουν µε ποιο τρόπο χρησιµοποιούν οι ποιητές τις µεταφορικές εκ-

φράσεις που έχουµε όλοι στο µυαλό µας. Ανάλογα, είναι δυνατόν να συζητηθούν στα 

πλαίσια της τάξης εννοιολογικές µεταφορές όπως π.χ. η ζωή είναι ταξίδι ή ο χρόνος 

είναι κίνηση και στη συνέχεια να διαβαστούν ποιήµατα στα οποία αξιοποιούνται µε 

δηµιουργικό τρόπο οι παραπάνω µεταφορές, ώστε οι µαθητές να βρουν µε ποιο τρόπο 

κατορθώνουν οι ποιητές να κάνουν πιο πρωτότυπες και τολµηρές τις µεταφορές αυ-

τές. 
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3. Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

3.1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

 

  Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 ο M. Black επηρεασµένος από τον I. A. Ri-

chards παρουσίασε τη «διαδραστική θεωρία της µεταφοράς» (interaction theory of 

metaphor) µε στόχο την κριτική προσέγγιση της έως τότε επικρατούσας άποψης για 

το µεταφορικό λόγο8. Οι απόψεις των παραπάνω θεωρητικών τροφοδότησαν τη µε-

λέτη και άλλων µεταγενέστερων ερευνητών όπως του G. Lakoff και του M. Johnson, 

οι οποίοι στο έργο τους µε τίτλο Metaphors we live by (1980) επιχειρούν να αποδεί-

ξουν ότι η παρουσία της µεταφοράς είναι κυρίαρχη στον προφορικό και γραπτό λόγο 

των ανθρώπων. 

 Σύµφωνα µε την άποψη των παραπάνω ερευνητών η µεταφορά συνιστά µια βασική 

νοητική λειτουργία διαµέσου της οποίας κατανοούµε τον κόσµο και συλλαµβάνουµε 

αφηρηµένες έννοιες, αφού το αντιληπτικό µας σύστηµα είναι «θεµελιωδώς µεταφο-

ρικό εκ φύσεως» (Lakoff and Johnson, 1980/2003, 3). Η παραπάνω άποψη αποτέλεσε 

την αφετηρία της σύγχρονης γνωσιακής θεωρίας για τη µεταφορά, στο πλαίσιο της 

οποίας µελετητές από διαφορετικά γνωστικά πεδία (όπως η γλωσσολογία, η ψυχολο-

γία και η λογοτεχνική θεωρία) προσεγγίζουν τη µεταφορά όχι ως ένα γλωσσικό φαι-

νόµενο αλλά ως διαδικασία σκέψης και τρόπο οργάνωσης και έκφρασης της εµπειρί-

ας µας (Παπαρούση, 2008). Επιπλέον, οι Lakoff και Johnson αµφισβήτησαν τις πα-

λαιότερες αντιλήψεις για το µεταφορικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι η µεταφορά δεν 

αποτελεί απλώς και µόνο ένα λογοτεχνικό τέχνασµα, δηλαδή ένα αυθαίρετο γλωσσι-

κό στολίδι που εξυπηρετεί αισθητικούς σκοπούς αλλά συνίσταται στην καλύτερη κα-

                                                 
8 Όπως µας πληροφορεί η Παπαρούση (2008, 10-11)  ο I. A. Richards στο έργο του The Philosophy of 
Rhetoric (1936) εκφράζει την άποψη ότι όταν χρησιµοποιούµε τη µεταφορά ενεργοποιούµε ταυτόχρο-
να δύο σκέψεις που αφορούν σε δύο διαφορετικά πράγµατα. Σηµασία, συνεπώς, έχει η διάδραση των 
σκέψεων αυτών για την παραγωγή ενός κοινού νοήµατος πολύ πιο ευρείας δυναµικής από ότι θα είχε η 
κάθε µια (σκέψη) ξεχωριστά. Επηρεασµένος από τον Richards o M. Black (1955, 285) διατυπώνει τη 
«διαδραστική θεωρία της µεταφοράς» (interaction theory of metaphor), την οποία υποστηρίζει αναφέ-
ροντας ότι: «όταν χρησιµοποιούµε µια µεταφορά έχουµε δύο σκέψεις διαφορετικών πραγµάτων ενερ-
γοποιηµένες ταυτόχρονα, που οδηγούν στην παραγωγή ενός κοινού νοήµατος, το οποίο µπορεί να εκ-
φραστεί µε µια λέξη ή µε µια φράση και είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης τους (των δύο σκέψε-
ων που συνθέτουν µια µεταφορά)». 
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τανόηση εννοιών και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή από 

συνηθισµένους ανθρώπους χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο της λογοτεχνί-

ας και κάποιων ιδιαίτερα προικισµένων ανθρώπων  (Lakoff and Johnson, 1980/2003). 

  Ειδικότερα, ο Lakoff (1993) σε σχετικό κείµενό του εξηγεί ότι σύµφωνα µε τις 

κλασσικές θεωρίες για τη γλώσσα, η µεταφορά εξετάζεται ως ένα ζήτηµα που αφορά 

κυρίως στη γλώσσα και όχι στη σκέψη. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε την παραδο-

σιακή αντίληψη η µεταφορά εκλαµβάνεται ως ένα σχήµα λόγου που βρίσκεται έξω 

από τη συνήθη καθηµερινή γλώσσα, µιας και ενεργοποιεί µηχανισµούς που υπερβαί-

νουν τις γνωστές γλωσσικές συµβάσεις. Αντιµετωπίζεται, µε άλλα λόγια, ως ένα λε-

κτικό τέχνασµα –που εµφανίζεται αποκλειστικά σε λογοτεχνικά κείµενα (πεζογραφί-

ας και ποίησης)- ένας «τρόπος», που κάνει τις λέξεις να σηµαίνουν κάτι άλλο από 

ό,τι  στην κυριολεκτική σηµασία τους.9 

  Αντίθετα, οι  Lakoff και Johnson (1980/2003) υποστηρίζουν –όπως αναφέρθηκε πα-

ραπάνω- ότι ο µεταφορικός λόγος συνιστά µια βασική νοητική λειτουργία διαµέσου 

της οποίας κατανοούµε τον κόσµο και συλλαµβάνουµε αφηρηµένες έννοιες. Η συ-

γκεκριµένη προσέγγιση, η οποία εστιάζει στο εννοιολογικό περιεχόµενο του µεταφο-

ρικού λόγου επιτρέπει τη χρήση του όρου «εννοιολογική µεταφορά» (=conceptual 

metaphor). Ο Lakoff (1993) σε κείµενό του µε τίτλο «The contemporary theory of 

metaphor» αναφέρεται µε λεπτοµερή τρόπο στη λειτουργία της εννοιολογικής µετα-

φοράς. ∆ιακρίνει δύο είδη βασικών, συµβατικών εννοιολογικών µεταφορών. Το πρώ-

το είδος ονοµάζει «generic-level metaphors» και το δεύτερο «specific-level meta-

phors». Στο πρώτο είδος εντάσσει τις µεταφορές που απαντώνται µε µεγάλη συχνότη-

τα στον καθηµερινό λόγο και τις χρησιµοποιούµε παρορµητικά και χωρίς πολλή σκέ-

ψη, όπως οι µεταφορές το πολύ είναι πάνω/το λίγο είναι κάτω. Οι µεταφορές του 

πρώτου είδους συχνά εµφανίζονται οι ίδιες σε διαφορετικούς λαούς. Οι µεταφορές 

του δεύτερου είδους (όπως π.χ. η µεταφορά  η αγάπη είναι ταξίδι), αντίθετα, έχουν 

µικρότερη συχνότητα εµφάνισης στο λόγο και διαφέρουν πολλές φορές από πολιτι-

σµό σε πολιτισµό. Οι συσχετισµοί µεταξύ εννοιών που ενσωµατώνουν οι εννοιολογι-

                                                 
9 Ως απόρροια της παραδοσιακής αντίληψης για τη µεταφορά έχουµε τη διαµόρφωση διαφόρων θεω-
ριών όπως η «θεωρία της υποκατάστασης», σύµφωνα µε την οποία η µεταφορά αποδίδει έναν όρο µέ-
σω ενός άλλου ακόµη και αν παραβιάζονται οι σηµασιολογικοί κανόνες και η «θεωρία της σύγκρισης» 
που ορίζει το σχήµα της µεταφοράς ως ένα είδος σύνδεσης µεταξύ δύο διαφορετικών στοιχείων υπο-
νοώντας ένα είδος σύγκρισης µεταξύ τους, το οποίο στηρίζεται σε κάποια προϋπάρχουσα οµοιότητα 
που συνδέει τα στοιχεία αυτά. Ο παράγοντας της οµοιότητας στον οποίο στηρίζεται η παραδοσιακή 
προσέγγιση της µεταφοράς ανάγεται στην κλασική ρητορική και ειδικότερα στον ορισµό της έννοιας 
της µεταφοράς από τον Αριστοτέλη στην Ποιητική (1457b) και στην Ρητορική (1402a-b) του (Παπα-
ρούση, 2008, 11). 
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κές µεταφορές θεµελιώνονται στην καθηµερινή πράξη και εµπειρία και για το λόγο 

αυτό η εξέτασή τους µας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουµε καλύτερα τη σχέση 

της σκέψης και της εµπειρίας µε τη γλώσσα (Kövesces, 2002· Παπαρούση, 2008).   

    

 

3.2. Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΕΣ 

   

 Για την πληρέστερη κατανόηση της «εννοιολογικής µεταφοράς» και της λειτουργίας 

της στο λόγο, χρήσιµο είναι να γίνει µια συνοπτική αναφορά στη γνωστική επιστήµη, 

-η οποία συνδυάζει στοιχεία από πολλά γνωστικά πεδία όπως η ψυχολογία , η γλωσ-

σολογία, η φιλοσοφία κ.ά- και στον τρόπο µε τον οποίο αυτή ορίζει τις εννοιολογικές 

κατηγορίες της σκέψης. 

   Σύµφωνα µε τον Lakoff (1987a) η γνωστική επιστήµη βρίσκεται σε ένα µεταβατικό 

στάδιο ανάµεσα σε µια παραδοσιακή και σε µια νέα θεώρηση για της γνωστικής λει-

τουργίας του ανθρώπου. Η παλιότερη αντίληψη σχετικά µε την ανθρώπινη λογική 

σκέψη ήταν ότι είναι κυριολεκτική και αντικειµενική –αφού αφορά στην παραγωγή 

λογικών προτάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αληθείς ή ψευδείς- και συν-

δέεται µε την παραγωγή αφηρηµένων εννοιών. Η νέα θεώρηση αντίθετα συµπερι-

λαµβάνει και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε πλευρές της ανθρώπινης σκέψης που σχετί-

ζονται µε τη φαντασία, όπως η µεταφορά, η µετωνυµία και γενικότερα ο χώρος του 

φαντασιακού. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη προσέγγιση χρησιµοποιούν την κα-

τηγοριοποίηση  ως το κύριο µέσο για  την αναφορά και τον προσδιορισµό της αν-

θρώπινης εµπειρίας. Ειδικότερα, για την παραδοσιακή αντίληψη η εννοιολογική κα-

τηγοριοποίηση  θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητη από τη σωµατική και βιολογική υπό-

σταση των υποκειµένων, που διαµορφώνουν τις συγκεκριµένες κατηγορίες. Επιπλέ-

ον, στο σχηµατισµό των κατηγοριών των λογικών εννοιών -σύµφωνα µε την προσέγ-

γιση αυτή- δε µετέχουν όπως αναφέρθηκε οι µηχανισµοί της φαντασίας (π.χ. µεταφο-

ρά, µετωνυµία). Αντίθετα, για τη νεότερη θεώρηση η ενσώµατή µας εµπειρία και ο 

τρόπος που χρησιµοποιούµε τη φαντασία µας έχουν καθοριστική σηµασία και συνδέ-

ονται άµεσα µε το πώς κατασκευάζουµε εννοιολογικές κατηγορίες για την κατανόη-

ση των εµπειριών µας (Lakoff, 1987a). 
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  Ο Lakoff (1987a, 12) ονοµάζει την πρώτη, δηλαδή την παραδοσιακή, θεώρηση που 

αφορά στη γνωστική επιστήµη ως «αντικειµενισµό (objectivism)». Ο λόγος για τον 

οποίο την ορίζει µε τον συγκεκριµένο τρόπο είναι –όπως εξηγεί στο εισαγωγικό µέ-

ρος του βιβλίου του µε τίτλο Women, Fire, and Dangerous Things- επειδή θεωρεί ότι 

διαµέσου αυτής προωθείται η αντίληψη ότι η ανθρώπινη λογική λειτουργεί µέσω της 

χρήσης αφηρηµένων συµβόλων, τα οποία αποκτούν το νόηµά τους σε άµεση συνάρ-

τηση µε τον αντικειµενικό κόσµο. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για αφηρηµένες έννοιες 

και σύµβολα που συγκροτούν τον ανθρώπινο ορθό λόγο, τα οποία λαµβάνουν νόηµα 

µέσω συµβατικών συσχετισµών και αντιστοιχίσεων µε τα αντικείµενα του εξωτερι-

κού κόσµου (Lakoff, 1987a). 

  Την δεύτερη και νεότερη αντίληψη ο Lakoff  (1987a, 15) την ονοµάζει «εµπειριακό 

ρεαλισµό ή εµπειρισµό (experiential realism ή experientialism)».  Αξιοποιώντας τη 

σύγχρονη γνωσιακή θεωρία για τις εννοιολογικές κατηγορίες η οποία κάνει λόγο για 

τη σωµατοποίηση της ανθρώπινης σκέψης (δηλαδή οι δοµές του εννοιολογικού µας 

συστήµατος προέρχονται από την ενσώµατή µας εµπειρία και αποκτούν νόηµα µέσω 

αυτής), η συγκεκριµένη θεώρηση εστιάζει στην «εµπειρία» µε την ευρεία έννοια του 

όρου. Η «εµπειρία» υπό αυτή την έννοια περιλαµβάνει το σύνολο των εµπειριών ενός 

ή παραπάνω ατόµων, το οποίο δεν περιορίζεται µόνο στην αντίληψη και την κινητι-

κότητά τους αλλά και στην αλληλεπίδρασή τους µε το φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον
10. 

                                                 
10 Σύµφωνα µε τους Lakoff και Johnson (1980b, 111-112), η ιδέα ότι η µεταφορά είναι απλά ένα 
γλωσσικό τέχνασµα και στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό που µπορεί να επιτύχει είναι η περι-
γραφή της πραγµατικότητας, έλκει την καταγωγή της από την άποψη ότι αυτό που είναι αληθινό είναι 
ανεξάρτητο και εντελώς έξω από τον τρόπο που τα ανθρώπινα όντα αντιλαµβάνονται και εννοούν τον 
κόσµο- σαν δηλαδή η µελέτη της πραγµατικότητας να περιορίζονταν στη µελέτη µονάχα του εξωτερι-
κού φυσικού κόσµου. Αυτή η αντίληψη για την πραγµατικότητα –που ορίζεται συχνά ως «αντικειµενι-
κή πραγµατικότητα»- αφήνει απέξω τον ανθρώπινο παράγοντα και την υποκειµενική σύλληψη του 
κόσµου, δηλαδή τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τα κίνητρα και τις πράξεις που συνθέτουν αυτό το οποίο 
καθηµερινά βιώνουµε.  Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να έχει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους γνωσι-
ακούς ψυχολόγους είναι η πραγµατικότητα από την πλευρά του ανθρώπινου υποκειµένου και αυτή 
διαφέρει από πολιτισµό σε πολιτισµό καθώς διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετικά εννοιολογι-
κά συστήµατα. Επιπλέον, όπως επισηµαίνουν οι Lakoff και Johnson (1980b) ο πολιτισµός κάθε λαού 
διαµορφώνεται µέσα σε φυσικά περιβάλλοντα που διαφέρουν µεταξύ τους, όπως ζούγκλες έρηµοι, 
νησιά , βουνά, πόλεις κ.ά. και µε τα οποία αλληλεπιδρούν. Για το λόγο αυτό, τα εννοιολογικά συστή-
µατα διαφορετικών πολιτισµών βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση µε το εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. 
Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισµό οι Lakoff και Johnson (1980b) αναφέρουν ότι κάθε πολιτι-
σµός επινοεί έναν περισσότερο ή λιγότερο επιτυχηµένο τρόπο αντιµετωπίσει το περιβάλλον στο οποίο 
ζει, είτε µέσω της προσαρµογής σε αυτό είτε µέσω της αλλάγής του. Επιπρόσθετα, κάθε πολιτισµός 
διαµορφώνει τους όρους µιας κοινωνικής πραγµατικότητας µέσα στην οποία οι άνθρωποι έχουν συ-
γκεκριµένους ρόλους, ώστε να λειτουργήσουν σε κοινωνικό επίπεδο. Η κοινωνική πραγµατικότητα 
κάθε πολιτισµού επηρεάζει την αντίληψή των ατόµων για τον εξωτερικό φυσικό κόσµο. Αυτό που ορί-
ζεται ως αλήθεια για κάποιον που προέρχεται από ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό περιβάλλον επηρεά-
ζεται τόσο από την γύρω του κοινωνική πραγµατικότητα όσο και από τον τρόπο µε τον οποίο αυτή τον 
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   Με άλλα λόγια, σε αντίθεση µε τον «αντικειµενισµό (objectivism)» που ορίζει ότι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός (βιολογικού) οργανισµού δε σχετίζονται µε την 

παραγωγή των λογικών εννοιών και τη φύση της λογικής, για τον «εµπειριακό ρεαλι-

σµό ή εµπειρισµό» η αφηρηµένη αλλά και η δηµιουργική σκέψη είναι απόρροια της 

ενσώµατης εµπειρίας ενός ατόµου σε αλληλεπίδραση µε τον κοινωνικό χώρο µέσα 

στον οποίο ζει και αναπτύσσεται. Η θεωρία του «εµπειρισµού» ενσωµατώνει και τα 

σύγχρονα πορίσµατα της γνωσιακής επιστήµης, σύµφωνα µε τα οποία η ανθρώπινη 

σκέψη αφενός συµπεριλαµβάνει τη φαντασία και αφετέρου η ικανότητα της φαντα-

σίας χρησιµοποιεί το µηχανισµό της σωµατοποίησης, αφού οι µεταφορές, οι µετωνυ-

µίες και οι φανταστικές εικόνες βασίζονται στην εµπειρία γενικότερα και συχνά στη 

ενσώµατη εµπειρία (Lakoff, 1987a). 

  Για να καταστήσει πιο σαφή όσα αναφέρει σχετικά µε τις εννοιολογικές κατηγορίες 

υπό το πρίσµα του «εµπειρισµού (experiential realism ή experientialism)» ο Lakoff 

(1987a) χρησιµοποιεί ανάµεσα στα άλλα και το παράδειγµα του µεταφορικού λόγου. 

Εξετάζει την έννοια «θυµός», η οποία περιγράφει ένα συγκεκριµένο ανθρώπινο συ-

ναίσθηµα. Όπως εξηγεί τα συναισθήµατα συχνά θεωρούνται ως στερούµενα κάποιου 

εννοιολογικού περιεχοµένου. Όµως όταν αισθανόµαστε κάτι συχνά επιχειρούµε και 

να το κατανοήσουµε. Έτσι, όταν ενεργούµε ωθούµενοι από ένα συναίσθηµα, παράλ-

ληλα επιχειρούµε να καταλάβουµε γιατί δρούµε µε αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει µε άλ-

λα λόγια µια λογική των συναισθηµάτων. Επιπλέον, οι έννοιες που περιγράφουν συ-

ναισθήµατα όπως αυτό του «θυµού» είναι σύµφωνα µε το Lakoff (1987a) απτά πα-

ραδείγµατα του πώς µια αφηρηµένη έννοια µπορεί να στηρίζεται στην ενσώµατη ε-

µπειρία. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν παρατηρήσουµε το µεγάλο αριθµό από 

ιδιωµατικές και µεταφορικές φράσεις που εντοπίζονται στην καθηµερινή µας γλώσσα 

και έχουν ως θέµα τους τις σωµατικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του θυµού στον 

άνθρωπο, όπως η αυξηµένη πίεση του αίµατος, η αύξηση της θερµότητας του σώµα-

τος, ο εκνευρισµός κ.ά. Τέτοιες µεταφορές είναι για παράδειγµα η µεταφορά θυ-

µός=θερµότητα ή θυµός=φωτιά (π.χ. «άναψε από το θυµό του» «είναι θερµοκέφα-

λος» [οξύθυµος]), οι οποίες παράγονται από την ερυθρότητα του προσώπου και την 

αύξηση της θερµότητας του σώµατος, που συχνά χαρακτηρίζει κάποιον που είναι θυ-

µωµένος. Τέλος, ενδιαφέρον είναι ότι η κεντρική µεταφορική έννοια για την περι-

                                                                                                                                            
κάνει να αντιλαµβάνεται την εµπειρία του φυσικού κόσµου. Από τη στιγµή που µεγάλο κοµµάτι της 
κοινωνικής πραγµατικότητας γίνεται αντιληπτό µε µεταφορικούς όρους, ενώ παράλληλα ο τρόπος που 
εννοούµε το φυσικό κόσµο είναι εν µέρει µεταφορικός, η µεταφορά κατέχει σηµαντικό ρόλο στον κα-
θορισµό του τι είναι αληθινό για µας. 
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γραφή του θυµού «θυµός=θερµότητα» µπορεί, όπως επισηµαίνει ο Lakoff (1987a) να 

αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος µεταφορικών εννοιών (π.χ. η 

µεταφορά «θυµός=θερµότητα» όταν αναφέρεται σε υγρά –π.χ. το αίµα- συνδυάζεται 

µε τη µεταφορά το ανθρώπινο σώµα=δοχείο για τα αισθήµατα («γέµισε/ξεχείλισε από 

χαρά») και παράγει τη µεταφορική έννοια θυµός=η θερµότητα ενός υγρού µέσα σε 

δοχείο µε αποτέλεσµα να έχουµε τη χρήση µεταφορών όπως «το αίµα µου βράζει 

(ενν. µέσα στο σώµα=δοχείο) από θυµό»). 

 

 

3.3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

  Όπως είναι εµφανές από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η µεταφορά σύµφωνα µε τη 

γνωσιακή θεωρία εντάσσεται στο πεδίο των εννοιολογικών κατηγοριών της ανθρώπι-

νης σκέψης και στηρίζεται στην ανθρώπινη ενσώµατη (και όχι µόνο) εµπειρία. Πιο 

συγκεκριµένα, στις εννοιολογικές µεταφορές ένα πεδίο εµπειρίας (Α) χρησιµοποιεί-

ται για να κατανοήσουµε ένα άλλο πεδίο εµπειρίας (Β). Το εννοιολογικό πεδίο το 

οποίο προσπαθούµε να κατανοήσουµε ονοµάζεται «τοµέας-στόχος (=target 

domain)», ενώ το εννοιολογικό πεδίο το οποίο χρησιµοποιούµε για τον σκοπό αυτό 

ονοµάζεται «τοµέας-πηγή (=source domain)». Για να κατανοήσουµε ένα πεδίο εµπει-

ρίας µε τους όρους ενός άλλου είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός συστήµατος συγκεκρι-

µένων αντιστοιχιών, που καλούνται «αντιστοιχίσεις (=mappings)», ανάµεσα στον 

«τοµέα-πηγή», που είναι συνήθως συγκεκριµένος, και στον «τοµέα-στόχο», που α-

φορά συνήθως αφηρηµένες έννοιες (Παπαρούση, 2008, 1·Kövesces, 2002) .   

  Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα σύστηµα συστηµατικών αντιστοιχιών µεταξύ πηγής 

(Α) και στόχου (Β) υπό την έννοια ότι συστατικά εννοιολογικά στοιχεία, και όχι µε-

µονωµένα λεξιλογικά στοιχεία, από το (Β) αντιστοιχούν σε συστατικά εννοιολογικά 

στοιχεία από το (Α) έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές έννοιες αόριστες και, κατά συ-

νέπεια, πιο δύσκολα προσεγγίσιµες. Συνήθεις «τοµείς-πηγή» για τις εννοιολογικές 

µεταφορές -οι οποίες µας βοηθούν να εννοιοποιήσουµε σκέψεις, εµπειρίες, συναι-

σθήµατα και γενικότερα ποικίλες καταστάσεις- αποτελούν το ανθρώπινο σώµα, τα 

ζώα, τα φυτά, οι µηχανές, η υγεία και η αρρώστια, οι κατασκευές, το κρύο και το ζε-

στό, το φως και το σκοτάδι, κ.ά. ενώ συνήθεις «τοµείς-στόχος» είναι τα συναισθήµα-
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τα, η επιθυµία, η σκέψη, η κοινωνία, η οικονοµία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η ζωή και ο 

θάνατος κ.λπ. (Lakoff and Johnson, 1980/2003a· Παπαρούση, 2008). 

  Έτσι, η εννοιολογική, για παράδειγµα, µεταφορά η ζωή είναι ταξίδι συνδέει τον 

τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε εννοιακά ένα πεδίο εµπειρίας, στην προκειµέ-

νη περίπτωση τη «ζωή», µε τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε ένα άλλο, δι-

αφορετικό πεδίο εµπειρίας, το «ταξίδι». Η µεταφορική σύνδεση γίνεται ανάµεσα στα 

υποκείµενα εννοιολογικά πεδία (έµβια όντα→ταξιδιώτες, στόχος ζωής→προορισµός, 

φάσεις ζωής→διανυόµενη απόσταση κ.λπ.) και όχι ανάµεσα στους όρους διαµέσου 

των οποίων αυτά δηλώνονται. Με άλλα λόγια, τείνουµε να χαρτογραφούµε τη γνώση 

που έχουµε για τα ταξίδια πάνω στη γνώση που έχουµε για τη ζωή, αφού συστατικά 

στοιχεία από το πεδίο του ταξιδιού ανταποκρίνονται µε συστηµατικό τρόπο σε συ-

στατικά στοιχεία από το πεδίο της ζωής (π.χ. οι άνθρωποι είναι ταξιδιώτες σε ένα τα-

ξίδι, µε την ίδια τους τη ζωή ως όχηµά τους, στο οποίο θέτουν κάποιους στόχους που 

τους αντιµετωπίζουν ως προορισµούς τους οποίους πρέπει να φτάσουν, αφού επιλέ-

ξουν τι πρέπει να πράξουν, δηλαδή ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν κ.ο.κ.). (Πα-

παρούση, 2008, 3· Lakoff and Johnson, 1980/2003a). 

  Οι εννοιολογικές µεταφορές γίνονται αντιληπτές µέσω µεταφορικών γλωσσικών 

εκφράσεων, οι οποίες αποτελούν τις εκδηλώσεις της µεταφοράς που είναι ορατές στο 

επιφανειακό προτασιακό επίπεδο, γραπτό και προφορικό. Για παράδειγµα, όπως α-

ναφέρει η Παπαρούση (2008, 3): «η εννοιολογική µεταφορά η ζωή (στόχος «target») 

είναι ένα ταξίδι (πηγή «source»)11 ενεργοποιεί κοινές γλωσσικές µεταφορές, όπως 

«νιώθω ότι η ζωή µου βρίσκεται σε αδιέξοδο», «πηρέ τον εύκολο δρόµο», «εγώ έχα-

σα πια το τρένο» κ.λπ., αλλά και πιο περίπλοκες όπως αυτές που απαντώνται στα λο-

γοτεχνικά κείµενα: «∆ε θα βρεθεί ένας ποταµός να ’ναι για µας πλωτός; (Σεφέρης, 

Ερωτικός Λόγος, Ε')»». 

   Μια ακόµα εννοιολογική µεταφορά που απαντάται συχνά στον ανθρώπινο λόγο 

είναι όπως αναφέρει ο Kövecses (2002) η αγάπη (πηγή) είναι ένα ταξίδι (στόχος). 

Στη µεταφορά αυτή οι αντιστοιχίσεις (mappings) ανάµεσα στα επιµέρους στοιχεία 

που συνθέτουν τον τοµέα-πηγή και τον τοµέα-στόχο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

µε τον ακόλουθο τρόπο: 

  

                                                 
11 Οι εννοιολογικές µεταφορές έχουν συνήθως τη µορφή ο τοµέας-στόχος (target-domain) είναι τοµέ-
ας-πηγή (source-domain) ή ο τοµέας-στόχος (target-domain) ως τοµέας-πηγή (source-domain), (Παπα-
ρούση, 2008, 3). 
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 ΤΟΜΕΑΣ ΠΗΓΗ: ΤΑΞΙ∆Ι (Α)                      ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΑΓΑΠΗ (Β) 

    Οι ταξιδιώτες                                                      → οι εραστές 

    Το όχηµα                                                             → η ερωτική σχέση 

    Το ταξίδι                                                             → Τα γεγονότα µέσα σε µια σχέση 

    Η απόσταση που διανύεται                                 → η εξέλιξη της σχέσης 

    Τα εµπόδια που απαντώνται                               → οι δυσκολίες που εµφανίζονται 

    Αποφάσεις σχετικά µε τον προορισµό                → αποφάσεις για το τι να κάνουν 

     Ο προορισµός του ταξιδιού                                →  ο στόχος/οι στόχοι µιας σχέσης  

                                                                                                   (Kövecses, 2002, 7) 

  Είναι εµφανές ότι στην παραπάνω εννοιολογική µεταφορά τα δοµικά στοιχεία του 

εννοιολογικού τοµέα-πηγή (Α) βρίσκονται σε συστηµατική αναλογία µε αυτά του 

εννοιολογικού τοµέα-στόχου (Β). Για το λόγο αυτό θα µπορούσε κάποιος να συµπε-

ράνει ότι τα στοιχεία που συνθέτουν τον τοµέα-στόχο υπήρχαν από πάντα και ότι οι 

άνθρωποι επινόησαν αυτή τη µεταφορά λόγω του ότι προϋπήρχαν οµοιότητες µεταξύ 

των δύο εννοιολογικών τοµέων. Αλλά αυτό –σύµφωνα µε τον Kövecses (2002)- δεν 

ισχύει στην πραγµατικότητα. Ο εννοιολογικός τοµέας «αγάπη» δεν χαρακτηρίζονταν 

από τα συγκεκριµένα εννοιολογικά στοιχεία, πριν δοµηθεί σύµφωνα µε τον εννοιο-

λογικό τοµέα του «ταξιδιού». Η εφαρµογή των εννοιολογικών στοιχείων  του τοµέα 

«ταξίδι» στον τοµέα της «αγάπης» προσέδωσε στην έννοια της αγάπης τα συγκεκρι-

µένα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, ήταν η έννοια του ταξιδιού που οδήγησε στη 

διαµόρφωση της έννοιας της αγάπης µε το συγκεκριµένο τρόπο (Kövecses, 2002). 

   Οι Lakoff and Johnson (1980b) παραθέτουν στο έργο τους Metaphors we live by 

µια σειρά από εννοιολογικές µεταφορές12 και µεταφορικές εκφράσεις, που εντοπί-

                                                 
12 Όπως παρατηρεί η Παπαρούση (2008, 12), οι Lakoff και Johnson στην πρώτη έκδοση του βιβλίου 
τους Metaphors we live by (1980/2003) κάνουν τη διάκριση ανάµεσα σε «δοµικές» (structural) και 
«οντολογικές» (ontological) εννοιολογικές µεταφορές. Ειδικότερα, όπως σηµειώνει η Παπαρούση 
(2008, 12) µεταφέροντας όσα αναφέρουν οι Lakoff και Johnson (1980/2003a, 14, 25) καθώς και ο La-
koff (1993) αλλά και ο Kövesces (2002, 33): «Οι «δοµικές» [µεταφορές] µας επιτρέπουν να κατανοή-
σουµε τον αφηρηµένο «τοµέα-στόχο» διαµέσου της γνώσης που έχουµε για τη δοµή του «τοµέα-
πηγή». Π.χ. στην εννοιολογική µεταφορά ο χρόνος είναι κίνηση η έννοια του χρόνου δοµείται σύµφω-
να µε δεδοµένα που αφορούν την κίνηση και το χώρο. Κατανοούµε, δηλαδή, το χρόνο µε τους όρους 
φυσικών αντικειµένων, της θέσης τους στο χώρο και της κίνησής τους («οι µέρες κύλησαν µε απίστευ-
τη ταχύτητα», «τα Χριστούγεννα φτάνουν σε λίγο», «το παρελθόν πέρασε από µπροστά µου σε µια 
στιγµή»). Οι «οντολογικές» [µεταφορές] µας επιτρέπουν να συλλάβουµε και να µιλήσουµε για τις ε-
µπειρίες µας, τα περισσότερο αφηρηµένα πεδία εµπειρίας, σαν να είχαν συγκεκριµένες φυσικές ιδιότη-
τες –σαν να ήταν αντικείµενα, πράγµατα, οντότητες ή περιέκτες. Αν προσεγγίσουµε, π.χ. το µυαλό µας 
σαν ένα αντικείµενο µπορούµε να το εννοιοποιήσουµε ευκολότερα διαµέσου του µεταφορικού πεδίου 
της «µηχανή» («το µυαλό µου δουλεύει σήµερα ρολόι»). Μέσα στο συγκεκριµένο αυτό πλαίσιο, η 
προσωποποίηση συνιστά µια µορφή οντολογικής µεταφοράς, αφού πρόκειται για µια διαδικασία κατά 
την οποία ανθρώπινες ιδιότητες αποδίδονται σε µη ανθρώπινες οντότητες («η ακρίβεια µας γονάτισε», 
«η αρρώστια τον έριξε στο κρεβάτι»)». Η εν λόγω µελετήτρια (Παπαρούση, 2008, 12) σηµειώνει, επί-
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ζουν στον καθηµερινό λόγο. Τέτοιες, για παράδειγµα, είναι εννοιολογικές µεταφορές 

όπως η λεκτική διαµάχη είναι πόλεµος (π.χ. «τα επιχειρήµατά του είναι ακαταµάχη-

τα», «υπεραµύνθηκε των απόψεών του»), οι θεωρίες (και επιχειρήµατα) είναι κτίρια 

(π.χ. «ποια είναι η βάση της θεωρίας σου;», «η επιχειρηµατολογία του δεν είχε στα-

θερές βάσεις και εύκολα κατέρρευσε»), οι ιδέες είναι φαγητό (π.χ. «οι απόψεις του 

συγγραφέα µου πρόσφεραν πνευµατική τροφή»), οι ιδέες είναι προϊόντα (π.χ. «παρά-

γει νέες ιδέες», «πνευµατική παραγωγή»), η αγάπη/ερωτική σχέση είναι τρέλα (π.χ. 

«είναι τρελός για αυτήν»), η ερωτική αγάπη είναι πόλεµος («την πολιόρκησε και την 

κατέκτησε µε τον έρωτα του»), τα µάτια είναι δοχείο για τα αισθήµατα (π.χ. «τα µά-

τια του ήταν γεµάτα φόβο/οργή»), η ζωή είναι τυχερό παιχνίδι (π.χ. «µπλοφάρει», 

«έχει φυλαγµένο έναν άσο στο µανίκι», «έπαιξε και έχασε») κ.ά. Επιπλέον, στην κα-

τηγορία των εννοιολογικών µεταφορών οι γνωσιακοί ψυχολόγοι όπως ο Lakoff 

(1987a) τοποθετούν –όπως αναφέρθηκε παραπάνω- µεταφορές που αφορούν σε αφη-

ρηµένες έννοιες όπως ο χρόνος, η αιτιότητα ή η αγάπη, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί 

στη βάση της αίσθησης που έχουµε για τους εαυτούς µας ως ενσώµατα όντα. Αν, για 

παράδειγµα, βιώνουµε συχνά τον έρωτα σε σχέση µε τη θερµότητα που νιώθουµε να 

κυριεύει το σώµα µας δεν είναι περίεργο που έχει δηµιουργηθεί και χρησιµοποιείται 

η εννοιολογική µεταφορά ο έρωτας είναι φωτιά και µεταφορικές εκφράσεις όπως 

«καίγοµαι για σένα», «τα αισθήµατά µου έγιναν στάχτη» κ.λπ. (Παπαρούση, 2008, 

3). 

  Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η εξέταση της εννοιολογικής µεταφοράς η λεκτική δι-

αµάχη είναι πόλεµος από τους Lakoff and Johnson (1980b) µε στόχο να αποδείξουν 

ότι τρόπος σκέψης και θέασης του κόσµου που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα υποκεί-

µενα, που ανήκουν σε έναν ορισµένο πολιτισµό, είναι καθοριστικός για τις µεταφο-

ρικές εκφράσεις που επινοούν και χρησιµοποιούν στο λόγο τους. Έτσι, στην εννοιο-

λογική µεταφορά η λεκτική διαµάχη είναι πόλεµος αντανακλάται η τάση που υπάρχει 

στον πολιτισµό µας (∆υτικό κυρίως) να αντιλαµβανόµαστε τους όρους µιας λεκτικής 

διαµάχης µε τους όρους διεξαγωγής µιας πολεµικής σύγκρουσης σε πεδίο µάχης. Οι 

Lakoff and Johnson (1980) µας καλούν να φανταστούµε έναν πολιτισµό όπου η λε-

κτική διαµάχη δεν θα ορίζονταν µε όρους πολέµου, ώστε ο ένας από τους συνοµιλη-

τές να χάνει και ο άλλος να κερδίζει έδαφος στη συζήτηση. Προτείνουν, αντίθετα, να 

                                                                                                                                            
σης, ότι: «στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου τους οι Lakoff και Johnson (2003, 264-265) αναγνωρίζουν 
ότι η προηγούµενη κατηγοριοποίηση είναι ως ένα σηµείο τεχνητή, αφού και οι δοµικές και οι προσα-
νατολιστικές µεταφορές έχουν οντολογικές λειτουργίες, ενώ και οι οντολογικές µεταφορές στηρίζονται 
σε δοµηµένους «τοµείς-πηγή»». 
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φανταστούµε έναν πολιτισµό στον οποίο η λεκτική διαµάχη αντιµετωπίζεται ως «χο-

ρός», έτσι ώστε  οι συνοµιλητές να θεωρούνται ως παρουσιαστές και ο στόχος να εί-

ναι  να εκτελέσουν µια αισθητικά άρτια και ευχάριστη παράσταση. Το πιθανότερο, 

σύµφωνα µε τους Lakoff and Johnson (1980b) είναι ότι σε έναν τέτοιο πολιτισµό, οι 

άνθρωποι θα είχαν µια τελείως διαφορετική αντίληψη σχετικά µε το τι είναι µια λε-

κτική αντιπαράθεση, θα τη βίωναν µε διαφορετικό από εµάς τρόπο, θα την εκτελού-

σαν διαφορετικά και θα µιλούσαν για αυτήν διαφορετικά. Παράλληλα, εµείς από τη 

µεριά µας πιθανότητα θα θεωρούσαµε ότι οι άνθρωποι του παραπάνω πολιτισµού 

χρησιµοποιώντας τον όρο «λεκτική διαµάχη» δεν έρχονται καν σε λεκτική αντιπαρά-

θεση αλλά κάνουν κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Θα µας φαίνονταν αταίριαστο α-

κόµα και να ονοµάζουµε αυτό που αυτοί κάνουν ως «λεκτική αντιπαράθεση». Έτσι, 

το πιθανότερο είναι για να γεφυρώσουµε αυτή τη διαφορά ανάµεσα στον πολιτισµό 

τους και το δικό µας λέγαµε ότι εµείς έχουµε έναν λόγο που δοµείται εννοιολογικά µε 

όρους του πολέµου ενώ αυτοί έχουν έναν λόγο που ορίζεται µε όρους του χορού La-

koff and Johnson (1980b). 

   Επιπρόσθετα, όπως επισηµαίνουν οι Lakoff and Johnson (1980b) το γεγονός ότι οι 

πιο θεµελιώδεις αξίες ενός πολιτισµού αντανακλώνται στη µεταφορική δοµή των πιο 

θεµελιωδών εννοιών που τον συνθέτουν, είναι εµφανές εκτός των άλλων στις εννοιο-

λογικές µεταφορές που εµπεριέχουν τα επιρρήµατα «πάνω» και «κάτω». Έτσι, για 

παράδειγµα, η έκφραση ότι «το πολύ είναι καλύτερο» έλκει την προέλευσή της από 

εννοιολογικά µεταφορικά σχήµατα όπως «το πολύ είναι πάνω» και το «καλό είναι 

πάνω». Για τον ίδιο λόγο έχουµε τη χρήση εννοιολογικών µεταφορών όπως το επαγ-

γελµατικό κύρος είναι ψηλά (π.χ. «το κύρος σου θα ανέλθει/ θα είναι υψηλότερο στο 

µέλλον») που προέρχεται από τη µεταφορά το καλό είναι ψηλά (Lakoff and Johnson, 

1980b). 

  Επιπλέον, οι παραπάνω µεταφορές, οι οποίες εµπεριέχουν τους τοπικούς επιρρηµα-

τικούς προσδιορισµούς «πάνω» και «κάτω» συνιστούν µια από τις ποικίλες κατηγο-

ρίες εννοιολογικών µεταφορών, που ονοµάζονται «προσανατολιστικές» 

(=orientional)13. Όπως αναφέρει η Παπαρούση (2008, 3), σύµφωνα µε τους Lakoff 

and Johnson (1980/2003a, 14) και Kövesces (2002, 35-36): «οι «προσανατολιστικές» 

µεταφορές µας επιτρέπουν να συγκροτήσουµε σε συνεκτικά συστήµατα εννοιολογικά 

στοιχεία από τον «τοµέα-στόχο» διαµέσου βασικών ανθρώπινων προσανατολιστικών 

                                                 
13 Οι Lakoff and Johnson (1980b, 108) χρησιµοποιούν, επίσης, για  τις εννοιολογικές µεταφορές  του 
«πάνω» και «κάτω» τον όρο «spatialization metaphors» (= µεταφορές που προσδιορίζουν το χώρο). 
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δεδοµένων (πάνω/κάτω, µέσα/έξω, εµπρός/πίσω κ.λπ.), καθώς και ότι τα σωµατικώς 

θεµελιωµένα προσανατολιστικά δεδοµένα είναι συνήθως διπολικά. Π.χ. ο ανοδικός 

προσανατολισµός τείνει να αξιολογείται θετικά, ενώ ο καθοδικός αρνητικά, γι’ αυτό 

και η εννοιολογική µεταφορά το υγιές είναι ανοδικό/το ασθενές είναι καθοδικό, η 

χαρά είναι ανοδική/η θλίψη είναι καθοδική, κ.λπ. (λ.χ. «σηκώθηκε από βαριά ασθέ-

νεια», «έπεσε σε βαθύ κώµα», «αισθάνοµαι ανεβασµένη/πεσµένη σήµερα», «έχει πέ-

σει στα µαύρα πανιά», «νιώθω να πετάω σήµερα»)». Ανάλογα, όπως παρατηρεί ο  

Kövesces (2002, 36), εικονικά σχήµατα που αφορούν στην περιγραφή του χώρου, 

όπως το συνολικό σχήµα, το κέντρο, το µέσα, το µπροστά κ.ά. µπορεί να έχουν θετι-

κή σηµασία ενώ τα αντίθετά τους (π.χ. το ελλιπές σχήµα, η περιφέρεια, το έξω και το 

πίσω) να έχουν αρνητικό περιεχόµενο. Για παράδειγµα, στην αγγλική γλώσσα η µε-

ταφορική φράση «he is half the man he used to be» (=«είναι ο µισός από ότι ήταν») 

έχει αρνητικό περιεχόµενο, µιας και το µισό (half) είναι το αντίθετο του ολόκληρου 

(δηλαδή όχι ολόκληρο [not whole]). 

  Τέλος, η εννοιολογική µεταφορά δεν αντανακλά µόνο τις πολιτιστικές αξίες και τη 

νοοτροπία ενός λαού αλλά έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει και εκείνη µε τη σειρά 

την ανθρώπινη σκέψη και αντίληψη. Ενδεικτικό παράδειγµα σχετικά µε το πως η µε-

ταφορά µπορεί να διαµορφώσει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τη γύρω 

µας πραγµατικότητα είναι, όπως αναφέρουν οι Lakoff and Johnson (1980b), όταν α-

ντιµέτωπος µε την ενεργειακή κρίση ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Carter 

έκανε χρήση της µεταφοράς η ενεργειακή κρίση είναι πόλεµος. Όπως  παρατηρούν οι  

παραπάνω ερευνητές (Lakoff and Johnson, 1980b), η επιλογή χρήσης της συγκεκρι-

µένης µεταφοράς παράγει ένα πλέγµα άλλων σηµασιών που συνεπάγεται η έννοια 

του «πολέµου», όπως ότι υπάρχει ένας «εχθρός», µια «απειλή για την εθνική ασφά-

λεια», που απαιτεί «να τεθούν στόχοι και προτεραιότητες», να «σχεδιαστεί µια νέα 

στρατηγική», να «γίνουν θυσίες» κ.ά. Η µεταφορά η ενεργειακή κρίση είναι πόλεµος 

κατορθώνει να διαµορφώσει µια συγκεκριµένη εικόνα για την πραγµατικότητα, προ-

βάλλοντας κάποιες πτυχές της ενώ την ίδια στιγµή αποκρύπτει κάποιες άλλες. Τη 

στιγµή που ο πρόεδρος Carter παρουσίαζε την ενεργειακή κρίση µε όρους πολέµου, 

επιδιώκοντας την αποδοχή µιας πολιτικής που –σε πολλές περιπτώσεις- ακολουθούσε 

στρατιωτική δράση για τη διεκδίκηση (µέσω του γεωπολιτικού ελέγχου) µη ανανεώ-

σιµων πηγών ενέργειας, υπήρχε ο ειρηνικός τρόπος επίλυσης του ενεργειακού προ-

βλήµατος. Αυτός ο τρόπος όµως που αφορά στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
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ας, όπως η ηλιακή, αποσιωπάται µέσω της χρήσης της µεταφοράς που παρουσιάζει 

την ενεργειακή κρίση ως «πόλεµο» (Lakoff and Johnson, 1980b). 

 

    

 

3.4. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

   

 Πριν ολοκληρώσουµε την εξέταση του σχήµατος της µεταφοράς υπό το πρίσµα της 

γνωσιακής θεωρίας, καλό είναι να γίνει αναφορά και στη µετωνυµία γιατί πρόκειται 

για ένα σχήµα λόγου που κατέχει εξίσου σηµαντικό ρόλο στη γνωσιακή θεωρία και 

σχετίζεται µε τη µεταφορά µε κάποιους ενδιαφέροντες τρόπους. Επιπλέον, ο λόγος 

για τον οποίο επιλέγω µια εκτενέστερη αναφορά στο σχήµα της µετωνυµίας σε σχέση 

µε άλλα λεκτικά σχήµατα συγγενικά προς τη µεταφορά, όπως η παροµοίωση, η προ-

σωποποίηση η αλληγορία14 είναι γιατί σύµφωνα µε τη γνωσιακή θεωρία τα τελευταία 

εκλαµβάνονται ως µεταφορές σε αντίθεση µε τη µετωνυµία η οποία αν και οµοιάζει 

µε τη µεταφορά ταυτόχρονα διαφέρει από αυτή (Kövecses, 2002).  

   Η µετωνυµία αφορά στη χρήση µιας οντότητας, ή ενός πράγµατος (π.χ. Όµηρος, 

Perl Harbour, Πικάσο κ.ά) για τον προσδιορισµό και την κατανόηση ενός άλλου 

πράγµατος ή οντότητας (π.χ. τα έργα του Οµήρου, η πολεµική ήττα [της Αµερικής 

στο Perl Harbour], οι πίνακες του Πικάσο κ.ά.). Με τη µετωνυµία επιχειρείται, µε 

άλλα λόγια, η εστίαση του ενδιαφέροντος σε ένα πράγµα ή µια έννοια διαµέσου µιας 

άλλης που σχετίζεται νοηµατικά µε αυτήν Kövesces (2002).  

   Ανάλογα, ο ορισµός της µετωνυµίας σύµφωνα µε τη γνωσιακή θεωρία είναι ότι το 

συγκεκριµένο λεκτικό σχήµα είναι προϊόν µιας νοητικής διαδικασίας, στην οποία ένα 

εννοιολογικό στοιχείο, το «όχηµα» (=vehicle), µας δίνει τη δυνατότητα νοητικής 

πρόσβασης σε ένα άλλο εννοιολογικό στοιχείο, το «στόχο» (=target), µέσα στα πλαί-

σια του ίδιου εννοιολογικού τοµέα, ή του ίδιου γνωστικού µοντέλου σκέψης. Συνή-

θεις µετωνυµικές σχέσεις που απαντώνται στον καθηµερινό λόγο είναι για παράδειγ-

µα ο παραγωγός στη θέση του προϊόντος (ή ο συγγραφέας αντί για το έργο του) (π.χ. 

                                                 
14 Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία λεκτικά σχήµατα όπως η προσωποποίηση, η παροµοίωση, η 
αλληγορία  κ.ά  ονοµάζονται λεκτικοί τρόποι και εντάσσονται στην ίδια κατηγορία µε τη µεταφορά 
επειδή αφορούν (όµοια όπως και η µεταφορά) στην αλλαγή της σηµασίας µιας λέξης (Καρανικόλας 
και Σπυρόπουλος κ.ά., 1980 /2004, 177). 
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διαβάζω Shakespeare), το µέρος στη θέση του γεγονότος (π.χ. ας µην επιτρέψουµε το 

Ιράκ να γίνει ένα νέο Βιετνάµ), το µέρος στη θέση του οργανισµού/θεσµού (π.χ. η 

Wall Street[ ενν. το χρηµατιστήριο] είναι σε κατάσταση πανικού), το µέρος στη θέση 

του όλου (π.χ. χρειαζόµαστε κάποια καλά χέρια/µυαλά για την υλοποίηση του σχεδί-

ου), το όλο στη θέση του µέρους (π.χ. Η Αµερική είναι µια ισχυρή χώρα) κ.ά. 

(Kövesces, 2002, 144-145). 

    Όσον αφορά στις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ µετωνυµίας και µεταφοράς, 

όπως επισηµαίνει ο Kövesces (2002), η µετωνυµία διαφέρει από τη µεταφορά κυρίως 

γιατί βασίζεται στη νοηµατική γειτνίαση των όρων που τη συνθέτουν, τη στιγµή που 

οι συγκρινόµενοι όροι στα πλαίσια µιας µεταφοράς συνδέονται µε σχέσεις οµοιότη-

τας. Η σχέση οµοιότητας που υποδεικνύει η µεταφορά µπορεί να αφορά στην αντι-

κειµενικά αποδεκτή οµοιότητα που µπορεί να έχουν δύο πράγµατα/έννοιες µεταξύ 

τους αλλά και στην ανάδειξη οµοιοτήτων που στηρίζονται στην υποκειµενική θέαση 

του κόσµου και σε πρωτότυπους συσχετισµούς -µεταξύ διαφορετικών πραγµάτων- µε 

βάση τη βιωµένη από το άτοµο εµπειρία (Kövesces, 2002). 

    Επιπρόσθετα, όπως παρατηρεί ο Kövesces (2002) η µεταφορά αφορά στην ανάδει-

ξη οµοιοτήτων ανάµεσα σε δύο έννοιες, οι οποίες είναι νοηµατικά «αποµακρυσµέ-

νες» η µια από την άλλη στο εννοιολογικό µας σύστηµα. Η νοηµατική αυτή «από-

σταση» προκύπτει σε µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι η µια από τις έννοιες (ή εν-

νοιολογικός τοµέας) που τη συνθέτουν είναι αφηρηµένη ενώ η άλλη συγκεκριµένη. 

Για παράδειγµα, στην εννοιολογική µεταφορά οι ιδέες είναι φαγητό («ιδέες» (αφη-

ρηµένη έννοια)→«φαγητό» (συγκεκριµένη έννοια)) η έννοια «ιδέες» δε συγγενεύει 

νοηµατικά µε την έννοια «φαγητό». Ανάλογα, στη µεταφορά η αγάπη είναι ταξίδι  η 

«αγάπη» και το «ταξίδι» αφορούν σε δύο διαφορετικές έννοιες, που δεν έχουν µια 

φανερή και απτή οµοιότητα µεταξύ τους (Kövesces, 2002). 

  Από την άλλη πλευρά, στη µετωνυµία έχουµε δύο εννοιολογικά στοιχεία ή δύο 

πράγµατα τα οποία σχετίζονται στενά το ένα µε το άλλο µέσα στα πλαίσια του ίδιου 

εννοιολογικού πεδίου. Για παράδειγµα, στη µετωνυµική σχέση ο παραγωγός στη θέ-

ση του προϊόντος (ή ο συγγραφέας αντί για το έργο του) ο παραγωγός γειτνιάζει νοη-

µατικά µε το παραγόµενο προϊόν. Αντίστοιχα, στη µετωνυµία το όλο στη θέση του 

µέρους το όλο συνδέεται στενά µε τα µέρη του. Συµπερασµατικά, τα στοιχεία που 

συνθέτουν µια µετωνυµική σχέση ανήκουν σε ένα (τον ίδιο) εννοιολογικό τοµέα. Α-

ντίθετα, στη µεταφορά γίνεται χρήση δύο διακριτών εννοιολογικών τοµέων που απέ-

χουν µεταξύ τους νοηµατικά (Kövesces, 2002). 
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  Παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στο σχήµα της µετωνυµίας και σε αυτό 

της µεταφοράς, σύµφωνα µε τη γνωσιακή θεωρία πολλές εννοιολογικές µεταφορές 

προέρχονται από µετωνυµικές έννοιες (Kövesces, 2002·Lakoff, 1987a). Για παρά-

δειγµα, η εννοιολογική µεταφορά ο θυµός είναι θερµότητα –που εξετάσαµε παραπά-

νω- περιγράφει τις συνέπειες που έχουν κάποια συναισθήµατα στο ανθρώπινο σώµα 

(π.χ. ο θυµός αυξάνει τη θερµότητα του σώµατος). Η µετωνυµική σχέση ανάµεσα 

στο θυµό και την αύξηση της σωµατικής θερµότητας µπορεί να περιγραφεί ως σχέση 

αιτίας-αποτελέσµατος διαµορφώνοντας τη µετωνυµία αποτέλεσµα στη θέση της αιτί-

ας (π.χ. θερµότητα σώµατος στη θέση του θυµού). Ανάλογα, στην εννοιολογική µε-

ταφορά ο θυµός είναι θερµότητα χρησιµοποιείται ο γενικευµένος όρος «θερµότητα» 

αντί της -ειδικότερης έννοιας της- «σωµατικής θερµότητας». Στην περίπτωση αυτή, 

σύµφωνα µε τον Kövesces (2002, 156) το µετωνυµικό εννοιολογικό «όχηµα» (ve-

hicle), που στην προκειµένη περίπτωση είναι η έννοια «σωµατική θερµότητα» µετα-

τρέπεται σε κεντρικό εννοιολογικό πυρήνα της παραπάνω µεταφοράς (ο θυµός είναι 

θερµότητα) µέσω της διαδικασίας της γενίκευσης. 

 

 

3.5. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

  Παρόλο που η γνωσιακή θεωρία για τη µεταφορά και τη µετωνυµία τείνει να ανα-

φέρεται σε γενικευµένα και καθολικά εννοιολογικά σχήµατα που αφορούν την αν-

θρώπινη σκέψη στο σύνολό της, δε µπορεί να µη λάβει υπόψη την επίδραση του ι-

διαίτερου φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος κάθε λαού στη διαµόρφωση των 

µεταφορικών εννοιών που χρησιµοποιεί για την περιγραφή και την κατανόηση του 

κόσµου. Κάτι τέτοιο άλλωστε αποδεικνύει αφενός τη σηµασία της βιωµένης εµπειρί-

ας στο σχηµατισµό των µεταφορικών εννοιών και αφετέρου την δυναµική και την 

προσαρµοστικότητα, που χαρακτηρίζει το µεταφορικό λόγο εν γένει. 

  Η πολιτισµική διαφοροποίηση που επηρεάζει το σχηµατισµό εννοιολογικών µετα-

φορών (και µετωνυµιών) οφείλεται τόσο στις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ κά-

ποιων πολιτισµών («intercultural») όσο και σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν µέ-

σα στα πλαίσια του ίδιου πολιτισµού («intracultural») (Kövesces, 2002, 183). Ειδικό-

τερα, όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία αυτό που κατά κανόνα παρατηρείται είναι 
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ότι σε κάποιους πολιτισµούς εµφανίζονται κοινές εννοιολογικές µεταφορές ενώ δε 

λείπουν οι περιπτώσεις λαών που χρησιµοποιούν διαφορετικές µεταφορικές εκφρά-

σεις για την περιγραφή της ίδιας έννοιας (Kövesces, 2002). Για παράδειγµα, µεταφο-

ρές για την περιγραφή του συναισθήµατος του «θυµού» που έχουν εντοπιστεί στην 

αγγλική γλώσσα από τους Lakoff και Kövesces εµφανίζονται και στα Ιαπωνικά. Σε 

άλλες, ωστόσο, περιπτώσεις δύο γλώσσες µπορεί να διαθέτουν την ίδια εννοιολογική 

µεταφορά αλλά επεξεργασµένη µε διαφορετικό τρόπο. Έτσι, στην αγγλική γλώσσα η 

µεταφορά ο θυµός είναι ένα ζεστό υγρό σε δοχείο µια από τις νοηµατικές αποχρώσεις 

που λαµβάνει στον καθηµερινό λόγο είναι ότι το ζεστό υγρό µέσα σε δοχείο παράγει 

ατµό, µε αποτέλεσµα τη χρήση µεταφορών όπως «he’s just blowing off steam» 

(=έβγαζε ατµό από το θυµό του). Στη γλώσσα των Ζουλού δεν υπάρχει κάτι αντί-

στοιχο ενώ στην ελληνική γλώσσα η επεξεργασία της παραπάνω µεταφοράς οδηγεί 

σε µεταφορικές εκφράσεις όπως έβγαζε καπνούς/αφρούς από το θυµό του (Kövesces, 

2002). 

  Επιχειρώντας να εξηγήσει την καθοριστική επίδραση των πολιτισµικών ιδιαιτεροτή-

των στο σχηµατισµό των µεταφορικών εννοιών που εµφανίζονται στον καθηµερινό 

λόγο, ο Kövesces (2002) αντλεί ξανά ως παράδειγµα µια εννοιολογική µεταφορά από 

τη γλώσσα των Ζουλού και τη συγκρίνει µε µια αντίστοιχου εννοιολογικού περιεχο-

µένου µεταφορά από την αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα, παρατηρεί ότι και στις δύο 

αυτές γλώσσες ο θυµός γίνεται αντιληπτός ως «φυσική δύναµη/φαινόµενο». Αλλά 

όσοι µιλούν τη γλώσσα των Ζουλού χρησιµοποιούν την παραπάνω µεταφορική σχέ-

ση µε έναν εντελώς ιδιότυπο τρόπο (σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση της ίδιας µε-

ταφοράς στα πλαίσια της αγγλικής γλώσσας). Στη γλώσσα των Ζουλού για την περι-

γραφή ενός ατόµου που βρίσκεται υπό το κράτος του θυµού απαντάται η χρήση της 

µεταφορικής εικόνας ο ουρανός σκοτείνιασε από βαριά σύννεφα ή γιατί αυτός φύση-

ξε µια ανεµοθύελλα. Στην αντίστοιχη συµβατική χρήση –σε αντιδιαστολή µε τη δη-

µιουργική χρήση, όπου υπάρχει µεγαλύτερη εκφραστική ελευθερία- της συγκεκριµέ-

νης µεταφοράς στην αγγλική γλώσσα δε συναντάται κάτι παρόµοιο, παρόλο που οι 

οµιλητές της αγγλικής θα µπορούσαν να καταλάβουν το περιεχόµενο των παραπάνω 

µεταφορών των Ζουλού για την περιγραφή του θυµού δεδοµένου ότι και στις δύο 

γλώσσες γίνεται χρήση του ίδιου εννοιολογικού πεδίου (δηλ. ο θυµός γίνεται αντιλη-

πτός ως «φυσική δύναµη/φαινόµενο») (Kövesces, 2002, 185). 

   Όπως επισηµαίνει ο Kövesces (2002) οι λόγοι για τους οποίους εµφανίζονται δια-

φορές στις εννοιολογικές µεταφορές από πολιτισµό σε πολιτισµό ανάγονται σε δύο 
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κυρίως αίτια. Το πρώτο έχει να κάνει µε το ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο κάθε λαού 

και το δεύτερο σχετίζεται µε το φυσικό περιβάλλον και πώς αυτό επηρεάζει τον τρό-

πο σκέψης των ατόµων. Πιο συγκεκριµένα, το πολιτιστικό πλαίσιο αφορά στις βασι-

κές αξίες, αρχές και αντιλήψεις που συνθέτουν την πολιτισµική ταυτότητα κάθε έ-

θνους, οι οποίες καθορίζουν και το διαφορετικό τρόπο βίωσης και θέασης του κό-

σµου από αυτά. Για παράδειγµα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι βασικές συµβατικές 

εννοιολογικές µετωνυµίες για την περιγραφή του συναισθήµατος του «θυµού» στην 

αγγλική γλώσσα περιλαµβάνουν τις έννοιες της σωµατικής θερµότητας, της αυξηµέ-

νης πίεσης (του αίµατος), του εκνευρισµού και της σύγχυσης (της αντίληψης). Αντί-

στοιχα, στη γλώσσα των Ζουλού ενδέχεται να απαντώνται παρόµοιες σωµατικές α-

ντιδράσεις ως απόρροια του θυµού, αλλά οι οµιλητές της συγκεκριµένης γλώσσας 

προσθέτουν στις συνέπειες που έχει ο θυµός στο σώµα, τη ναυτία, τα προβλήµατα 

στην αναπνοή, την αρρώστια, την εφίδρωση, το κλάµα και την ανικανότητα οµιλίας. 

Τα παραπάνω σωµατικά προβλήµατα στην αγγλική γλώσσα δε σχετίζονται µε το θυ-

µό µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν και ανάλογες µεταφορικές ή µετωνυµικές έννοι-

ες που να περιγράφουν κάτι τέτοιο (Kövesces, 2002).  

   Όσον αφορά στο δεύτερο αίτιο, δηλαδή στην επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος 

στο σχηµατισµό των µεταφορικών εννοιών (που διαφέρουν από πολιτισµό σε πολιτι-

σµό) είναι εµφανές το γεγονός ότι από τη στιγµή το εξωτερικό περιβάλλον ασκεί επί-

δραση στο λεξιλόγιο, θα επηρεάζει κατ’ επέκταση και το µεταφορικό λόγο. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι οµιλητές µιας γλώσσας τείνουν να προσαρµόζουν (κυρίως υποσυ-

νείδητα) τις γλωσσικές έννοιες που χρησιµοποιούν στα πράγµατα και τα φαινόµενα 

που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Συνε-

πώς, η περιγραφή αυτών των πραγµάτων και των φαινοµένων θα αποτελεί τη βάση 

του εννοιολογικού τους (γλωσσικού) σύµπαντος και της δηµιουργίας των διαφόρων 

µεταφορικών εννοιών (Kövesces, 2002). 

  Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω διαφορές ως προς τις εννοιολογικές µεταφορές 

(και µετωνυµίες) που χρησιµοποιούνται στον καθηµερινό λόγο για την περιγραφή 

π.χ. ενός συναισθήµατος (όπως η αγάπη, η οργή κ.ά.) µπορεί να εµφανίζονται και 

µέσα στα πλαίσια του ίδιου πολιτισµού. Στην περίπτωση αυτή, καθοριστικός είναι ο 

παράγοντας του χρόνου για την αλλαγή που επιφέρει στον τρόπο που οι άνθρωποι 

αντιλαµβάνονται το ίδιο πράγµα ή συναίσθηµα. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια 

της βικτωριανής εποχής αυτό που σήµερα ονοµάζουµε «ροµαντικός έρωτας» περιε-

λάµβανε όχι µόνο την ερωτική σχέση µεταξύ ενός άνδρα και µιας γυναίκας αλλά και 
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της ερωτικής φιλίας µεταξύ ανδρών, όπως αποδεικνύει η µελέτη κειµένων αλληλο-

γραφίας της εποχής (Kövesces, 2002). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρεί-

ται µέσα στα πλαίσια του ίδιου πολιτισµού η συνύπαρξη δύο εναλλακτικών (καµιά 

φορά και αντικρουόµενων) εννοιολογικών µεταφορών για την περιγραφή του ίδιου 

συναισθήµατος. Κάτι τέτοιο συµβαίνει µε δύο εννοιολογικές µεταφορές που συνυ-

πάρχουν και εµφανίζονται µε µεγάλη συχνότητα στην αγγλική γλώσσα και έχουν ως 

θέµα τους το συναίσθηµα της αγάπης. Η µια από αυτές η µια παρουσιάζει την «αγά-

πη» ως ενότητα «love is unity» (=η αγάπη είναι ενότητα) και η άλλη ως οικονοµική 

συναλλαγή «love is economic exchange». Όπως επισηµαίνει ο Kövesces, (2002, 190-

191) πρόκειται για δύο µεταφορές που αναπαριστούν τις δύο κυρίαρχες στις µέρες 

µας (πολιτισµικές) αντιλήψεις για το συναίσθηµα της αγάπης. Η πρώτη που παρου-

σιάζει την αγάπη ως ένωση (ανθρώπων) ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή αντίληψη 

για την «ιδανική αγάπη», ενώ αντίθετα η δεύτερη αφορά στη σύγχρονη αντίληψη 

(διαµορφωµένη από το δυτικό οικονοµικό µοντέλο ζωής) για την «τυπική αγάπη».  

    

 

 

3.6. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆Α-

ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Η προσέγγιση της µεταφοράς, η οποία στηρίζεται στην ανθρώπινη εµπειρία µπορεί 

µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων να ωθήσει τους µαθητές στο να εισχωρήσουν 

ευκολότερα στον κόσµο της µεταφορικής σκέψης. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσουν 

να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο το ανθρώπινο µυαλό συλλαµβάνει αφηρη-

µένες έννοιες και διαµορφώνει µεταφορικές εκφράσεις, οι οποίες στηρίζονται σε 

σχέσεις µεταξύ εννοιών, καταστάσεων και πραγµάτων που πολλές φορές -

φαινοµενικά τουλάχιστον- µοιάζουν να είναι ανόµοια µεταξύ τους. 

   Ώθηση στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος  για τη διδασκαλία της µεταφοράς υπό το 

πρίσµα της γνωσιακής θεωρίας έδωσε η θεωρία του κονστρουκτιβισµού, η οποία  (ως 

αντίδραση στον θετικισµό που προέτασσε το ρόλο του διδάσκοντα ως µεταλαµπαδευ-

τή της γνώσης στους µαθητές) χωρίς να αποκηρύσσει απαραίτητα την ύπαρξη µιας 

αντικειµενικής πραγµατικότητας, αποκηρύσσει, ωστόσο (σύµφωνα µε µια από τις ε-

πικρατούσες τάσεις της συγκεκριµένης θεωρίας (Duffy & Jonassen, 1992)) την ύπαρ-
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ξη µιας αντικειµενικής γνώσης για την πραγµατικότητα, αφού αυτή η γνώση εξαρτά-

ται από την από την ανθρώπινη σκέψη και νοητική λειτουργία. Με άλλα λόγια, σύµ-

φωνα µε την παραπάνω θεωρία το «νόηµα κατασκευάζεται κάθε φορά από τα άτοµα 

µε βάση την εµπειρία τους» (Jonassen, 1991, 10-11· Botha, 2009, 435). Ο κονστρου-

κτιβισµός αναγνωρίζει τη σηµασία της θεωρίας της εννοιολογικής µεταφοράς (con-

ceptual metaphor), η οποία, όπως αναφέρθηκε, στηρίζεται στην ανθρώπινη ενσώµατη 

εµπειρία και γενικότερα διαθέτει εµπειρική βάση. Επιπλέον, η εννοιολογική µεταφο-

ρά προτάσσει έναν συγκεκριµένο τρόπο θέασης του κόσµου και συντελεί στην κατα-

σκευή µιας ορισµένης υποκειµενικής αντίληψης για την πραγµατικότητα, πράγµα που 

συνάδει µε τη θεωρία του κονστρουκτιβισµού.  

   Ειδικότερα, για την αξιοποίηση της γνωσιακής θεωρίας για τη µεταφορά στο χώρο 

της εκπαίδευσης χρήσιµο, για παράδειγµα, θα ήταν όπως προτείνει ο Bailey (2003) 

να δοθούν στους µαθητές προτάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν εννοιολογικές µετα-

φορές που αφορούν στην έννοια του λεκτικού επιχειρήµατος (argument). Στο πλαίσιο 

της συγκεκριµένης δραστηριότητας θα µπορούσαµε να ζητήσουµε από τους µαθητές 

πρώτα από όλα να εντοπίσουν τις εννοιολογικές µεταφορές και στη συνέχεια να τις 

τοποθετήσουν σε ευρύτερες κατηγορίες εννοιολογικών µεταφορών ανάλογα µε τον 

εννοιολογικό τοµέα-στόχο που αντιστοιχεί κάθε φορά στον τοµέα-πηγή, ο οποίος 

στην προκειµένη περίπτωση είναι η έννοια του λεκτικού επιχειρήµατος. Τέτοιες κα-

τηγορίες µεταφορών θα µπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: τα λεκτικά επιχειρήµατα 

είναι δοχεία (π.χ. το επιχείρηµά του είναι κενό νοήµατος), τα λεκτικά επιχειρήµατα 

είναι κτίρια (π.χ. τα επιχειρήµατά τους είναι αστήρικτα), τα λεκτικά επιχειρήµατα 

είναι πόλεµος (π.χ. πρέπει να υπερασπίσεις τις θέσεις σου σχετικά µε το υπό συζήτη-

ση θέµα). Έπειτα καλό θα ήταν να ζητηθεί από τους µαθητές να σκεφτούν οµαδικά 

άλλες µεταφορές που να έχουν ως θέµα τους την έννοια του λεκτικού επιχειρήµατος 

και στη συνέχεια να εντοπίσουν ανάλογες µεταφορικές εκφράσεις σε άλλες γλώσσες 

που γνωρίζουν και να τις συγκρίνουν µε τις αντίστοιχες µεταφορές που απαντώνται 

στην ελληνική γλώσσα (Bailey, 2003). 

  Προς αυτή την κατεύθυνση είναι δυνατό να ζητήσουµε από τους µαθητές βασισµέ-

νοι στις δικές τους εµπειρίες να σκεφτούν αν π.χ. ισχύουν µεταφορές όπως ο θυµός 

είναι ζέστη και ο φόβος είναι κρύο και αν πιστεύουν πως ισχύει κάτι τέτοιο να θυµη-

θούν σχετικές µεταφορικές εκφράσεις ή λέξεις που χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Α-

νάλογα, µπορούµε να χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες αναθέτοντας σε κάθε οµά-

δα να συγκεντρώσει µεταφορικές εκφράσεις που να αφορούν στον τρόπο που λει-
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τουργεί το ανθρώπινο σώµα και να προσπαθήσει να βρει τους λόγους για τους οποί-

ους δηµιουργήθηκαν αυτές οι µεταφορές. Π.χ. στη µεταφορική φράση «αυτός ο άν-

θρωπος είναι το δεξί µου χέρι» δηλώνεται η εµπιστοσύνη που δείχνουµε στις ικανό-

τητες κάποιου, οι οποίες µας είναι απαραίτητες σε µεγάλο βαθµό δηλ. τόσο όσο το 

δεξί µας χέρι (Παπαρούση, 2008). 

   Για την πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας της εννοιολογικής µεταφοράς εί-

ναι, επίσης, εφικτό να συζητήσουµε µε τους µαθητές του λόγους για τους οποίους 

συνηθίζουµε να συνδυάζουµε στο µυαλό µας π.χ. τον έρωτα µε τη φωτιά ή το µίσος 

µε το δηλητήριο και στη συνέχεια να τους δώσουµε την ευκαιρία να προτείνουν οι 

ίδιοι τους δικούς τους συνδυασµούς και συνδέσεις π.χ. για τη λύπη, τη χαρά, τον πό-

λεµο, το σχολείο, το θεό, το θάνατο κ.ά. Τέλος, µια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για 

τη διδακτική αξιοποίηση της εννοιολογικής µεταφοράς είναι το να δοθούν στους δι-

δασκόµενους συνήθεις µεταφορικές φράσεις του καθηµερινού λόγου και αφού συζη-

τηθεί η σηµασία τους να επιλέξουν µια ή περισσότερες από αυτές και να γράψουν µια 

µικρή ιστορία (Παπαρούση, 2008). Η αφήγηση αυτή στην οποία θα ήταν ενσωµατω-

µένες µεταφορικές εκφράσεις του καθηµερινού λόγου  θα µπορούσε, επίσης, να συν-

δυάζει λόγο και εικόνα µε τη µορφή του σκίτσου ή της εικονογραφηµένης ιστορίας. 
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4. Ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙ-

ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (CRITICAL LITERACY) ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (CRITICAL LANGUAGE 

AWARENESS) 

 

 

4.1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

  Για να προσδιορίσουµε το ρόλο και τη σηµασία της µεταφοράς στα πλαίσια της 

σύγχρονης θεωρίας του κριτικού γραµµατισµού (critical literacy) (Lankshear & 

McLaren, 1993· Luke, 1995) και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (critical lan-

guage awareness) (Fairclough, 1992· Clark & Ivanič, 1999), καλό είναι πρώτα από 

όλα να οριστεί το περιεχόµενο των παραπάνω ειδικών όρων, µιας και αναφέρονται σε 

ευρείες και πολύπλοκες έννοιες. Επιπλέον, ο ορισµός του περιεχοµένου των παραπά-

νω εννοιών θα βοηθήσει στην ανάδειξη της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα σε αυτές 

και το µεταφορικό λόγο. 

  Ειδικότερα, πριν προχωρήσουµε στον προσδιορισµό του περιεχοµένου του όρου 

κριτικός γραµµατισµός (critical literacy) καλό είναι να αναφερθούµε στο περιεχόµενο 

του όρου γραµµατισµός (literacy). Όπως σηµειώνει η Hasan (1996) –αφού επισηµά-

νει την δυσκολία προσδιορισµού του όρου «γραµµατισµός» και τις ποικίλες προσεγ-

γίσεις που έχουν γίνει σε αυτόν- το πεδίο αναφοράς του γραµµατισµού περιλαµβάνει 

σε αρχικό στάδιο την ικανότητα από µέρους του ατόµου για γραφή, ανάγνωση αλλά 

και απόκτηση µόρφωσης, χωρίς αυτό να αποτελεί µια στατική κατάσταση αλλά µια 

εξελικτική διαδικασία. Επιπλέον, η δυνατότητα που έχει το άτοµο για σηµασιοδότη-

ση και ερµηνεία διαφορετικών κατηγοριών σηµείων, όπως π.χ. µια χειρονοµία, µια 

ένδειξη, µια εικόνα, έναν πίνακα κ.ά., η οποία είναι κοινωνικά θεµελιωµένη συνιστά 

ένα πρώτο στάδιο γραµµατισµού. Σε αυτό οφείλουµε να προσθέσουµε ότι η ερµηνεία 

ενός σηµείου εξαρτάται από την εµπειρία του χρήστη και τον τρόπο που αυτός λει-

τουργεί στις καταστάσεις ζωής του. Επιπλέον, η εµπειρία σηµασιοδότησης συνεπά-

γεται τη συνδυασµένη ερµηνεία σηµείων που ανήκουν σε διαφορετικά συστήµατα 
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σηµείων (π.χ. χάρτες και εικόνες συλλειτουργούν µε γλωσσικά υλικά σε ένα κείµενο 

γεωγραφίας) (Hasan, 1996).  

   Όπως παρατηρεί η Κατσαρού (2009) λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Gee 

(2000), Halliday (1989) και Maybin (2000), ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων δεκαετιών παρατηρείται µια αισθητή στροφή σε προσεγγίσεις που αφο-

ρούν στην «κοινωνική διάσταση» του γραµµατισµού. Με άλλα λόγια, ενώ παλιότερα 

το ενδιαφέρον σχετικά µε το γραµµατισµό επικεντρώνονταν στην ατοµική συµπερι-

φορά, σταδιακά η προσοχή µετατοπίστηκε στην κοινωνική και πολιτισµική αλληλε-

πίδραση. Σε αυτό συνέβαλλε καθοριστικά η αντιµετώπιση της γλώσσας ως «λόγου» 

(discourse) δηλαδή όχι απλά ως µέσου για την έκφραση ατοµικών ιδεών αλλά ως φο-

ρέα νοηµάτων και σηµασιών, οι οποίες είναι κοινωνικά καθορισµένες. Ιδωµένος από 

αυτή τη σκοπιά ο γραµµατισµός αντιµετωπίζεται ως µια κοινωνική και πολιτισµική 

πρακτική και όχι ως µια σειρά από αποπλαισιωµένες ικανότητες (π.χ. γραφή και ανά-

γνωση) που το άτοµο µπορεί να αποκτήσει. 

  Επιπλέον, σύµφωνα µε όσα επισηµαίνει η Κατσαρού (2009) η κοινωνική και πολι-

τισµική διάσταση του γραµµατισµού περιλαµβάνει µια σειρά από διαφορετικές προ-

σεγγίσεις, οι οποίες µπορούν να χωριστούν σε δύο διακριτές κατηγορίες. Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαµβάνεται η «λειτουργική προσέγγιση» στην έννοια του γραµµατι-

σµού και στη δεύτερη η «κριτική προσέγγιση» (Baynham, 2002· Blackledge, 2000· 

Luke, 2000). Βασικός στόχος του λειτουργικού γραµµατισµού είναι η καλλιέργεια 

των ανάλογων ικανοτήτων που θα επιτρέψουν στα άτοµα να λειτουργήσουν αποτε-

λεσµατικά στο πλαίσιο µιας δεδοµένης κοινωνίας (κοινότητας ή οµάδας) µε στόχο 

την επίτευξη των στόχων τους σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, σύµ-

φωνα µε τoν Baynham (2002), στον ορισµό του γραµµατισµού περιλαµβάνονται κοι-

νωνικοί και ιδεολογικοί στόχοι µε αποτέλεσµα η στροφή του ενδιαφέροντος στην κα-

τάκτηση του µηχανισµού της πρώτης ανάγνωσης και γραφής να αποτελεί µεν προτε-

ραιότητα χωρίς όµως να εξαντλεί τους στόχους του ιδεολογικού και επικοινωνιακού 

επιπέδου. Η προσέγγιση που προτείνει o Baynham (2002) –βλ. και Παπά (2011)- ό-

σον αφορά στην έννοια του γραµµατισµού περιλαµβάνει, για παράδειγµα, τα κοινω-

νικά συµφραζόµενα (που πλαισιώνουν την παραγωγή γραπτού και προφορικού λό-

γου), την παραγωγή αλλά και τους αποδέκτες του γραπτού λόγου, τη στενότερη αλλά 

και την ευρύτερη σχέση γραπτού και προφορικού λόγου κ.ά. Επιπρόσθετα, ο Bayn-

ham (2002) κάνει λόγο για το διευρυµένο περιεχόµενο του όρου «γραµµατισµός», 

επισηµαίνοντας ότι: «ο γραµµατισµός δεν αφορά αποκλειστικά γλωσσικού τύπου 
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γραµµατισµούς. Είναι δυνατόν να επεκτείνουµε την έννοιά του και να χρησιµοποιού-

µε µεταφορές, όπως οπτικός γραµµατισµός, τεχνολογικός/ πληροφορικός γραµµατι-

σµός, ακόµη και πολιτισµικός γραµµατισµός» Baynham (2002, 15). 

    Στην δεύτερη κατηγορία, όπως σηµειώνει η Κατσαρού (2009),  εντάσσεται η «κρι-

τική προσέγγιση» στην έννοια του γραµµατισµού. Η κριτική σκέψη και η κοινωνική 

δράση είναι τα βασικότερα ζητούµενα σε αυτού του είδους την προσέγγιση. Όπως 

επισηµαίνουν οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης (Blackledge, 2000· Luke, 

2000) µιας και ο γραµµατισµός αποτελεί µια πολιτισµική κατασκευή, είναι επόµενο 

οι λειτουργίες και οι χρήσεις του να µην είναι ιδεολογικά ουδέτερες. Αντίθετα, τα 

νοήµατα που δοµούνται µέσα σε ένα κείµενο έχουν ιδεολογικό περιεχόµενο και συ-

χνά αφορούν στην παραγωγή, αναπαραγωγή και διατήρηση σχέσεων εξουσίας. 

  Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις για τον γραµµατισµό βρίσκουν, όπως σηµειώνει η 

Κατσαρού (2009), την πραγµάτωσή τους στο χώρο της εκπαιδευτικής θεωρίας και 

πρακτικής µε ποικίλους και συχνά αντικρουόµενους τρόπους, µε αποτέλεσµα τη δια-

µόρφωση πολλών διαφορετικών µοντέλων που αφορούν στη διδασκαλία του γραµ-

µατισµού. Ανάµεσα σε αυτά, αξιοσηµείωτη είναι η ταξινοµία που προτείνεται από τη 

Hasan (1996), η οποία κάνει λόγο για τρεις διαφορετικές αντιλήψεις όσον αφορά 

στην καλλιέργεια του γραµµατισµού. 

   Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει µε αυτό που η Hasan (1996) ονοµάζει αναγνωρι-

στικό γραµµατισµό. Πρόκειται για µια παραδοσιακή αντίληψη, η οποία χαρακτηρίζε-

ται από την περιοριστική της φύση καθώς εστιάζει το βάρος της διδασκαλίας στη 

φωνολογία, τη γραµµατική και το λεξιλόγιο. Τα γλωσσικά φαινόµενα διδάσκονται µε 

αποσπασµατικό και αποπλαισιωµένο τρόπο. Αυτό που έχει το προβάδισµα είναι η 

γλώσσα ως κατάλογος µορφών, µε αποτέλεσµα να ζητείται π.χ. από τους µαθητές να 

µετατρέψουν ενεργητικές προτάσεις σε παθητικές, να κλίνουν τους χρόνους κάποιων 

ρηµάτων ή να αντικαταστήσουν µια λέξη µε κάτι άλλο (Hasan, 1996). Σύµφωνα µε 

τη συγκεκριµένη αντίληψη για το γραµµατισµό αγνοείται η διάσταση της γλώσσας 

ως τρόπος κοινωνικής πρακτικής και δράσης. Παρόλα αυτά, ο αναγνωριστικός γραµ-

µατισµός είναι χρήσιµος γιατί αναδεικνύει τις σχέσεις µεταξύ των γλωσσικών στοι-

χείων, που αποτελούν σηµαντικό µέσο για την παραγωγή νοήµατος. Ωστόσο, η διδα-

σκαλία του γραµµατισµού δε θα έπρεπε να περιορίζεται µόνο στην εκµάθηση των 

γλωσσικών κανόνων και δοµών. 

   Η δεύτερη αντίληψη για τη διδασκαλία του γραµµατισµού ορίζεται από τη Hasan 

(1996) ως γραµµατισµός δράσης και σχετίζεται µε το λειτουργικό γραµµατισµό. Η 



 49 

συγκεκριµένη αντίληψη δίνει έµφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης της 

γλώσσας και ανταλλαγής νοηµάτων µέσα σε ορισµένες επικοινωνιακές περιστάσεις. 

Ειδικότερα, ο γραµµατισµός δράσης αποτέλεσε την αφετηρία για τις επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία αλλά και για την παιδαγωγική µε βάση τα 

κειµενικά είδη (genre-based pedagogy). Αυτό που αποτελεί ζητούµενο για τον γραµ-

µατισµό δράσης είναι να µάθουν οι µαθητές πώς είναι δοµηµένα τα κείµενα που ανή-

κουν σε διαφορετικά είδη, ποιες λεξικογραµµατικές δοµές απαντώνται σε αυτά τα 

είδη, πώς η περιγραφή διαφέρει από την αφήγηση κ.τ.λ. Επιπλέον, οι µαθητές διδά-

σκονται τα βασικά χαρακτηριστικά επιλεγµένων κειµενικών ειδών και στη συνέχεια 

παράγουν δικά τους κείµενα, τα κύρια γνωρίσµατα των οποίων ανταποκρίνονται στα 

µοντέλα κειµένων που έχουν διδαχτεί. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές µαθαίνουν να 

παράγουν µορφές γλώσσας που απαιτείται από αυτούς για να είναι αποτελεσµατικοί 

σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής, π.χ. για να επιτύχουν στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα (Hasan, 1996).  

  Πέρα από αυτά, υπάρχει, σύµφωνα µε τη Hasan (1996) µια σαφής και ουσιαστική 

διαφορά ανάµεσα στον γραµµατισµό δράσης και τον αναγνωριστικό γραµµατισµό. 

Αυτό συµβαίνει γιατί, παρόλο που οι µαθητές θα πρέπει προκειµένου να επιτύχουν 

τους σκοπούς του γραµµατισµού δράσης, να έχουν εσωτερικεύσει το είδος των γνώ-

σεων που αποτελούν το περιεχόµενο του αναγνωριστικού γραµµατισµού (π.χ. γνώση 

των κανόνων της γραµµατικής), στο γραµµατισµό δράσης απαιτείται  επίσης όλη αυ-

τή η µάθηση να συνδυαστεί µε κάποια πράξη νοηµατοδότησης. Για παράδειγµα, στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των κειµενικών ειδών, στόχος είναι η συνειδητή κατανόηση  

κάθε κειµενικού είδους βασισµένη στο σηµασιακό δυναµικό της γλώσσας και τη 

γλωσσολογική ανάλυση. Παρόλα αυτά, όπως σηµειώνει η Hasan (1996) δε λείπουν οι 

επικρίσεις και για τον γραµµατισµό της δράσης (Luke, 1988), οι οποίες στηρίζονται 

κυρίως στο ότι οι µαθητές εκπαιδεύονται στο να αναπαράγουν τα επιλεγµένα µοντέ-

λα λόγου, πράγµα που οδηγεί στην υποστήριξη της κοινωνικής αναπαραγωγής. Με 

άλλα λόγια, οι µαθητές: «διδάσκονται να συνεχίσουν να κάνουν ακριβώς ό,τι (κάποι-

οι) άλλοι έχουν κάνει στην κοινωνία τους, αναπαράγοντας έτσι τις κοινωνικές σχέ-

σεις» (Hasan, 1996, 165). Τέλος, όπως επισηµαίνει η Hasan (1996, 168), παρόλο που 

τόσο ο αναγνωριστικός γραµµατισµός όσο και ο γραµµατισµός δράσης ενθαρρύνουν 

τον κονφορµισµό (την πιστή δηλαδή αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου µοντέλου 

σκέψης και δράσης), η διαφορά µεταξύ τους είναι: «ότι ο αναγνωριστικός γραµµατι-
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σµός δεν εφοδιάζει µε δυνατότητες για γλωσσική δράση, ενώ ο γραµµατισµός δρά-

σης δίνει στους µαθητές τα εφόδια να δρουν µε τη γλώσσα τους». 

  Η τρίτη αντίληψη για τη διδασκαλία του γραµµατισµού σύµφωνα µε την ταξινοµία 

της Hasan (1996) δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα -σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες α-

ντιλήψεις- στον κριτικό στοχασµό και στην παραγωγή γνώσης στα πλαίσια της τά-

ξης. Για το λόγο αυτό η Hasan (1996) χρησιµοποιεί τον όρο στοχαστικός γραµµατι-

σµός για να αναφερθεί στη συγκεκριµένη αντίληψη για τη διδασκαλία του γραµµατι-

σµού. Αν δεχτούµε την άποψη ότι ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της εκ-

παίδευσης είναι να ενισχύει τη συµµετοχή στην παραγωγή γνώσης (και όχι απλά να 

αναπαράγει τη γνώση), τότε αυτό που είναι αναγκαίο είναι όλοι οι µαθητές να διαθέ-

τουν την ικανότητα να στοχάζονται, να ερευνούν, να αναλύουν και να θέτουν ερωτή-

µατα. Ζητούµενο σύµφωνα µε την αντίληψη του στοχαστικού γραµµατισµού είναι οι 

µαθητές να µάθουν όχι µόνο τον τρόπο που είναι δοµηµένα τα κείµενα ανάλογα µε το 

είδος στο οποίο ανήκουν, αλλά να σκεφτούν επίσης τους λόγους για τους οποίους 

είναι δοµηµένα µε αυτό τον τρόπο και τι ενδεχοµένως θα άλλαζε αν η δοµή τους µε-

ταβάλλονταν. Επιπλέον να είναι ικανοί να διακρίνουν τίνος η φωνή υπάρχει πίσω 

από τα διάφορα µηνύµατα (π.χ. ποια ιδεολογία εκπροσωπούν) και ποιες φωνές απου-

σιάζουν και γιατί. Έτσι οι διδασκόµενοι µαθαίνουν να µην εµπιστεύονται και να είναι 

δύσπιστοι απέναντι στη γνώση: «που το µόνο της κύρος είναι το κύρος αυτού που 

είναι σε θέση κύρους» (Hasan, 1996, 177). 

    Σηµαντική είναι, επίσης, σύµφωνα µε τη Hasan (1996)  η καλλιέργεια του στοχα-

στικού γραµµατισµού µε στόχο να µάθουν οι µαθητές να θέτουν υπό αµφισβήτηση 

τους κοινά αποδεκτούς τρόπους δράσης και να αντιµετωπίζουν κριτικά τις νόρµες της 

γλώσσας και της γνώσης. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει η Κατσαρού (2009) 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις απόψεις της Hasan (1996) όσο και του Fairclough 

(1992), στο πλαίσιο του στοχαστικού γραµµατισµού, οι λόγοι (discourses) –δηλαδή ο 

τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις και η ιδεολογία ατόµων από διαφορετικές κοινωνικές 

οµάδες που εκδηλώνεται µέσω της γλώσσας- οι οποίοι δοµούνται στο χώρο της κοι-

νωνίας αποδοµούνται, ώστε να αποκαλύψουν τις σχέσεις εξουσίας, τις ιδεολογικές 

θέσεις, τις λειτουργίες των θεσµών κ.ά. Η ίδια (Κατσαρού, 2009) συµπληρώνει ότι ο 

στοχασµός προϋποθέτει την κατανόηση του κειµένου και αυτή µε τη σειρά της έχει 

ως προϋπόθεση την κατανόηση των λόγων (discourses) που συνυπάρχουν σε αυτό, 

δηλαδή την κατανόηση του πώς η γλώσσα λειτουργεί ώστε να συµβάλει στην καθιέ-
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ρωση και τη διατήρηση κοινωνικών πρακτικών καθώς και στη διατύπωση διαφορετι-

κών ιδεολογικών θέσεων. 

   Όπως παρατηρεί η Κατσαρού (2009) λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική διεθνή βιβλι-

ογραφία (Kress, 1988· Freebody & Luke, 1990· Wells, 1991· Comber & Kamler, 

1997) ο στοχαστικός γραµµατισµός βρίσκεται κοντά στην έννοια του κριτικού γραµ-

µατισµού (critical literacy), ο οποίος σχετίζεται µε την κριτική διάσταση του γραµµα-

τισµού και αφορά στην αντιµετώπιση των διαφόρων µορφών κειµένων µε κριτικό και 

αναλυτικό τρόπο (Luke, 1995). Παρόλο που σύµφωνα µε τη Hasan (1996) ο στοχα-

στικός γραµµατισµός δεν πρέπει να συγχέεται µε τον κριτικό γραµµατισµό, αυτό που 

µοιράζονται από κοινού είναι το ενδιαφέρον για τα κειµενικά συµφραζόµενα καθώς 

και για τις κοινωνικές και ιδεολογικές προεκτάσεις της γλώσσας και του γραµµατι-

σµού (Κατσαρού, 2009). 

   Ειδικότερα όσον αφορά στην έννοια του κριτικού γραµµατισµού (critical literacy) 

σηµαντική για την εξέλιξή του υπήρξε η επίδραση της κριτικής κοινωνικής θεωρίας, 

όπως αυτή εκφράστηκε από τους εκπροσώπους της νεοµαρξιστικής σχολής της 

Φρανκφούρτης. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, ο κριτικός γραµµατισµός συνδέεται 

µε την κριτική αµφισβήτηση και τη διεκδίκηση αυτονοµίας, ατοµικής και συλλογι-

κής, µε στόχο να αποτελέσει µέσο κοινωνικής παρέµβασης, επαναπροσδιορισµού και 

αναθεώρησης (Gounari, 2004). Ανάλογα, όπως µας πληροφορεί ο Γρόλλιος (2005) ο 

Βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo Freire (1921-1997), ο οποίος ενδιαφέρονταν  για την 

πολιτικό-ιδεολογική διάσταση της εκπαίδευσης αντιλαµβάνεται  τον γραµµατισµό ως 

κοινωνική δράση µέσω της γλώσσας και κατ’ επέκταση τον κριτικό γραµµατισµό ως 

συνειδητοποίηση του τρόπου µε τον οποίο, µέσω της γλώσσας διαµορφώνονται το 

εγώ και η αντίληψή µας για την κοινωνική πραγµατικότητα . 

  Το θεωρητικό υπόβαθρο του κριτικού γραµµατισµού, όπως σηµειώνει η Morgan 

(1997), έλκει την καταγωγή του από την κριτική κοινωνική θεωρία και το ενδιαφέρον 

για θέµατα που αφορούν στις κοινωνικές τάξεις και στις κοινωνικές διακρίσεις µε 

βάση το γένος και την εθνικότητα. Σύµφωνα µε την παραπάνω θεώρηση, η κοινωνική 

ζωή χαρακτηρίζεται από µια συνεχή διαµάχη για τη διεκδίκηση γνώσης –που αποτε-

λεί µια µορφή δύναµης- κύρους και υλικών αγαθών. Ωστόσο, οι κοινωνικές διαµάχες 

για τη διεκδίκηση ισχύος λαµβάνουν χώρα συνήθως µεταξύ άνισων αντιπάλων, γιατί 

υπάρχουν κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες που έχουν υπό τον έλεγχό τους ιδεολογίες, 

θεσµούς και κοινωνικές πρακτικές και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τον κυρίαρχο 

ρόλο τους. Από τη στιγµή όµως που οι κυρίαρχες ιδεολογίες αποτελούν µια ιστορική 
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και κοινωνική κατασκευή υπάρχει η δυνατότητα επαναπροσδιορισµού και ανακατα-

σκευής τους. Ένα από τα κύρια µέσα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η γλώσσα. 

Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές του κριτικού γραµµατισµού εστιάζουν το ενδιαφέρον 

τους στο πολιτισµικό και ιδεολογικό υπόβαθρο των κειµένων, και εξετάζουν τις κοι-

νωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τόσο τους ποµπούς όσο και τους δέκτες δια-

φορετικών λόγων. Ερευνούν ποιοι κατασκευάζουν τα διαφορετικά κείµενα και ποιες 

είναι οι κυρίαρχες ιδεολογίες σε µια κοινωνία µια ορισµένη εποχή. Πώς οι αναγνώ-

στες πείθονται από τις ιδεολογίες που διατρέχουν τα κείµενα. Ποιού τα συµφέροντα 

εξυπηρετούνται από τα συγκεκριµένα αναγνώσµατα και πώς αυτά θα µπορούσαν να 

κατασκευαστούν µε άλλο τρόπο. Ενδιαφέρονται, επίσης, για την αλλαγή και τον επα-

ναπροσδιορισµό των πρακτικών του γραµµατισµού, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν οι 

κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές ανισότητες που συντηρούνταν από τις ήδη υ-

πάρχουσες κειµενικές πρακτικές (Morgan, 1997). 

    Συνεπώς, ο γραµµατισµός –κυρίως µέσα από την κριτική του διάσταση- αναδει-

κνύει το πώς µέσα από τις γλωσσικές επιλογές διαµορφώνονται στα κείµενα εκδοχές 

της κοινωνικής πραγµατικότητας. Επιπρόσθετα, ο κριτικός γραµµατισµός εστιάζει 

στο γεγονός ότι η εκδοχή της κοινωνικής πραγµατικότητας που προβάλλεται και επι-

βάλλεται από τους κοινωνικούς φορείς είναι εκείνη των κυρίαρχων οµάδων, που λει-

τουργεί σε βάρος των αδυνάτων και των περιθωριοποιηµένων (Ματσαγγούρας, 

2007).  

   Ειδικότερα, όσον αφορά στην αξιοποίηση της θεωρίας του κριτικού γραµµατισµού 

σε διδακτικό επίπεδο, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο λειτουργίας των κειµέ-

νων, στο τι επιχειρούν αυτά να πετύχουν αλλά και στην ενεργή εµπλοκή των µαθη-

τών στην κριτική των κειµένων και στην αναδόµηση των κοινωνικών πεδίων, στα 

οποία ζουν και εργάζονται (Luke, 2000). Επιπλέον, όσον αφορά στην εφαρµογή της 

θεωρίας του κριτικού γραµµατισµού στη διδακτική πράξη, σκοπός του κριτικού 

γραµµατισµού είναι να βοηθήσει τα παιδιά (α) να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της 

γλώσσας στην κατασκευή αναπαραστάσεων της κοινωνίας, που διευκολύνουν τις δι-

ακρίσεις και τις µορφές καταπίεσης, (β) να αντιληφθούν ότι υπάρχουν και εναλλακτι-

κοί τρόποι ύπαρξης και θεώρησης των πραγµάτων και (γ) να χρησιµοποιούν το λόγο 

ως µέσον για να δηµιουργήσουν έναν εναλλακτικό κόσµο, που θα διασφαλίζει την 

ατοµική χειραφέτηση και τη διαρκή κοινωνική ανασυγκρότηση προς δικαιότερα σχή-

µατα (Cervetti, Pardales and Damico, 2001). Γενικότερα, η καλλιέργεια του κριτικού 

γραµµατισµού στοχεύει στη δηµιουργία ενεργών πολιτών ικανών να υπερασπιστούν 
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τα δικαιώµατά που αφορούν στο φύλο, την εθνικότητα και την κοινωνική τάξη στην 

οποία ανήκουν στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης και πολυπολιτισµικής κοινωνί-

ας όπως η σηµερινή (Knoblauch & Brannon, 1993). Τέλος, µέσα από την ανάπτυξη 

της κριτικής συνείδησης οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να συµβάλλουν ενεργά στη 

διαµόρφωση της κοινωνικοπολιτικής πραγµατικότητας µέσα στην οποία ζουν µέσω 

της σκέψης και της δράσης τους (Cervettti, Pardales and Damico, 2001). 

 

 

4.2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ (CRITICAL LANGUAGE 

AWARENESS): ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

 

Η κριτική γλωσσική επίγνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της κριτικής τάσης και προ-

σανατολισµού του κλάδου της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας, που αναπτύσσεται  µε 

γοργούς ρυθµούς τις τελευταίες δεκαετίες και συµπεριλαµβάνει την κριτική ανάλυση 

λόγου (critical discourse analysis), τον κριτικό γραµµατισµό (critical literacy)15 και 

την κριτική παιδαγωγική (Ngwenya, 2006). 

  Ειδικότερα, ο όρος «κριτική γλωσσική επίγνωση» (Crititical Language Awareness) 

έλκει την προέλευσή του από δύο θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε τη µελέτη της 

γλώσσας,  που αναπτύχθηκαν στην Αγγλία κατά τη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για 

το κίνηµα της γλωσσικής επίγνωσης (Language Awareness) και της κριτικής ανάλυ-

σης λόγου (Critical Discourse Analysis). Ήδη από το 1987 το κίνηµα της γλωσσικής 

επίγνωσης στην Αγγλία γνώριζε ευρεία διάδοση µέσω της δηµοσίευσης κειµένων που 

αφορούσαν στην ανάπτυξη της επίγνωσης διαφόρων πτυχών της γλώσσας στα πλαί-

σια του αναλυτικού προγράµµατος. Το εν λόγω κίνηµα συνέβαλε στην εδραίωση της 

άποψης ότι καθιστώντας τη γλώσσα αντικείµενο µελέτης, -κυρίως κατά τη διάρκεια 

                                                 
15 Όσον αφορά στη σχέση ανάµεσα στον κριτικό γραµµατισµό και την κριτική γλωσσική επίγνωση 
και τα δύο αποτελούν προϋποθέσεις κριτικής ανάλυσης και προσέγγισης των κειµένων. Όπως σηµειώ-
νει η Morgan (1997) ανάµεσα στις διάφορες εκδοχές του κριτικού γραµµατισµού που απαντώνται σε 
χώρες όπως π.χ. η Αγγλία και οι Η.Π.Α., η αυστραλιανή εκδοχή φαίνεται να είναι αυτή που προσιδιά-
ζει σε µεγαλύτερο βαθµό στη θεωρία της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Όπως εξηγεί η παραπάνω 
ερευνήτρια ο αυστραλιανος κριτικός γραµµατισµός εστιάζει το ενδιαφέρον στην κοινωνική διάσταση 
της γλώσσας και των κειµένων. Εξετάζει, επίσης, τα γλωσσικά και οπτικά χαρακτηριστικά κάθε ση-
µειωτικής αναπαράστασης και την έµµεση ή άµεση διαµάχη –που συντελείται ανάµεσα στις κυρίαρχες 
ιδεολογίες- για την παραγωγή νοήµατος. Σε σχέση µε την εφαρµογή της παραπάνω θεωρίας στο χώρο 
του σχολείου, η έµφαση στην κριτική ανάλυση της γλώσσας και των εικόνων που απαντώνται σε δια-
φορετικά κείµενα συνδέει τον αυστραλιανό κριτικό γραµµατισµό µε ανάλογες διδακτικές πρακτικές 
που εκπορεύονται από την κριτική γλωσσική επίγνωση, όπως αυτή ορίζεται από τον Norman Fair-
clough (1992). 
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των πρώτων χρόνων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης- θα βοηθήσει τους διδασκόµε-

νους στην πρώτη επαφή τους µε τις ξένες γλώσσες, θα συµβάλλει στην αναγνώριση 

των προσπαθειών και της επίδοσης του όλο και αυξανόµενου αριθµού δίγλωσσων 

µαθητών στην Αγγλία καθώς και στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού τους 

λόγου γενικότερα. Υπήρχε άλλωστε το ανάλογο διδακτικό υλικό διαθέσιµο προς 

χρήση στα σχολεία, το οποίο είχε σχεδιαστεί µε στόχο την υποστήριξη διδακτικών 

µεθόδων που εστίαζαν στην ανάλυση της δοµής και της λειτουργίας της γλώσσας, 

στην ιστορία της γλώσσας, στις γλώσσες του κόσµου και τις γλωσσολογικές διαφο-

ροποιήσεις κ.ά (Clark & Ivanič, 1999).  

  Το 1987 ο Norman Fairclough επεξεργαζόταν την τελική µορφή του βιβλίου του µε 

τίτλο Language and Power, το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1989. Με το συγκεκριµένο 

βιβλίο ο Fairclough έθεσε τα θεµέλια για αυτό που είναι σήµερα ευρύτερα γνωστό ως 

κριτική ανάλυση λόγου (Critical Discourse Analysis). Οι βασικές αρχές της κριτικής 

ανάλυσης λόγου είναι ότι η γλώσσα αποτελεί κοινωνικό προϊόν κι ότι διαµορφώνει 

αλλά και διαµορφώνεται από τις ισχύουσες αξίες, πεποιθήσεις, και σχέσεις εξουσίας 

που προσδιορίζουν το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή υπάρχει 

και εξελίσσεται. Σύµφωνα µε την παραπάνω θεώρηση, επίσης, η χρήση της γλώσσας 

µπορεί να συµβάλλει στην κοινωνική αλλαγή (Fairclough, 1989, 1992). 

    Οι παραπάνω απόψεις έγιναν η αφετηρία για µια οµάδα τεσσάρων ερευνητών στο 

Lancaster, στην οποία εκτός από το N. Fairclough, συµµετείχαν επίσης οι M. Martin-

Jones, R. Clarc και R. Ivanič, ώστε να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αυτή η κοινω-

νική διάσταση της γλώσσας µπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης. 

Έχοντας ως βάση την προεργασία που είχε γίνει από το κίνηµα της γλωσσικής επί-

γνωσης (Language Awareness), η παραπάνω οµάδα προχώρησε στη διαµόρφωση του 

θεωρητικού πλαισίου γι’ αυτό που ονόµασε «κριτική γλωσσική επίγνωση (Critical 

Language Awareness)», µε στόχο να επιτευχθεί η ανάπτυξη µιας κριτικής στάσης α-

πέναντι στη γλώσσα µέσω του ανάλογου προσανατολισµού του Αναλυτικού Προ-

γράµµατος. Σύµφωνα µε τις προτάσεις της εν λόγω οµάδας η ανάπτυξη της γλωσσι-

κής επίγνωσης όφειλε να συµπεριλάβει τις απόψεις σχετικά µε τη γλώσσα, οι οποίες 

είχαν αναπτυχθεί µέσω της κριτικής ανάλυσης λόγου (Critical Discourse Analysis). 

Στόχος της εφαρµογής της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο σχολικό Αναλυτικό 

Πρόγραµµά ήταν να βοηθηθούν οι νεαροί µαθητές ως προς την ανάπτυξη µεγαλύτε-

ρης συνείδησης και ελέγχου σχετικά µε τη χρήση της γλώσσας αλλά και µε το πώς η 

χρήση της γλώσσας από τους άλλους ασκεί επιρροή πάνω τους. Πρόκειται, µε άλλα 
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λόγια, για µια ενεργή γλωσσική επίγνωση που επιτυγχάνεται µέσα από τη δράση α-

φού οι θεωρητικές απόψεις των ερευνητών της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης εφαρ-

µόζονται στην πράξη δίνοντας το ερέθισµα στους µαθητές να κατανοήσουν, να έρ-

θουν σε ρήξη αλλά και να συµβάλλουν στην αλλαγή των κοινωνικών ανισοτήτων 

που ενυπάρχουν στις γλωσσικές πράξεις και µε αυτό τον τρόπο να γίνουν πιο υπεύ-

θυνοι πολίτες (Clark & Ivanič, 1999).  

  Όπως µας πληροφορούν οι Clark & Ivanič (1999), ο όρος «κριτική γλωσσική επί-

γνωση (Critical Language Awareness)» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά δηµόσια 

σε µια παρουσίαση κατά τη διάρκεια µιας συνάντησης το 1987 του Βρετανικού Συν-

δέσµου για την εφαρµοσµένη γλωσσολογία, ενώ το σχετικό άρθρο στο οποίο στηρί-

χθηκε αυτή η παρουσίαση κυκλοφορούσε ευρέως σε µη δηµοσιευµένη µορφή, έως 

ότου δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Language and Education το 1990/91 (Clark et al, 

1990, 1991). Αυτή η δηµοσίευση σύντοµα ακολουθήθηκε από µια σειρά από άρθρα 

και µελέτες (Clark & Ivanič, 1999· Fairclough, 1992· Janks, 1993, 1996),  που επέ-

κτειναν τη θεωρία όσον αφορά στις διάφορες πτυχές της κριτικής γλωσσικής επίγνω-

σης και υποδείκνυαν τρόπους για την εφαρµογή της συγκεκριµένης θεωρίας στην 

πράξη. 

  Επιπλέον, αυτό που καθιστά αναγκαία –ιδιαίτερα στις µέρες µας- την καλλιέργεια 

της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης είναι σύµφωνα µε τον Fairclough (1992) από τη 

µια οι νέες δυνατότητες κι από την άλλη τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µέσω 

της επικράτησης της νέας παγκοσµιοποιηµένης µορφής του καπιταλισµού. Μια µορ-

φή κριτικής επίγνωσης του λόγου είναι και στις δύο περιπτώσεις αναγκαία. Όσον 

αφορά στην πρώτη περίπτωση, οι δυνατότητες που γεννά η νέα (οικονοµική) τάξη 

πραγµάτων κάνουν σηµαντική τη συµβολή της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης αφε-

νός για την επαφή µε τις νέες γνώσεις που διαµορφώνονται σε µια φιλελεύθερη οικο-

νοµία, που στηρίζεται στη γνώση και αφετέρου για τη διερεύνηση των πιθανοτήτων 

για τη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων και ταυτοτήτων στα πλαίσια διαφορετικών 

κοινωνιών. Από την άλλη, και όσον αφορά στα προβλήµατα που προκύπτουν από την 

παγκοσµιοποιηµένη καπιταλιστική  οικονοµία, η κριτική επίγνωση του λόγου µπορεί 

να βοηθήσει, σύµφωνα µε τον Fairclough (1992), στην αντίσταση απέναντι στην επι-

κράτηση συµφερόντων που επιβάλλονται από τα οικονοµικά και πολιτικά ισχύοντα 

συστήµατα και αποτελούν απειλή για τη δηµοκρατία. Τα συµφέροντα αυτά διατυπώ-

νονται κυρίως µέσα από το λόγο εποµένως η κριτική αποκωδικοποίηση των µηνυµά-

των που µεταφέρουν τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, µπορεί να αποτελεί αποτελε-
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σµατικό µέσο περιορισµού της επιβολής τους. Γενικότερα, στόχος για την απόκτηση 

µιας καλής γνώσης των πρακτικών λόγου που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα οικονοµι-

κά και πολιτικά συστήµατα, είναι η καλλιέργεια της ικανότητας άσκησης εποικοδο-

µητικής κριτικής και ο επανασχεδιασµός αυτών των παγκοσµιοποιηµένων πρακτι-

κών, προς όφελος όλων των πολιτών (κυρίως αυτών που ανήκουν στις πιο αδύναµες 

ή περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες π.χ. εργάτες, γυναίκες, µαύροι άνθρωποι 

κ.ά ) (Fairclough, 1992). 

   Όσον αφορά στην εφαρµογή της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο σχολείο, σύµ-

φωνα µε όσα προτείνονται από τον Fairclough (1992) αυτό που έχει σηµασία είναι η 

επίγνωση από τους µαθητές των τρόπων µε τους οποίους οι ιδέες σχετικά µε τον φυ-

σικό και κοινωνικό κόσµο «φυσικοποιούνται» ή γίνονται αποδεκτές ως αδιαµφισβή-

τητες «αλήθειες» και πώς αυτές διατυπώνονται µέσω της γλώσσας. Εποµένως, στό-

χος της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης είναι να ενθαρρύνει τους διδασκόµενους να 

ανακαλύψουν τους τρόπους µε τους οποίους η γλώσσα των κειµένων κατασκευάζεται 

κοινωνικά (Sánchez & Paulson, 2008). 

   Για το λόγο αυτό, η διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης –υπό το πρίσµα της 

κριτικής επίγνωσης του λόγου- οφείλει να µην περιορίζεται στην εκµάθηση των βα-

σικών δεξιοτήτων, αλλά κυρίως να εστιάζει στον τρόπο που οι µαθητές χρησιµοποι-

ούν τη γραφή και την ανάγνωση για την ανάλυση της γλώσσας διαφορετικών µορ-

φών κειµένων, µε στόχο την κατανόηση του πώς τα κείµενα και ο λόγος επιβάλλουν 

συγκεκριµένες ιδέες στους αναγνώστες. Οι διδασκόµενοι, µπορούν να ωφεληθούν 

από την κριτική γλωσσική επίγνωση ώστε να καταλάβουν πώς η γλώσσα κατασκευά-

ζει κοινωνικές αντιλήψεις και αξίες µε στόχο να αναπτύξουν ευρύτητα σκέψης και 

δηµοκρατική συνείδηση (Sánchez & Paulson, 2008).  

  Επιπλέον, µέσω της εφαρµογής της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο σχολικό 

Αναλυτικό Πρόγραµµα στόχος είναι οι µαθητές να µάθουν να ασκούν κριτική σε θέ-

µατα που σχετίζονται µε σχέσεις εξουσίας, ισότητας κ.ά., τα οποία βρίσκονται εγγε-

γραµµένα µέσα στις πρακτικές λόγου. Οι µαθητές µπορούν µε τον τρόπο αυτό να  

εξασκηθούν στο να διαµορφώνουν κριτικά ερωτήµατα σχετικά µε τη γλώσσα, όπως 

για παράδειγµα "Ποιού τα συµφέροντα εξυπηρετούνται από τη γλώσσα του κειµέ-

νου;" Τέλος, όπως επισηµαίνουν οι Sánchez & Paulson (2008) παρόλο που η κριτική 

γλωσσική επίγνωση αποτελεί µέρος του Αναλυτικού Προγράµµατος σε διάφορες πε-

ριοχές του Ηνωµένου Βασιλείου και την Νότιας Αφρικής, σύµφωνα µε το H. Samy 

Alim, σε χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι µικρότερος ο αριθµός των ερευνη-
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τικών µελετών που υιοθετούν µια προσέγγιση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης ως 

εφαρµογή στο Αναλυτικό Πρόγραµµα (Sánchez & Paulson, 2008). 

  Επιλογικά, κάποιες βασικές θεωρητικές υποθέσεις που σταχυολογεί η Ngwenya 

(2006, 166-168), στις οποίες στηρίζεται η κριτική γλωσσική επίγνωση (οι ίδιες ισχύ-

ουν και για την κριτική ανάλυση λόγου (Critical Discourse Analysis)) είναι οι ακό-

λουθες: 

Α) Σύµφωνα µε τη θεωρία της κριτικής επίγνωσης του λόγου κάθε κείµενο αποτελεί 

µια κατασκευή, αφού συντίθεται από µια σειρά επιλογών διαθέσιµων στον οµιλη-

τή/συγγραφέα. Αυτό σηµαίνει ότι όταν οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να 

γράψουν ή να µιλήσουν πρέπει να επιλέξουν ποιες λέξεις θα χρησιµοποιήσουν (π.χ. 

επιρρήµατα ή επίθετα), σε ποια χρονική βαθµίδα θα τις τοποθετήσουν (παρόν, πα-

ρελθόν ή µέλλον) κ.ά. Ό,τι δεν επιλέξουν ή αποσιωπήσουν δηλώνει εσκεµµένη προ-

σπάθεια από µέρους του συγγραφέα του κειµένου µε στόχο τον προσανατολισµό του 

νοήµατος προς µια ορισµένη κατεύθυνση. 

Β) Το νόηµα ενός κειµένου δε βρίσκεται σε µια τυπωµένη σελίδα αλλά µέσα στην 

ίδια την κοινωνία. Καθώς τα κείµενα γράφονται και διαβάζονται σε ένα ορισµένο 

χρόνο και τόπο, η ερµηνεία και η αποδοχή τους αποτελεί αποτέλεσµα των κοινωνι-

κών σχέσεων που τα πλαισιώνουν.   

Γ) Η κοινωνία χαρακτηρίζεται από άνισες σχέσεις εξουσίας. Οι άνισες σχέσεις εξου-

σίας έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη κυρίαρχων και κατώτερων κοινωνικών οµά-

δων.  

∆) Η γλώσσα διαµορφώνει νόηµα και στάσεις ζωής. Από την άλλη, οι στάσεις ζωής 

και τα νοήµατα επηρεάζουν το σχηµατισµό της γλώσσας. Μέσα από τη συνειδητο-

ποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων του λόγου, οι κοινωνικές οµάδες µπορούν να 

εργαστούν από κοινού ώστε να αναπτύξουν συλλογική γλωσσική επίγνωση και να 

στηρίξουν η µια την άλλη στη διαµόρφωση εναλλακτικών γλωσσικών πρακτικών, οι 

οποίες θα είναι ευνοϊκές για αυτές ενδυναµώνοντας το ρόλο τους. 

Ε) Τα περισσότερα κείµενα  επιχειρούν να προωθήσουν κάποια µηνύµατα περισσό-

τερο από κάποια άλλα και ταυτόχρονα να κάνουν αυτά να φαίνονται ως κάτι το φυ-

σικό και ιδεολογικά ουδέτερο, τη στιγµή που πρόκειται για µεροληπτική απόδοση 

του νοήµατος. Πρόκειται µε άλλα λόγια για ένα «προτεινόµενο/επιλεκτικό νόηµα». 

Σηµασία στην περίπτωση αυτή έχει ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αποδεκτή από τα 

υποκείµενα η γλώσσα του κειµένου. Αν κάποιος συµφωνεί µε όσα αναφέρει το κεί-

µενο είναι πιο δύσκολο να αντισταθεί ή να υιοθετήσει µια κριτική στάση απέναντι σε 
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αυτό. Αντίθετα, όποιος έχει αντιρρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενό του κειµένου ευ-

κολότερα απορρίπτει το «προτεινόµενο/επιλεκτικό νόηµα» που αυτό µεταφέρει. 

ΣΤ) Η θέση ισχύος που κατέχουν τα άτοµα στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής χαρα-

κτηρίζεται από ρευστότητα και τα κείµενα αποτελούν αναπαραστάσεις των σύνθε-

των, µεταβαλλόµενων και άνισων σχέσεων εξουσίας. 

Ζ) Τα κείµενα µπορεί να έχουν λεκτική και µη-λεκτική µορφή. Για παράδειγµα, τα 

οπτικά στοιχεία των φωτογραφιών ή των γραφηµάτων έχουν τη δυνατότητα να επη-

ρεάσουν ή να ενισχύσουν το νόηµα. Για το λόγο αυτό η έννοια της ανάγνωσης απο-

κτά ευρύτερη σηµασία µε στόχο να συµπεριλάβει αφενός της ερµηνεία ενός γλωσσι-

κού κειµένου και αφετέρου την αποκωδικοποίηση µη-λεκτικών, οπτικών συµβόλων. 

Η συνύπαρξη λεκτικών και οπτικών σηµείων ενισχύει το νόηµα (π.χ. οι φωτογραφίες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση του νοήµατος ενός κειµένου). Παρό-

λα αυτά, πρωταρχικής σηµασίας παραµένει η χρήση του λόγου για την απόδοση νοή-

µατος (Ngwenya, 2006, 166-168). 

    Αρκετές από τις παραπάνω θεωρητικές υποθέσεις που παραθέτει η Ngwenya 

(2006) σχετικά µε την κριτική γλωσσική επίγνωση και αφορούν στο ότι κάθε κείµενο 

αποτελεί µια κατασκευή αλλά και στη διαµόρφωση του νοήµατος ενός κειµένου µέ-

σω της αλληλεπίδρασης στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κοινωνίας,  βρίσκουν τα 

ερείσµατά τους στη θεωρία του κονστρουκτιβισµού. Πιο συγκεκριµένα, η κονστρου-

κτιβιστική θεώρηση για τη γνώση ανάγεται, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο, στη φιλοσοφική πεποίθηση ότι ο άνθρωπος οικοδοµεί (construct) την κα-

τανόησή του για την πραγµατικότητα (Oxford, 1997). Η σύγχρονη αντίληψη για τον 

κονστρουκτιβισµό αντλεί από τη φιλοσοφική παράδοση του Πραγµατισµού, κατά την 

οποία η πραγµατικότητα και η αλήθεια δεν έχουν µια αντικειµενική και απόλυτη ύ-

παρξη και αξία (Good et al, 1993). Ανάµεσα στις βασικές παραδοχές του κονστρου-

κτιβισµού είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτα αντικειµενική γνώση ή εξήγηση του κοινω-

νικού κόσµου και ότι η πραγµατικότητα οικοδοµείται από µια πολλαπλότητα υποκει-

µενικών νοηµάτων (Φρυδάκη, 2009).  

   Όπως επισηµαίνει η Φρυδάκη (2009) µολονότι η έννοια του κονστρουκτιβισµού 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα και οι ποικίλες εκδοχές του τονίζουν διαφορετικά 

πράγµατα, φαίνεται να συγκλίνουν  σε ορισµένες κοινές θεωρητικές παραδοχές, όπως 

ότι η γνώση είναι προβληµατοποιηµένη και τίθεται σε συνεχή διερώτηση και ότι υ-

πάρχουν πολλές και «κατασκευασµένες» πραγµατικότητες (η «κατασκευή» τους επη-

ρεάζεται από παράγοντες όπως ο χρόνος, ο τόπος, η προοπτική) µε αποτέλεσµα πολ-
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λά από αυτά που θεωρούµε ως γνώση να είναι περισσότερο κοινωνικές και πολιτι-

σµικές κατασκευές, παρά αντικειµενικές αλήθειες ή γεγονότα (Wilson, 1997). Συνέ-

πεια των παραπάνω είναι  το ότι η γνώση δεν είναι κάτι αφηρηµένο και στατικό αλλά 

κάτι που δοµείται µέσω µιας πορείας αλληλεπιδράσεων, η οποία δεν είναι προδιαγε-

γραµµένη. Έτσι, η γνώση κατασκευάζεται και µοιράζεται µέσα στις οµάδες. 

   Στο χώρο της εκπαίδευσης ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνονται οι παραπάνω 

παραδοχές αφορά ανάµεσα στα άλλα στο ότι σηµαντικό για τους µαθητές είναι όχι οι  

«γνώσεις» που µπορούν να ανακαλέσουν, αλλά αυτό που εκείνοι διαµορφώνουν και 

αντιλαµβάνονται ως γνώση καθώς και ότι η επίγνωση της κοινωνικής κατασκευής της 

γνώσης συνεπάγεται έµφαση στη συζήτηση, στη συνεργασία, στη διαπραγµάτευση 

και στα κοινά νοήµατα (Ernest, 1995). 

  Όπως είναι εµφανές από τα παραπάνω η κριτική επίγνωση της γλώσσας προσεγγίζει 

κάποιες από τις βασικές παραδοχές της θεωρίας του κονστρουκτουβισµού.  Η κριτική 

προσέγγιση του νοήµατος του κειµένου, όπως αυτό δοµείται µέσω της γλώσσας, φα-

νερώνει ανάµεσα στα άλλα τις δυνατότητες που έχει ο λόγος να κατασκευάζει «αλή-

θειες» και πραγµατικότητες µε στόχο τη διασφάλιση την εξυπηρέτηση των οιωνδήπο-

τε συµφερόντων (π.χ. εξασφάλιση της συνεκτικότητας µε την υιοθέτηση κοινών θε-

σµών, αξιών και δεοντολογιών της καθηµερινής ζωής) µιας κοινωνίας, κοινωνικής 

οµάδας ή και ενός ολόκληρου πολιτισµού (Φρυδάκη, 2009). Επιπλέον, η ανάδειξη 

της διαπραγµάτευσης και οικοδόµησης (construction) του νοήµατος ενός κειµένου 

όπως αυτό προσλαµβάνεται στα πλαίσια µιας κοινότητας διαµορφώνει ένα ιδιαίτερα 

δυναµικό και κριτικό τρόπο ερµηνείας και αποδοχής του λόγου ενός οµιλη-

τή/συγγραφέα. 
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 4.3. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΣΜΟΥ (CRITICAL LITERACY) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣ-

ΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (CRITICAL LANGUAGE AWARENESS)  

 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ερώτηµα που γεννάται είναι ποιος µπορεί να 

είναι ο ρόλος και η συµβολή του µεταφορικού λόγου στην ανάπτυξη του κριτικού 

γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των ατόµων (ιδιαίτερα των µα-

θητών). Όπως αναφέρθηκε στόχος του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής επί-

γνωσης του λόγου είναι η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του λόγου καθώς και 

της ιδεολογίας που διατρέχει τα κείµενα. 

  Η µεταφορά µε τη σειρά της µπορεί να αποτελέσει δραστικό εργαλείο για την κριτι-

κή προσέγγιση και ανάλυση του λόγου, από τη στιγµή που µέσω της χρήσης της υ-

πάρχει η δυνατότητα σχηµατισµού µιας συγκεκριµένης άποψης για την πραγµατικό-

τητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Postman (1996, 175), την άποψη του οποίου 

µας µεταφέρει η Botha (2009, 441): «οι ορισµοί, οι ερωτήσεις και οι µεταφορές είναι 

τρία από τα πιο ισχυρά µέσα µε τα οποία η ανθρώπινη γλώσσα κατασκευάζει µια ά-

ποψη για τον κόσµο». Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Hodge and Kress (1993, 15) η ιδε-

ολογία συνιστά µια «συστηµατικά οργανωµένη παρουσίαση της πραγµατικότητας». 

Αν δεχτούµε την παραπάνω άποψη,  οι µεταφορές είναι φορείς ιδεολογικού περιεχο-

µένου αφού «ορίζουν σε µεγάλο βαθµό τι δέχεται ο καθένας ως πραγµατικότητα» 

(Chilton and Lakoff, 1995, 56· Hart, 2007). Επίσης, η χρήση µεταφορών µπορεί να 

συµβάλλει στην προβολή µιας ορισµένης πτυχής της πραγµατικότητας έναντι κά-

ποιων άλλων κι έτσι να επηρεάσει τη γνώµη του δέκτη ενός µηνύµατος (Chilton, 

1996· Hart, 2007).  

  Για την ανάλυση του νοήµατος το οποίο αναπαράγεται µέσω διαφόρων ειδών λόγου 

απαιτείται, σύµφωνα µε τον Hart (2007) µια προσέγγιση µε βάση τη γνωστική γλωσ-

σολογία (cognitive linguistics), η οποία εξετάζει τις νοητικές διαδικασίες που στηρί-

ζουν την παραγωγή λόγου (γραπτού και προφορικού) και κατ’ επέκταση νοήµατος 

(Evans & Green, 2006). Ανάλογα, όσον αφορά στο ρόλο της µεταφοράς στα πλαίσια 

της κριτικής θεωρίας του λόγου, η γνωστική γλωσσολογία φαίνεται να είναι το πιο 

αποτελεσµατικό εργαλείο. Αυτό συµβαίνει γιατί η γνωστική γλωσσολογία –όµοια 

όπως ο κριτικός γραµµατισµός ή η κριτική επίγνωση του λόγου- διερευνά τις σχέσεις 
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µεταξύ γλώσσας, σκέψης και κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών. Επιπλέον, η 

θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης σε βάθος της 

εκτεταµένης χρήσης αλλά και της πειστικότητας που χαρακτηρίζει το µεταφορικό 

λόγο και µάλιστα µε υπόρρητο τρόπο (Hart,2007).   

  Τα πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας δεν αφήνουν ασυγκίνητο και το Fair-

clough (1989), ο οποίος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους ιδεολογικούς µηχανισµούς 

που επηρεάζουν τις νοητικές αναπαραστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο 

Stockwell (2011, 5): «φαίνεται ότι ο Fairclough θα προτιµούσε ένα θεωρητικό πλαί-

σιο, το οποίο θα µετατόπιζε την εστίαση του ενδιαφέροντος από τα ιδανικά γνωστικά 

µοντέλα στα ιδεολογικά γνωστικά µοντέλα». Κατά συνέπεια, ο Fairclough (1989) 

δέχεται τις θέσεις της γνωστικής ψυχολογίας σχετικά µε τις νοητικές «αντιστοιχί-

σεις» (mappings) που ενυπάρχουν στις µεταφορικές εκφράσεις ευρείας χρήσης, ενδι-

αφέρεται ωστόσο κυρίως για την ιδεολογική λειτουργία τους. Αυτό συµβαίνει γιατί 

το συστηµικό γλωσσολογικό θεωρητικό πλαίσιο που ο ίδιος χρησιµοποιεί τον καθι-

στά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις ιδεολογικές αποχρώσεις των διαφορετικών υφολογικών 

επιλογών (Stockwell, 2011).  

 Κατ’ επέκταση, ο τρόπος µε τον οποίο ο Fairclough (1989, 119) ορίζει το σχήµα της 

µεταφοράς αφενός αφοµοιώνει τα πορίσµατα της γνωστικής ψυχολογίας κι αφετέρου 

αναδεικνύει την ιδεολογική βαρύτητα που µπορεί να έχει ο µεταφορικός λόγος. Όπως 

γράφει: «Η µεταφορά είναι ένα µέσο αναπαράστασης µιας πλευράς της εµπειρίας µε 

τους όρους µιας άλλης [ενν. πλευράς της εµπειρίας], και µε κανένα τρόπο δεν περιο-

ρίζεται στο είδος του λόγου µε το οποίο τείνει συνήθως να συσχετίζεται δηλαδή την 

ποίηση και τη λογοτεχνία γενικότερα. Αντίθετα, κάθε πλευρά της εµπειρίας µπορεί 

να αναπαρασταθεί µέσα από µια σειρά µεταφορών, και αυτό που έχει σηµασία είναι 

η σχέση µεταξύ διαφορετικών µεταφορών, γιατί διαφορετικές µεταφορές έχουν δια-

φορετικές ιδεολογικές αναφορές». Όπως επισηµαίνει ο Stockwell (2011), η βασική 

διαφορά ανάµεσα στη θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας και στη µέθοδο κριτικής 

προσέγγισης του λόγου που προτείνεται από το Fairclough (1989), είναι ότι η πρώτη 

(σε αντίθεση µε τη δεύτερη) συνιστά ένα µεθοδολογικό εργαλείο χωρίς εγγενείς ιδε-

ολογικές τάσεις, που ωστόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην υπηρεσία µιας σειράς 

από ιδεολογικές προσεγγίσεις του λόγου.     

  Ειδικότερα, όσον αφορά στη µεταφορά αυτό που µπορεί να προσφέρει η επιστήµη 

της γνωστικής γλωσσολογίας, σύµφωνα µε τον Hart (2007) για την εξέταση του µε-

ταφορικού λόγου υπό το πρίσµα του κριτικής ανάλυσης λόγου (και κατ’ επέκταση 
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του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης), σχετίζεται µε τη 

θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς (conceptual metaphor theory) των Lakoff και 

Johnson (1980) καθώς και µε την πιο πρόσφατη θεωρία της µείξης (conceptual blend-

ing theory) των Fauconnier and Turner (2002), η οποία προσθέτει στα δύο διαστήµα-

τα που µπορούν να συνδεθούν µε την πηγή και το στόχο της εννοιολογικής µεταφο-

ράς ένα κατηγορικό διάστηµα που αναπαριστά την εννοιολογική δοµή, την οποία 

µοιράζονται πηγή και στόχος, και ένα διάστηµα που προκύπτει από τη µείξη των 

προηγουµένων, στο οποίο όλα τα δεδοµένα συνδυάζονται και βρίσκονται σε διάδρα-

ση. Όπως σηµειώνει ο παραπάνω ερευνητής (Hart, 2007), παρόλο που η εννοιολογι-

κή µεταφορά και η θεωρία της µείξης για τη µεταφορά έχουν πολλά κοινά στοιχεία 

όσον αφορά στην εξέταση των εννοιολογικών δοµών των µεταφορικών εκφράσεων, 

δεν παύουν να έχουν και σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους.  

  Πιο συγκεκριµένα, αν και οι δύο παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις αντιµετωπί-

ζουν τη µεταφορά κυρίως ως εννοιολογικό παρά ως γλωσσικό φαινόµενο, η θεωρία 

της εννοιολογικής µεταφοράς αφορά στη σχέση ανάµεσα σε ζευγάρια νοητικών ανα-

παραστάσεων, ενώ η θεωρία της µείξης αναφέρεται σε παραπάνω από δύο γλωσσι-

κούς όρους ή έννοιες (Hart, 2007· Grady et al., 1999). Επιπλέον, όσον αφορά στη µε-

ταφορά η γνωσιακή θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς τείνει να επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στις γνωστικές διαστάσεις του µεταφορικού λόγου, διατηρώντας την 

άποψη ότι σχετίζεται µε τη γλώσσα και τη γνώση. Η θεωρία της µείξης, από την άλ-

λη, εστιάζει στις γνωστικές λειτουργίες που περιλαµβάνονται στη διαδικασία του λό-

γου και εποµένως παρέχει ένα καταλληλότερο εργαλείο για την εξέταση µεταφοράς 

στα πλαίσια της κριτικής ανάλυσης του λόγου, δεδοµένου ότι µια κριτική προσέγγιση 

του λόγου απαιτεί µια θεωρία που να αντιµετωπίζει τη µεταφορά ως λόγο (discourse) 

(Hart, 2007)16. 

   Γενικότερα, ο Hart (2007) ασκεί κριτική στη γνωσιακή θεωρία για την εννοιολογι-

κή µεταφορά όσον αφορά στην καταλληλότητά της ως εργαλείο ανάλυσης στα πλαί-

σια της κριτικής ανάλυσης λόγου. Στόχος του είναι να προβάλλει την θεωρία της µεί-

ξης για τη µεταφορά (η οποία δεν παύει παρόλα αυτά να στηρίζεται σε εννοιολογι-

                                                 
16 Η γνωσιακή θεωρία για την εννοιολογική µεταφορά αναφέρεται στη σχέση µεταξύ µεταφορικού  
λόγου και γλώσσας. Η κριτική ανάλυση λόγου, αντίθετα, αντιµετωπίζει τη µεταφορά ως λόγο (dis-
course). Η διάκριση ανάµεσα σε «γλώσσα» και «λόγο», αντανακλά το διαχωρισµό στη γλωσσολογία 
ανάµεσα στη σηµασιολογία (semantics) και την πραγµατολογία (pragmatics) αντίστοιχα. Τόσο η ση-
µασιολογία όσο και η πραγµατολογία ασχολούνται µε το νόηµα. ∆ιαφέρουν, ωστόσο, καθώς η δεύτερη 
αφορά στις προθέσεις του οµιλητή. Η σηµασιολογία µπορεί να χαρακτηριστεί ως η µελέτη της γλώσ-
σας ενώ η πραγµατολογία ως η µελέτη του λόγου (Hart, 2007, 5· Grice, 1975, 1978). 
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κούς συσχετισµούς και αντιστοιχίσεις (Grady, Oakley, και Coulson, 1999)) ως ένα 

πιο ολοκληρωµένο κι αποτελεσµατικό µέσο κριτικής προσέγγισης του λόγου. Σύµ-

φωνα µε τα επιχειρήµατα που επιστρατεύει για να στηρίξει την παραπάνω άποψη, η 

εννοιολογική µεταφορά από τη στιγµή που στηρίζεται στην ενσώµατη εµπειρία µοιά-

ζει να είναι ως ένα βαθµό προκαθορισµένη και παγιωµένη ως προς τη δοµή της, µε 

αποτέλεσµα να µην υπαγορεύεται από τις τρέχουσες προθέσεις των εκάστοτε οµιλη-

τών που στοχεύουν στο να επιτύχουν συγκεκριµένους σκοπούς. Η ανίχνευση, ωστό-

σο, των προθέσεων αυτού που εκφέρει το λόγο κάτω από διαφορετικές κάθε φορά 

συνθήκες αποτελεί ζητούµενο για την κριτική ανάλυση λόγου (Hart, 2007). 

  Επιπλέον, η χρήση της µεταφοράς όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια της γνωστικής 

θεωρίας εκλαµβάνεται ως µια αυθόρµητη και υποσυνείδητη νοητική λειτουργία, τη 

στιγµή που η πραγµατολογική προσέγγιση –που µας είναι απαραίτητη για την κριτική 

ανάλυση λόγου- αντιπροτείνει ότι οι οµιλητές χρησιµοποιούν συνειδητά τη µεταφορά 

στο λόγο τους για να πείσουν συνδυάζοντας τα γνωστικά και γλωσσολογικά στοιχεία 

που έχουν στη διάθεσή τους (Charteris-Black, 2004, 11· Hart, 2007). Ο  Hart (2007) 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η θεωρία της µείξης µπορεί να προσφέρει όσα δεν 

διαθέτει η γνωσιακή θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς, προτείνοντας µια γνωστι-

κή-πραγµατολογική προσέγγιση για τη µεταφορά, που είναι απαραίτητη για την κρι-

τική ανάλυση λόγου.  

  Επιπρόσθετα, όπως επισηµαίνει ο παραπάνω µελετητής (Hart, 2007) απαραίτητη για 

τη µεταφορά στα πλαίσια της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι µια θεωρία στην οποία 

η ρίζα της µεταφοράς να βρίσκεται στο λόγο (σχετικά µε πολιτικά και κοινωνικά θέ-

µατα). Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την προοπτική, η µεταφορά σύµφωνα µε τη θεωρία 

της µείξης προέρχεται από το λόγο (διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της λεκτικής 

διαδικασίας και των εκάστοτε προθέσεων του οµιλητή) και έχει τη δυνατότητα εν-

σωµάτωσης στο εννοιολογικό επίπεδο (Hart, 2007). 

  Σε αντίθεση µε τη γνωσιακή θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς, η θεωρία της 

µείξης αφορά σε µια διαρκή κατασκευή νοήµατος και σχετίζεται µε τις έννοιες που 

παράγονται κατά τη διάρκεια του λόγου. Όπως εξηγεί ο Hart (2007) η θεωρία της 

µείξης στηρίζεται στη θεωρία του «νοητικού διαστήµατος» (mental space theory). 

Για τη θεωρία του «νοητικού διαστήµατος», οι λέξεις δεν αναφέρονται ευθέως σε 

αντικείµενα του εξωτερικού κόσµου αλλά κυρίως ωθούν προς την κατασκευή νοητι-

κών διαστηµάτων, που περιέχουν συγκεκριµένα εννοιολογικά στοιχεία (π.χ. αντικεί-

µενα, ενέργειες, διαδικασίες κ.ά.). Στο άρθρο του Hart (2007) διαβάζουµε, επίσης, ότι 
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σύµφωνα µε τους Fauconnier και Turner (1996, 113): «τα νοητικά διαστήµατα (men-

tal spaces) είναι µικρά εννοιολογικά πακέτα που κατασκευάζονται καθώς σκεφτόµα-

στε και µιλάµε, µε στόχο την κατανόηση στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης επικοινω-

νιακής πράξης. Τα νοητικά διαστήµατα συνδέονται εσωτερικά µεταξύ τους και µπο-

ρούν να τροποποιηθούν καθώς η σκέψη και ο λόγος ξεδιπλώνονται»17.   

  Γενικότερα, όπως σηµειώνει η Παπαρούση (2008, 14): «ενώ η εννοιολογική µετα-

φορά συνεπάγεται ένα µοντέλο δύο διαστηµάτων, στο πλαίσιο του οποίου στοιχεία 

από τον «τοµέα-πηγή» προβάλλονται στον «τοµέα-στόχο», […] [η θεωρία της µείξης 

προτείνει] ένα πολύ-διαστηµικό, δικτυακό µοντέλο προσθέτοντας στα δύο διαστήµα-

τα που µπορούν να συνδεθούν µε την πηγή και το στόχο της εννοιολογικής µεταφο-

ράς, ένα κατηγορικό διάστηµα, που αναπαριστά την εννοιολογική δοµή την οποία 

µοιράζονται πηγή και στόχος, και ένα διάστηµα που προκύπτει από τη µείξη των 

προηγουµένων, στο οποίο όλα τα δεδοµένα συνδυάζονται και βρίσκονται σε διάδρα-

ση. Το σηµαντικό είναι ότι στο συγκεκριµένο µοντέλο το υλικό προβάλλεται στη 

µείξη τόσο από την πηγή όσο και από το στόχο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την 

απλή, µιας κατεύθυνσης ανταπόκριση (από την πηγή στο στόχο) που υλοποιείται 

στην εννοιολογική µεταφορά. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να εστιάσουµε την 

προσοχή µας στην ικανότητα να ενσωµατώνονται στοιχεία από οικείες σε νέες, ενδι-

αφέρουσες εννοιοποιήσεις (Grady, Oakley & Coulson, 1999· Fauconnier and Turner, 

1994 και 1998)». 

  Η θεωρία της µείξης (ή εννοιολογικής συγχώνευσης) αν λάβουµε υπόψη τα παρα-

πάνω αποτελεί κατά µία έννοια επέκταση της γνωσιακής θεωρίας για την εννοιολογι-

κή µεταφορά. Στόχος της είναι η εξέταση του µηχανισµού µε τον οποίο δεδοµένες 

και γνωστές έννοιες συγχωνεύονται, ώστε να παραχθούν νέες. Σχετικά µε τη διαδι-

κασία δηµιουργίας νέων εννοιών στα πλαίσια της θεωρίας της µείξης όπως αναφέ-

ρουν οι Παπαρούση, Τσιλιµένη και Κιοσσές (2011, 237): «Η εννοιολογική ανάµειξη 

δεν αποτελεί απλώς προσθετικό συνδυασµό δύο υφιστάµενων νοητικών χώρων 

(mental spaces), αλλά επιλεκτική προβολή στοιχείων τους, συγχώνευση σε νέο εν-

νοιολογικό σώµα και δηµιουργία νέου νοήµατος, το οποίο δεν µπορεί να ανιχνευθεί 

                                                 
17 Όπως σηµειώνουν σε σχετική τους µελέτη για την εννοιολογική µεταφορά οι Παπαρούση, Τσιλιµένη 
και Κιοσσές (2011, 237): «η έννοια της εννοιολογικής περιοχής (domain), που χρησιµοποιείται στην 
κλασική θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς, δεν ταυτίζεται µε την αντίστοιχη νοητική περιοχή στη 
θεωρία της ανάµειξης, όπου ορίζεται ως νοητικός χώρος (mental space). Ο νοητικός χώρος είναι ένας 
προσωρινός τρόπος οργάνωσης της λειτουργικής µνήµης (working memory), ενώ η εννοιολογική πε-
ριοχή αποτελεί µια σχετικά σταθερή οργάνωση της µακροπρόθεσµης σηµαντικής µνήµης (semantic 
memory) και αναφέρεται σε διηνεκείς νοητικές δοµές (Βλ. Fauconnier, 1994)». 
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στους δύο πρωταρχικούς χώρους καθαυτούς. Κατά την ανάµειξη τελείται µια σύγ-

χρονη, δηµιουργική και επιλεκτική προβολή στοιχείων από δύο (ή περισσότερους) 

νοητικούς χώρους (χώροι εισόδου/εισροής-input spaces), σε έναν νέο, ξεχωριστό, 

αναµιγµένο (blended) νοητικό χώρο. Ο νέος αυτός χώρος φέρει κοινά στοιχεία µε 

τους χώρους εισροής, παράλληλα, όµως το µείγµα (blend) (το αποτέλεσµα της ανά-

µειξης των στοιχείων) είναι πρωτότυπο και τον διαφοροποιεί από τους παλαιότερους 

υφιστάµενους χώρους. Μέσα από περαιτέρω επεξεργασία, ο νέος, αναµειγµένος νοη-

τικός χώρος τελειοποιείται εννοιολογικά και ολοκληρώνεται, αναπτύσσοντας µια δο-

µή που δεν συναντάται σε κανέναν από τους χώρους εισροής χωριστά (αναδυόµενη 

δοµή- emergent structure). Με τον τρόπο αυτό εµφανίζονται νέα νοήµατα, ενοράσεις, 

συνδέσεις µεταξύ στοιχείων, εννοιολογικές συµπτύξεις (Turner, 2006) κτλ., τα οποία 

επιτρέπουν τη διαχείριση µέχρι τότε διάχυτων ή αποκοµµένων εννοιών, και συχνά 

παγιώνονται ωε τέτοια σε ένα ορισµένο γλωσσικό και πολιτισµικό πλαίσιο. Επιπλέ-

ον, οι αντιλήψεις, τα συµπεράσµατα, οι ενοράσεις κτλ. που αναδύονται µε βάση τον 

νέο αυτό νοητικό χώρο επηρεάζουν συνήθως τον τρόπο προσέγγισης των παλαιότε-

ρων χώρων και των συναφών αντιλήψεων και ερµηνειών». 

  Οι ίδιοι ερευνητές (Παπαρούση, Τσιλιµένη και Κιοσσές, 2011, 237) προσθέτουν, 

επίσης, ότι: «η εννοιολογική συγχώνευση στηρίζεται σε συγκεκριµένες αρχές, οι ο-

ποίες συνθέτουν και διέπουν τις λεπτοµέρειες της όλης διαδικασίας (συστατικές και 

διέπουσες αρχές-constitutive, governing principles). Ακόµη, εντοπίζεται ένας χώρος 

γένους (generic space), ο οποίος αποτελεί το κοινό πλαίσιο που µοιράζονται, σε βα-

σικά τους σηµεία, οι χώροι εισροής, και αποτελεί µε τον τρόπο αυτό το συνεκτικό 

τους κρίκο». 

  Σχετικά µε τη δηµιουργία νέων µεταφορικών εννοιών στα πλαίσια της θεωρίας της 

µείξης, το παράδειγµα –ανάµεσα στα άλλα- της µεταφοράς έθνος= δοχείο µπορεί να 

βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του µηχανισµού της εννοιο-

λογικής συγχώνευσης. Η παραπάνω µεταφορά, όπως παρατηρεί ο Hart (2005) συνα-

ντάται συχνά στον πολιτικό λόγο που αφορά στο θέµα της µετανάστευσης. Η χώρα 

αναπαρίσταται ως δοχείο που σηµαίνει ότι διαθέτει µια εσωτερική και µια εξωτερική 

πλευρά που καθορίζονται από κάποια όρια (στην προκειµένη περίπτωση έθνος= δο-

χείο  τα όρια του δοχείου αντιστοιχούν µε τα σύνορα του κράτους). Αν λάβουµε υ-

πόψη τη δυνατότητα που προσφέρει η εννοιολογικής συγχώνευσης για υιοθέτηση 

από τους χώρους εισόδου (input spaces) µέρους της δοµής από προϋπάρχουσες µετα-

φορές ώστε (µέσω της µείξης µε ένα νέο εννοιολογικό στοιχείο) να δηµιουργηθεί µια 
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νέα µεταφορική έννοια, στη µεταφορά έθνος= δοχείο µπορεί να προστεθεί η έννοια 

του περιορισµένου χώρου που χαρακτηρίζει τα δοχεία. Έτσι, προκύπτουν µεταφορές 

όπως π.χ.: «ξεχείλισε η χώρα από µετανάστες» (Fauconnier και Turner, 1996, 113· 

Hart, 2005). 

  Ανάλογα, οι Fauconnier και Turner (2008) χρησιµοποιούν τη µεταφορά χρόνος= 

διάστηµα χώρου για να εξηγήσουν την θεωρία της εννοιολογικής µείξης για το µετα-

φορικό λόγο. Εξετάζουν την εφαρµογή της παραπάνω µεταφοράς στην πρόταση: 

«πέρασαν τρεις ώρες, κι έπειτα δείπνησε» (=three hours went by, and then he had 

dinner). Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν ότι στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν έ-

χουµε απλά µια µέτρηση του χρόνου, αλλά τα µέρη στα οποία διαιρείται ο χρόνος, 

δηλαδή οι ώρες εµφανίζονται ως κινούµενα αντικείµενα στο χώρο. Ωστόσο, στον εν-

νοιολογικό τοµέα του «χώρου» µια µονάδα µέτρησης δε συνιστά κινούµενο αντικεί-

µενο. Ωστόσο, µέσω της εννοιολογικής συγχώνευσης, προσδίδουµε στην εµπειρία 

του χρόνου (δηλαδή στο πως αντιλαµβανόµαστε την έννοια του χρόνου) την έννοια 

την έννοια της µετρίσιµης µονάδας (ώρες) και αυτή του κινούµενου αντικειµένου 

(πέρασαν) τις οποίες λαµβάνουµε από τον εννοιολογικό τοµέα του «χώρου». Με τον 

τρόπο αυτό, εννοιολογικά στοιχεία ασύµβατα µεταξύ τους (όπως µονάδα µέτρησης 

και κινούµενο αντικείµενο) στον τοµέα του χώρου συγχωνεύονται µέσω της µείξης 

για την αναφορά στην έννοια του χρόνου. Έτσι, δηµιουργείται στο χώρο µείξης 

(blended space) η (νέα) µεταφορική έννοια των ωρών ως µονάδων µέτρησης αλλά 

ταυτόχρονα και ως κινούµενων αντικειµένων. 

   Στο σηµείο αυτό γεννάται το ερώτηµα πώς η θεωρία της µείξης για τη µεταφορά, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο ανάλυσης της ιδεολογίας, που διέπει ένα κεί-

µενο στα πλαίσια του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 

Ο Hart (2007) επισηµαίνει ότι η θεωρία της µείξης για τη µεταφορά αναδεικνύει τις 

προθέσεις/ιδεολογία του οµιλητή/συγγραφέα ενός κειµένου µέσα από την εξέταση 

του δικτύου των µεταφορικών εκφράσεων που αυτός χρησιµοποιεί στο λόγο του. Αυ-

τό συµβαίνει, όπως εξηγεί, γιατί σύµφωνα µε τη θεωρία της µείξης παρόλο που τα 

εννοιολογικά στοιχεία στο χώρο εισόδου/εισροής (input spaces) ενεργοποιούν ευρύ-

τερες νοητικές δοµές αυτές δεν προβάλλονται στο σύνολό τους στο χώρο µείξης 

(blended space) αλλά φαίνεται να γίνεται µια επιλογή (ως προς την κατασκευή νέων 

µεταφορικών εννοιών) ανάλογα µε τις προθέσεις του χρήστη της γλώσσας. Αυτή η 

διαδικασία είναι γνωστή ως «επιλεκτική προβολή» (selective projection) και επηρεά-
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ζεται από πραγµατολογικούς παράγοντες (κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες που 

πλαισιώνουν την παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου) (Hart, 2007, 10).  

  Η «επιλεκτική προβολή» στην εννοιολογική συγχώνευση (ή µείξη) συµβάλλει στην 

µετατροπή της µεταφοράς σε φορέα ιδεολογίας. Αυτό συµβαίνει γιατί όπως αναφέρ-

θηκε γίνεται επιλογή από το χρήστη της γλώσσας των εννοιολογικών στοιχειών, που 

θα προβληθούν στο χώρο ανάµειξης (blended space). Για παράδειγµα, στην πρόταση: 

«πληµµύρα µεταναστών κατακλύζει την Αγγλία», η επιλογή από τον εννοιολογικό 

τοµέα του «νερού» της ιδιότητάς του να πληµµυρίζει και όχι µιας άλλης (π.χ. της κί-

νησης του νερού: «µεγάλη ροή µεταναστών στην Αγγλία») για τη δηµιουργία µιας 

µεταφορικής φράσης µε στόχο την περιγραφή της έλευσης µεγάλου αριθµού µετανα-

στών στην Αγγλία, είναι ενδεικτική των προθέσεων του συγγραφέα του κειµένου να 

τονίσει µε εµφαντικό (ίσως και αρνητικό) τρόπο  το συγκεκριµένο φαινόµενο.   

  Κι ενώ η «επιλεκτική προβολή» στα δίκτυα εννοιολογικής συγχώνευσης είναι ένα 

φαινόµενο που ανήκει στο χώρο της πραγµατολογίας, η σύµπτυξη των εννοιολογικών 

δικτύων διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις επικοινωνιακές (και ρητορικές) προθέσεις 

των οµιλητών. Με άλλα λόγια, σε ιδεολογικό επίπεδο, οι οµιλητές µπορεί να επιλέ-

ξουν τη χρήση µιας ορισµένης δοµής στο λόγο τους µε στόχο να προβάλλουν µια ο-

ρισµένη εικόνα της πραγµατικότητας. Ο Hart (2007, 11) συµπληρώνει ότι η «επιλο-

γή» που κάνουν οι οµιλητές στα πλαίσια της «επιλεκτικής προβολής» µπορεί να µη 

γίνεται συνειδητά αλλά να βασίζεται στη διαίσθηση και να κατευθύνεται από ρητορι-

κή ή ιδεολογική πρόθεση από µέρους του χρήστη της γλώσσας. 

 

 

4.4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (DISCOURSE 

METAPHOR) 

 

 Αναζητώντας το ρόλο της µεταφοράς στα πλαίσια της κριτικής θεωρίας του λόγου, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι απαιτείται µια θεωρία για τη µεταφορά η οποία να 

έχει εκτός των άλλων πραγµατολογική βάση. Η θεωρία της µεταφοράς του λόγου 

(discourse metaphor) προσφέρει, επίσης, µια τέτοια προοπτική και για το λόγο αυτό 

θα ήταν χρήσιµο να παρουσιαστούν κάποια βασικά σηµεία της. Επιπλέον, η θεωρία 

της µεταφοράς του λόγου (discourse metaphor) προσφέρει τη δυνατότητα να δούµε 

πως κατασκευάζεται και διαµορφώνεται το µεταφορικό νόηµα σε άµεση σχέση µε τις 
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εκάστοτε κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες. Η αποκωδικοποίηση των µεταφορι-

κών σηµασιών υπό αυτό το πρίσµα ενισχύει τον κριτικό γραµµατισµό και την κριτική 

επίγνωση της γλώσσας, καθώς συµβάλλει στη συνειδητοποίηση από µέρους των µα-

θητών του ότι η µεταφορική σηµασία δεν είναι στατική και προδιαγεγραµµένη αλλά 

διαπραγµατεύσιµη καθώς αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ γλώσσας και κοι-

νωνίας. 

    Οι Zinken και Musolff (2009) παρουσιάζουν την συγκεκριµένη θεωρία αντιπαρα-

βάλλοντάς την µε την γνωσιακή θεωρία για τη µεταφορά. Πιο συγκεκριµένα, οι εν 

λόγω ερευνητές –παρόλο που έχουν ως αφετηρία τους µια εννοιολογική θεωρητική 

προσέγγιση για τη µεταφορά- εκφράζουν την άποψη ότι η θέση της γνωστικής γλωσ-

σολογίας ότι η κατανόηση του µεταφορικού λόγου περιλαµβάνει αποκλειστικά αντι-

στοιχήσεις βασικών (generic-level) εννοιών, σε επίπεδο αφηρηµένης γνώσης που δε 

συνδέεται µε συγκεκριµένες συνθήκες ζωής, είναι ελλιπής. Υποστηρίζουν ότι για την 

ερµηνεία µιας µεταφορικής έννοιας καθοριστικό ρόλο έχουν όχι κάποια γενικευτικά 

εννοιολογικά σχήµατα αλλά τα κειµενικά συµφραζόµενα που την πλαισιώνουν. Η 

ίδια µεταφορά µπορεί να λάβει διαφορετικές σηµασίες σε διαφορετικές συνθήκες 

(π.χ. η µεταφορά «αυτή η ταινία είναι κήρυγµα» µπορεί να σηµαίνει ανάλογα µε τα 

συµφραζόµενα, είτε ότι η ταινία κηρύττει κάποιες ηθικές αξίες ή εναλλακτικά ότι εί-

ναι µεγάλης χρονικής διάρκειας και εποµένως βαρετή)  (Zinken και Musolff, 2009, 

5).   

   Ανάλογα, οι Zinken, Hellsten και Nerlich (2011) επισηµαίνουν ότι οι εννοιολογικές 

µεταφορές θεωρούνται ως γενικά αποδεκτές και ισχύουσες ανεξάρτητα από το χρόνο, 

ενώ οι µεταφορές του λόγου αλλάζουν ανάλογα µε τις εξωτερικές συνθήκες που ορί-

ζουν την διατύπωση διαφορετικών λόγων και χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένους 

σκοπούς. Επιπλέον, οι µεταφορές του λόγου αντανακλούν τις πολιτισµικές και κοι-

νωνικές τάσεις της κάθε εποχής. Νέα θέµατα και γεγονότα περιγράφονται συχνά µε 

βάση τους κοινούς τόπους που χαρακτηρίζουν τα σύµβολα και τους µύθους ενός πο-

λιτισµού. Ο «τοµέας-στόχος» (target domain) της µεταφοράς µπορεί να είναι νέος 

ενώ ο «τοµέας-πηγή» (source domain) πολύ παλαιότερος. 

  Για να στηρίξουν την παραπάνω τους άποψη, οι Zinken, Hellsten και Nerlich (2011, 

7-8) παραθέτουν τη µεταφορά: «GM-foods are Frankefoods» (=τα µεταλλαγµένα φα-

γητά είναι φαγητά- (τύπου) Frankestein), η οποία, όπως εξηγούν, εµφανίστηκε το 

1992, ενώ ο «τοµέας-πηγή» (source domain) της συγκεκριµένης µεταφοράς, δηλαδή 

ο µύθος του τέρατος Frankestein ήταν διαδεδοµένος και διήγειρε την ανθρώπινη φα-
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ντασία ήδη από το 1818, που η Mary Shelley δηµοσίευσε το µυθιστόρηµά της µε αυ-

τό θέµα. Παρόλο που ο µύθος του Frankestein είναι παλιός, η ιδέα ότι οι σύγχρονοι 

επιστήµονες µπορούν δυνητικά να δηµιουργήσουν στα εργαστήριά τους νέα τέρατα 

όµοια µε αυτόν, είναι ταιριαστή –µέσω της αξιοποίησης της διακειµενικότητας, δη-

λαδή την τοποθέτηση των εννοιών ενός παλιότερου κειµένου µέσα σε νέα συµφρα-

ζόµενα (Kristeva, 1969) - µε την πολλές φορές ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της επιστήµης 

και της τεχνολογίας στις µέρες µας. Έτσι, η εικόνα του Frankestein χρησιµοποιήθηκε 

ως παράδειγµα στις δηµόσιες συζητήσεις για τα γενετικά τροποποιηµένα φαγητά. Η 

µεταφορά για τα «Frankefoods» γνώρισε µεγάλη διάδοση στην Ευρώπη µετά το 1996 

ως αντίδραση ενάντια στην εισαγωγή από τις Ηνωµένες Πολιτείες γενετικά τροπο-

ποιηµένων δηµητριακών. Κάποια χρόνια αργότερα, το 2000, όταν υποχώρησε η δη-

µόσια συζήτηση για τα µεταλλαγµένα προϊόντα η χρήση της συγκεκριµένης µεταφο-

ράς δεν εµφανίζονταν συχνά στο δηµόσιο λόγο, παρέµεινε ωστόσο ενεργή στην κα-

θηµερινή (αγγλική) γλώσσα. 

   Οι Zinken, Hellsten και Nerlich (2011) προσθέτουν ότι η χρήση των µεταφορών 

του λόγου (discourse metaphors) δεν είναι κάτι αβλαβές και ακίνδυνο, αφού µπορεί 

να έχει κοινωνικό αντίκτυπο καθώς και να επιφέρει κοινωνικά οφέλη. Εποµένως εί-

ναι αναγκαία η διερεύνηση του περιεχοµένου της κάθε µεταφοράς µε στόχο να εξε-

τάσουµε τι εκφράζει και µε ποιο τρόπο. Επιπλέον, όπως σηµειώνουν οι ίδιοι ερευνη-

τές, οφείλουµε να εστιάσουµε την προσοχή µας στο πόσο µια συγκεκριµένη µεταφο-

ρά επιτυγχάνει το στόχο της (π.χ. να επιλύσει ένα πρόβληµα, να µας βοηθήσει στην 

κατανόηση ενός δύσκολου θέµατος κ.ά.) σε ένα συγκεκριµένο κειµενικό πλαίσιο 

(Zinken, Hellsten και Nerlich, 2011· Mey, 2001, 62). Τα παραπάνω είναι ζητούµενα 

για µια πραγµατολογική προσέγγιση της λειτουργίας της µεταφοράς στο λόγο. 

  Στη συνέχεια του άρθρου τους, οι Zinken, Hellsten και Nerlich (2011, 5) τονίζουν 

την ανάγκη του πολιτισµικού πλαισίου µέσα στο οποίο εµφανίζεται η χρήση των δι-

αφόρων µεταφορών. Κάνουν λόγο για τη µεταφορικές φράσεις που παρουσιάζουν τις 

αρρώστιες ως εξωτερικούς εισβολείς στο ανθρώπινο σώµα και την αντιµετώπιση των 

ασθενειών ως πόλεµο, σχολιάζοντας ότι αυτή η έννοια για την αρρώστια ως εισβολέα 

µπορεί να µην ίσχυε στο παρελθόν αλλά και να µην ισχύει στο µέλλον σε διαφορετι-

κές συνθήκες ζωής. Κρίνουν, επίσης, σηµαντική την εξέταση της συχνότερης εµφά-

νισης στο λόγο κάποιων συγκεκριµένων µεταφορών (όπως η µεταφορά «ο πόλεµος 

εναντίον των ασθενειών») σε περιόδους συναισθηµατικής αναστάτωσης των ατόµων 

καθώς και σε εποχές κοινωνικής και πολιτικής αβεβαιότητας. 
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   Γενικότερα, οι µεταφορές του λόγου (discourse metaphors) ενσωµατώνουν σύµβο-

λα, µύθους και κοινούς τόπους σκέψης που εδραιώνονται στο πολιτισµικό υπόβαθρο 

και τη συλλογική µνήµη ενός λαού ενώ παράλληλα αντλούν για τη διαµόρφωσή τους 

στοιχεία από τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα. Επιπρόσθετα, οι 

µεταφορές του λόγου παρόλο που µπορεί να φαίνονται ότι παραµένουν σταθερές για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν παύουν να εξελίσσονται και να προσαρµόζονται στις 

µεταβαλλόµενες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (Zinken, Hellsten και Nerlich, 2011).  

  Σε σχέση µε την ενίσχυση του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης µέσω της υιοθέτησης της συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης για τη 

µεταφορά, ενδιαφέρον πρώτα από όλα είναι το γεγονός ότι οι µεταφορές του λόγου 

διακρίνονται από µεγαλύτερο βαθµό ποικιλότητας (δηλαδή διαθέτουν περισσότερες 

εννοιολογικές αντιστοιχίσεις) σε σύγκριση µε τις εννοιολογικές µεταφορές. Αυτό 

προσδίδει µια ευελιξία στις µεταφορές του λόγου, καθιστώντας τις ικανές να αντανα-

κλούν µια αντιπροσωπευτική και πολυποίκιλη εικόνα της τρέχουσας πραγµατικότη-

τας, πράγµα που συνάδει µε την άποψη ότι κάθε κείµενο αποτελεί µια αναπαράσταση 

–µέσω του λόγου- µιας ορισµένης κοινωνικής πραγµατικότητας. 

  Επιπλέον, σύµφωνα µε την παραπάνω θεωρία οι µεταφορές του λόγου µε το να εί-

ναι ριζωµένες στην πολιτισµική εµπειρία ενός λαού σε συνδυασµό µε τις επιρροές 

από τον σύγχρονο κόσµο, δεν παύουν να είναι φορείς συγκεκριµένων κοινωνικοπολι-

τικών αξιών και στερεοτύπων. Μεταφέρουν, µε άλλα λόγια, µια ορισµένη οπτική για 

τα πράγµατα, η οποία µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τα συµφραζόµενα (για 

παράδειγµα, η µεταφορά: «η Ευρώπη είναι ένα σπίτι» αποκτά άλλη σηµασία στο λό-

γο των δυτικοευρωπαίων και άλλη στο λόγο των Ρώσων). Η συνεξέταση του κειµενι-

κού περιβάλλοντος για την ανίχνευση των προθέσεων του οµιλητή/ συγγραφέα που 

χρησιµοποιεί το µεταφορικό λόγο, συνιστά µια θετική συµβολή προς την κατεύθυνση 

της κριτικής ανάγνωσης και ανάλυσης ενός προφορικού ή γραπτού κειµένου. 

   Ωστόσο, το θεωρητικό πλαίσιο για τις µεταφορές του λόγου δε δίνει ειδική βαρύτη-

τα  –πράγµα, που όπως είδαµε, αποτελεί ζητούµενο για την κριτική θεωρία του λό-

γου- στις ιδεολογικές ή κοινωνικές διαµάχες και διακρίσεις µε στόχο τη διεκδίκηση 

εξουσίας, οι οποίες µπορεί να υπαγορεύουν τη χρήση συγκεκριµένων µεταφορών. 

Συνιστά, παρόλα αυτά, µια δυναµική θεωρία µε πραγµατολογική βάση. Για τους υ-

ποστηρικτές της η σκέψη δεν είναι  κάτι αφηρηµένο και ατοµικό αλλά λαµβάνει 

σχήµα και έκφραση σε σχέση µε όσα συµβαίνουν στο συλλογικό, δηµόσιο χώρο, δη-

λαδή στην αγορά, στην πλατεία κ.ά. Από τη στιγµή όµως που ο δηµόσιος χώρος συ-
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µπεριλαµβάνει και ιδεολογικές συγκρούσεις, η µεταφορά του λόγου αναπόφευκτα 

αντανακλά και αυτές.  

4.5. Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙ-

ΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Από τη στιγµή που τόσο η θεωρία του κριτικού γραµµατισµού όσο και αυτή της κρι-

τικής γλωσσικής επίγνωσης έχουν εφαρµογή στα πλαίσια της σχολικής τάξης, θα ή-

ταν παράλειψη –πριν την ολοκλήρωση του θεωρητικού µέρους της παρούσας εργα-

σίας- να µην γίνει αναφορά στο πώς οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για το 

µεταφορικό λόγο που αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορούν να έχουν ανάλογη εφαρµο-

γή προσανατολισµένη προς αυτή την κατεύθυνση.  

   Ειδικότερα, όσον αφορά στην εφαρµογή του κριτικού γραµµατισµού στο χώρο του 

σχολείου, στόχος είναι η εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες γραφής και ανά-

γνωσης, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αποκωδικοποιήσουν διαφορετικά κείµενα, 

να συλλάβουν το νόηµά τους, να µάθουν να χρησιµοποιούν τα στοιχεία (λεκτικά, υ-

φολογικά κ.ά) που αντλούν από αυτά, καθώς και να ασκούν κριτική. Αυτό που απαι-

τείται, µε άλλα λόγια, από τους µαθητές είναι να είναι σε θέση να αναλύσουν κριτικά 

και να αναδιαµορφώσουν το περιεχόµενο διαφόρων κειµένων, αφού έχουν πρώτα 

συνειδητοποιήσει ότι τα κείµενα δεν είναι σε καµιά περίπτωση ιδεολογικά ουδέτερα 

µιας και τείνουν να προβάλλουν συγκεκριµένες απόψεις για τον κόσµο, ενώ αποσιω-

πούν άλλες µε στόχο να επηρεάσουν τη σκέψη των ανθρώπων. Έτσι, µέσω της καλ-

λιέργειας του κριτικού γραµµατισµού οι µαθητές µαθαίνουν να κοιτάνε πίσω από τις 

λέξεις του κειµένου και να διερευνούν πώς αυτό λειτουργεί σε επίπεδο γλωσσολογι-

κό, πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό, ώστε να ασκήσει επιρροή στον αναγνώστη 

(Jewett and Smith, 2003). 

    Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο για τον κριτικό γραµµατι-

σµό, η διερεύνηση της µεταφοράς φαίνεται να αφορά στην αποκωδικοποίηση του 

εννοιολογικού περιεχοµένου ενός κειµένου, ώστε να φανούν οι προθέσεις του συγ-

γραφέα του σε ιδεολογικό επίπεδο. Ο εντοπισµός –σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης- 

εννοιολογικών µεταφορών18 που αναδεικνύουν τη θέση που λαµβάνει ο συγγραφέας 

                                                 
18 Η Παπαρούση (2008) σε σχετικό άρθρο της µε τίτλο «Εννοιολογική µεταφορά: µια απόπειρα διδα-
κτικής αξιοποίησης», αναφέρεται στη σηµασία της διδακτικής αξιοποίησης της εννοιολογικής µεταφο-
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σε θέµατα που αφορούν ταξικές, φυλετικές ή σεξιστικές διακρίσεις ή την κοινωνική 

δικαιοσύνη, είναι στην περίπτωση αυτή καθοριστικής σηµασίας. Για παράδειγµα, 

σχετική µελέτη που έχει γίνει από τους Brown, Parsons και Worley (2005) είχε ως 

θέµα της τη διερεύνηση του τρόπου που οι µαθητές εκλαµβάνουν τη διαφορετικότη-

τα (π.χ. µε βάση το φύλο, την φυλή, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη κ.ά) µέσα 

από την εξέταση των µεταφορών που χρησιµοποιούσαν για να αναφερθούν σε αυτά 

τα θέµατα.  

  Θεωρώ, επίσης, ότι η θεωρία της µείξης (blending theory) για την µεταφορά- ιδω-

µένη ως επέκταση κατά µια έννοια της εννοιολογικής µεταφοράς- προσφέρει ένα δυ-

ναµικό εργαλείο για την ανίχνευση της ιδεολογικής στόχευσης του οµιλητή/ συγγρα-

φέα. Παρόλο που ο εντοπισµός αυτού του είδους των µεταφορών απαιτεί µια πιο 

χρονοβόρα και περίπλοκή διαδικασία, η δυνατότητα να υπάρξει συζήτηση µε τους 

µαθητές σχετικά µε το ποια εννοιολογικά στοιχεία κάθε φορά επιλέγονται (ενώ άλλα 

παραλείπονται) από κάθε εννοιολογικό τοµέα (domain) για τη δηµιουργία νέων µε-

ταφορικών εννοιών ανάλογα µε τις επικοινωνιακές περιστάσεις, απαντά στο αίτηµα 

του κριτικού γραµµατισµού για εντοπισµό της ιδεολογικής στόχευσης (δηλ. προβολή 

µιας άποψης και αποσιώπησης µιας άλλης) του συγγραφέα ενός κειµένου. Τέλος, η 

θεωρία της µεταφοράς του λόγου (discourse metaphor) βοηθάει στην κριτική προ-

σέγγιση και ερµηνεία νέων µεταφορικών εκφράσεων που απορρέουν από τις σύγχρο-

νες κοινωνικοπολιτισµικές εξελίξεις και τις οποίες µπορεί να συναντήσουµε σε ένα 

κείµενο.  

  Για την ενίσχυση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των µαθητών, ο ρόλος της µε-

ταφοράς είναι εξίσου σηµαντικός. Και στην περίπτωση αυτή αφετηρία µας είναι η 

σύγχρονη θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφορά καθώς και οι προε-

κτάσεις αυτής της θεωρίας που συζητήθηκαν παραπάνω (blending theory). Σύµφωνα 

µε τον Boers (2000) αυτό που καθιστά αναγκαία την επίγνωση της λειτουργίας της 

µεταφοράς από τους µαθητές στα σύγχρονα κυρίως κείµενα κοινωνικού και οικονο-

µικού περιεχοµένου, είναι ότι αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αποτελεσµατικό 

τρόπο, µε στόχο την πειθώ ή –σε κάποιες περιπτώσεις- και τη χειραγώγηση του κοι-

νού. 

                                                                                                                                            
ράς για την αναγνωστική προσέγγιση λογοτεχνικών κειµένων και προτείνει ανάλογες δραστηριότητες. 
Η Παπαρούση (2008), ωστόσο, στο άρθρο της δεν αναδεικνύει τη σχέση µεταξύ εννοιολογικής µετα-
φοράς και κριτικού γραµµατισµόυ ή κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 
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  Για παράδειγµα, η  περιγραφή (µέσω της χρήσης µιας µεταφοράς) της οικονοµικής 

κρίσης ως «τούνελ», µπορεί να µας οδηγήσει στο να ελπίζουµε ότι θα βελτιωθεί η 

κατάσταση στο µέλλον (δηλαδή ότι θα συναντήσουµε «το φως στην άκρη του τού-

νελ»). Ανάλογα, η επιλογή για την αναφορά στο δηµόσιο χρέος, της µεταφοράς το 

δηµόσιο χρέος είναι φορτίο µπορεί να µας επηρεάσει έτσι ώστε να δεχτούµε την επι-

βολή νέων φόρων για να µειωθεί «το (οικονοµικό) βάρος που κουβαλάµε», κ.τ.λ. 

(Boers, 2000, 138). 

   Σύµφωνα µε τον Boers (2000) οι διάφορες µεταφορικές εκφράσεις που απαντώνται 

συχνά στα κείµενα οικονοµικού περιεχοµένου, προέρχονται συνήθως από συγκεκρι-

µένους «τοµείς-πηγή» (source-domain). Αυτό συµβαίνει γιατί στόχος είναι να ανα-

δειχτούν συγκεκριµένες πλευρές ή ιδιότητες των οικονοµικών διαδικασιών, ενώ κά-

ποιες άλλες να µείνουν στην αφάνεια. Έτσι, η περιγραφή των κοινωνικών και οικο-

νοµικών διαδικασιών µε όρους µηχανισµών ή µηχανών (π.χ. «η επανεκκίνηση της 

λειτουργίας της οικονοµίας») µπορεί να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι η εξέλιξη 

των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών είναι –όπως η λειτουργία ενός µηχανή-

µατος- υπό έλεγχο και εντελώς προβλέψιµη. Επιπλέον, η µεταφορική απόδοση της 

έννοιας των οικονοµικών και κοινωνικών διεργασιών µε όρους που προέρχονται από 

το χώρο της υγείας και της διατήρησης της καλής σωµατικής κατάστασης,  φαίνεται 

να χρησιµοποιείται συχνά από τους εργοδότες επιχειρήσεων µε στόχο να επιχειρηµα-

τολογήσουν υπέρ, για παράδειγµα, της «εξυγίανσης της εταιρίας τους», εννοώντας 

τις περισσότερες φορές τη δραστική µείωση του εργατικού δυναµικού. 

   Όµοια, µεταφορές που έχουν ως θέµα τους τον πόλεµο (π.χ. «ο πόλεµος των τιµών» 

ή «η κατάκτηση νέων αγορών» κ.ά.) και την πάλη  υιοθετούνται σε κάποιες περιπτώ-

σεις από µέρους των εργοδοτών ή της κυβέρνησης για να ζητηθούν παραπάνω θυσίες 

από µέρους των εργαζοµένων ή για να ληφθούν µέτρα οικονοµικής προστασίας από 

µέρους του κράτους. Ο Boers (2000) προσθέτει ότι η έρευνα έχει αποδείξει ότι η έκ-

θεση των ατόµων σε συγκεκριµένες µεταφορές µπορεί πράγµατι να επηρεάσει σε µε-

γάλο βαθµό την άποψή τους σχετικά µε αφηρηµένες ιδέες και φαινόµενα (Gentner & 

Gentner, 1983). Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον τοµέα της κοινωνικής και οικονοµι-

κής ζωής, έχει αποδειχτεί ότι η µεταφορική γλώσσα κατευθύνει τις επιλογές των υ-

ποκειµένων ως προς τον τρόπο επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Για 

παράδειγµα, η περιγραφή (µε χρήση µεταφορικού λόγου) του οικονοµικού ανταγωνι-

σµού ως «αγώνα δρόµου», γεννά διαφορετικές σκέψεις και ωθεί σε διαφορετικό τρό-

πο δράσης σε σχέση µε την περιγραφή του οικονοµικού ανταγωνισµού µε όρους 
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«πάλης». Στην πρώτη περίπτωση, στόχος µπορεί να είναι να τονιστεί η ανάγκη π.χ. 

για καινοτοµίες (εξαιτίας του οικονοµικού ανταγωνισµού) ενώ στη δεύτερη να ανα-

δειχτεί η έννοια της οικονοµικής πειθαρχίας και των σκληρών οικονοµικών µέτρων 

(όπως συµβαίνει σε κάθε «πάλη» µε στόχο τη νίκη) (Boers, 2000· Boers, 1997). 

   Ένας τρόπος που προτείνεται από τον Boers (2000) για τη βελτίωση της επίγνωσης 

του ρόλου της µεταφοράς σε ένα κείµενο από µέρους των µαθητών είναι η καθοδή-

γηση από το διδάσκοντα, ώστε να στρέψουν την προσοχή τους στον «τοµέα-πηγή» 

(source domain) ή στη ρίζα προέλευσης διαφόρων ασυνήθιστων µεταφορικών εκ-

φράσεων, που απαντώνται κατά τη διάρκεια µιας πιο εξειδικευµένης ανάγνωσης. 

Όπως σηµειώνει ο παραπάνω ερευνητής (Boers, 2000) η στρατηγική διδασκαλίας  

που προτείνει δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε αυταπόδεικτη ενώ παράλληλα απαιτεί 

χρόνο από µέρους των διδασκόντων. Προτείνεται για ανάλυση σε βάθος και η χρησι-

µότητα της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους στόχους διδασκαλίας που έχουν 

τεθεί. 

   Ο ίδιος προσθέτει ότι η ανάπτυξη της επίγνωσης του ρόλου της µεταφοράς στην 

κατασκευή κειµένων που αφορούν σε κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα, θα δώσει 

την ευκαιρία στους µαθητές/σπουδαστές να υιοθετήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη 

διαµόρφωση της θεωρίας των κοινωνικών και οικονοµικών επιστηµών αντίστοιχα. Η 

βοήθεια προς στους σπουδαστές ώστε να µάθουν να αναγνωρίζουν τις µεταφορές που 

βρίσκονται πίσω από π.χ. κοινά αποδεκτά οικονοµικά µοντέλα και η ενθάρρυνση 

προς αυτούς ώστε να υιοθετήσουν εναλλακτικές µεταφορικές έννοιες και προοπτικές, 

µπορεί να καλλιεργήσει σε αυτούς µια στάση αµφισβήτησης, πράγµα που –όπως α-

ναφέρθηκε παραπάνω- αποτελεί βασικό στόχο της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. 

  Επιπλέον, οι επιλογές που κάνει ο συγγραφέας ενός κειµένου σχετικά µε τις µετα-

φορικές εκφράσεις που θα χρησιµοποιήσει –µέσα από ένα πλήθος άλλων µεταφορών- 

για την περιγραφή µιας δεδοµένης κοινωνικής, πολιτικής ή οικονοµικής κατάστασης 

αντανακλούν την υποκειµενική του αντίληψη (και την ιδεολογική ενδεχοµένως τοπο-

θέτηση) για την γύρω πραγµατικότητα. Φαίνεται, µε άλλα λόγια, η θέση που αυτός 

λαµβάνει απέναντι σε πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του (και όχι µόνο). Για το 

λόγο αυτό, η κατανόηση των αναφορών αλλά και των αξιολογικών κρίσεων που είναι 

ενσωµατωµένες στο περιεχόµενο των µεταφορικών φράσεων, µπορεί να βοηθήσει 

τους µαθητές να εντοπίσουν τις προθέσεις και την θέση του συγγραφέα. Αυτό, βέ-

βαια, απαιτεί αυξηµένη ικανότητα επίγνωσης της µεταφορικής λειτουργίας του λόγου 
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και επιτυγχάνεται, σύµφωνα µε τον Boers (2000), ξανά µε την εστίαση της προσοχής 

στον «τοµέα-πηγή» ή στην προέλευση των µεταφορικών εννοιών. 

  Ο Boers (2000) όπως µας πληροφορεί, εφάρµοσε την µέθοδο ανάπτυξης της επί-

γνωσης του ρόλου των µεταφορών που προτείνει σε δύο οµάδες σπουδαστών, στους 

οποίους δόθηκαν κείµενα µε µεταφορικές φράσεις και ερωτήσεις κατανόησης του 

περιεχοµένου. Στη µια από τις δύο οµάδες δόθηκε η σηµασία των µεταφορικών φρά-

σεων και στην άλλη µόνο η κυριολεκτική τους σηµασία. Τα αποτελέσµατα του πει-

ράµατος έδειξαν ότι στην οµάδα που δόθηκε µόνο η κυριολεκτική σηµασία των όρων 

που χρησιµοποιούνταν µε µεταφορική σηµασία στο κείµενο, τα συµφραζόµενα του 

κειµένου βοήθησαν ώστε να γίνει κατανοητή η µεταφορική χρήση των λεκτικών ό-

ρων. Πέρα από τον εντοπισµό πρώτα από όλα της κυριολεκτικής σηµασίας και προέ-

λευσης των µεταφορικών όρων, ο Boers (2000) προτείνει, επίσης, την κατηγοριοποί-

ηση των µεταφορικών φράσεων σύµφωνα µε τον «τοµέα-πηγή» (source domain) 

τους, και διερεύνηση της εγκυρότητας των (εννοιολογικών) αναλογιών που προτάσ-

σονται µέσω συγκεκριµένων µεταφορών.    

  Επιπλέον, η επίγνωση της λειτουργίας του µεταφορικού λόγου προσφέρει τη δυνα-

τότητα των ιδιωµατικών φράσεων αλλά και του δικτύου των µεταφορών, που έλκουν 

την καταγωγή τους από τον ίδιο «τοµέα-πηγή» (source domain) (Boers, 2000). Η ε-

στίαση της προσοχής στη λεξιλογική οργάνωση του κειµένου διευκολύνει τον εντο-

πισµό των νέων µεταφορικών σηµασιών –σύµφωνα µε τη θεωρία της µείξης (blend-

ing theory)- που εµφανίζονται στο κείµενο και µαρτυρούν τον τρόπο σκέψης και τις 

προθέσεις του συγγραφικού υποκειµένου.  

  Γενικότερα, στόχος της ανίχνευσης του ρόλου της µεταφοράς στα πλαίσια της κρι-

τικής γλωσσικής επίγνωσης είναι να δοθεί στους µαθητές/ σπουδαστές η ευκαιρία να 

αποκτήσουν µια κριτική µατιά όσον αφορά στα ισχύοντα κοινωνικά, πολιτικά και 

οικονοµικά συστήµατα αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την ικανότητα αυτοάµυνας και 

επιχειρηµατολογίας σχετικά µε τα τρωτά σηµεία του τρόπου λειτουργίας τους. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί αν οι µαθητές καλλιεργήσουν την ικανότητα όχι µόνο εντοπι-

σµού και ερµηνείας αλλά και αµφισβήτησης της ισχύος και της εγκυρότητας των µε-

ταφορών που συναντούν στον καθηµερινό λόγο. Η ανάπτυξη µιας κριτικής στάσης 

από µέρους των µαθητών σχετικά µε το µεταφορικό λόγο θα µπορούσε να πραγµατο-

ποιηθεί αν για παράδειγµα ζητούνταν από αυτούς να καταγράψουν τρόπους σύµφωνα 

µε τους οποίους ένας δεδοµένος «τοµέας-στόχος» (target domain) (π.χ. η οικονοµία) 

δεν είναι στην πραγµατικότητα έτσι όπως παρουσιάζεται από τον «τοµέα-πηγή» 
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(source domain) µιας εννοιολογικής µεταφοράς. Για παράδειγµα, η προσοχή των µα-

θητών µπορεί να επικεντρωθεί στην εξέταση µεταφορών όπως ο οικονοµικός αντα-

γωνισµός είναι αγώνας δρόµου, η οποία στηρίζεται σε ένα ασταθή και «χαλαρό» α-

ναλογικό συλλογισµό, αφού ο οικονοµικός ανταγωνισµός –σε αντίθεση µε τον αγώνα 

δρόµου- δεν έχει τερµατισµό.  

  Όµοια, οι µαθητές µπορούν να εξασκηθούν ώστε να αναγνωρίζουν τη «χαλαρή» 

αναλογία που υπάρχει σε µεταφορές (που εµφανίζονται συχνά σε οικονοµικού ή πο-

λιτικού περιεχοµένου κείµενα), όπως τα οικονοµικά συστήµατα είναι µηχανές, τονί-

ζοντας το γεγονός ότι οι οικονοµίες από τη στιγµή που εξαρτώνται και από τις αν-

θρώπινες συµπεριφορές και αντιδράσεις, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να ελεγ-

χθούν απόλυτα και να είναι προβλέψιµες, όπως η λειτουργία των µηχανών (Boers, 

2000, 145). Το γεγονός, ωστόσο, ότι επιλέγεται η χρήση της παραπάνω µεταφοράς 

οφείλει να προβληµατίσει τους µαθητές σχετικά µε τις προθέσεις του οµιλη-

τή/συγγραφέα (δηλαδή, γιατί ο συγγραφέας του κειµένου θέλει να µας κάνει να αντι-

ληφθούµε την οικονοµία ως ένα µηχανισµό που τελεί υπό πλήρη έλεγχο, πού απο-

σκοπεί;). Αποκωδικοποιώντας τη σηµασία του µεταφορικού λόγου µε αυτό τον τρό-

πο, οι µαθητές µπορούν επίσης να δηµιουργήσουν τις δικές τους µεταφορές, οι οποίες 

θα παρουσιάζουν µια εναλλακτική οπτική της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής 

πραγµατικότητας, που θα αντίκειται ενδεχοµένως στην ιδεολογία ή την προτεινόµενη 

θέαση του κόσµου από τα διάφορα κείµενα.  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙ-

ΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Στο πρώτο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας έγινε λόγος πρώτα από όλα στη 

λειτουργία του µεταφορικού λόγου στα πλαίσια της λογοτεχνίας. Αρχικά, παρατίθε-

ται η παραδοσιακή θεωρία για το ρόλο της µεταφοράς στη λογοτεχνία σύµφωνα µε 

την οποία η µεταφορά αποτελεί µια απόκλιση από την καθιερωµένη κυριολεκτική 

λειτουργία των γλωσσικών όρων. Η παραδοσιακή θεωρία αντιπαραβάλλεται µε τη 

γνωσιακή θεωρία για τη λειτουργία της µεταφοράς στη λογοτεχνία, σύµφωνα µε την 

οποία η λογοτεχνική µεταφορά συνδέεται πρωτίστως µε τη σκέψη και τη διατύπωση 

εννοιών. Η γνωσιακή θεωρία αντιµετωπίζει τη µεταφορά στη λογοτεχνία όχι ως ένα 

ακόµα γλωσσικό στολίδι αλλά αντίθετα προβάλλει την άποψη ότι ακόµα και οι πιο 

πρωτότυπες κι ασυνήθιστες µεταφορές, δεν είναι άλλο από επέκταση των κοινών εν-

νοιολογικών µεταφορών, που απαντώνται στον καθηµερινό λόγο. Στο τέλος γίνεται 

λόγος σχετικά µε το τι προβλέπει τόσο η παραδοσιακή όσο και η γνωσιακή θεωρία 

αντίστοιχα για τη διδασκαλία του µεταφορικού λόγου. 

  Στη συνέχεια, γίνεται µια εκτενέστερη αναφορά στην εννοιολογική µεταφορά και τη 

λειτουργία της ευρύτερα (πέρα από το χώρο της λογοτεχνίας) στο λόγο, σύµφωνα µε 

όσα ορίζει η σύγχρονη γνωσιακή θεωρία και οι υποστηρικτές της, όπως ο G. Lakoff, 

ο M. Turner, o M. Johnson κ.ά. Αυτό που είναι κοµβικής σηµασίας όσον αφορά στη 

συγκεκριµένη θεώρηση για τη µεταφορά, είναι ότι η τελευταία δεν είναι απλώς κάτι 

που αφορά στη γλώσσα αλλά επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την πραγ-

µατικότητα, που σκεφτόµαστε και ενεργούµε. Με αυτή την έννοια οι µεταφορές 
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µπορούν να δηµιουργήσουν πραγµατικότητες, κυρίως κοινωνικές πολιτικές (Lakoff 

and Johnson, 1980b). 

  Τόσο στην καθηµερινή επικοινωνία και τις συναλλαγές όσο και στον λόγο µε κοι-

νωνικό ή πολιτικό περιεχόµενο, τα άτοµα που κατέχουν εξουσία τείνουν να επιβάλ-

λουν τις δικές τους µεταφορές, που προωθούν τα δικά τους συµφέροντα. Νέες µετα-

φορές που εµφανίζονται στο λόγο –όµοια όπως οι συµβατικές µεταφορές- έχουν τη 

δύναµη να επηρεάσουν την αντίληψή µας για την πραγµατικότητα. Αυτό το πετυχαί-

νουν µέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο από σηµασίες –τις οποίες οι µεταφορές αυτές 

συνεπάγονται- που τονίζουν κάποια στοιχεία της πραγµατικότητας ενώ αποσιωπούν 

κάποια άλλα. Η αποδοχή της µεταφορικής σηµασίας µας αναγκάζει να στρέψουµε 

την προσοχή µας µόνο σε εκείνες τις πλευρές της εµπειρίας µας που αυτή προβάλλει, 

µε αποτέλεσµα να αποδεχόµαστε ως αληθινές τις σηµασίες που η µεταφορά αυτή συ-

νεπάγεται. Τέτοιου είδους «αλήθειες» µπορεί, φυσικά, να έχουν µόνο σχετική και 

µονοµερή ισχύ σε σχέση µε την πραγµατικότητα  στην οποία αναφέρεται η µεταφορά 

(Lakoff and Johnson, 1980b). 

    Παρόλο που προκύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε την αλήθεια που ενέχουν οι νέες 

µεταφορές –αφού η αλήθεια ούτως ή άλλως είναι σχετική και όχι απόλυτη- αυτό που 

έχει σηµασία είναι η δράση στην οποία µας ωθούν. Όπως χαρακτηριστικά γράφουν οι 

Lakoff και Johnson (1980b, 113): «Στις περισσότερες περιπτώσεις το σηµαντικότερο 

θέµα είναι όχι η αλήθεια ή το ψέµα µιας µεταφοράς αλλά οι αντιλήψεις και τα συ-

µπεράσµατα που αυτή συνεπάγεται καθώς και οι ενέργειες που καθαγιάζονται από 

αυτή. Σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δράσης, όχι µόνο στην πολιτική ή στον έρωτα, 

ορίζουµε την πραγµατικότητα µε µεταφορικούς όρους και προχωρούµε στην ανάλη-

ψη δράσης βασιζόµενοι σε µεταφορές. Βγάζουµε συµπεράσµατα, θέτουµε στόχους, 

αναλαµβάνουµε υποχρεώσεις και υλοποιούµε σχέδια, µε βάση το πώς δοµούµε την 

εµπειρία µας, συνειδητά και υποσυνείδητα µέσω της χρήσης των ανάλογων µεταφο-

ρών». 

  Η θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφορά µας παρέχει ήδη ένα απο-

τελεσµατικό εργαλείο για την κριτική προσέγγιση και αποκωδικοποίηση του περιε-

χοµένου (που αφορά κυρίως σε οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά θέµατα) των δι-

αφόρων κειµένων. Στο τέταρτο, ωστόσο, κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους της πα-

ρούσας εργασίας και µε απώτερο στόχο την αναφορά στη λειτουργία της µεταφοράς 

ως κριτικό εργαλείο στα πλαίσια του κριτικού γραµµατισµού (critical literacy)  και 

της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (critical language awareness) παραθέτω δύο ακό-
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µα θεωρίες για τη µεταφορά, την θεωρία της µείξης (blending theory) και τη θεωρία 

της µεταφοράς του λόγου (discourse metaphor), οι εκπρόσωποι των οποίων παρόλο 

που ασκούν κριτική στη γνωσιακή θεωρία για τη µεταφορά έχουν, παρόλα αυτά ως 

αφετηρία την εννοιολογική θεώρηση του µεταφορικού λόγου (θεωρούν δηλαδή ότι η 

µεταφορά είναι µια βασική νοητική λειτουργία διαµέσου της οποίας κατανοούµε τον 

κόσµο).  

   Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα την παρουσίαση των δύο παραπάνω θεωριών είναι 

γιατί συνιστούν δυναµικά µοντέλα επεξεργασίας του µεταφορικού λόγου, τα οποία 

έχουν πραγµατολογική βάση, λαµβάνουν δηλαδή υπόψη τις κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες µέσα στις οποίες διαµορφώνεται ο µεταφορικός λόγος. Ειδικότερα, όσον 

αφορά στη θεωρία της µείξης για τη µεταφορά (blending theory) βασικής σηµασίας 

για την εννοιολογική οργάνωση είναι το «νοητικό διάστηµα» (mental space), µια πε-

ριστασιακή (και άρα µεταβαλλόµενη ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις ανάγκες επι-

κοινωνίας) αναπαραστατική δοµή, που κατασκευάζεται όταν σκεφτόµαστε ή µιλάµε 

για µια παρούσα, παρελθούσα ή µέλλουσα κατάσταση, την οποία αντιλαµβανόµαστε 

ή φανταζόµαστε.  

   Ανάλογα, σύµφωνα µε  τη θεωρία της µεταφοράς του λόγου (discourse metaphor) ο 

«τοµέας-στόχος» (target-domain) της µεταφοράς µπορεί να είναι νέος και να επηρεά-

ζεται από τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της κάθε εποχής ενώ ο «τοµέας-

πηγή» (source-domain) µπορεί να είναι παλαιότερος. Γενικότερα, η τάση για συνδυ-

ασµό εύκολα κατανοητών και αναγνωρίσιµων εννοιών (που αποτελούν τον «τοµέα-

πηγή» µιας µεταφοράς) όπως π.χ. ο πόλεµος, µε µια πιο δυσνόητη έννοια (που απο-

τελεί τον «τοµέα-στόχος»), όπως είναι το εµπόριο, για τη διαµόρφωση µεταφορών 

όπως το εµπόριο είναι πόλεµος στα σύγχρονα κείµενα. Η θεωρία της µεταφοράς του 

λόγου δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουµε γιατί γίνονται αυτές οι εννοιολογικές αντι-

στοιχίσεις στις µέρες, ποια κοινωνικοπολιτική ανάγκη και ποια ιδεολογική (ίσως) 

στόχευση τις γεννά (Scacco, 2011). 

   Στη βιβλιογραφία συναντούµε, επίσης, τον όρο «generative metaphor» ( = παραγω-

γική µεταφορά), ο οποίος στηρίζεται στην θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για 

τη µεταφορά (Schön, 1993). Πρόκειται  για µια ειδική κατηγορία µεταφορών, η ο-

ποία προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής νέων εννοιών. ∆εν είναι όλες οι µεταφο-

ρές «generative», αφού κάποιες απλά επαναλαµβάνουν τους ήδη υπάρχοντες τρόπους 

θέασης του κόσµου και των πραγµάτων. Μια «generative metaphor» ( = παραγωγική 

µεταφορά), ωστόσο, αυτό που κάνει είναι να παράγει νέες αντιλήψεις και ερµηνείες 
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της πραγµατικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επιλογή ενός «τοµέα- στόχου» (tar-

get domain), ο οποίος έρχεται να ανανεώσει και να προσθέσει έναν εναλλακτικό ή 

καινούριο τρόπο θέασης του «τοµέα-πηγή» (source domain) (Sternberg et al., 1993). 

   O Schön (1993) θεωρεί ότι οι λόγοι που περιγράφουν κοινωνικά φαινόµενα ενσω-

µατώνουν αρκετές «generative metaphors» ( = παραγωγικές µεταφορές), οι οποίες 

µεταφέρουν διαφορετικά νοήµατα και αξίες, συχνά αντιτιθέµενα µεταξύ τους. Επο-

µένως, η επίγνωση του τρόπου λειτουργίας των «generative metaphors», µπορεί να 

ενισχύσει την κριτική σκέψη των ατόµων σχετικά µε το πώς και υπό ποια οπτική πα-

ρουσιάζονται θέµατα κοινωνικής, για παράδειγµα, πολιτικής µέσα από διαφορετικά 

κείµενα προφορικού ή γραπτού λόγου. 

  Ο λόγος για τον οποίο θεωρώ σηµαντικές τις παραπάνω θεωρίες για τη µεταφορά, 

προκειµένου να εξεταστεί ο ρόλος της τελευταίας στην ενίσχυση του κριτικού γραµ-

µατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, αφορά επίσης, και στην ιδιαίτερη 

αντίληψη σχετικά µε την έννοια του λόγου (discourse) από µέρους των θεωρητικών 

της κριτικής θεωρίας. Πιο συγκεκριµένα, για τον κριτικό γραµµατισµό η «αλήθεια» 

που ο αναγνώστης συναντά σε ένα κείµενο δεν είναι παρά ένας λόγος –κοινωνικά 

κατασκευασµένος- ανάµεσα σε πολλούς, ο οποίος επιδέχεται κριτικής αµφισβήτησης. 

Ανάλογα, η αντίληψη για το νόηµα που υιοθετείται από τους θεωρητικούς του κριτι-

κού γραµµατισµού στηρίζεται στη µετανεωτερικότητα και αφορά στην έλλειψη στα-

θερού νοήµατος για τα πράγµατα. Τα νοήµατα και οι αντιλήψεις αναπαράγονται και 

ανανεώνονται µέσω της γλώσσας και των διαφορετικών λόγων (Thwaites, 2011). Η 

αντιµετώπιση της επικοινωνίας µέσω του λόγου (γραπτού ή προφορικού) ως µιας δυ-

ναµικής, ενεργητικής διαδικασίας ικανής να δηµιουργήσει νέα κοινωνικά πρότυπα 

και τρόπους σκέψης απαιτεί µια θεωρία για το µεταφορικό λόγο όπως π.χ. η θεωρία 

της µείξης, ικανής να ερµηνεύσει την εµφάνιση νέων εννοιολογικών µεταφορών µέ-

σα από τη διάδραση των ήδη υπαρχόντων µε στόχο την περιγραφή µιας ολοένα εξε-

λισσόµενης και πιο σύνθετης κοινωνικής πραγµατικότητας.  

  Σε όλα τα παραπάνω βέβαια οφείλουµε να προσθέσουµε την δύναµη πειθούς που 

ενυπάρχει στη µεταφορά, αφού ο µηχανισµός της θέτει σε κίνηση εννοιολογικές α-

ντιστοιχίσεις που υπάρχουν τόσο στη συνείδηση όσο και στο υποσυνείδητο, ασκώ-

ντας επιρροή τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθηµα των ατόµων Scacco (2011). 

Σχετικά µε το συνδυασµό νοητικών και συγκινησιακών λειτουργιών του λόγου στη 

λειτουργία της µεταφοράς ενδιαφέρον έχουν τα ερωτήµατα και οι προβληµατισµοί 

που θέτει ο Πουρκός (2011, 77): «πώς, επίσης, τα πολυτροπικά [δηλαδή τα έργα στα 
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οποία συνδυάζονται παραπάνω από ένας σηµειωτικοί τρόποι (modes) και πολλαπλοί 

τρόποι αναπαράστασης και επικοινωνίας, π.χ. γραπτός λόγος, εικόνα, µουσική κ.ά. ( 

Kress, 2003)]  και µεταφορικά έργα (π.χ. µια ιστορία που συνοδεύεται από εικόνες 

και µουσική) συνδέουν το νοητικό µε το συγκινησιακό; Τι διαδικασίες και µηχανι-

σµοί ενεργοποιούνται µεταξύ της νόησης, της συγκίνησης και της µάθησης; Ο Vy-

gotsky (1986, 10), αναπτύσσοντας την προσέγγισή του, µιλούσε για ένα «δυναµικό 

σύστηµα του νοήµατος», όπου «το συναισθηµατικό και το διανοητικό ενώνονται».Σε 

ποιο βαθµό η πολυτροπική και µεταφορική δηµιουργία στις διαδικασίες της επικοι-

νωνίας, της εκπαίδευσης, της µάθησης και της γνώσης συνιστούν ένα σηµαντικό βή-

µα προς αυτή την ενοποίηση ή, καλύτερα, σύνθεση;».  

  Στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην εφαρµογή στα πλαίσια της 

σχολικής τάξης της σύγχρονης θεωρίας της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφο-

ρά, µε στόχο την ενίσχυση του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης. Αυτό που αξιοποιείται διδακτικά αφορά γενικότερα στην εννοιολογική 

µεταφορά και τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης του περιεχοµένου και της λειτουρ-

γίας της από µέρους των µαθητών. 

   Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε, επίσης, να προσθέσουµε ότι η θεωρία της εννοι-

ολογικής µεταφοράς ενδέχεται να συµβάλλει θετικά στην κριτική ανάγνωση των λο-

γοτεχνικών κειµένων. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι καινοφανείς γλωσσικές 

εκφράσεις είναι δυνατόν να αναχθούν σε συγκεκριµένες υποκείµενες εννοιολογικές 

µεταφορές, παγιωµένες στο εννοιολογικό µας σύστηµα, µπορούµε να ανιχνεύσουµε 

την ιδεολογική στόχευση και τις προθέσεις του συγγραφέα που ενυπάρχουν στα µε-

ταφορικά εννοιολογικά σχήµατα που χρησιµοποιεί στο έργο του. Σύµφωνα µε τον 

Bailey (2003) έχουν γίνει κάποιες –όχι όµως αρκετές- προσπάθειες για τη διδακτική 

αξιοποίηση της εννοιολογικής µεταφοράς (conceptual metaphor) µε στόχο την ενί-

σχυση της επίγνωσης της χρήσης της γλώσσας από τους µαθητές. ∆ε συναντάµε ό-

µως στο άρθρο του Bailey (2003) και γενικότερα στην βιβλιογραφία (ελληνόγλωσση 

και ξενόγλωσση) αρκετές αναφορές που να αφορούν στην εφαρµογή της θεωρίας της 

εννοιολογικής µεταφοράς µε στόχο την ενίσχυση του κριτικού γραµµατισµού και της 

κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο σχολείο. Εποµένως οποιαδήποτε προσπάθεια –

συµπεριλαµβανοµένης της παρούσας εργασίας- συνιστά ως ένα βαθµό ένα πρωτότυ-

πο ένα πρωτότυπο εγχείρηµα. 
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                                       Β'  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 

6. Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ 
 
 

6.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙ-
ΣΜΟΙ 

 
  

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας γίνεται σε πρώτη φάση προσπάθεια διε-

ρεύνησης της θεωρίας για τη µεταφορά που εµφανίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας στο Γυµνάσιο µε στόχο να διαπιστώσουµε αν αυτά ενσωµατώνουν τις σύγ-

χρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για το µεταφορικό λόγο. Το πρώτο ερώτηµα που εύ-

λογα προκύπτει είναι γιατί µας ενδιαφέρει ο ρόλος της σύγχρονης γνωστικής θεωρίας 

για τη µεταφορά στην εκπαίδευση. Ποια µπορεί, µε άλλα λόγια, να είναι η συµβολή 

της διδακτικής αξιοποίησης της εννοιολογικής µεταφοράς στα πλαίσια του σύγχρο-

νου σχολείου. 

   Όσον αφορά στη θεωρία της εννοιολογικής µεταφοράς και τη συµβολή της στο χώ-

ρο της εκπαίδευσης, µια πρώτη παρατήρηση είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

µέσο για την περιγραφή και την ερµηνεία ενός µη οικείου εκπαιδευτικού φαινοµένου 

ή γεγονότος µε όρους που αντιστοιχούν σε κάτι γνωστό και οικείο (µέσα δηλαδή από 

εννοιολογικές αντιστοιχίσεις (mappings)). Τέτοιες µεταφορές είναι  το ότι η µάθηση 

είναι συνεχής αγώνας/µάχη, ο δάσκαλος είναι οδηγός στην πορεία προς την κατάκτη-

ση της γνώσης, κ.ά. 

   Γενικότερα, οι µεταφορές σύµφωνα µε τη γνωστική γλωσσολογία βοηθούν στην 

γεφύρωση του επιστηµολογικού χάσµατος ανάµεσα στην παλαιά και τη νέα γνώση. 

Λόγω της δηµιουργικότητας και της πρωτοτυπίας που τις χαρακτηρίζει, µπορούν να 

διαµορφώνουν οµοιότητες και αναλογίες µεταξύ της γνώσης που ήδη κατέχουν οι 

µαθητές και της νέας γνώσης που µόλις απέκτησαν, για ένα µη οικείο θέµα. Τέλος, η 
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µεταφορά, όπως αποδεικνύει η σύγχρονη θεωρία (αρχής γενοµένης από το Black, 

1993, 1977 και 1962) πέρα από την περιγραφή ή την ερµηνεία ενός πράγµατος ή γε-

γονότος µε τους όρους ενός άλλου, αφορά «στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο σηµασι-

ολογικών πεδίων» (Botha, 2009, 432). Αυτό οδηγεί στην παραγωγή νέου νοήµατος. 

Κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση το µεταφο-

ρικό νόηµα δεν προκύπτει απλά από τη σύγκριση µεταξύ των χαρακτηριστικών δύο 

διαφορετικών πραγµάτων ή από την αντικατάσταση µιας κυριολεκτικής σηµασίας µε 

µια µεταφορική. Αντίθετα, η µεταφορά έχει να κάνει µε τη δηµιουργία νέου νοήµατος 

µέσω της αλληλεπίδρασης κατά την οποία τόσο τα κυριολεκτικά όσο και τα µεταφο-

ρικά στοιχεία των δύο σηµασιολογικών πεδίων («τοµέας πηγή» και «τοµέας στόχος») 

επηρεάζουν το ένα το άλλο και µεταβάλλονται ως προς τη σηµασία τους, µε αποτέ-

λεσµα την παραγωγή νέου νοήµατος (Botha, 2009). 

   Το νέο νόηµα που παράγεται, ωστόσο, µέσω της µεταφορικής λειτουργίας δεν είναι 

ιδεολογικά ουδέτερο αλλά αντανακλά µια συγκεκριµένη άποψη, σύστηµα αξιών και 

τρόπο σκέψης. Αυτό προσδίδει στη µεταφορά τη δυνατότητα να κατευθύνει και να 

επηρεάζει συνειδήσεις πράγµα που καθιστά αναγκαία την αποκωδικοποίηση του πε-

ριεχοµένου του µεταφορικού λόγου στα πλαίσια της εκπαίδευσης (Botha, 2009). 

   Γενικότερα, η αναγνώριση της σηµασίας του ρόλου της εννοιολογικής µεταφοράς 

ως προς τη δυνατότητα ανάδειξης µέσω αυτής µιας υποκειµενικής αντίληψης του κό-

σµου, είναι εφικτή στα πλαίσια µιας µετανεωτερικής αντίληψης για την εκπαίδευση. 

Μια αντίληψη, µε άλλα λόγια, που προτάσσει την αποκεντρωµένη, τοπική και ειδική 

γνώση ενισχύοντας ταυτόχρονα την διαφορετικότητα, τις υποκειµενικές αξίες και την 

ιδιαίτερη οπτική του κάθε ατόµου για τον κόσµο.    

   Επιπλέον, η «κατασκευή κόσµων» µέσω της γλώσσας και ειδικότερα της εννοιολο-

γικής µεταφοράς είναι ένας τρόπος να εκφράσουµε τις απόψεις και τα πιστεύω µας, οι 

οποίες συχνά αντανακλούν τον τρόπο αντίληψης της ευρύτερης κοινότητας στην ο-

ποία ανήκουµε. Οι µαθητές είναι σηµαντικό να έχουν επίγνωση των παραπάνω δυνα-

τοτήτων της γλώσσας, ώστε όταν έρχονται αντιµέτωποι µε µεταφορές που αφορούν 

στην περιγραφή της κοινωνικής, οικονοµικής ή πολιτικής κατάστασης να είναι σε θέ-

ση να ασκήσουν κριτική προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και δράσης. Ο 

εναλλακτικός τρόπος σκέψης και γνώσης από µέρους των µαθητών, δηλαδή η δυνα-

τότητα να δηµιουργήσουν νέα εννοιολογικά σχήµατα και µεταφορές, προϋποθέτει 

ωστόσο και εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της διαδικασίας της διδασκαλίας 

και της µάθησης (Postman, 1996· Botha, 2009). 
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 Τέλος, οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη θεωρία της µεταφοράς την καθι-

στούν, όπως είδαµε, ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό εργαλείο για την κριτική προσέγ-

γιση των διαφόρων κειµένων και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση του κριτικού γραµ-

µατισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. ∆εδοµένου ότι ανάµεσα στους στό-

χους της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί αν η θεωρία για τη µεταφορά που α-

παντάται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια 

του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο, είναι προσανατολισµένη 

προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρείται στη δεύτερη υποενότητα του πρώτου κεφα-

λαίου (του Ερευνητικού Μέρους) µε θέµα τον «καθορισµό και την παρουσίαση του 

υπό έρευνα υλικού» σύντοµη αναφορά στο αν οι Γενικές Αρχές του ∆ιαθεµατικού 

Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και των Αναλυτικών Προ-

γραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) του 2003, κάνουν λόγο για την ανάγκη ενεργής ε-

µπλοκής των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία και ανάπτυξης κριτικής στάσης 

απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά ή πολιτικά φαινόµενα. Κι αυτό γιατί η κριτική ε-

πεξεργασία των πληροφοριών ενός κειµένου και η ανίχνευση του τρόπου µε τον ο-

ποίο αναπαρίσταται η κοινωνικοπολιτική πραγµατικότητα µέσω αυτού, έχει πρώτιστη 

σηµασία για τον κριτικό γραµµατισµό και την κριτική επίγνωση της γλώσσας αντί-

στοιχα. 

   

6.2. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

        Σύµφωνα µε τον τρόπο που ο Mayring (2000b) ορίζει την µέθοδο της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχοµένου πρόκειται για µια «µεθοδολογικά ελεγχόµενη ανάλυση 

κειµένων µέσα στα επικοινωνιακά τους συµφραζόµενα, σύµφωνα µε κανόνες και 

βήµατα, χωρίς απόλυτη ποσοτικοποίηση» (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009, 

5). Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας περνά από τα ακόλουθα στάδια: 1) καθο-

ρισµός του υπό έρευνα υλικού, 2) ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες δια-

µορφώθηκε το υλικό, 3) τυπικά χαρακτηριστικά του υλικού, 4) κατεύθυνση της α-

νάλυσης, 5)ερωτήµατα βάσει ενός θεωρητικού πλαισίου, 6) καθορισµός των τεχνι-

κών ανάλυσης και επιλογή του παραδείγµατος µε το οποίο θα γίνει η έρευνα, 7) 

σύστηµα κατηγοριών και αποδελτίωση, 8) ανάλυση βάσει συστήµατος κατηγοριών 

(συγκεφαλαίωση, εξήγηση, δόµηση), 9) επανεξέταση του συστήµατος κατηγοριών 

και 10) ερµηνεία δεδοµένων στην κατεύθυνση των βασικών ερωτηµάτων (Μπονί-
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δης, 2004, 100). Εποµένως, στην ποιοτική ανάλυση του περιεχοµένου µε αφετηρία 

το ίδιο το υλικό –για το οποίο αρχικά συλλέγονται όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες- 

δηµιουργείται ένα σύστηµα κατηγοριών που προέρχονται από το κείµενο και στη 

συνέχεια αυτό ερµηνεύεται σύµφωνα µε τα ερµηνευτικά ερωτήµατα (Παγκουρέλια 

& Παπαδοπούλου, 2009). 

     Προτού προχωρήσω στην εφαρµογή της απλής ερµηνευτικής µεθόδου σε συνδυ-

ασµό µε την ποιοτική ανάλυση του περιεχοµένου, που επέλεξα για την εξέταση του 

ερευνητικού υλικού που µε ενδιαφέρει, χρήσιµο είναι να οριστεί µε πιο λεπτοµερή -

κατά το δυνατόν- τρόπο η γενική πορεία της έρευνας που σκοπεύω να ακολουθήσω. 

Η διαδικασία αυτή, η οποία εν πολλοίς  περιλαµβάνει τα παραπάνω στάδια ερευνη-

τικής διαδικασίας που προτείνονται από τον Ph. Mayring (2000b) έχει ως εξής19: 

 

 

6.2.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 

ΥΛΙΚΟΥ 

  

    Για την έρευνα του τρόπου αξιοποίησης του µεταφορικού λόγου στη ∆ευτεροβάθ-

µια Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Γυµνάσιο επιλέχτηκαν (για λόγους που εξηγώ 

παρακάτω): 1) το Αναλυτικό Πρόγραµµα για τη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Γλώσσας (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) της 

ελληνικής γλώσσας για το Γυµνάσιο), 2) το βιβλίο του εκπαιδευτικού και 3) το σχο-

λικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου 

καθώς και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών για το συγκεκριµένο µάθηµα. Θα εξετα-

στεί, επίσης, η θεωρία για τη µεταφορά και τα υπόλοιπα σχήµατα λόγου, η οποία πε-

ριλαµβάνεται 4) στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, που διανέµεται ως επιπλέον υπο-

στηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό στους µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

          Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γιατί 

σχετίζεται άµεσα µε την αξιοποίηση του µεταφορικού λόγου στο χώρο της εκπαίδευ-

                                                 
19 Για την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας λαµβάνω, επίσης, υπόψη όσα αναφέρει ο Μπονίδης 
(2004) σχετικά µε την πορεία έρευνας ποιοτικού υλικού µε τη µέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιε-
χοµένου. Παρόλο που επιχειρώ συνδυασµό  της ερµηνευτικής µεθόδου µε την ποιοτική ανάλυση περι-
εχοµένου, θεωρώ ότι τα βήµατα της πορείας έρευνας ποιοτικού υλικού που προτείνει ο Μπονίδης 
(2004, 100) είναι απαραίτητα για τον καλύτερο κατατοπισµό του αναγνώστη σχετικά µε το περιεχόµε-
νο και τον τρόπο επεξεργασίας του ερευνητικού υλικού στην ποιοτική έρευνα συµπεριλαµβανοµένης 
και της ερµηνευτικής µεθόδου. 
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σης. Επικεντρώνω την εξέταση µου στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' 

Γυµνασίου (και στα αντίστοιχα βοηθήµατα που συνοδεύουν το συγκεκριµένο εγχει-

ρίδιο) γιατί µόνο σε αυτό συναντούµε αναφορά για το µεταφορικό λόγο και γενικότε-

ρα για τα σχήµατα του λόγου. Στο Α.Π.Σ. και στα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

για την Α' και τη Β' Γυµνασίου δε βρίσκουµε αναφορές στη χρήση και τη λειτουργία 

της µεταφοράς.  

  Επιπλέον, µε ενδιαφέρει η εξέταση του τρόπου παρουσίασης της σύγχρονης θεωρίας 

για τη µεταφορά στο συγκεκριµένο σχολικό εγχειρίδιο (Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυ-

µνασίου) και στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που το πλαισιώνει για το λόγο 

ότι η συγγραφή του έγινε µε βάση το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για το γυµνάσιο (έργο 

συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνι-

κούς πόρους, όπως αναφέρεται στο εµπροσθόφυλλο του εν λόγω εγχειριδίου). Η συγ-

γραφή των παραπάνω βιβλίων, αποτελεί µέρος, µε άλλα λόγια, της ευρύτερης προ-

σπάθειας για προσαρµογή της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος στις ραγδαία 

µεταβαλλόµενες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτιστικές συνθήκες της 

εποχής µας, όπως αυτές ορίζονται στο «Γενικό Μέρος» του ∆.Ε.Π.Π.Σ. (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2003α, 2). Επιπρόσθετα, ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται ως ερευνητικό 

υλικό το συγκεκριµένο κείµενο των ∆.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (και τα συναφή µε αυτό σχο-

λικά εγχειρίδια για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας), είναι γιατί πρόκειται για 

νέα προγράµµατα σπουδών, που ήρθαν να αντικαταστήσουν το παλαιότερο Αναλυτι-

κό Πρόγραµµα, τα οποία θέτουν ως στόχο την  προώθηση της κριτικής χειραφέτησης 

των µαθητών.  

   Πιο συγκεκριµένα, εξετάζοντας το κείµενο των «Γενικών Αρχών» των ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

και των Α.Π.Σ. του 2003, παρατηρούµε σε αρκετά σηµεία να γίνεται λόγος για την 

ανάγκη ανάπτυξης από µέρους των µαθητών της ικανότητας να ερµηνεύουν µε κριτι-

κό τρόπο τη γύρω τους πραγµατικότητα. Σύµφωνα, για παράδειγµα, µε το παραπάνω 

κείµενο η γενική παιδεία οφείλει ανάµεσα στα άλλα: «να καλλιεργεί την ικανότητα 

κριτικής ερµηνείας και ατοµικών επιλογών σύµφωνα µε τις προσωπικές αξίες και α-

νάγκες» καθώς και «την ικανότητα έκφρασης των σκέψεων και των απόψεων […]» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, 3). Σε άλλο σηµείο αναφέρεται, επίσης, ότι τα 

Α.Π.Σ. των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων οφείλουν να προωθούν: «την ικανό-

τητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών» (Παιδαγωγικό Ιν-

στιτούτο, 2003α, 7). Επιπλέον, η γενική παιδεία θεωρείται ότι: «θα πρέπει να συµ-

βάλλει όχι στη συσσώρευση και αποµνηµόνευση έτοιµων γνώσεων, αλλά στην ευρύ-
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τερη εξοικείωση µε βασικά στοιχεία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και στην 

ανάπτυξη γνωστικών και µεταγνωστικών δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν τη δυνατότη-

τα κατανόησης και ερµηνείας εννοιών, φαινοµένων και διαδικασιών» (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2003α, 3) µε στόχο την ευκολότερη προσαρµογή και ανταπόκριση των 

µαθητών στις ανάγκες ενός απαιτητικού και διαρκώς εξελισσόµενου εργασιακού πε-

ριβάλλοντος.       

        Επιπρόσθετα, στο µέρος των Γενικών Αρχών» του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. του 

2003, στο σηµείο όπου γίνεται αναφορά στις αρχές που οφείλουν να διέπουν τη διδα-

κτική µεθοδολογία, παρατηρούµε ότι λαµβάνονται υπόψη οι παραδοχές της σύγχρο-

νης θεωρίας της γνωστικής ψυχολογίας για τη µάθηση και την κατάκτηση νέας γνώ-

σης και εννοιών (η οποία έχει επηρεάσει σε καθοριστικό βαθµό και την αντίστοιχη 

θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για την εννοιολογική µεταφορά). Πιο συγκεκρι-

µένα, όπως διαβάζουµε στο κείµενο του ∆.Ε.Π.Π.Σ.: «η µάθηση αποτελεί νοητική 

διεργασία εξαιρετικής πολυπλοκότητας ενώ τα αποτελέσµατά της εκφράζονται ως 

γνωσιακά στοιχεία, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και συµπεριφορές», «η προσωπικότητα 

ενός ατόµου δοµείται εν πολλοίς από γνωστικά στοιχεία, από εµπειρίες, βιώµατα και 

αξίες που συνθέτουν µια ενιαία ολότητα. Έτσι κατά τη διαδικασία της µάθησης επη-

ρεάζεται η προσωπικότητα του µαθητή µε την αφοµοίωση της νέας γνώσης. Η ολο-

κλήρωση της γνώσης δεν είναι δυνατή αν δεν συµβάλλει και η πρότερη γνώση. Για 

να γίνει λοιπόν η µετάβαση από ένα γνωστικό επίπεδο σε άλλο υψηλότερο, πρέπει να 

δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές, µε τη βοήθεια των κατάλληλων ερεθισµάτων, να 

θέτουν υπό κρίση ή αµφισβήτηση αυτά που έχουν µάθει, να κατανοούν ή να προβλέ-

πουν ακόµη, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια µιας διδασκαλίας» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003α, 10).  

   Στη συνέχεια, του ίδιου κειµένου επισηµαίνεται, επίσης, ότι: «η διδασκαλία θα πρέ-

πει να οδηγεί στην διεύρυνση των γνωστικών δοµών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω δύο 

λειτουργιών, της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Η πρώτη λειτουργία αφορά στη 

συσχέτιση της νέας γνώσης µε τα προϋπάρχοντα γνωστικά σχήµατα, στάδιο κατά το 

οποίο προκαλείται «πρόσκαιρη» ανατροπή της γνωστικής ισορροπίας. Με τη δεύτερη 

λειτουργία το άτοµο ενσωµατώνει τη νέα γνώση, αφού τροποποιηθούν τα υπάρχοντα 

γνωστικά σχήµατα», «ο µαθητής δεν πρέπει απλά να συσσωρεύει πληροφορίες και 

γνώσεις. Θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται από την απόκτηση νοητικών δεξιοτήτων 

που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για αντιµετώπιση προβληµάτων και τη δια-

µόρφωση στάσεων και συµπεριφορών θετικών απέναντι σε θέµατα που αφορούν τον 
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εαυτό του αλλά και το κοινωνικό του περιβάλλον» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003α, 

10)  µε στόχο να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης µέσα σε ένα απαιτητι-

κό και διαρκώς µεταβαλλόµενο κοινωνικό περιβάλλον . 

   Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το εγχειρίδιο που αφορά (τόσο στη διδασκαλία 

των υπολοίπων µαθηµάτων όσο και) στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος ο-

φείλει να προτείνει δραστηριότητες που: «να βοηθούν τους µαθητές –µε τη διαµεσο-

λάβηση του δασκάλου- να οικειοποιηθούν τις πληροφορίες, να τις επεξεργαστούν 

δηµιουργικά και κριτικά και σταδιακά να τις εντάξουν σε ευρύτερα νοητικά σχήµατα 

ώστε να καταλήξουν στο σχηµατισµό εννοιών» (Φλουρής, 1984, 77). Επιπλέον, η 

σύγχρονη γνωσιακή θεωρία για την εννοιολογική µεταφορά θα ήταν αναµενόµενο να 

κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία καθώς αποτελεί σηµαντικό εργαλείο κατά-

κτησης νέων εννοιών αλλά και ενίσχυσης της κριτικής προσέγγισης των κειµένων µε 

στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά µε κοινωνικά θέµατα για τη διαµόρφωση µιας 

ανάλογης συµπεριφοράς και δράσης. Μένει να εξετάσουµε αν συµβαίνει κάτι τέτοιο 

ή αντίθετα αν υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στην θεωρία και την πράξη. 

 

 

6.2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ (ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ) ΥΛΙΚΟ 

 

     Τόσο το κείµενο που αφορά στο «Εισαγωγικό Σηµείωµα» (Αλαχιώτης, 2003α) του 

∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτι-

κού Προγράµµατος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τη διδασκαλία του µαθήµατος της ελληνικής 

γλώσσας για το Γυµνάσιο όσο και το κείµενο που περιλαµβάνει τα «Στοιχεία από τον 

Παιδαγωγικό σχεδιασµό του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. της υποχρεωτικής εκπαίδευσης» 

(Αλαχιώτης, 2003β), υπογράφονται από τον Σταµάτη, Ν. Αλαχιώτη, πρόεδρο του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος είναι καθηγητής Γενετικής και πρώην πρύτανης του 

Πανεπιστηµίου Πατρών. 

      Όπως διαβάζουµε στα εν λόγω κείµενα στόχος του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και του Α.Π.Σ. είναι ο 

εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η εισα-

γωγή καινοτοµιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα (Αλαχιώτης, 2003β, 1). Οι λόγοι 

για τους οποίους επιβάλλεται κάτι τέτοιο αφορούν στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού του 

ρόλου του σχολείου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στην κοινωνική ρευστότητα της 
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εποχής µας, την αυξανόµενη τάση της παγκοσµιοποίησης των πάντων, την πολυπολιτι-

σµική πραγµατικότητα και το ισχυρό ανταγωνιστικό πνεύµα που αναπτύσσεται σε κάθε 

πεδίο (Αλαχιώτης, 2003α,1).  

        Σχετικά µε τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος ο Αλαχιώτης (2003β, 5) 

επισηµαίνει ότι µε το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ.: «[…] εισάγεται µια νέα οργάνωση της 

διδακτικής πράξης, καθώς οι διδάσκοντες καλούνται να ανακαλύπτουν πολλές πλευρές 

της διδακτέας ύλης και οι διδασκόµενοι µαθαίνουν να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες τους συνολικά, ώστε να συνθέτουν τη δική τους άποψη κάθε φορά. Αυτή η 

προσέγγιση είναι µια σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη για τη συνερευνητική και συµµε-

τοχική µάθηση και βελτιώνει τον αναγνωστικό αλφαβητισµό (γραµµατισµό)». Σε άλλο 

σηµείο του ίδιου κειµένου (Αλαχιώτης, 2003β, 12) και ειδικότερα στην τέταρτη υποενό-

τητα µε τίτλο «Συνοπτικός δεκάλογος των καινοτοµιών του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών και των νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών» 

αναφέρεται ανάµεσα στα άλλα ότι το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ.: «Συµβάλλουν αποτελε-

σµατικότερα στην απόκτηση της γνώσης µε τη βελτίωση του αναγνωστικού, µαθηµατι-

κού και φυσικοεπιστηµονικού αλφαβητισµού (γραµµατισµού) για την αντιµετώπιση 

διεθνών δοκιµασιών (PISA, TIMS κ.ά.), οι οποίες απαιτούν περισσότερη σύνδεση της 

σχολικής γνώσης µε την πραγµατικότητα της ζωής».  

    Όσον αφορά στη συγγραφική οµάδα του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας 

(και του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού που το συνοδεύει) για τη Γ' Γυµνασίου, 

αποτελείται –όπως διαβάζουµε στο εµπροσθόφυλλό του- από τους Ελένη Κατσαρού, 

φιλόλογο-εκπαιδευτικό Β/θµιας Εκπαίδευσης, Αναστασία Μαγγανά, γλωσσολόγο, 

Αικατερίνη Σκιά, φιλόλογο-εκπαιδευτικό Β/θµιας Εκπαίδευσης και Βασιλική Τσέλιου, 

φιλόλογο-εκπαιδευτικό Β/θµιας Εκπαίδευσης. 

   Η συγγραφή του εν λόγω εγχειριδίου ακολουθεί, όπως επισηµαίνεται στην εισαγωγή 

του αντίστοιχου Βιβλίου του εκπαιδευτικού τις κατευθύνσεις που δίνουν τα νέα Αναλυτι-

κά προγράµµατα για διαθεµατική προσέγγιση θεµελιωδών εννοιών, καθώς στο πλαίσιο 

του µαθήµατος της Νεοελληνικής Γλώσσας: «προβάλλονται έννοιες όπως ο λόγος, το 

σύστηµα, η επικοινωνία, ο πολιτισµός, η αλληλεπίδραση κ.ά., οι οποίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν και σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό πεδίο» (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά και 

Τσέλιου, 2006γ, 8). 

  Τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα περιλαµβάνουν το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) που σχεδιάστηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001 µε χρηµατοδότηση 
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από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και βάσει των προβλεπόµενων από το N. 1566/85. 

Όπως µας πληροφορούν οι Γιώτη, Χατζηδηµητρίου και Παπλωµατάς (2005, 16): «Το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. στην αρχή δηµοσιεύτηκαν ως υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 

1366, 1373, 1374, 1375 και 1376/18-10-2001). Στη συνέχεια ακολούθησε αναθεώρηση-

βελτίωση της αρχικής πρότασης του Π.Ι., που προέκυψε ως αποτέλεσµα εσωτερικής 

αξιολόγησης, αλλά και από ανατροφοδότηση που προήλθε από συζητήσεις µε την 

εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή µε τους µαχόµενους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της 

εκπαίδευσης και τις επιστηµονικές ενώσεις, και οδήγησε στην τροποποίηση και έκδοσή 

της το 2002. Κατόπιν, ακολούθησε και νέα δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-

σεως (ΦΕΚ 303 και 304/τ. Β',13/3/2003) ώστε να έχει ισχύ στην εκπαίδευση όλης της 

επικράτειας. Με τα νέα Προγράµµατα αυτά, σύµφωνα µε το Π.Ι., εισάγεται η διαθεµατι-

κή προσέγγιση της γνώσης, που αποτελεί µια καινοτόµο προσπάθεια, η οποία «αναπρο-

σαρµόζει τους στόχους και τις µεθόδους της διδασκαλίας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003:3)». 

  Οι παραπάνω ερευνητές (Γιώτη, Χατζηδηµητρίου και Παπλωµατάς, 2005, 16-17) 

επισηµαίνουν, επίσης, ότι στην εισαγωγή του «Γενικού Μέρους» (όµοια όπως και στο 

«Εισαγωγικό Σηµείωµα» του προέδρου του Π.Ι., στο οποίο έγινε ήδη αναφορά παραπά-

νω) των ∆.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. γίνεται λόγος για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

σηµερινής εποχής που καθιστούν αναγκαίες τις προσαρµοστικές αλλαγές στο εκπαιδευ-

τικό µας σύστηµα. Ανάµεσα στα χαρακτηριστικά αυτά είναι, για παράδειγµα, «η ρευστό-

τητα που έχουν διαµορφώσει οι ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και πολιτι-

σµικές συνθήκες και η οποία επιτείνεται από την ταχύτατη επιστηµονική και τεχνολογική 

ανάπτυξη, η ραγδαία και συνεχής αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η οποία, 

παρά τις ευκαιρίες που παρέχει και την πρόοδο που σηµατοδοτεί, εµπεριέχει και τον 

κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, και τα φαινόµενα της διεθνοποίησης 

του πολιτισµού και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε τη ''µείωση'' 

των αποστάσεων, που συντελούν στη δηµιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος µε ποικιλία 

πολιτισµικών, γλωσσικών, εθνοτικών και κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών, αλλά 

και µε πιθανά ενδεχόµενα αφενός την επιβολή ενός µονοδιάστατου πολιτισµικού µοντέ-

λου και αφετέρου την ενίσχυση φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού (ΦΕΚ 

303/13.3.2003:3733)». 

   Οι Γιώτη, Χατζηδηµητρίου και Παπλωµατάς (2005, 17) προσθέτουν ότι: «οι παραδοχές 

αυτές για τη σύγχρονη πραγµατικότητα, σε συνδυασµό µε την ιστορική πορεία του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος και τις αλλαγές που ξεκίνησαν στις αρχές του περασµέ-

νου αιώνα- µε τη συµβολή του Εκπαιδευτικού Οµίλου (∆ελµούζος, Γληνός, Τριανταφυλ-
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λίδης) και κορυφώθηκαν τη δεκαετία του ’60 µε τον Ε. Παπανούτσο- καθώς και ο 

προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση θεµελίωσαν και την 

αναγκαιότητα της αντικατάστασης των Αναλυτικών Προγραµµάτων (Α.Π.)  µε τα 

∆.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. Ως κοινή συνισταµένη των παραπάνω διαµορφώνεται ο µελλοντικός 

σκοπός της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, που αφορά στο να καταστήσει το εκπαιδευ-

τικό µας σύστηµα περισσότερο ποιοτικό, δυναµικό και αποτελεσµατικό, για να ανταπο-

κριθεί στα διεθνή ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα και προοπτικές (ΦΕΚ 

303/13.3.2003:3733, 3736)». 

     Ανάλογα, οι βασικές παραδοχές για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως 

διατυπώνονται στην εισαγωγή του Βιβλίου του καθηγητή απηχούν τους στόχους που 

τίθενται από τα ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. και ορίζουν ότι: «η διδασκαλία της γλώσσας –

ιδιαιτέρως στο πλαίσιο ενός διαθεµατικού και ενιαίου προγράµµατος σπουδών- δεν 

µπορεί να επιµένει κοντόφθαλµα στη διδασκαλία ενός συνόλου κανόνων και τρόπων που 

συγκροτούν τη λεγόµενη «σχολική γλώσσα» και δεν µπορεί να περιορίζει το σκοπό της 

στην εξασφάλιση για τους διδασκόµενους απλώς και µόνο ενός τυπικού διαβατηρίου 

προς κάποιας µορφής ακαδηµαϊκή γνώση. Αντιθέτως, ο ορίζοντας της γλωσσικής διδα-

σκαλίας οφείλει να εκτείνεται πολύ πέρα από το σχολείο» (Κατσαρού, Ε., Μαγγανά Α., 

Σκιά Α., Τσέλιου Β., 2006γ, 7). 

        Επιπλέον, όπως µας πληροφορούν οι συγγραφείς (Κατσαρού, Ε., Μαγγανά Α., Σκιά 

Α., Τσέλιου Β., 2006γ) του εν λόγω εγχειριδίου, η διευρυµένη προοπτική της διδασκαλί-

ας της Νεοελληνικής Γλώσσας, που διέπει τη συγγραφή του αντίστοιχου σχολικού 

βιβλίου, λειτουργεί καταλυτικά ως προς τη µορφή και τον προσανατολισµό του περιεχο-

µένου του. Ειδικότερα, αναφερόµενοι στους στόχους που έθεσαν για τη συγγραφή του 

συγκεκριµένου βιβλίου γράφουν, ανάµεσα στα άλλα, ότι: «εφόσον κάθε µορφή της 

γλώσσας αποκρυσταλλώνει µια µορφή κοινωνικών σχέσεων και αντιστοιχεί σε ένα είδος 

αναπαραστάσεων της πραγµατικότητας, καµιά µορφή γλώσσας δεν πρέπει να αποκλείε-

ται εκ προοιµίου από τη διδασκαλία. Έτσι, προσπαθήσαµε να περιλάβουµε κείµενα 

διάφορων ειδών και γλωσσικών επιπέδων. [..] Όλα τα κείµενα του βιβλίου µαζί µε τα 

κείµενα που θα παραγάγουν οι µαθητές φιλοδοξούν να τους βοηθήσουν να συνειδητο-

ποιούν το πλήθος των γλωσσικών επιλογών και να τους αποκαλύψουν τα διαφορετικά 

νοήµατα που µπορούν να προκύψουν από τις διαφορετικές επιλογές. (Επιπρόσθετα) 

καθετί που µαθαίνουν οι µαθητές στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο 

πρέπει να βρίσκει πεδίο εφαρµογής και έξω από αυτό. Κάθε λεπτό από τον πεπερασµένο 

χρόνο που διατίθεται στη γλωσσική διδασκαλία πρέπει να τους δίνει περισσότερα εφόδια 
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για να κατανοούν τον κόσµο που τους περιβάλλει, να οξύνει την ικανότητά τους για 

κριτική σκέψη, να διευρύνει τις δυνατότητές τους για έκφραση και δηµιουργία σε όλα τα 

πεδία. Έτσι, στο βιβλίο έχουµε περιλάβει τόσο ατοµικές όσο και οµαδικές ευκαιρίες για 

άσκηση στο διάλογο, στη διαπραγµάτευση, στην επιχειρηµατολογία και στη διατύπωση 

κρίσεων, διαδικασίες απαραίτητες για να γίνει ο µαθητής κριτικά εγγράµµατος, δηλαδή 

να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τη γλώσσα σε ποικίλα συµφραζόµενα 

και παράλληλα να ελέγχει κριτικά και εµπεριστατωµένα αυτές τις χρήσεις της» (Κατσα-

ρού, Ε., Μαγγανά Α., Σκιά Α., Τσέλιου Β., 2006γ, 7). 

 

 

6.2.3. ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΙ-

ΚΟΥ 

 

    Όσον αφορά στα τυπικά χαρακτηριστικά του ερευνητικού υλικού στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

της ελληνικής γλώσσας για το Γυµνάσιο στους «άξονες γνωστικού περιεχοµένου» (1η 

στήλη) και στους «γενικούς στόχους» (2η στήλη) για το «Ακούω και κατανοώ», το 

«Μιλώ», το «∆ιαβάζω και κατανοώ» και το «Γράφω» των τριών τάξεων του Γυµνα-

σίου απαντάται αναφορά στα σχήµατα λόγου και τη µεταφορά (Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο, 2003β, 47-48). Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας 

για το Γυµνάσιο, γίνεται αναφορά στη µεταφορά και στα σχήµατα λόγου γενικότερα 

µόνο σε κάποιες θεµατικές ενότητες που αφορούν στη Γ' Γυµνασίου. Ειδικότερα, 

στους στόχους (1η 
στήλη) και στις ενδεικτικές δραστηριότητες (3η στήλη) της 3ης θε-

µατικής ενότητας µε τίτλο «Ευθείες και πλάγιες ερωτήσεις, Κυριολεξία και µεταφο-

ρά» συναντούµε σχετικές αναφορές. Επιπλέον, στην 7η ενότητα για το γλωσσικό µά-

θηµα µε τίτλο «Αποτελεσµατικές και εναντιωµατικές προτάσεις, Μετωνυµία» απα-

ντώνται –αφού έχει προηγηθεί η στοχοθεσία σχετικά µε τη διδασκαλία των αποτελε-

σµατικών και εναντιωµατικών προτάσεων- στις τρείς στήλες του Αναλυτικού Προ-

γράµµατος (στόχοι, θεµατικές ενότητες και ενδεικτικές δραστηριότητες) αναφορές 

στη χρήση της µετωνυµίας. Τέλος, στην 8η ενότητα µε τίτλο «Μόρια, στίξη, Περίλη-

ψη», ένα µέρος από το τρίστηλο του Αναλυτικού Προγράµµατος αφορά στα σχήµατα 

λόγου και ειδικότερα στις «παράλληλες σηµασίες που µπορεί να πάρει η αρχική ση-

µασία των λέξεων ή των φράσεων σε διάφορα σχήµατα λόγου (λεκτικούς τρόπους)» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 60). 
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   Όσον αφορά στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού που είναι προσαρµοσµένο στους στόχους 

διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου, όπως αυτοί τίθενται 

από το ∆.Ε.Π.Π.Σ., στις «Γενικές διδακτικές οδηγίες» για τη διδασκαλία της 3ης θε-

µατικής ενότητας, τίθεται ως στόχος οι µαθητές «να κατανοήσουν τη λειτουργία της 

µεταφοράς». Στην τρίτη  υποενότητα της ίδιας θεµατικής ενότητας περιλαµβάνονται 

θεωρητικά στοιχεία και διδακτικές οδηγίες (που εκτείνονται σε δύο περίπου σελίδες) 

για τη διδασκαλία της κυριολεξίας και της µεταφοράς. Ανάλογα, στις «εναλλακτικές 

διαθεµατικές δραστηριότητες» που περιλαµβάνονται στο τέλος της τρίτης ενότητας 

γίνεται –ανάµεσα στα άλλα- λόγος σχετικά µε τη διδακτική αξιοποίηση της θεωρίας 

για το µεταφορικό λόγο (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 47 και 51-53). Επιπλέον, στην 7η  

θεµατική ενότητα στις «Γενικές διδακτικές οδηγίες» γίνεται αναφορά στην κατανόη-

ση της µετωνυµίας και αφιερώνεται περίπου µισή σελίδα (στην τρίτη υποενότητα) για 

τα θεωρητικά στοιχεία και τις διδακτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του συγκεκριµέ-

νου σχήµατος λόγου (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 85 και 87-88). Στην 8η θεµατική ενότη-

τα στις «Γενικές διδακτικές οδηγίες» τίθεται ως στόχος η συνειδητοποίηση από µέ-

ρους των µαθητών των σηµασιών που µπορούν να πάρουν οι λέξεις ή φράσεις στο 

λόγο στα διάφορα σχήµατα λόγου. Επιπλέον, στην τέταρτη υποενότητα παρουσιάζο-

νται (σε µιάµιση περίπου σελίδες) θεωρητικά στοιχεία και διδακτικές οδηγίες, που 

αφορούν και σε άλλα σχήµατα λόγου όπως η παροµοίωση, η υπερβολή, η αντίφαση, 

η λιτότητα, η ειρωνεία και η συνεκδοχή (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 91 και 94-95). 

   Όσον αφορά στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασί-

ου το ∆' µέρος αφορά στην κυριολεξία και τη µεταφορά. Η παρουσίαση τους κατα-

λαµβάνει τρεις σελίδες (Κατσαρού κ.ά., 57-59) από το σχολικό βιβλίο. Ειδικότερα, 

στις σελίδες αυτές περιλαµβάνονται δραστηριότητες (προφορικού και γραπτού λό-

γου) για τον εντοπισµό και τη διάκριση µεταξύ κυριολεκτικών και µεταφορικών ση-

µασιών σε επιλεγµένα κείµενα της συγκεκριµένης ενότητας, ο ορισµός για την κυριο-

λεξία και τη µεταφορά και πληροφορίες για τη χρήση της µεταφοράς στον καθηµερι-

νό λόγο και τέλος τρία κείµενα, εκ των οποίων τα δύο είναι πολυτροπικά (περιέχουν 

συνδυασµό γραπτού κειµένου και εικόνας). Το πρώτο κείµενο, το οποίο συνοδεύεται 

από µια εικόνα, έχει τίτλο «Η γενετική είναι…αντιρατσίστρια» συγγραφέας του είναι 

η Ιωάννα Σουφλερή και προέρχεται από το ένθετο «BHMASCIENCE» της εφηµερί-

δας ΤΟ ΒΗΜΑ (2003). Στο δεύτερο κείµενο δίνεται –από τους συγγραφείς του σχολι-

κού εγχειριδίου- ο τίτλος «Ο διωγµός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Να-

ζί» και αποτελεί απόσπασµα από το βιβλίο Ένα παιδί στο γκέτο της Θεσσαλονίκης των 
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Νίνα Κοκκαλίδου-Ναχµία και Ρέινα Ζιλµπέρτα που κυκλοφορεί από το 1996 από τις 

εκδόσεις «Ωκεανίδα». Το τρίτο κείµενο για το οποίο προτάσσεται ο τίτλος «Ό,τι χω-

ράει η καρδιά» είναι µια αφίσα του 1ου ΤΕΕ Βόλου µε θέµα την προκατάληψη και το 

φόβο. Επιπλέον, στην υποενότητα για τη µεταφορά και την κυριολεξία περιλαµβάνο-

νται δύο σκίτσα κωµικού περιεχοµένου. 

   Στην τρίτη υποενότητα της 7ης θεµατικής ενότητας του παραπάνω σχολικού εγχει-

ριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, σε έκταση περίπου µιάµισης σελίδας (Κατσαρού 

κ.ά., 2006α, 127-128) παρουσιάζεται η µετωνυµία. Πέρα από τον ορισµό του συγκε-

κριµένου σχήµατος λόγου, έχουµε ασκήσεις του «Ακούω και µιλώ» και του «∆ιαβά-

ζω και γράφω» που αφορούν στη χρήση µετωνυµιών σε τρία διαφορετικά σκίτσα και 

µια γελοιογραφία του Ηλία Μακρή του 2004 από το περιοδικό «Κ» της εφηµερίδας Η 

Καθηµερινή. Πρόκειται για πολυτροπικά κείµενα που συνδυάζουν λόγο και εικόνα. 

   Στην τέταρτη, τέλος, υποενότητα της 8ης ενότητας του ίδιου σχολικού βιβλίου και 

σε έκταση περίπου δύο σελίδων (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 142-144) παρουσιάζονται 

κάποια επιπλέον σχήµατα λόγου, όπως η παροµοίωση, η υπερβολή, το σχήµα λιτότη-

τας, η ειρωνεία και η συνεκδοχή. Πιο συγκεκριµένα, στην υποενότητα αυτή περιλαµ-

βάνεται η σχετική θεωρία και ο ορισµός των εν λόγω σχηµάτων, δραστηριότητες ε-

ντοπισµού και αναγνώρισης της σηµασίας τους στο λόγο καθώς και ασκήσεις του 

«Ακούω και µιλώ» και του «∆ιαβάζω και γράφω», που βασίζονται στην κατανόηση 

και επεξεργασία επιλεγµένων κειµένων της 8ης ενότητας, όπως ένα απόσπασµα από 

ποίηµα του Νάσου Βαγενά µε τίτλο «Απολογία» (1979), ένα απόσπασµα (µε ενδει-

κτικό τίτλο «∆εν είναι η επιστήµη αυτή που προκαλεί καταστροφές») από το βιβλίο 

Το βιβλίο της εξέλιξης (1989, διασκευή) του François Jacob σε µετάφραση Ν. Λιανέ-

ρη και ένα σκίτσο. 

    Σχετικά µε το Τετράδιο Εργασιών που συνοδεύει το σχολικό βιβλίο της Νεοελληνι-

κής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου, στις ασκήσεις εµπέδωσης και εφαρµογής της θεω-

ρίας που προτείνονται για την 3η θεµατική ενότητα (που τιτλοφορείται «Είµαστε όλοι 

ίδιοι. Είµαστε όλοι διαφορετικοί»), συναντούµε µια άσκηση µε θέµα τη διάκριση µε-

ταξύ µεταφοράς και κυριολεξίας που αναφέρεται σε απόσπασµα από το βιβλίο του 

Σωτήρη ∆ηµητρίου Ν’ ακούω καλά τ’ όνοµά σου (Κέδρος, 1993), µια άσκηση εντοπι-

σµού των µεταφορών σε απόσπασµα από άρθρο του Κώστα Γεωργουσόπουλου µε 

τίτλο «Ο άλλος ρατσισµός» δηµοσιευµένο στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ το 2000 καθώς 

και µια άσκηση- δραστηριότητα εντοπισµού της σηµασίας διαφόρων µεταφορών 

προερχόµενων από τον καθηµερινό λόγο (Κατσαρού κ.ά, 2006β, 29, 33-34).  
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   Αντίστοιχα, στις ασκήσεις που προτείνονται στην 7η ενότητα, µια µόνο έχει ως θέ-

µα της τον εντοπισµό του σχήµατος της µετωνυµίας σε ένα κείµενο που προέρχεται 

από τον Κινηµατογραφικό και θεατρικό οδηγό 2003-2004 (ένθετο «Έθνος άουτ» εφη-

µερίδα ΕΘΝΟΣ 2003) και υπογράφεται από τον Μανώλη Σπανάκο (Κατσαρού κ.ά., 

2006β, 68). Τέλος, στις ασκήσεις που προτείνονται στο Τετράδιο Εργασιών για την 8η 

ενότητα, τρεις αφορούν στον εντοπισµό σχηµάτων του λόγου σε διαφορετικά κείµε-

να, εκ των οποίων το πρώτο έχει ως θέµα του το ωροσκόπιο του µήνα Ιουλίου και 

υπογράφεται από τον Κώστα Λεφάκη (περιοδικό «Έψιλον», εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ-

ΤΥΠΙΑ 2004), το δεύτερο είναι οι στίχοι του τραγουδιού «Γυρίζω τις πλάτες µου στο 

µέλλον» (που περιλαµβάνεται στο δίσκο Παράλληλη δισκογραφία, SONY, 1997) των 

∆ιονύση Τσακνή και Χάρη και Πάνου Κατσιµίχα και το τρίτο είναι απόσπασµα από 

ενηµερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002) µε θέµα τους λόγους για 

τους οποίους οι νέοι µένουν περισσότερο µε τους γονείς τους στα (δεκαπέντε) κράτη-

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 73-75). 

  Επιπρόσθετα, στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων (που χρησιµοποιείται ως βιβλίο ανα-

φοράς) περιλαµβάνονται λήµµατα µε θέµα τη µεταφορά, τη µετωνυµία, την παρο-

µοίωση και άλλα σχήµατα του λόγου. Η θεωρία που περιλαµβάνεται στα λήµµατα 

αυτά λειτουργεί υποστηρικτικά και ενισχυτικά ως προς την αντίστοιχη θεωρία για τα 

σχήµατα λόγου που περιλαµβάνεται στο σχολικό βιβλίο αλλά και ως προς τον γενικό-

τερο προσδιορισµό της σηµασίας των λεκτικών σχηµάτων σε άλλα συναφή σχολικά 

µαθήµατα, όπως, για παράδειγµα, το µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  (βλ. 

Παρίσης και Παρίσης , 2006, 109, 112, 142 κ.ά.). 

 

6.2.4.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 

ΥΛΙΚΟΥ 

 

Κατά την ανάλυση του υπό εξέταση υλικού ορίζονται ο ποµπός, η οµάδα υποδο-

χής και το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζονται και λειτουργούν τα 

συγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια. Όσον αφορά στον ποµπό, εξαιτίας του ότι τόσο 

τα κείµενα που ανθολογούνται στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' 

Γυµνασίου και στο αντίστοιχο Τετράδιο εργασιών ανήκουν σε διαφορετικούς συγ-

γραφείς όσο και το θεωρητικό υλικό για τη µεταφορά και τα σχήµατα του λόγου, 

που περιλαµβάνεται στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού είναι ένα συνονθύλευµα από 
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θεωρητικές προσεγγίσεις που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, καλό είναι να 

οριστεί ένας κοινός και ενιαίος ποµπός. Ως ποµπό εκλαµβάνω τους συντάκτες 

των υπό έρευνα βιβλίων (σε άµεση συνάρτηση µε τις κατευθυντήριες του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων), οι οποίοι 

επέλεξαν το θεωρητικό υλικό, τα κείµενα και τις ασκήσεις-δραστηριότητες που 

αφορούν στην αξιοποίηση και εµπέδωση της συγκεκριµένης θεωρίας. Οι συντά-

κτες των παραπάνω βιβλίων ενήργησαν βάσει ενδοϋποκειµενικών και έξω-

υποκειµενικών κριτηρίων, όπως προσωπικές αντιλήψεις και "πιστεύω", κοινωνι-

κοί κανόνες, προσδοκίες του υπεύθυνου πολιτικού φορέα ή/και των αποδεκτών/-

τριών της κοινής γνώµης (Κατσαρού, 2008). 

   Η οµάδα αποδοχής είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ' Γυµνασίου. Σχετικά 

µε το κοινωνικό πλαίσιο, ως κοινωνικά συγκείµενα µπορούν να θεωρηθούν το 

σύγχρονο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλά-

δας ως κράτους-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη δηµιουργίας καλύτε-

ρων δεσµών µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας επιβάλλει τον επαναπροσ-

διορισµό του ρόλου της εκπαίδευσης, ώστε αυτή να ανταποκριθεί στους στόχους 

που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Η ευκολότερη προσαρµογή σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον απαιτητικό και µεταβαλλόµενο καθιστά, για παράδειγµα, 

αναγκαία την καλλιέργεια -όπως αναφέρεται στο «Γενικό Μέρος» του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003α, 9)-  κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και ικανοτή-

των επικοινωνίας (π.χ. παρουσίαση σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών) από µέ-

ρους του µαθητή (και µελλοντικού εργαζόµενου). Επιπλέον, η άνοδος του γνω-

στικού επιπέδου των µαθητών αλλά και η ευαισθητοποίηση τους σχετικά µε σύγ-

χρονα προβλήµατα (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, ανθρώπινα δικαιώµατα)  

–που συµπεριλαµβάνεται στον σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκ-

παίδευση, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι οµαλής και αρµονικής συνύπαρξης των 

πολιτών των κρατών-µελών- προϋποθέτει το να µπορούν οι διδασκόµενοι µέσω 

της παροχής των κατάλληλων ερεθισµάτων να θέτουν υπό κριτικό έλεγχο ή ακό-

µα και να αµφισβητούν αυτά που έχουν µάθει (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003α, 3 

και 10). Η επιλογή των συγκεκριµένων κειµένων, ασκήσεων (και θεωριών σχετι-

κά µε το µεταφορικό λόγο) λειτουργώντας µέσα στο πραγµατικό περιβάλλον του 

σύγχρονου ελληνικού κοινωνικού πλαισίου αποκτούν µια ιδιαίτερη σηµειολογία 

και παράγουν ένα συγκεκριµένο ιδεολογικό σχηµατισµό (Μπονίδης, 2004). 
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                         6.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Ειδικότερα για το ερευνητικό µέρος της παρούσας εργασίας µε επιµερίζω τα ακόλου-

θα ερωτήµατα από αυτά που έχω παρουσιάσει στο «Εισαγωγικό Μέρος»: 

 

- Ποιες θεωρίες για το µεταφορικό λόγο απαντώνται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα για 

το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια του Γυ-

µνασίου και γιατί.  

 

-  Σε ποιο βαθµό υποστηρίζεται η σύγχρονη θεωρία του Κριτικού Γραµµατισµού και  

της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης για το µεταφορικό λόγο από το Αναλυτικό Πρό-

γραµµα για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα αντίστοιχα σχολικά εγχει-

ρίδια του Γυµνασίου.  

 

 

6.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

6.4.1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Λόγω των περιορισµών που τίθενται από το περιεχόµενο και την έκταση του υπό έ-

ρευνα υλικού, θεώρησα ως καταλληλότερη µέθοδο ανάλυσης την απλή ερµηνευτική, 

σε συνδυασµό µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Η περιορισµένη έκταση οδη-

γεί κυρίως στην διαµόρφωση δύο θεµατικών αξόνων, ο πρώτος εκ των οποίων αφορά 

στην παραδοσιακή αντίληψη για τη µεταφορά ως διακοσµητικό στοιχείο του λόγου 

και ο δεύτερος στην παρουσία σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για το µεταφο-

ρικό λόγο (και τα σχήµατα λόγου εν γένει) στα κείµενα που συνθέτουν το ερευνητικό 

υλικό της εργασίας.  
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  Επιπλέον, δεν είχα ένα ενιαίο κείµενο κοινωνικού ή πολιτικού περιεχοµένου για να 

προχωρήσω σε κριτική ανάλυση του λόγου µε στόχο την ανίχνευση της ιδεολογικής 

του συντάκτη/των του. Αντίθετα, η µορφή του ερευνητικού υλικού είναι ποικίλη και 

σύνθετη και αυτό που µε ενδιαφέρει είναι ο εντοπισµός και η κατά το δυνατόν πλη-

ρέστερη θεωρητική πλαισίωση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για τον 

µεταφορικό λόγο που εµφανίζονται στο Α.Π.Σ. για το µάθηµα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και στα ερευνώµενα σχολικά εγχειρίδια. Εποµένως θεώρησα χρήσιµο να 

ακολουθήσω µεθόδους ανάλυσης, όπως η ερµηνευτική και η ποιοτική ανάλυση περι-

εχοµένου, οι οποίες θα µου παρείχαν τη δυνατότητα κριτικής εµβάθυνσης και ανάλυ-

σης των στοιχείων που έχω συλλέξει και των κατηγοριών που έχω αποδελτιώσει, οι 

οποίες αντιστοιχούν στον πρώτο και στο δεύτερο θεµατικό άξονα, που έχω ορίσει και 

ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήµατα που έχω θέσει. 

 

6.4.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 

ΥΛΙΚΟ 

 

Από την αποδελτίωση του ερευνητικού υλικού που είχα στη διάθεσή µου προέκυψε 

το ακόλουθο σύστηµα κατηγοριών σε αντιστοιχία µε τους δύο θεµατικούς άξονες που 

εντόπισα:  

 

10 Η παραδοσιακή θεωρία για τη µεταφορά, τη µετωνυµία και τα σχήµατα λό-

γου 

11 ∆ιάκριση µεταξύ κυριολεξίας και µεταφοράς 

12 Μεταφορική σηµασία ως δευτερεύουσα σηµασία 

13  Σύνδεση της θεωρίας για τη µεταφορά µε την πολυσηµία 

14  Η θεωρία της «νεκρής µεταφοράς» (dead metaphor) 

141 Η θεωρία της µεταφοράς «εν υπνώσει» (sleeping metaphor) 

15  Η µεταφορά θεωρούµενη ως γλωσσική απόκλιση 

151 Η µεταφορά θεωρούµενη ως νέα λεξιλογική σύναψη 

16  Η τολµηρή και πρωτότυπη λογοτεχνική µεταφορά. 

 

20 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά, τη µετωνυµία και τα 

σχήµατα λόγου 
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21 Σχέση µεταφοράς µε το περικείµενο 

22 Σχέση µεταφοράς µε το συγκείµενο (επικοινωνιακές περιστάσεις) 

23 Κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη σηµασία των λέξεων  

24  Λανθάνοντα µηνύµατα στην κυριολεκτική σηµασία των λέξεων  

25 Η παρουσία της µεταφοράς σε διαφορετικά είδη κειµένων 

251 Η χρήση της µεταφοράς στον καθηµερινό λόγο 

252  Η χρήση της µεταφοράς σε πολυτροπικά κείµενα 

 

 

6.4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΣΥ-

ΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΕΞΗΓΗΣΗ, ∆ΟΜΗΣΗ) 

 

Το µεθοδολογικό παράδειγµα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου περιλαµβάνει τα 

τρία ακόλουθα ερευνητικά παραδείγµατα ποιοτικής προσέγγισης του περιεχοµένου 

ενός κειµένου (Μπονίδης, 2004, 99·Mayring, 1983):  

Α. Τη «συγκεφαλαίωση» (Zusammenfassung), µε την οποία επιχειρείται, µέσω µιας 

αφαιρετικής διαδικασίας που οδηγεί στη µείωση του ερευνώµενου υλικού, η ανεύρε-

ση των ουσιαστικών µηνυµάτων του περιεχοµένου του και η παραγωγή ενός προϊό-

ντος, το οποίο θα παρέχει µια γενική εικόνα του υλικού. 

Β. Την «εξήγηση» (Explication), η οποία έχει ως στόχο να διευρύνει  την κατανόηση 

συγκεκριµένων σηµείων του κειµένου (εννοιών, προτάσεων κ.λπ.) που δηµιουργούν 

αοριστία και αµφιβολία, να τα διαφωτίσει και να τα αποσαφηνίσει, αντλώντας επι-

πρόσθετο υλικό από το συγκείµενο. 

Γ. Τη «δόµηση» (Strukturierung), η οποία αποβλέπει στην κατάδειξη συγκεκριµένων 

πτυχών του υλικού, στην τοποθέτηση µιας διατοµής στο υλικό και στην αξιολόγηση 

του υλικού βάσει ορισµένων κριτηρίων.  

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εφαρµογή και των τριών παραπάνω ερευνητι-

κών παραδειγµάτων ποιοτικής προσέγγισης του περιεχοµένου ενός κειµένου. Ειδικό-

τερα, όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό παράδειγµα (τη «συγκεφαλαίωση») έχει γί-

νει επιλογή από το σύνολο του διαθέσιµου υλικού –στην προκειµένη περίπτωση από 

το σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' Γυµνασίου επιλέχτηκαν συ-

γκεκριµένες ενότητες που αφορούν στη µεταφορά και τα σχήµατα του λόγου- συγκε-

κριµένων κειµένων και χωρίων, τα οποία µας παρέχουν µια αντιπροσωπευτική εικόνα 
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για το υπό έρευνα υλικό. Το δεύτερο ερευνητικό παράδειγµα που αφορά στην «εξή-

γηση» εφαρµόζεται, επίσης, στη συγκεκριµένη εργασία καθώς γίνεται προσπάθεια 

ερµηνευτικής προσέγγισης και ανάλυσης συγκεκριµένων σηµείων (εννοιών, προτά-

σεων κ.ά.) των υπό έρευνα κειµένων. Τέλος, το τρίτο ερευνητικό παράδειγµα της 

«δόµησης» ακολουθείται αφού έχουν τεθεί ορισµένα κριτήρια για την επεξεργασία 

και την αξιολόγηση του ερευνώµενου υλικού βάσει ενός συστήµατος κατηγοριών 

ποιοτικής ανάλυσης του περιεχοµένου. Στην προκειµένη περίπτωση (και όπως προ-

κύπτει από το διαθέσιµο υλικό) πρόκειται για  δύο κατηγορίες, η πρώτη αφορά στην  

παραδοσιακή θεωρία για τη µεταφορά, τη µετωνυµία και τα σχήµατα λόγου και η 

δεύτερη στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά, τη µετωνυµία και 

τα σχήµατα λόγου. 

   Επιπλέον, η ποιοτική προσέγγιση των υπό έρευνα κειµένων πραγµατοποιείται µέσα 

από οριζόντια ανάλυση. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται ο συγκεκριµένος τρόπος 

ποιοτικής προσέγγισης των ερευνώµενων κειµένων αφορά στο ότι έκρινα ότι αυτός 

παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης ενός διευρυµένου ερευνητικού υλικού προερχόµε-

νου από διαφορετικές πηγές, µε λειτουργικό και αποτελεσµατικό τρόπο και µε τη µε-

γαλύτερη δυνατή οικονοµία λόγου. 
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                 6.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: 

6.5.1. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

6.5.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Α) 11 ∆ιάκριση µεταξύ κυριολεξίας και µεταφοράς 

      12 Μεταφορική σηµασία ως δευτερεύουσα σηµασία 

 

Σε αυτό το µέρος της εργασίας µε ενδιαφέρει η πρότυπη δόµηση στοιχείων σύµφωνα 

µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου (Μπονίδης, 2004), που αποδεικνύουν την πα-

ρουσία της παραδοσιακής αντίληψης για το µεταφορικό λόγο και τα σχήµατα λόγου 

που σχετίζονται µε αυτόν (π.χ. µετωνυµία και παροµοίωση) στα υπό έρευνα κείµενα. 

Πρόκειται για µια αντίληψη που αντιµετωπίζει τη µεταφορά ως απλό προϊόν της 

γλώσσας, δηλαδή ως µια απόκλιση από τον προκαθορισµένο, συµβατικό γλωσσικό 

κανόνα («νόρµα»). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη σαφή διάκριση µεταξύ κυριολεκτι-

κής και µεταφορικής σηµασίας των γλωσσικών όρων, όπως αναφέρθηκε στο πρώτο 

Θεωρητικό Μέρος της παρούσας εργασίας . Επιπλέον, η διάκριση ανάµεσα σε κυριο-

λεκτική ή κύρια σηµασία και σε µεταφορική ή δευτερεύουσα σηµασία αντανακλάται 

στον τρόπο κατανοµής και οργάνωσης της διδακτέας ύλης του σχολικού εγχειριδίου 

της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπου για την παρουσίαση και την εφαρµογή της θεωρίας 

για τη µεταφορά (αλλά και για τα υπόλοιπα σχήµατα του λόγου) διατίθενται –όπως 

αναφέρθηκε- υποενότητες των κύριων θεµατικών ενοτήτων. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

στην θεωρία και τις προτεινόµενες ασκήσεις για κάποια επιπλέον σχήµατα λόγου πέ-
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ρα από τη µεταφορά (αλλά και για τη συνολική θεώρηση των σχηµάτων του λόγου), 

αφιερώνεται υποενότητα της τελευταίας θεµατικής ενότητας του Βιβλίου του Μαθη-

τή.  

 Σχετικά µε την εκ του σύνεγγυς εξέταση του υπό έρευνα υλικού, όσον αφορά το 

∆.Ε.Π.Π.Σ. της ελληνικής γλώσσας για το Γυµνάσιο αυτό που παρατηρούµε αρχικά 

σε σχέση µε τους γενικούς στόχους (2η στήλη) που διέπουν τη διδασκαλία των σχη-

µάτων του λόγου (συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς) είναι ότι ενδιαφέρει η λει-

τουργία τους τόσο σε πραγµατολογικό όσο και σε σηµασιολογικό επίπεδο. Όπως, για 

παράδειγµα, επισηµαίνεται στο σχετικό κείµενο (2η στήλη) του ∆.Ε.Π.Π.Σ, στόχος 

είναι οι µαθητές: «να αναπτύσσουν τη δυνατότητα πρόσληψης του αξιακού περιεχο-

µένου των µηνυµάτων του οµιλούντος, ανάλογα µε τις πραγµατολογικές και σηµασι-

ακές αποχρώσεις του λόγου του (κυριολεξία, µεταφορά, χιούµορ, ειρωνεία, υπαινιγ-

µός)» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 47).  Είναι σηµαντικό να σχολιάσουµε την 

προσέγγιση της µεταφοράς σε διακριτά πραγµατολογικό και σηµασιολογικό επίπεδο 

(η οποία αφορά τόσο στη µεταφορά όσο και σε άλλα σχήµατα του λόγου) στο πλαί-

σιο της 8ης ενότητας, µέρος της οποίας αφορά στη διδασκαλία του συγκεκριµένου 

γλωσσικού φαινοµένου, ώστε να διαπιστώσουµε αν προσεγγίζει την παραδοσιακή ή 

τη σύγχρονη θεωρία. 

  Αυτό που επισηµαίνεται στους στόχους (2η στήλη) και τις ενδεικτικές δραστηριότη-

τες (3η στήλη) που τίθενται στην τρίτη θεµατική ενότητα για τη διδασκαλία της µετα-

φοράς είναι ότι επιδιώκεται πρώτα από όλα µια αναγνωριστικού τύπου διάκριση µε-

ταξύ µεταφοράς και κυριολεξίας. Καλείται, µε άλλα λόγια, ο µαθητής να εντοπίσει τη 

µεταφορά αντιπαραβάλλοντάς την µε την κυριολεξία. Όπως αναφέρεται στους στό-

χους (1η στήλη) ο µαθητής οφείλει να: «συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα επιλογής, 

που έχει ο οµιλητής ή ο συγγραφέας ανάµεσα στην κυριολεκτική ή στη µεταφορική 

χρήση της γλώσσας ανάλογα µε το σκοπό που επιδιώκει» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2003β, 58-59). Όµοια, στις προτεινόµενες για τη διδασκαλία της µεταφοράς ενδεικτι-

κές δραστηριότητες (3η στήλη) διαβάζουµε ότι ο µαθητής επιδιώκεται: «µέσα από 

[τα] κατάλληλα κείµενα να εντοπίζει την κυριολεξία και τη µεταφορά και [να] εξετά-

ζει για ποιο λόγο επιλέγει ο ποµπός να κάνει χρήση κυριολεξίας ή µεταφοράς σε µια 

περιγραφή τόπου ή τοπίου, σε µια αφήγηση πραγµατικών γεγονότων κ.λπ. (Λογοτε-

χνία, Θρησκευτικά, Ιστορία)» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 58-59). 

    Η συνεξέταση της κυριολεξίας µε τη µεταφορά, θέτει από µόνη της περιορισµούς 

ως προς τις σηµασιολογικές και πραγµατολογικές προεκτάσεις που µπορεί να λάβει η 
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θεωρία για τη µεταφορά. Για παράδειγµα, όταν τίθεται ως βασικός στόχος σε πραγ-

µατολογικό επίπεδο, οι µαθητές να µπορούν να διακρίνουν ότι διαφορετικοί είναι οι 

σκοποί του ποµπού ενός γλωσσικού µηνύµατος, όταν χρησιµοποιεί την κυριολεξία 

(π.χ. αντικειµενικότητα, αναφορική λειτουργία του λόγου) από ότι όταν κάνει χρήση 

µεταφορικού λόγου (συγκινησιακή/ποιητική λειτουργία του λόγου), δεν αφήνονται 

πολλά περιθώρια για εξέταση της µεταφοράς π.χ. ως διαδικασίας σκέψης και µέσο 

έκφρασης µιας συγκεκριµένης αντίληψης για τον κόσµο και τα πράγµατα, σύµφωνα 

µε τη σύγχρονη γνωσιακή θεωρία. Αυτό συµβαίνει γιατί –όπως προκύπτει και από το 

πρώτο Θεωρητικό Μέρος της παρούσας εργασίας- η µεταφορική σηµασία όταν ε-

κλαµβάνεται ως απόκλιση από την κυριολεκτική συµβατική χρήση της γλώσσας και 

η εξέταση της λειτουργίας της επικεντρώνεται σε γλωσσικό επίπεδο κυρίως στο 

πλαίσιο της λογοτεχνικής γλώσσας, δεν αφήνονται περιθώρια ώστε να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός ότι και η συµβατική γλώσσα της καθηµερινότητας βρίθει µεταφορικών 

εννοιών.  

  Συνεξετάζοντας τα θεωρητικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τρίτη υποενότητα 

της 3ης θεµατικής ενότητας του Βιβλίου του εκπαιδευτικού αυτό που παρατηρούµε γε-

νικότερα είναι ότι, αν και δηλώνεται η επιθυµία για µια πιο σύγχρονη µατιά στη λει-

τουργία της µεταφοράς στο λόγο, ωστόσο η θεωρητική προσέγγιση που προτείνεται 

επικεντρώνεται στη γλωσσική λειτουργία της. Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρου-

σία µιας παραδοσιακής θεώρησης για τη µεταφορά, η οποία εξετάζει τη λειτουργία 

της κυρίως σε γλωσσικό επίπεδο, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όπως δηλώνεται 

στην πρώτη κιόλας παράγραφο στόχος είναι η παρουσίαση του σχήµατος της µετα-

φοράς σε αντιδιαστολή µε την κυριολεξία, σε συνδυασµό µε όσα αναφέρονται στο 

Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Όπως επισηµαίνεται στο Βιβλίου του εκπαιδευτικού: 

«στην ενότητα αυτή […] έχοντας υπόψη µας τις δυσκολίες διάκρισης µεταξύ µετα-

φορικής και κυριολεκτικής/νέας σηµασίας µιας λέξης, παρουσιάζεται το σχήµα της 

µεταφοράς σε αντιδιαστολή µε την κυριολεξία (βλ. και Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, 

1999, 109-110)» (Κατσαρού κ.ά., 51). Ανατρέχοντας στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, 

συναντούµε µια ανάλογη θεώρηση για τη µεταφορά σε σύγκριση µε την κυριολεξία, 

η οποία εκτός των άλλων (αν και δεν παραβλέπει την εµφάνιση µεταφορών στην κα-

θηµερινή γλώσσα) φαίνεται να συνδέει τη χρήση της κυρίως µε τον ποιητικό και λο-

γοτεχνικό λόγο: «στον καθηµερινό λόγο αλλά πολύ περισσότερο στα λογοτεχνικά 

και, κυρίως, στα νεότερα  ποιητικά, οι λέξεις χρησιµοποιούνται µε δύο τρόπους: κυ-

ριολεκτικά και µεταφορικά» (Παρίσης και Παρίσης, 2006, 109).  
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    Επιπλέον, σε άλλο σηµείο από το λήµµα που αφορά στη µεταφορά και περιλαµβά-

νεται στο παραπάνω λεξικό, διαβάζουµε ότι: «όπως εύκολα γίνεται κατανοητό […] η 

µη κυριολεκτική χρήση της λέξης ονοµάστηκε µεταφορά, γιατί η λέξη «µεταφέρεται 

από τη µια έννοια (=πέτρινος τοίχος) στην άλλη (=πέτρινη καρδιά)» και λίγο πιο κά-

τω αναφέρεται, επίσης, ότι: «µε τη µεταφορά, οι λέξεις αποκτούν µιαν άλλη σηµασία, 

που είναι διαφορετική από την κυριολεκτική. Η ουσιαστική, εποµένως, λειτουργία 

της µεταφοράς είναι ότι διευρύνει και µεταλλάσσει το σηµασιολογικό περιεχόµενο 

των λέξεων. Αυτό σηµαίνει ότι η γλώσσα και οι λέξεις µε τη µεταφορά ανανεώνο-

νται, «φρεσκάρονται», ξαναγεννιούνται µε διαφορετικές σηµασιολογικές αποχρώσεις 

και πλουτίζουν τη γλώσσα µε καινούριες εκφραστικές δυνατότητες» (Παρίσης και 

Παρίσης, 2006, 109).  

   Στις παραπάνω προτάσεις, αυτό που προσιδιάζει στην παραδοσιακή αντίληψη για 

τη µεταφορά είναι ο προσδιορισµός της µεταφορικής σηµασίας σε αντίστιξη µε την 

κυριολεκτική. Ειδικότερα, όπως επισηµαίνουν (µε στόχο την άσκηση κριτικής) οι 

Lakoff και Turner (1989), σύµφωνα µε την παλιότερη θεωρία του κυριολεκτικού 

νοήµατος (Literal Meaning theory) µια πρόταση µπορεί να έχει νόηµα µόνο όταν εκ-

φράζει µια άποψη, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί ως «αληθής» ή «ψευδής» σε 

σχέση µε την αντικειµενική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, µια µε-

ταφορική φράση µπορεί να έχει νόηµα µονάχα αν είναι δυνατή η παράφρασή της σε 

«κυριολεκτικό λόγο». Επιπλέον, η  θεωρία του κυριολεκτικού νοήµατος (Literal 

Meaning theory) προβάλλει τη θέση ότι η συνηθισµένη χρήση της γλώσσας είναι µη 

µεταφορική, εποµένως πρώτα εξετάζουµε το κυριολεκτικό νόηµα µιας πρότασης (δη-

λαδή το κυριολεκτικό νόηµα των γλωσσικών όρων που τη συνθέτουν) και αν αυτό 

δεν µας ικανοποιεί ή δεν αρκεί για την κατανόηση του νοήµατος της πρότασης, ψά-

χνουµε να δούµε αν πρόκειται για µεταφορικό λόγο. 

 

Β) 13  Σύνδεση της θεωρίας για τη µεταφορά µε την πολυσηµία 

 

 Είναι, νοµίζω, φανερό από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ότι ο προσανατολισµός της 

θεωρίας για το µεταφορικό λόγο - όπως εµφανίζεται στα εξεταζόµενα κείµενα- είναι 

στραµµένος σε µεγάλο βαθµό στη λειτουργία του στα πλαίσια της γλώσσας. Τούτο, 

άλλωστε, είναι φανερό και στο γεγονός ότι στα θεωρητικά στοιχεία για τη µεταφορά 

που συναντούµε στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της θεω-

ρίας για το µεταφορικό λόγο µε το θέµα της πολυσηµίας που αφορά στο χώρο της 
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λεξικογραφίας και θίγεται στην προηγούµενη θεµατική ενότητα (2η ενότητα του σχο-

λικού βιβλίου). Αφορµή για το συσχετισµό µεταξύ µεταφορικής και πολύσηµης λέξης 

δίνεται, όπως δηλώνεται από τους συντάκτες του υπό εξέταση κειµένου,  από τη δυ-

σκολία διάκρισης µεταφορικής και κυριολεκτικής/νέας σηµασίας µιας λέξης20: «στην 

προηγούµενη ενότητα έγινε λόγος για την πολυσηµία και τη δυσκολία διάκρισης των 

κυριολεκτικών από τις µεταφορικές σηµασίες ή χρήσεις (π.χ. το ερώτηµα εάν η 

«γλώσσα» της φωτιάς αποτελεί µεταφορική σηµασία της λέξης «γλώσσα»: ανθρώπι-

νο όργανο ή µια επιπλέον σηµασία του πολύσηµου τύπου «γλώσσα»). […] Παραδο-

σιακά, κατά το σχήµα της µεταφοράς, η σηµασία µιας λέξης «επεκτείνεται αναλογικά 

και σε άλλες συγγενικές λέξεις, που συµβαίνει συχνά να έχουν κάποια µικρή ή µεγά-

λη οµοιότητα µε αυτή (σχολικό συντακτικό, 1980, 177). Όπως αναφέραµε στην προ-

ηγούµενη ενότητα, στη γραµµατική αυτή το «φύλλο χαρτιού», καθώς και το «φύλλο 

διπλωµένου υφάσµατος» δίνονται, ως παραδείγµατα µεταφορικής χρήσης της λέξης 

«φύλλο» δέντρου, ενώ σε νεότερες γραµµατικές θεωρούνται επιπλέον σηµασίες µιας 

πολύσηµης λέξης» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 51). 

  

 Γ) 14  Η θεωρία της «νεκρής µεταφοράς» (dead metaphor) 

      141 Η θεωρία της µεταφοράς «εν υπνώσει» (sleeping metaphor) 

 

Ως επέκταση της συζήτησης σχετικά µε τη σχέση πολυσηµίας και µεταφοράς γίνεται 

στα θεωρητικά στοιχεία για τη µεταφορά στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού, µνεία στη 

σύγχρονη θεωρία για τη «συµβατική ή νεκρή µεταφορά» (=dead metaphor), όπως αυ-

τή παρουσιάζεται από τον W. G. Turner (1987) σε ένα έργο που αφορά στην υφολο-

γία (Stylistics). Η εκ του σύνεγγυς εξέταση των απόψεων του εν λόγω µελετητή, θεω-

ρώ ότι θα µας οδηγήσει στο να κρίνουµε πιο εµπεριστατωµένα, αν στο σηµείο αυτό 

έχουµε όντως παρείσφρηση µιας πιο σύγχρονης θεώρησης για τη µεταφορά ή απλά 

                                                 
20 Ήδη από προηγούµενη θεµατική ενότητα όπου γίνεται λόγος για την πολυσηµία των γλωσσικών 
όρων, προλειαίνεται το έδαφος για τη σηµασιολογική προσέγγιση του µεταφορικού λόγου µε βάση τη 
δυσκολία διάκρισης µεταφορικής και κυριολεκτικής σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα, παρατίθεται η άπο-
ψη του Μπαµπινιώτη (1984, 237) σύµφωνα µε την οποία: «εκείνο που δε µπορεί να ξεπεραστεί στη β' 
περίπτωση της "ετυµολογικής οµοτυπίας", όπως την αποκαλέσαµε, είναι η δυσχέρεια διακρίσεως των 
κυριολεκτικών από τις µεταφορικές σηµασίες ή χρήσεις. Συγκεκριµένα, το οµότυπο "γλώσσα" 
("γλώσσα του παπουτσιού") είναι άλλη σηµασία –και εποµένως άλλο λέξηµα και άλλη λέξη- ή µήπως 
απλή µεταφορική χρήση (και όχι σηµασία) της αρχικής κυριολεκτικής σηµασίας; Και τι θα γίνει µε το  
"γλώσσα" (της φωτιάς); Είναι επιπλέον σηµασία (γλώσσα) ή περαιτέρω µεταφορική χρήση; Εδώ το 
ζήτηµα των οµότυπων γίνεται δυσεπίλυτο πρόβληµα της σηµασιολογικής αναλύσεως, συνδεόµενο µε 
το θέµα των ορίων της σηµασίας, χρήσεως και µεταφοράς». 
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µια επίφαση µιας πιο εξελιγµένης (γλωσσολογικής) προσέγγισης για το µεταφορικό 

λόγο. 

  Όπως διαβάζουµε στο σχετικό χωρίο από το Βιβλίο του εκπαιδευτικού: «σχετικά µε 

αυτή τη διαφορά ή ακόµα εξέλιξη της γλώσσας, ο Turner (1987, 132) παρατηρεί ότι 

πολλές λέξεις κάποια στιγµή χάνουν τη µεταφορική τους δύναµη και κάνει λόγο για 

«νεκρές µεταφορές» (dead metaphors), παραθέτοντας παραδείγµατα του τύπου: ο 

σκοπός της µελέτης, ένα πεδίο έρευνας, θα ρίξουµε φως στην υπόθεση. ∆ιορθώνο-

ντας τον όρο στη συνέχεια, µιλά για «µεταφορές εν υπνώσει» (sleeping metaphors), 

που είναι έτοιµες να ξυπνήσουν αν κάποιος συγγραφέας αποφασίσει να ρίξει φως 

στους σκοπούς αυτού του πεδίου, από τη στιγµή που αυτές οι τρεις κρυµµένες µετα-

φορές αποκτούν νέες σηµασίες και οδηγούν σε καινούριους σηµασιολογικούς συσχε-

τισµούς» (Κατσαρού κ.ά, 2006γ, 52). 

   Προσπαθώντας, πρώτα από όλα, να προσδιορίσουµε το περιεχόµενο του όρου «νε-

κρή µεταφορά» (=dead metaphor), χρήσιµο είναι να λάβουµε υπόψη όσα αναφέρει ο 

Pawelec (2006, 118) σε σχετικό άρθρο του: «µια «νεκρή µεταφορά» (=dead 

metaphor) είναι µια λέξη µε συµβατική σηµασία, διαφορετική από την αρχική της 

σηµασία (ή από µια προηγούµενη σηµασία που αυτή είχε στην αλυσίδα της σηµασιο-

λογικής διαφοροποίησης των γλωσσικών όρων). Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει ανά-

γκη να ανατρέξουµε στην αρχική σηµασία της λέξης, ώστε να καταλάβουµε µια νε-

κρή µεταφορά. […] µια νεκρή µεταφορά είναι προϊόν µιας σηµασιολογικής µετατρο-

πής στην ιστορία της γλώσσας. Αυτή η διαδικασία –ίσως όπως όλες οι κοινωνικές 

διαδικασίες- γίνεται σταδιακά. Είναι, επίσης, αναστρέψιµη για ειδικές χρήσεις του 

λόγου –µια νεκρή µεταφορά µπορεί να «αναβιώσει»». 

   Στο ίδιο άρθρο, ο Pawelec (2006) παρουσιάζει –µε στόχο την άσκηση κριτικής- την 

αντίθεσή του (Lakoff, 1987b) στη θεωρία της «νεκρής µεταφοράς». Σύµφωνα µε όσα 

µας µεταφέρει ο Pawelec (2006), ο Lakoff (1987b) θεωρεί ότι ο όρος «νεκρή µεταφο-

ρά» προέρχεται από µια παραδοσιακή θεωρία για τη γλώσσα, η οποία δεν είναι πλέον 

λειτουργική. Επιπλέον, ο Lakoff (1987b, 143) εκφράζει την άποψη ότι ο όρος «νεκρή 

µεταφορά» που απαντάται στην παλιά θεωρία, χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια 

σειρά από ανόµοια γλωσσικά φαινόµενα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των µε-

ταφορών, που είναι ιδιαίτερα ζωντανές, αυτές που χρησιµοποιούµε συχνά στην κα-

θηµερινή µας σκέψη. Όπως µας πληροφορεί ο Pawelec (2006, 119), ο Lakoff (1987b, 

147) στο άρθρο του µε θέµα το θάνατο της µεταφοράς, καταλήγει στην ακόλουθη 

άποψη (η οποία θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα για την παρούσα έρευνα): «είναι ση-
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µαντικό να είµαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ως προς το κύρος των θεωριών από τις ο-

ποίες εξαρτώνται όροι της παραδοσιακής θεωρίας, όπως η  «κυριολεξία» και η «νε-

κρή µεταφορά». Μεταφέρουν µαζί τους παλιές και εµφανώς λανθασµένες θεωρίες, 

και, αν δεν χρησιµοποιηθούν µε προσοχή, θα προωθήσουν αυτές τις παλιές θεωρίες 

και θα καταπνίξουν τη συζήτηση σχετικά µε τη σύγχρονη έρευνα». Η έντονη αντίθε-

ση και η µαχητικότητα που διακρίνει την παραπάνω άποψη του Lakoff (1987b), το-

ποθετεί, νοµίζω, στον πυρήνα της διαµάχης ανάµεσα στην παραδοσιακή και την σύγ-

χρονη προσέγγιση της γνωστικής γλωσσολογίας για το µεταφορικό λόγο, τη συζήτη-

ση σχετικά µε την κυριολεξία και τη νεκρή µεταφορά, µε τις τελευταίες να εντάσσο-

νται στο χώρο της παλιότερης παραδοσιακής θεωρίας για τα σχήµατα του λόγου.  

   Επιχειρώντας να διασταυρώσoυµε τις παραπάνω απόψεις του Lakoff (1987b) -που 

παραθέτει ο Pawelec (2006)- µε όσα ο ίδιος ερευνητής αναφέρει σε άλλα του έργα, 

όπως, για παράδειγµα, στο βιβλίο –στο οποίο συνεργάζεται µε τον M. Turner- µε τίτ-

λο More than cool reason (1989), παρατηρούµε ότι η θεωρία για τη νεκρή µεταφορά 

εντάσσεται στην παραδοσιακή θεωρία του κυριολεκτικού νοήµατος (Literal Meaning 

Theory) σύµφωνα µε την οποία οι καθηµερινές, συµβατικές γλωσσικές εκφράσεις δεν 

µπορούν να θεωρηθούν ως µεταφορικές. Εποµένως, αν µια γλωσσική έκφραση µοιά-

ζει να είναι µεταφορική αλλά ανήκει στη συνήθη συµβατική γλώσσα, δε µπορεί να 

είναι µεταφορά, αφού η συνήθης συµβατική γλώσσα είναι στο σύνολό της κυριολε-

κτική. Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η παλιότερη θεωρία για τη «νεκρή µετα-

φορά» και η σύγχρονη γνωσιακή θεωρία για την εννοιολογική µεταφορά δε µπορούν 

να συνυπάρξουν καθώς αντίκειται η µια στην άλλη. Το γεγονός ότι στο Βιβλίο του 

εκπαιδευτικού αλλά και στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα
21 επιλέγεται η αναφορά στη θεωρία της νεκρής µεταφοράς, προδίδει την 

πρόθεση των συντακτών τους για αποµάκρυνση από τη σύγχρονη θεωρία της εννοιο-

λογικής µεταφοράς και πρόσδεση στην παραδοσιακή θεωρία. Είναι άραγε τυχαίο ότι 

όχι µόνο αποσιωπάται η κριτική που έχει δεχτεί η θεωρία της «νεκρής µεταφοράς» 

από τoν Lakoff (1987) και τους Lakoff και Μ. Turner (1989), αλλά, επίσης, δεν εµ-

φανίζεται στη βιβλιογραφία που περιλαµβάνεται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού καµία 

µνεία στο έργο τόσο του Lakoff όσο και άλλων σηµαντικών εκπροσώπων της σύγ-

                                                 
21 Στο σχολικό βιβλίο στον πινακάκι µε τίτλο «µαθαίνω για τη µεταφορά» δηλώνεται ανάµεσα στα 
άλλα ότι: «ο καθηµερινός λόγος είναι γεµάτος µεταφορές, που επειδή είναι τόσο συνηθισµένες, δεν τις 
αντιλαµβανόµαστε ως τέτοιες, π.χ. έβαλα τα κλάµατα, έπιασα δουλειά» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 59). 
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χρονης γνωσιακής θεωρίας για τη µεταφορά, όπως οι Mark Turner, Mark Johnson, 

Andrew Ortony κ.ά.;  

  Ρίχνοντας µια πιο προσεχτική µατιά στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι α-

πόψεις του Turner (1987) για τη νεκρή µεταφορά, παρατηρούµε ότι αντί για την ανα-

φορά στην κριτική που έχει δεχτεί η συγκεκριµένη θεωρία και προφανώς επιχειρώ-

ντας µε έντεχνό τρόπο να ενσωµατώσουν και τις αντίθετες απόψεις –που αποδίδουν 

µεταφορική αξία σε καθηµερινές γλωσσικές εκφράσεις- παρατίθεται η διόρθωση του 

ίδιου του Turner (1987): «∆ιορθώνοντας τον όρο στη συνέχεια, µιλά για «µεταφορές 

εν υπνώσει» (sleeping metaphors)» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52). Με αυτό τον τρόπο 

προτείνεται µια µέση οδός (δηλαδή δεν είναι «νεκρές» αλλά «κοιµώµενες») για την 

θεωρητική προσέγγιση των συµβατικών µεταφορικών εκφράσεων και σε κάθε περί-

πτωση αποφεύγεται η σύνδεσή τους µε τη θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για 

τη µεταφορά. 

   Επιπλέον, αυτές οι «µεταφορές εν υπνώσει» (sleeping metaphors) όπως δηλώνεται 

στη συνέχεια: «είναι έτοιµες να ξυπνήσουν αν κάποιος συγγραφέας αποφασίσει να 

ρίξει φως στους σκοπούς αυτού του πεδίου» (Turner, 1987·Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 

52). Στην παραπάνω άποψη του Turner (1987) αναγνωρίζουµε για άλλη µια φορά τη 

σύνδεση της θεωρίας για τη µεταφορά κυρίως µε το χώρο της λογοτεχνίας. ∆εν είναι 

τυχαίο, νοµίζω, ότι στο άρθρο του Pawelec (2006) για τη νεκρή µεταφορά, ως αντί-

λογος στην απόρριψη της συγκεκριµένης θεωρίας  από το Lakoff (1987b) εµφανίζε-

ται η άποψη του άγγλου ροµαντικού ποιητή Shelley, που προέρχεται από µια αντίθε-

τη παλαιότερη παράδοση (αυτή της λογοτεχνίας και όχι της σύγχρονης επιστήµης, 

όπως ο Lakoff), η οποία κάνει λόγο για δηµιουργική αξιοποίηση των απενεργοποιη-

µένων µεταφορικών εκφράσεων µέσω του οχήµατος της ποιητικής/συγγραφικής φα-

ντασίας. Όπως γράφει ο Shelley (Richards,1965, 91): «Η γλώσσα είναι στην ουσία 

µεταφορική· αυτό συµβαίνει γιατί δηλώνει σχέσεις µεταξύ πραγµάτων που δεν είχαν 

γίνει κατανοητές πιο πριν και διαιωνίζει την κατανόησή τους, µέχρι οι λέξεις, οι ο-

ποίες τις [αυτές τις σχέσεις] αναπαριστούν γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, σύµ-

βολα για ποσότητες ή κατηγορίες της σκέψης αντί για αναπαραστάσεις ακέραιων 

σκέψεων: και τότε, αν δε βρεθούν νέοι ποιητές να ενεργοποιήσουν από την αρχή και 

να δώσουν νέα πνοή στις νοηµατικές (ενν. µεταφορικές) αυτές σχέσεις που έχουν µε 

τον τρόπο αυτό αποδιοργανωθεί, η γλώσσα θα είναι νεκρή ως προς τους πιο ευγενείς 
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σκοπούς της ανθρώπινης συναλλαγής»22. Εποµένως, ο τρόπος µε τον οποίο συνδέεται 

και στο κείµενο του Turner (1987) η ενεργοποίηση των «µεταφορών εν υπνώσει» µε 

το χώρο δηµιουργικής γραφής των συγγραφέων, φαίνεται για άλλη µια φορά να συ-

µπλέει µε την παλαιότερη θεωρία για τη µεταφορά. 

  

        ∆) 15  Η µεταφορά θεωρούµενη ως γλωσσική απόκλιση 

            151 Η µεταφορά θεωρούµενη ως νέα λεξιλογική σύναψη 

 

  Όσον αφορά στην εµφάνιση της παραδοσιακής θεωρίας για το µεταφορικό λόγο, 

που περιλαµβάνεται στα θεωρητικά στοιχεία της 3ης ενότητας στο Βιβλίο του εκπαι-

δευτικού, συναντούµε, επίσης, µεταφορά κάποιων απόψεων του γλωσσολόγου Γ. 

Μπαµπινιώτη από το βιβλίο του µε τίτλο Λογοτεχνία και Γλωσσολογία. Όπως διαβά-

ζουµε στο σχετικό χωρίο: «Μιλώντας για τη σηµασιολογία στην ποίηση και αναφε-

ρόµενος «στον ζωτικό για τη γλώσσα της λογοτεχνίας χώρο της µεταφοράς», ο Μπα-

µπινιώτης (1984, 163) κάνει λόγο για γλωσσικές αποκλίσεις µέσω των οποίων ο δη-

µιουργός διεκδικεί τη γλωσσική ελευθερία. Οι γλωσσικές αποκλίσεις µπορεί να είναι 

νέες λεξιλογικές συνάψεις, δηµιουργία νέων «επ’ ευκαιρία» συνδυαστικών σχέσεων 

στη γλώσσα, που «επιτρέπουν στο δηµιουργό να εκφράσει κάθε σύλληψη, από την 

πιο πολύπλοκη µέχρι την πιο λεπτή και απόκρυφη. Εδώ η "τεχνική του λόγου" ανάγε-

ται σε "τέχνη του λόγου", σε µια τέχνη από τις πιο δύσκολες, αλλά και τις πιο σηµα-

ντικές, αφού µ’ αυτήν επιτελείται ό,τι πιο ιερό, η συνάντηση ανθρώπων»23 (Κατσα-

ρού κ.ά, 2006γ, 52-53). 

                                                 
22 Ο Pawelec (2006) αντλεί τις συγκεκριµένες απόψεις του Shelley όχι από πρωτογενή πηγή, δηλαδή 
από το  έργο του άγγλου ποιητή αλλά από δευτερογενή πηγή που είναι το έργο του Richards (1965, 91) 
µε τίτλο The Philosophy of Rhetoric. 
23 Σύµφωνα µε όσα γράφει o Μπαµπινιώτης στο συγκεκριµένο έργο του (1984, 162-163): «[…] καµιά 
ποίηση δεν µπορεί να µη καταφύγει σε αποκλίσεις (ή παρεκκλίσεις) από τον κανόνα της συµβατικής 
γλώσσας. Πρόκειται για νέες, µοναδικές, επ’ ευκαιρία ή «άπαξ» χρήσεις, αποκλίνουσες µεν από τους 
κανόνες της συµβατικής γλώσσας, αλλά παραγόµενες από το υλικό και σύµφωνα µε τα πρότυπα και 
τους µηχανισµούς της συγκεκριµένης γλώσσας, µέσα στα πλαίσια της δηµιουργικότητας της γλώσσας 
που περιγράψαµε. Παραδείγµατα: «Ό ύπνος της πέτρας δε σώνεται/η γλώσσα του φεγγαριού δεν ξεδι-
ψάει» [Τ.] Πατρίκιος [Μαθητεία (1952-1962) 1963]. […] Τέτοια παραδείγµατα, κατ’ εξοχήν χαρακτη-
ριστικά του ποιητικού λόγου, εντάσσονται στον ζωτικό για την γλώσσα της λογοτεχνίας χώρο της µε-
ταφοράς ή του «(ποιητικού) παραλληλισµού», όπως τον αποκάλεσε ο G. Hopkins. Οι αποκλίσεις αυτές 
–γράφω µιλώντας για τη σηµασιολογία στην ποίηση [Α' Συµπόσιο Νεοελληνικής Ποίησης, Β', σ. 56-
57]- «αποτελούν σηµασιολογικούς νεολογισµούς, νέες πρωτότυπες, τολµηρές, ίσως, οπωσδήποτε λει-
τουργικά δεµένες µε το κείµενο (όταν δεν δίνουν την αίσθηση του ξένου, του παράταιρου ή του γελοί-
ου) λεξιλογικές συνάψεις, που "τυπικά" εκφεύγουν από τους σηµασιοσυντακτικούς κανόνες, την "νόρ-
µα" της συµβατικής γλώσσας, ενώ ουσιαστικά –στον ποιητικό λόγο- βρίσκονται µέσα στην καρδιά  
της γλωσσικής δηµιουργίας, εφόσον γίνονται το καταλληλότερο όχηµα για την δήλωση κάποιου µηνύ-
µατος». Τέτοιες γλωσσικές αποκλίσεις, δηλ. νέες λεξιλογικές συνάψεις, δηµιουργία νέων «επ’ ευκαι-
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  Η αναφορά στη µεταφορά ως «γλωσσική απόκλιση» και «νέα λεξιλογική σύναψη», 

που εµπίπτει σε ένα µηχανισµό «δηµιουργίας νέων «επ’ ευκαιρία» συνδυαστικών 

σχέσεων στη γλώσσα», όπως παρουσιάζεται από το Μπαµπινιώτη (1984, 163), συν-

δέεται µε την παλαιότερη θεωρία που εκλαµβάνει τη µεταφορά ως γλωσσικό προϊόν. 

Ο προσδιορισµός της µεταφοράς ως «γλωσσική απόκλιση» εµπίπτει, όπως µας πλη-

ροφορούν (ασκώντας κριτική σε αυτή) οι Lakoff και Turner (1989) στην παραδοσια-

κή θεωρία του κυριολεκτικού νοήµατος (Literary Meaning theory), σύµφωνα µε την 

οποία όλες οι έννοιες της συµβατικής γλώσσας είναι µη µεταφορικές, και φτιάχνουµε 

µεταφορές µονάχα αποκλίνοντας από την κανονική συµβατική χρήση της γλώσσας. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη θεωρία της «γλωσσικής απόκλισης» το σύνολο της µεταφο-

ρικής γλώσσας αποτελεί µια απόκλιση από τη γλωσσική νόρµα (οι Lakoff και Turner 

(1989) είναι κάθετα αντίθετοι µε αυτή την άποψη, υποστηρίζοντας ότι η καθηµερινή 

γλώσσα βρίθει µεταφορών και ότι η συµβατική (αλλά και η λογοτεχνική, η οποία α-

ξιοποιεί συµβατικές µεταφορές) µεταφορική γλώσσα και σκέψη εντάσσεται µέσα 

στον γλωσσικό κανόνα χωρίς να αποτελεί απόκλιση από αυτόν). 

    

 Ε) 16  Η τολµηρή και πρωτότυπη λογοτεχνική µεταφορά. 

 

   Πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης των θεωρητικών στοιχείων που παρέχονται για 

την διδασκαλία του ρόλου και της λειτουργίας της µεταφοράς στο Γυµνάσιο -και 

συνδέονται µε την παλαιότερη θεωρία-, καλό είναι να παραµείνουµε για λίγο στο πώς 

παρουσιάζεται από το Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων η µεταφορά στο χώρο της λογοτε-

χνίας, όπου και στην περίπτωση αυτή απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά στη γνω-

σιακή θεωρία .  Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό χωρίο: «οι πιο τολ-

µηρές µεταφορικές εκφράσεις χαρακτηρίζουν την ποιητική γλώσσα και κυρίως το 

νεότερο ποιητικό λόγο, που στην Ελλάδα εµφανίζεται µετά το 1930. Για παράδειγµα, 

ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος έδωσε  σε µια από τις ποιητικές του συλλογές τον τίτλο 

«Πέτρινος χρόνος». Αυτή η έκφραση είναι µια πρωτότυπη, εύστοχη και τολµηρή µε-

                                                                                                                                            
ρία» συνδυαστικών σχέσεων στην γλώσσα µε αξιοποίηση µηχανισµών που παρέχει η ίδια η γλώσσα, 
επιτρέπουν στον δηµιουργό του ποιητικού λόγου να εκφράσει κάθε του σύλληψη, από την πιο πολύ-
πλοκη µέχρι την πιο λεπτή και απόκρυφη. Εδώ η «τεχνική του λόγου» ανάγεται σε «τέχνη του λόγου», 
σε µια τέχνη από τις πιο δύσκολες, αλλά και τις πιο σηµαντικές, αφού µ’ αυτήν επιτελείται ό,τι πιο 
ιερό, η συνάντηση ανθρώπων. Στην αναζήτηση αυτής της γνήσιας, ουσιαστικής επικοινωνίας που είναι 
«µετακένωση ψυχών», όπως έχει χαρακτηρισθεί η ποίηση, η δηµιουργία αποκλίσεων από την συµβα-
τική χρήση, γίνεται πολύτιµο όπλο στα χέρια του δηµιουργού. Μ’ αυτό ξαναγεννιέται ο αποχρωµατι-
σµένος, εκλογικευµένος και συµβατικοποιηµένος λόγος». 
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ταφορά, που σηµαίνει: χρόνια δύσκολα· χρόνια δοκιµασίας και βασανισµού του αν-

θρώπου· χρόνια βαριά, και ασήκωτα σαν την πέτρα· χρόνος που «πέτρωσε» που δεν 

περνάει, που έµεινε ακίνητος. Επίσης, στην ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη 

Άξιον Εστί, διαβάζουµε τον ακόλουθο στίχο: «οξειδώθηκα µες στη νοτιά των ανθρώ-

πων» που αποτελεί ένα εύστοχο παράδειγµα τολµηρής µεταφοράς. Συγκεκριµένα, το 

ρήµα «οξειδώνοµαι» χρησιµοποιείται κυριολεκτικά για τα µέταλλα που σκουριάζουν 

(=οξειδώνονται) από τη νοτιά και την υγρασία. Αυτό το ρήµα, όπως και το ουσιαστι-

κό «νοτιά», στο συγκεκριµένο στίχο χρησιµοποιούνται µεταφορικά: η συνάφεια µε 

τους ανθρώπους, η σχέση µαζί τους, η «νοτισµένη» από µιαν άλλη «υγρασία», προ-

καλεί αναλογικά-µεταφορικά µια ολική ψυχική «οξείδωση», δηλαδή µια διάβρωση 

και µια φθορά, όµοια µε εκείνη που διαβρώνει και φθείρει τα µέταλλα» (Παρίσης και 

Παρίσης, 2006, 109-110). 

   Αυτό που µε µια πρώτη µατιά είναι εµφανές-και προσιδιάζει στην παραδοσιακή 

θεωρία για τη µεταφορά- στις παραπάνω απόψεις, είναι ότι για τον προσδιορισµό της 

µεταφορικής σηµασίας αντιπαραβάλλεται η κυριολεκτική σηµασία, πράγµα που όπως 

είδαµε διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος του θεωρητικού υλικού που προτείνεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων) για το µεταφορικό λόγο. Επιπλέον, ο χαρακτηρισµός «τολµηρή µεταφο-

ρά» για τις πρωτότυπες µεταφορές στη λογοτεχνία, φαίνεται να σχετίζεται και να α-

ποτελεί µέρος της γενικότερης θεώρησης της µεταφοράς ως «γλωσσική απόκλιση». 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Mπαµπινιώτης (1984, 163) µε αφορµή τη σηµασι-

ολογία στην ποίηση: «οι αποκλίσεις αυτές […] αποτελούν σηµασιολογικούς νεολογι-

σµούς, νέες πρωτότυπες, τολµηρές, ίσως, οπωσδήποτε λειτουργικά δεµένες µε το κεί-

µενο […] λεξιλογικές συνάψεις», και πιο κάτω σχολιάζοντας κάποιους στίχους από 

ποιήµατα του Ο. Ελύτη, του Γ. Σεφέρη και του Μ. Σαχτούρη (ποιητών της νεότερης 

ποίησης) συµπληρώνει ότι: «Το παιχνίδι των αποκλίσεων, το ξεπέρασµα της συµβα-

τικής γλώσσας, όχι ως εύκολο αποτέλεσµα φυγής, αλλά ως ακριβό έπαθλο σκληρής 

πάλης µε τη γλώσσα είναι η ύψιστη µορφή γλωσσικής ελευθερίας, προσωπική κατά-

κτηση του δηµιουργού, νίκη πάνω στη συµβατική γλώσσα. Η διεκδίκηση της γλωσ-

σικής ελευθερίας µέσω γλωσσικών αποκλίσεων, όπως τις περιγράψαµε, είναι µια δια-

δικασία που δεν παύει να κινείται στα πλαίσια του παραδεδοµένου συστήµατος κάθε 

γλώσσας, όσο κι αν εσκεµµένα υπερβαίνει τα όριά του. Παραµένει, ας την πούµε έ-

τσι, «ενδοσυστηµατική»». 

    



 112 

 

6.5.3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

   

 Η πραγµάτωση της θεωρίας για το µεταφορικό λόγο στο πλαίσιο τόσο του σχολικού 

βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' Γυµνασίου όσο και του αντίστοιχου Τε-

τραδίου Εργασιών, φανερώνει την επίδραση –η οποία συνυπάρχει µε µια τάση για µια 

πιο σύγχρονη προσέγγιση- της παλαιότερης θεωρίας. Μιας και οι ορισµοί που παρα-

τίθενται στην υποενότητα (της 3ης θεµατικής ενότητας) του σχολικού εγχειριδίου για 

τη διάκριση µεταξύ κυριολεξίας και µεταφοράς, αναπαράγουν τη θεωρία που συνα-

ντούµε στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού και στο σχετικό λήµµα από το Λεξικό Λογοτε-

χνικών  Όρων, η διερεύνησή µου θα επικεντρωθεί στις ασκήσεις-δραστηριότητες που 

προτείνονται καθώς και στα επιλεγµένα κείµενα, στα οποία αυτές στηρίζονται. 

  Στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής γλώσσας η πρώτη άσκηση που αφορά στη 

µεταφορά εντάσσεται στο «Ακούω και µιλώ» (δηλαδή στην παραγωγή προφορικού 

λόγου) και αφορά στον εντοπισµό µεταφορών «εν υπνώσει» (sleeping metaphors) και 

ειδικότερα της µεταφορικής σηµασίας που µπορεί να λάβει το ρήµα «περνάει» στον 

καθηµερινό λόγο σε αντιπαραβολή όµως ξανά µε την κυριολεκτική σηµασία του συ-

γκεκριµένου ρήµατος. Ζητείται, επίσης, από τους µαθητές να εντοπίσουν και άλλες 

µεταφορές αυτού του είδους στο πρώτο κείµενο της ενότητας µε τίτλο Ο ρατσισµός 

όπως τον εξήγησα στην κόρη µου του Tahar Ben Jelloun (1998). Σύµφωνα µε την εκ-

φώνηση της άσκησης: «Στο κείµενο 1 υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις που δεν κυριο-

λεκτούν. Οι περισσότερες µπορεί να περάσουν απαρατήρητες, επειδή έχουµε συνηθί-

σει στη µη κυριολεκτική χρήση τους, π.χ. «ο ρατσισµός είναι µια αρκετά συνηθισµέ-

νη συµπεριφορά…, που περνάει σχεδόν απαρατήρητη». Σκεφτείτε ποια είναι η κυρι-

ολεκτική σηµασία της λέξης «περνάει» και πώς χρησιµοποιείται εδώ. Μπορείτε να 

εντοπίσετε και άλλες τέτοιες λέξεις στο κείµενο 1;» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 57). 

  Στην περίπτωση αυτή παρόλο που φαίνεται να βρισκόµαστε κοντά στη σύγχρονη 

θεωρία των εκπροσώπων της γνωστικής γλωσσολογίας για την παρουσία της µετα-

φοράς στον καθηµερινό λόγο, ωστόσο δεν υπάρχει σύνδεση µε την εννοιολογική µε-

ταφορά. Αν λάβουµε υπόψη και το γεγονός ότι οι απόψεις του W. G. Turner (1987) 

για  τη «µεταφορά εν υπνώσει» - δηλαδή µια εξέλιξη της παλαιότερης θεωρίας για τη 
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«νεκρή µεταφορά»- που προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο περιλαµβάνο-

νται σε έργο του που αφορά στην υφολογία (Stylistics) αντιλαµβανόµαστε ότι στόχος 

είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος κυρίως στη διεύρυνση της αρχικής σηµασίας 

κάποιων λεκτικών όρων µέσω του σχήµατος της µεταφοράς. Τούτο άλλωστε δηλώνε-

ται στον ορισµό για τη µεταφορά που έπεται της συγκεκριµένης άσκησης: «οι λέξεις 

µε τη µεταφορά ανανεώνονται, ξαναγεννιούνται. Η γλώσσα πλουτίζεται µε καινού-

ριες εκφραστικές δυνατότητες» (Κατσαρού κ.ά, 2006α, 57). 

  Στην δεύτερη άσκηση της υποενότητας για τη µεταφορά που εντάσσεται ξανά στο 

«Ακούω και µιλώ», προτείνονται τρεις δραστηριότητες. Στην πρώτη στόχος είναι οι 

µαθητές να αντιστοιχήσουν τρεις επιλεγµένες κυριολεκτικές φράσεις προερχόµενες 

από το κείµενο 8 (µε τίτλο η γενετική είναι…αντιρατσίτρια) µε τις αντίστοιχες µετα-

φορικές σηµασίες τους. Παρόλο που πρόκειται για συµβατικές µεταφορές της καθη-

µερινής γλώσσας όπως π.χ. έφερε στο φως, βγάζει µάτι , πάλι η διάκριση της µεταφο-

ρικής σηµασίας εµφανίζεται σε αντίστιξη (δηλ. ως απόκλιση) µε την κυριολεκτική.  

Επιπλέον, στη δεύτερη δραστηριότητα που προτείνεται φαίνεται καθαρά ότι αυτό που 

ενδιαφέρει είναι η διαφοροποίηση του ύφους της γλώσσας ανάλογα µε την επιλογή 

του συγγραφέα να χρησιµοποιήσει στο λόγο του κυριολεξία ή µεταφορά: «το κείµενο 

που θα προέκυπτε, αν αντικαθιστούσαµε τις κυριολεκτικές εκφράσεις µε τις αντίστοι-

χες µεταφορικές θα ήταν αποδεκτό; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και προσπαθή-

στε να διατυπώσετε ένα γενικό συµπέρασµα» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 57). 

   Όµοια στην άσκηση 2 και 3 από το «∆ιαβάζω και γράφω» (γραπτός λόγος) αυτό 

που ζητείται από τους µαθητές έχει να κάνει κυρίως µε τον εντοπισµό και τη διάκριση 

µεταφοράς και κυριολεξίας καθώς και µε τη σηµασία που έχει η χρήση µεταφορών 

στο ύφος (π.χ. συγκινησιακή γλώσσα) ενός κειµένου: «2. Κοιτάξτε τους τίτλους όλων 

των κειµένων που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα. Ποιοι από αυτούς κυριολε-

κτούν; Ποιοι περιέχουν µεταφορές; Επιλέξτε δύο από τους µεταφορικούς τίτλους και 

µετατρέψτε τους σε κυριολεκτικούς Αντικαταστήστε δύο κυριολεκτικούς τίτλους µε 

άλλους µεταφορικούς. 3. Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε τις µεταφορικές εκφρά-

σεις του κειµένου 4 (έχει ήδη ζητηθεί από την τρίτη δραστηριότητα του «Ακούω και 

µιλώ»να εντοπίσουν µεταφορικές εκφράσεις στο κείµενο 4) µε κυριολεκτικές. Πότε η 

ανάγνωσή του είναι πιο ευχάριστη και για ποιους λόγους;» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 

58). 

  Τέλος, µια δραστηριότητα που προτείνεται από το «Ακούω και µιλώ» σε επόµενη 

σελίδα ζητά από τους µαθητές να εντοπίσουν τις µεταφορές σε δύο κείµενα και να 
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αναφέρουν τι επιτυγχάνεται µε αυτές. Το πρώτο και µεγαλύτερο σε έκταση κείµενο 

(αφού το δεύτερο πρόκειται για αφίσα) είναι επιλεγµένο απόσπασµα από το βιβλίο 

της  Νίνα Κοκκαλίδου-Ναχµία µε τίτλο Ένα παιδί στο γκέτο της Θεσσαλονίκης, και 

αφορά στην περιγραφή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό συναντούµε 

αρκετές λογοτεχνικές µεταφορές –πράγµα που µας συνδέει κυρίως µε την παλαιότερη 

θεωρία που θέλει τη µεταφορά προσδεµένη στη λογοτεχνία ως εκφραστικό στολίδι 

του λόγου- που έχουν ως θέµα τους την περιγραφή της πόλης και τα συναισθήµατα 

των Εβραίων που ξεριζώθηκαν βίαια από αυτή. Ο µαθητής καλείται, για παράδειγµα, 

να εντοπίσει στο συγκεκριµένο απόσπασµα µεταφορικές εκφράσεις του τύπου: «Η 

Θεσσαλονίκη, το όµορφο αυτό λουλούδι των Βαλκανίων, η Νύµφη του Βορρά, οι 

γελαστοί  ουρανοί της πόλης, οι αλκυονίδες µέρες που ζητούσε η ψυχή τους κ.ά» 

(Κατσαρού κ.ά, 2006α, 58-59).Το ερώτηµα που εύλογα γεννάται σε αυτή την περί-

πτωση είναι για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται σε κείµενα που αφορούν στον ρατσισµό 

και στις ανισότητες, όπως αυτά της 3ης ενότητας του σχολικού βιβλίου, η κριτική διά-

σταση του µεταφορικού λόγου (µέσω της εννοιολογικής µεταφοράς) αλλά επικε-

ντρώνεται το ενδιαφέρον στην εκφραστική δύναµη την οποία αυτός χαρίζει στη 

γλώσσα; 

  Τέλος, στο Τετράδιο Εργασιών στις λίγες ασκήσεις (σύνολο τρεις) που αφορούν στη 

µεταφορά η µια αφορά ξανά στη διάκριση µεταξύ µεταφοράς και κυριολεξίας, ξανά 

σε υφολογικό επίπεδο. Όπως δηλώνεται στην εκφώνηση της άσκησης (η οποία προ-

φανώς ανταποκρίνεται στον τρίτο στόχο που διατυπώνεται στο Βιβλίο του εκπαιδευτι-

κού: «να ασκηθούν [οι µαθητές] στην µετατροπή της κυριολεξίας σε µεταφοράς και 

το αντίστροφο» (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 53)): «Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε 

γραπτώς τις µεταφορικές εκφράσεις του κειµένου µε κυριολεκτικές. Πότε η ανάγνω-

σή του είναι πιο ευχάριστη και για ποιους λόγους;». Εποµένως και στο Τετράδιο Ερ-

γασιών εµφανίζεται η ίδια θεωρητική προσέγγιση (ως υφολογικού γλωσσικού φαινο-

µένου) του µεταφορικού λόγου. 

      

 

6.5.4. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ 

ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΙΚΟ 
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Συγγενικά προς τη µεταφορά είναι και τα λεκτικά σχήµατα της µετωνυµίας, της συ-

νεκδοχής, της παροµοίωσης, της προσωποποίησης, της αλληγορίας. Σύµφωνα µε την 

παραδοσιακή θεωρία τα σχήµατα αυτά ονοµάζονται λεκτικοί τρόποι και εντάσσονται 

στην ίδια κατηγορία µε τη µεταφορά καθώς αφορούν στην αλλαγή της σηµασίας µιας 

λέξης (Καρανικόλας και Σπυρόπουλος κ.ά., 1980/2004, 177). Αντίθετα, σύµφωνα µε 

τη γνωσιακή θεωρία λεκτικά σχήµατα όπως η παροµοίωση και η αλληγορία εκλαµ-

βάνονται ως µεταφορές (Lakoff and Turner, 1989) ενώ παράλληλα αυτό που τονίζε-

ται είναι η διαφορά κυρίως ανάµεσα στη µεταφορά και τη µετωνυµία (όπως έχει ανα-

φερθεί στο Θεωρητικό Μέρος της εργασίας). 

   Σχετικά µε την παρουσία της παραδοσιακής θεωρίας για τη µετωνυµία στο υπό έ-

ρευνα υλικό, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρουσίαση του ερευνητικού υλικού η 

µετωνυµία εµφανίζεται στην σε υποενότητα της 7ης θεµατικής ενότητας του σχολικού 

βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου, ενώ κάποια άλλα σχήµατα 

του λόγου, όπως η παροµοίωση και η συνεκδοχή παρουσιάζονται σε υποενότητα της 

8ης θεµατικής ενότητας του ίδιου βιβλίου. Ο λόγος για τον οποίο έκρινα χρήσιµο να 

συµπεριλάβω στην εξέτασή µου και τα υπόλοιπα σχήµατα είναι γιατί στους γενικούς 

στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ. τοποθετούνται µαζί µε τη µεταφορά.  Όπως άλλωστε επιση-

µαίνεται και στο Βιβλίο του εκπαιδευτικού στις «∆ιδακτικές Οδηγίες» για την τέταρτη 

υποενότητα της 8ης ενότητας, όπου υπάρχει η θεωρία για τα σχήµατα του λόγου, όλα 

τα σχήµατα λόγου (µε πιο σηµαντική τη µεταφορά) εκλαµβάνονται ως αποκλίσεις 

από την κύρια σηµασία των λέξεων: «ήδη έχουν διδαχτεί σε προηγούµενες ενότητες 

δύο σχήµατα λόγου, η µεταφορά (3η ενότητα) και η µετωνυµία (7η ενότητα). Στην 

υποενότητα ∆ της 8ης ενότητας εξετάζονται συνολικά τα σχήµατα λόγου ως αποκλί-

σεις από την κύρια σηµασία λέξεων ή φράσεων. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν 

οι µαθητές  την αξία της χρήσης αυτών των αποκλίσεων στο λόγο. Στη θεωρία που 

δίνεται στο σηµείο αυτό στο Βιβλίο του Μαθητή υπάρχει η επισήµανση ότι «ελάχι-

στες λέξεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µε µια σηµασία». Οι µαθητές θα µπο-

ρούσαν να συνειδητοποιήσουν καλύτερα αυτό το γεγονός, αν προσφύγουν σε οποιο-

δήποτε ερµηνευτικό λεξικό: εκεί σε κάθε λέξη θα βρουν δυο-τρεις ή και περισσότερες 

ερµηνείες. Εξαίρεση, φυσικά, αποτελούν οι λέξεις που αποτελούν επιστηµονική ή 

τεχνική ορολογία. Επειδή τα σχήµατα λόγου είναι πάρα πολλά, εδώ εξετάζονται τα 

πιο συνηθισµένα: η παροµοίωση, η υπερβολή, το σχήµα λιτότητας, η ειρωνεία και η 

συνεκδοχή» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 95).  
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  Τόσο η αναφορά στα σχήµατα του λόγου ως «γλωσσικές αποκλίσεις» (που προσθέ-

τουν νέες σηµασίες στις λέξεις) όσο και ο τρόπος παρουσίασης της θεωρίας που τα 

πλαισιώνει στα υπό έρευνα κείµενα, αναδεικνύει για άλλη µια φορά την πρόθεση για 

πρόσδεση στην παλαιότερη θεωρία, η οποία εστιάζει στη λεξιλογική και γλωσσική 

λειτουργία των σχηµάτων χωρίς εννοιολογικές προεκτάσεις.  Πιο συγκεκριµένα, ό-

πως διαβάζουµε στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού: «τα σχήµατα λόγου είτε δηµιουργού-

νται από κάποια ιδιόρρυθµη και ιδιαίτερη τοποθέτηση των λέξεων στη σειρά του λό-

γου (Τζάρτζανος 1991, 282) είτε συνδέονται µε τη σηµασία που αποδίδεται σε λέξεις 

ή φράσεις και µε την αντιστοιχία µεταξύ λεκτικών στοιχείων που χρησιµοποιεί ο οµι-

λητής και των νοηµάτων που θέλει να εκφράσει (Τζάρτζανος 1991, 286).  Λόγω του 

περιορισµένου χρόνου (και χώρου), η διδασκαλία περιορίζεται στα σχήµατα λόγου 

που συνδέονται µε τη σηµασιολογική χρήση λέξεων και φράσεων, εφόσον και στις 

προηγούµενες ενότητες εστιάσαµε στις λέξεις, τις σηµασίες τους και τις µεταξύ τους 

σχέσεις» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 94).  

  Η παραπάνω επιλογή και κατηγοριοποίηση των προς παρουσίαση σχηµάτων του 

λόγου (της 7ης και 8ης θεµατικής ενότητας του Βιβλίου του Μαθητή) απαντάται και 

στο αντίστοιχο Συντακτικό της Νέας Ελληνικής (1980/2004) για τις τρεις τάξεις του 

Γυµνασίου (που διανέµεται ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό). Στο συγκεκριµέ-

νο Συντακτικό τα σχήµατα που προτείνονται για διδασκαλία στα πλαίσια του µαθή-

µατος της Νεοελληνικής Γλώσσας, ορίζονται ως «Σχήµατα σχετικά µε τη σηµασία 

λέξεων ή φράσεων». Όπως διαβάζουµε στο σχετικό χωρίο, που συµπλέει –όπως είναι 

αναµενόµενο- µε την αντίστοιχη θεωρία για τα σχήµατα που συναντούµε στο Βιβλίο 

του Εκπαιδευτικού: «Ελάχιστες λέξεις χρησιµοποιούνται µε την αρχική τους µόνο ση-

µασία· οι περισσότερες παράλληλα µε αυτήν έχουν και άλλες. Από τις σηµασίες µιας 

λέξεως µία είναι και λέγεται αρχική ή πρώτη ή κύρια (π.χ. φύλλο δέντρου), οι άλλες 

λέγονται δευτερεύουσες ή µεταφορικές (φύλλο τετραδίου). Από τις αλλαγές αυτές της 

σηµασίας των λέξεων προέρχονται µερικά σχήµατα, που λέγονται και λεκτικοί τρό-

ποι. Τα πιο συνηθισµένα από αυτά είναι τα εξής […]» (Καρανικόλας, Σπυρόπουλος 

κ.ά., 1980/2004, 177).  Η σαφής διάκριση µεταξύ κύριων (κυριολεκτικών) και δευτε-

ρευουσών (µεταφορικών) σηµασιών των λέξεων σε συνδυασµό µε την κατηγοριοποί-

ηση που προτείνεται (που εµφανίζεται και στο Βιβλίο του Μαθητή), η οποία, για πα-

ράδειγµα, παρουσιάζει τη µεταφορά και τη µετωνυµία ως διακριτά σχήµατα  χωρίς να 

υπάρχει νύξη για τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση µας αποµακρύνουν για άλλη µια 

φορά από τη σύγχρονη γνωσιακή θεωρία, σύµφωνα µε την οποία –όπως αναφέρεται 
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στο θεωρητικό µέρος- µετωνυµικές εννοιολογικές αντιστοιχίσεις µπορούν να οδηγή-

σουν στην δηµιουργία µεταφορικών εκφράσεων στον καθηµερινό λόγο. 

   Στο σηµείο αυτό, καλό είναι να εξεταστεί η θεωρία και η εφαρµογή της σε επίπεδο 

προτεινόµενων ασκήσεων-δραστηριοτήτων στο Βιβλίο του Μαθητή (και στο Τετρά-

διο Εργασιών) για καθένα ξεχωριστά από τα παραπάνω σχήµατα, αρχής γενοµένης 

από τη µετωνυµία. Όπως αναφέρεται στους στόχους (1η στήλη)  του ∆.Ε.Π.Π.Σ. για 

την τρίτη  υποενότητα της 7ης θεµατικής ενότητας, που αφορούν στη µετωνυµία στό-

χος είναι ο µαθητής να: «αντιληφθεί ότι οι λέξεις αλλά ζουν σηµασία και αναφορά 

ανάλογα µε τη χρηστική τους αξία» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 60). Ανάλογα, 

στις ενδεικτικές δραστηριότητες (3η στήλη) προτείνεται, πρώτα από όλα η αναγνώρι-

ση του συγκεκριµένου σχήµατος στο λόγο: «[να] αναγνωρίζει [ο µαθητής] φαινόµενα 

µετωνυµίας σε επιλεγµένα παραδείγµατα και [να] αντικαθιστά τις επιλεγµένες λέξεις 

µε άλλες» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 60).  

  Ο ορισµός που δίνεται για τη µετωνυµία στα θεωρητικά στοιχεία του Βιβλίου του 

Εκπαιδευτικού προέρχεται από το συντακτικό του Τζάρτζανου (1991, 309), από τον 

οποίο απουσιάζει κάθε αναφορά στη σύγχρονη γνωσιακή θεωρία για τη µετωνυµία. 

Σύµφωνα µε αυτόν: «η µετωνυµία είναι ένας «λεκτικός τρόπος» κατά τον οποίο χρη-

σιµοποιείται α) το όνοµα εκείνου που συνέθεσε, δηµιούργησε, ανακάλυψε κάτι αντί 

για τη λέξη που φανερώνει το έργο, το δηµιούργηµα, το εφεύρηµα. […] β) η λέξη που 

φανερώνει εκείνο που περιέχει κάτι, αντί για τη λέξη που δηλώνει το περιεχόµενό του  

ή αντιστρόφως […] γ) το αφηρηµένο αντί για το αντίστοιχο συγκεκριµένο όνοµα ή 

αντί για το αντίστοιχο επίθετο» (Κατσαρού κ.ά. 2006γ, 87-88). Σύµφωνα µε τη θεώ-

ρηση αυτή η λειτουργία της µετωνυµίας περιορίζεται στο επίπεδο της γλώσσας και 

δεν έχει εννοιολογικές προεκτάσεις.  

  Στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, αντίστοιχα, η µετωνυµία χαρακτηρίζεται ως ένα 

σχήµα που –όπως και η µεταφορά- προέρχεται από παραβίαση του γλωσσικού κανό-

να (που εκλαµβάνεται στο σύνολό του ως κυριολεκτικός/αντικειµενικός) για εκφρα-

στικούς κυρίως σκοπούς24: «στο παρακάτω παράδειγµα, που ακούγεται συχνά στον 

καθηµερινό λόγο, «… µετά την παράσταση, έκλαιγε όλο το θέατρο…» µπορούµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: ως υποκείµενο του ρήµατος «έκλαιγε» έχει τεθεί το ουσια-
                                                 
24 Σύµφωνα µε τον Carston (2011) τα τροπικά σχήµατα (µεταφορά, µετωνυµία, συνεκδοχή, ειρωνεία κ. 
ά) σύµφωνα µε την άποψη της κλασικής ρητορικής έχουν µεταφορική σηµασία, η οποία αντικαθιστά 
την κυριολεκτική τους σηµασία. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας µεταφορικά τη λέξη «ροµπότ» για 
να περιγράψουµε τις µηχανικές κινήσεις ή την έλλειψη κοινωνικότητας κάποιου, προσδίδει πολύ µε-
γαλύτερη ζωντάνια και παραστατικότητα στο λόγο µας από ό,τι αν διατυπώναµε το ίδιο πράγµα κυριο-
λεκτικά. 
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στικό θέατρο, που λογικά και φυσιολογικά, ως άψυχος χώρος δε µπορεί να κλαίει. 

Κανονικά, βέβαια, στη θέση του υποκειµένου θα έπρεπε να τεθεί η λέξη «θεατές». Η 

γλώσσα όµως, πολύ συχνά, καταστρατηγεί και ακυρώνει τους φυσικούς και λογικούς 

νόµους, για να εκφράσει πιο ζωντανά και παραστατικά ένα συγκεκριµένο νόηµα. Το 

προαναφερόµενο παράδειγµα συνιστά και «περιγράφει» έναν εκφραστικό τρόπο (ή 

ένα σχήµα λόγου) που λέγεται µετωνυµία» (Παρίσης και Παρίσης, 2006, 112). Όπως 

παρατηρούµε στο παραπάνω χωρίο για τον ορισµό του σχήµατος της µετωνυµίας, 

επιχειρείται αντιπαραβολή µε τη γλωσσική «νόρµα» από την οποία η µετωνυµία απο-

κλίνει. Επιπλέον, παρόλο που γίνεται λόγος για τη συχνή παρουσία της µετωνυµίας 

στον καθηµερινό λόγο δεν υπάρχει συσχετισµός µε τη γνωσιακή θεωρία.  

  Όσον αφορά στην εφαρµογή της θεωρίας για τη µετωνυµία στο Βιβλίο του Μαθητή 

και στο Τετράδιο Εργασιών, και εκεί συναντούµε την απήχηση της παραδοσιακής θε-

ωρίας µε ασκήσεις εντοπισµού της µετωνυµίας και αντιπαραβολή της µε την κύρια 

σηµασία. Για παράδειγµα, στην τέταρτη και πέµπτη άσκηση του «Ακούω και µιλώ» 

ζητείται από τους µαθητές να εντοπίσουν: «4) Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται η 

λέξη «Κολωνάκι» στους στίχους του τραγουδιού;[«Όλοι το ίδιο είµαστε λαός και 

Κολωνάκι…»] Ποια είναι η κύρια σηµασία της λέξης «Κολωνάκι»; 5) το κείµενο 8 

(πρόκειται για σκίτσο)» περιέχει κάποια µετωνυµία. Ποια είναι αυτή και πώς εκφέρε-

ται (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 128). Επιπλέον, στις τρεις προτεινόµενες ασκήσεις του 

«∆ιαβάζω και Γράφω» της υποενότητας στόχος είναι ο εντοπισµός, η παράφραση του 

περιεχοµένου αλλά και η χρήση (στο γραπτό λόγο) του συγκεκριµένου σχήµατος: «1) 

Βρείτε τις µετωνυµίες στα παραπάνω σκίτσα, 2) ∆ιατυπώστε τα ίδια νοήµατα χωρίς 

να χρησιµοποιήσετε τις µετωνυµίες, 3) Σκεφτείτε και γράψτε τρία δικά σας παρα-

δείγµατα χρήσης µετωνυµιών» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 128). Τέλος, στο Τετράδιο 

Εργασιών η άσκηση που αφορά στη µετωνυµία κινείται στα ίδια πλαίσια εντοπισµού 

της µετωνυµίας και αντιπαραβολής µε την κυριολεκτική σηµασία: «Εντοπίστε τη µε-

τωνυµία που υπάρχει στην τελευταία περίοδο του κειµένου. Ποία λέξη µε κυριολε-

κτική σηµασία αντικαθιστά;» (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 68). 

  Τα σχήµατα της παροµοίωσης, της υπερβολής, της αντίφασης, οποία εντάσσονται η 

λιτότητα και η ειρωνεία και της συνεκδοχής παρουσιάζονται σε υποενότητα της 8ης 

ενότητας. Σύµφωνα µε όσα διαβάζουµε στους στόχους (1η στήλη)  του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

για την τέταρτη υποενότητα της 8ης θεµατικής ενότητας: «[στόχος είναι] να συνειδη-

τοποιήσει [ο µαθητής] τις παράλληλες σηµασίες που µπορεί να πάρει η αρχική σηµα-

σία των λέξεων ή των φράσεων σε διαφορετικά σχήµατα λόγου (λεκτικούς τρόπους)» 
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(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 60). Επιπλέον, στις ενδεικτικές δραστηριότητες (3η 

στήλη) αυτό που ενδιαφέρει πρώτα από όλα είναι η αναγνώριση των σχηµάτων αυ-

τών (συµπεριλαµβανοµένης της µετωνυµίας) στο λόγο: «σε κατάλληλα κείµενα, από 

την καθηµερινή γραπτή επικοινωνία ή και λογοτεχνικά, [να] εντοπίζει [ο µαθητής] 

για παράδειγµα τη συνεκδοχή, τη µετωνυµία,[…] τη λιτότητα, την ειρωνεία, τον ευ-

φηµισµό» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003β, 60). 

   Ειδικότερα, όσον αφορά στην παρουσίαση της θεωρίας που περιλαµβάνεται τόσο 

στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού όσο και στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων για το καθένα 

από τα παραπάνω σχήµατα του λόγου, παρατηρούµε ότι  και στην περίπτωση αυτή 

λείπει η σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της γνωστικής γλωσσολογίας. Στο Βιβλίο 

του Εκπαιδευτικού το πρώτο σχήµα λόγου που παρουσιάζεται είναι η παροµοίωση. Ο 

ορισµός για την παροµοίωση προέρχεται από Συντακτικό της Νέας Ελληνικής (Καρα-

νικόλας, Σπυρόπουλος κ.ά., 1980/2004, 181) και είναι ο ακόλουθος: «Παροµοίωση 

έχουµε, όταν, για να τονίσουµε µια ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγµατος ή µιας 

ιδέας, το σχετίζουµε µε κάτι άλλο πολύ γνωστό, που έχει την ίδια ιδιότητα σε µεγα-

λύτερο βαθµό. Παροµοίωση γίνεται και ανάµεσα σε καταστάσεις καθώς και ανάµεσα 

σε ενέργειες. Στην παροµοίωση υπάρχουν δύο όροι, ο πρώτος, ο οποίος συγκρίνεται, 

και ο δεύτερος, προς τον οποίο γίνεται η σύγκριση. Η σύγκριση γίνεταιµε τις παρο-

µοιαστικές λέξεις σαν, καθώς, όπως, λες κτλ.» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 94). 

Όπως παρατηρούν οι Israel, Harding και Tobin (2004), οι οποίοι σε σχετικό µε το 

σχήµα της παροµοίωσης κείµενό τους µας µεταφέρουν τις απόψεις των Lakoff και 

Johnson (1980 / 2003b), η παροµοίωση για τους εκπροσώπους της γνωσιακής θεωρί-

ας εντάσσεται στο ευρύτερο σχήµα της µεταφοράς µε «σαφείς και ρητές µεταφορικές 

(εννοιολογικές) αντιστοιχίσεις» (Israel, Harding και Tobin, 2004, 123). Στη θεωρία 

για την παροµοίωση που συναντούµε, ωστόσο, τόσο στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 

όσο και στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων αν και γίνεται λόγος για τη συγγένεια µεταξύ 

των δύο σχηµάτων, παραµένει σαφής η διάκριση µεταξύ τους. Ιδιαίτερα στο Βιβλίο 

του Εκπαιδευτικού ως κριτήριο της διαφοροποίησης τίθεται «η ρητή σύγκριση» (που 

φέρνει την παροµοίωση πιο κοντά στην κυριολεξία) µεταξύ δύο ανόµοιων πραγµάτων 

που επιτυγχάνεται µε την παροµοίωση (και τη χρήση παροµοιαστικών λέξεων όπως 

το σαν,  το καθώς κ.ά)  σε αντίθεση µε τη µεταφορά όπου οι σηµασίες των συγκρινό-

µενων όρων αναµειγνύονται: «Συχνά η µεταφορά σχετίζεται µε την παροµοίωση, 

προφανώς, προφανώς επειδή και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το κοινό χαρακτηρι-

στικό του «παραλληλισµού», της άµεσης ή έµµεσης «σύγκρισης» ενός πράγµατος/ 
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µιας έννοιας µε κάτι άλλο. Ως παροµοίωση ο Crystal (1987, 70) ορίζει το σχήµα κατά 

το οποίο δύο ανόµοια πράγµατα συγκρίνονται ρητά, για να καταδειχτεί µια οµοιότη-

τα. Η ρητή σύγκριση (που είναι µια από τις βασικές διαφορές στα δύο σχήµατα) επι-

τυγχάνεται µε τη χρήση λέξεων: όπως, σαν, καθώς, κτλ. Τη διαφορά ανάµεσα στα 

δύο σχήµατα εντοπίζει µε λίγο διαφορετικό τρόπο και ο Turner (1987, 131), ο οποίος 

θεωρεί ότι στη µεταφορά τα στοιχεία δεν προστίθενται απλώς το ένα στο άλλο αλλά 

αναµειγνύονται, και ότι ενώ στην παροµοίωση οι προτάσεις προστίθενται µε απλές 

συντακτικές διαδικασίες, στη µεταφορά έχουµε µια «υπερβατική γραµµατική της φα-

ντασίας»» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 94). 

  Αντίστοιχα, στο λήµµα για την παροµοίωση του Λεξικού Λογοτεχνικών Όρων η συγ-

γένεια µεταξύ µεταφοράς και παροµοίωσης θίγεται ξανά µε την επισήµανση ότι η µε-

ταφορά περιέχει ένα είδος «λανθάνουσας παροµοίωσης», πράγµα που µας φέρνει κο-

ντά στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τα σχήµατα λόγου, χωρίς όµως να 

γίνεται λόγος για τη σχετική θεωρία των Lakoff και Johnson (1980 / 2003b). Σύµφω-

να µε το συγκεκριµένο χωρίο: «η παροµοίωση, ως σχήµα λόγου, βρίσκεται πολύ κο-

ντά στη µεταφορά. Εύκολα, δηλαδή, µια παροµοίωση µετασχηµατίζεται σε µεταφορά 

(ή µια µεταφορά σε παροµοίωση). Όπως φαίνεται από αυτό το παράδειγµα και ιδιαί-

τερα από την έκφραση «πέτρινη καρδιά», η µεταφορά περιέχει ένα είδος λανθάνου-

σας (= όχι φανερής) παροµοίωσης» (Παρίσης και Παρίσης, 2006, 143). 

 Ακολουθεί στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού (στην τέταρτη υποενότητα της 8ης ενότη-

τας) η παρουσίαση των υπολοίπων σχηµάτων, η θεωρία για τα οποία είναι δανεισµέ-

νη από το Συντακτικό του Τζάρτζανου (1991). Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά 

στο σχήµα της υπερβολής που σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από το Τζάρτζανο 

(1991, 312): «τέτοιος λεκτικός τρόπος είναι , όταν κανείς µε κάποια χάρη λέει κάτι, 

που υπερβαίνει πολύ το πραγµατικό και το συνηθισµένο θέλοντας να παραστήσει έ-

τσι ένα σχετικό νόηµα ζωηρότατα και εναργέστατα» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 94).  

 Παρουσιάζονται, επίσης, στο ίδιο βιβλίο τα δύο είδη του σχήµατος της αντίφασης, η 

λιτότητα και η ειρωνεία. Όπως αναφέρεται στο συγκεκριµένο χωρίο: «σύµφωνα µε το 

Τζάρτζανο (1991, 311-312) κατά το λεκτικό τρόπο της αντίφασης «µια έννοια ά ένα 

νόηµα εκφράζεται όχι µε την κύρια λέξη ή φράση, αλλά µε κάποια άλλη που έχει πα-

ρόµοια σηµασία ή ενάντια». Είδη του λεκτικού τρόπου της αντίφασης είναι 1. η λιτό-

τητα.  Τέτοιος λεκτικός τρόπος είναι, όταν κάτι εκφράζεται µε το εναντίον του απο-

φατικώς, κι έτσι λέγεται κάτι το λιγότερο ή το κατώτερο, υποδηλώνοντας όµως κάτι 

το περισσότερο ανώτερο […] 2. η ειρωνεία. Τέτοιος λεκτικός τρόπος είναι, όταν κα-
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νείς θέλει να αστειευτεί ή να σκώψει ή να χλευάσει έναν άλλον, χρησιµοποιεί µε 

προσποίηση λέξεις ή φράσεις που έχουν εντελώς διαφορετική και αντίθετη έννοια 

από κείνα που έχει στο νου του» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 94).  

 Τέλος, παρατίθεται η θεωρία για το σχήµα της συνεκδοχής και αυτή δανεισµένη από 

το Τζάρτζανο (1991, 308-309), σύµφωνα µε την οποία: «κατά τον λεκτικόν αυτόν 

τρόπον (συνεκδοχικώς) χρησιµοποιείται στο λόγο: 1. το ένα αντίς για τα πολλά οµο-

ειδή […], 2. το µέρος ενός όλου αντί για το όλο ή αντιστρόφως […], 3. η ύλη αντίς 

για εκείνο που είναι κατασκευασµένο από αυτή […], 4. το όργανο αντίς για µια σχε-

τική ενέργεια που παράγεται από το όργανο αυτό […], 5. το όργανο µιας ενέργειας 

αντίς για το πρόσωπο που το χειρίζεται το όργανο αυτό ή που έχει σχέση µε αυτό 

[…], 6. η λέξη που φανερώνει ένα φαινόµενο που παράγεται, καθώς γίνεται µια ενέρ-

γεια, αντίς για τη λέξη που φανερώνει την ίδια την ενέργεια αυτή […], 7. η λέξη που 

φανερώνει ένα εικονιζόµενο πρόσωπο, ενώ πρόκειται για την εικόνα του προσώπου 

αυτού, π.χ, Τον Πέτρο κρέµασέ τον εδώ (=τη φωτογραφία του Πέτρου)» (Κατσαρού 

κ.ά., 2006γ, 94-95). Συγκρίνοντας τη θεωρία για τη συνεκδοχή και τα υπόλοιπα σχή-

µατα (υπερβολή, αντίφαση, λιτότητα, ειρωνεία κ.ά) όπως παρουσιάζεται από τον 

Τζάρτζανο (1991) σε σχέση µε αυτή που υπάρχει στο Συντακτικό της Νέας Ελληνικής 

(Καρανικόλας, Σπυρόπουλος κ.ά., 1980/2004, 177-181) για τις τρεις τάξεις του Γυ-

µνασίου, παρατηρούµε ότι αν και τα δύο κινούνται στα πλαίσια της παραδοσιακής 

θεωρίας για τα σχήµατα λόγου, το πρώτο (από το οποίο αντλείται από τους συντάκτες 

του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού η θεωρία για τα λεκτικά σχήµατα) παρουσιάζει µε πιο 

αναλυτικό τρόπο τη χρήση της συνεκδοχής στο λόγο (προτείνει επτά διαφορετικές 

λειτουργίες του σχήµατος αυτού στο λόγο, ενώ το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής 

κατηγοριοποιεί τις αντίστοιχες λειτουργίες της συνεκδοχής σε τέσσερις). Αν και επι-

χειρείται ξανά µια πιο ευέλικτη και διευρυµένη θεώρηση της λειτουργίας των σχηµά-

των στο λόγο (επιπλέον χρήσεις τους που ανταποκρίνονται σε περισσότερες επικοι-

νωνιακές περιστάσεις και ανάγκες), ωστόσο δεν ενσωµατώνει τη σύγχρονη θεωρία 

της γνωστικής γλωσσολογίας. 

   Όσον αφορά στις προτεινόµενες στο Βιβλίο του Μαθητή και στο Τετράδιο Εργα-

σιών ασκήσεις-δραστηριότητες εφαρµογής της επιλεγµένης θεωρίας για τα σχήµατα 

λόγου, παρατηρούµε ότι αυτή βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις διδακτικές οδηγίες που 

υπάρχουν στο Βιβλίου του Εκπαιδευτικού, οι οποίες επικεντρώνονται τόσο στην ανα-

γνώριση των σχηµάτων αυτών στο λόγο όσο και στο: «να προχωρήσουν [οι µαθητές] 

σε παραγωγή δικού τους λόγου µε χρήση κατάλληλων σχηµάτων λόγου» (Κατσαρού 
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κ.ά., 2006γ, 94-95). Επιπλέον, επιδιώκεται οι µαθητές να διακρίνουν µεταξύ κύρι-

ας/αρχικής και δευτερεύουσας (µεταφορικής) σηµασίας των λέξεων.  

  Για παράδειγµα, στο Βιβλίο του Μαθητή στο πρώτο «Ακούω και µιλώ» της  τέταρ-

της υποενότητας (της 8ης ενότητας), η εκφώνηση της δεύτερης και της τρίτης άσκη-

σης διατυπώνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: «2. ο πολιτικός στο κείµενο της σελ. 139 

αναφέρει το λεκτικό σύνολο «χρυσά κουτάλια». Νοµίζετε ότι εννοεί κυριολεκτικά 

κουτάλια από χρυσάφι; Ποιο σχήµα λόγου αναγνωρίζετε; 3. Στο κείµενο 4 [άρθρο της 

Μία Κόλλια, µε τίτλο Η νέα γενιά, δηµοσιευµένο στην εφηµ. CITY PRESS to 2003] η 

αρθρογράφος  κάνει λόγο για νέους που «µπαίνουν από νωρίς στο λούκι». Ποια είναι 

η κύρια αρχική σηµασία της λέξης «λούκι»; Με ποια σηµασία χρησιµοποιείται εδώ; 

Ποιο σχήµα λόγου αναγνωρίζετε;». Πέρα από τη διάκριση µεταξύ κύριας και δευτε-

ρεύουσας σηµασίας που προσιδιάζει στην παραδοσιακή θεωρία, στο «∆ιαβάζω και 

γράφω» της ίδιας υποενότητας οι γραπτές ασκήσεις 2 και 3 που προτείνονται για τους 

µαθητές στοχεύουν στην ανάδειξη της συµβολής των λεκτικών σχηµάτων στο λόγο 

κυρίως σε επίπεδο γλωσσικής έκφρασης και ύφους. Η εκφώνηση των συγκεκριµένων 

ασκήσεων απευθυνόµενη στους µαθητές  έχει την ακόλουθη µορφή: «2. Μετασχηµα-

τίστε την πρώτη παράγραφο του κειµένου 7 (François Jakob, Το παιχνίδι της εξέλιξης 

(1989)) απαλείφοντας τα σχήµατα λόγου. Τι παρατηρήσεις κάνετε; 3. Μιλήστε για τα 

συναισθήµατα  που σας γεννά η προοπτική της αποφοίτησης από το Γυµνάσιο και η 

επιλογή νέων δρόµων για το µέλλον σας. Γράψτε µια παράγραφο χρησιµοποιώντας 

όσα περισσότερα σχήµατα λόγου µπορείτε» (ανάµεσα στους διδακτικούς στόχους της 

συγκεκριµένης υποενότητας είναι η συνολική θεώρηση και επανάληψη της θεωρίας 

για τα σχήµατα του λόγου, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού) (Κατσα-

ρού κ.ά., 2006α, 144). 

 Αντίστοιχα, στο Τετράδιο Εργασιών οι προτεινόµενες ασκήσεις έχουν στην πλειονό-

τητά τους τον ίδιο προσανατολισµό, ανταποκρινόµενες στις διδακτικές οδηγίες που 

έχουν τεθεί από το Π.Ι. Για παράδειγµα, η 6η άσκηση που στηρίζεται στο κείµενο 3 

(του Κ. Λεφάκη µε τίτλο Παρα πλανητικά) έχει την ακόλουθη διατύπωση: «Εντοπίστε  

το σχήµα του λόγου που υπάρχει στη δεύτερη παράγραφο του κειµένου. Επαναδιατυ-

πώστε την περίοδο λόγου που το περιέχει, µε τρόπο ώστε να µην υπάρχει το συγκε-

κριµένο σχήµα λόγου» (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 73). Με άλλα λόγια, ζητείται από 

τους µαθητές για να κατανοήσουν τη σηµασία ενός λεκτικού σχήµατος να το παρα-

φράσουν µε κυριολεκτικό τρόπο, πράγµα που προσιδιάζει στην παραδοσιακή αντίλη-

ψη για τη λειτουργία των σχηµάτων στο λόγο. Επιπλέον, στη 2η άσκηση που αφορά 
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στο κείµενο 4 («Γυρίζω τις πλάτες µου στο µέλλον», Χ. και Π. Κατσιµίχας) η εκφώ-

νηση είναι η εξής: «Ποία σχήµατα λόγου µπορείτε να εντοπίσετε στους στίχους του 

τραγουδιού;» (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 73). 

 

 

 

 

6.6. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ-

ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΗ-

ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

6.6.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Α) 21 Σχέση µεταφοράς µε το περικείµενο 

      22 Σχέση µεταφοράς µε το συγκείµενο (επικοινωνιακές περιστάσεις) 

 

  Σχετικά µε την εµφάνιση σύγχρονων τάσεων –οι οποίες συνυπάρχουν µε την παρα-

δοσιακή αντίληψη για τη µεταφορά – στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου, αυτό που παρατηρούµε στις ενδεικτικές δραστηριότη-

τες (3η στήλη) που προτείνονται από το ∆.Ε.Π.Π.Σ. της Ελληνικής Γλώσσας, είναι ότι 

ενδιαφέρει η χρήση της µεταφοράς, όχι αποκλειστικά στη λογοτεχνία άλλα και σε 

κείµενα άλλου είδους, όπως π.χ. θρησκευτικά ή ιστορικά (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2003β, 58-59). 

  Στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού ενδιαφέρον, επίσης, έχει αρχικά η άποψη του Turner 

(1987) που επιλέγεται να παρουσιαστεί σχετικά µε τη σχέση µεταφοράς και περικεί-

µενου περιβάλλοντος. Όπως διαβάζουµε στο σχετικό χωρίο: «Επιπλέον, θα πρέπει να 

συµφωνήσουµε µε τον Turner (1987, 132) –και να τονίσουµε στη διδασκαλία- ότι η 

µεταφορά δεν υφίσταται χωρίς περιβάλλον, χωρίς περικείµενο. Εάν κάποιος πει τη 

λέξη «φωτιά» µπορεί να τρέψει τους γύρω του σε φυγή, αλλά µε την έκφραση «η φω-

τιά στα µάτια σου» αποκλείει τις άσχετες ερµηνείες και συσχετισµούς της λέξης «φω-

τιά» και φέρνει στο προσκήνιο µόνο ένα µικρότερο αριθµό σχετικών σχέσεων-

σηµασιών». (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52). 
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 Οι παραπάνω απόψεις του Turner (1987) προέρχονται από το βιβλίο του µε τίτλο 

Stylistics (=υφολογία). Η υφολογία σχετίζεται µε τη µελέτη και ανάλυση κειµένων 

από γλωσσική άποψη µε έµφαση στη λογοτεχνία αλλά και σε άλλου είδους κείµενα 

που προέρχονται για παράδειγµα από το χώρο της πολιτικής, της θρησκείας, της δια-

φήµισης κ.ά. Ειδικότερα, ο Turner (1987) στο συγκεκριµένο έργο του ορίζει την υφο-

λογία ως τον τοµέα εκείνο της γλωσσολογίας που επικεντρώνεται στη µελέτη των 

διαφοροποιήσεων που παρουσιάζει η γλωσσική χρήση, µε ιδιαίτερη βαρύτητα –αλλά 

όχι αποκλειστικά- στην πιο συνειδητή και σύνθετη χρήση της γλώσσας στη λογοτε-

χνία. Αυτό που ενδιαφέρει τον Turner (1987) –και τον φέρνει σε αντίθεση µε την πα-

ραδοσιακή γραµµατική (θεωρία)- είναι η "πραγµατική" κι όχι η επίσηµη γραπτή µορ-

φή της γλώσσας, όπως αυτή εκδηλώνεται σε ειδικότερες επικοινωνιακές περιστάσεις 

διαφοροποιώντας κάθε φορά το γλωσσικό ύφος. Αντίθετα µε την παραδοσιακή γραµ-

µατική (γλωσσική) θεωρία που κινείται από το ειδικό στο γενικό παραβλέποντας τις 

ειδικές διαφορές που παρουσιάζει η γλωσσική χρήση ανάλογα µε το χρήστη και το 

περιβάλλον, ο Turner (1987) στρέφει την προσοχή του στη λειτουργία (και διαφορο-

ποίηση) της γλώσσας στα πλαίσια σηµαντικών κοινωνικών κατηγοριών που αφορούν 

στο φύλο, την κοινωνική τάξη, την κοινωνική θέση και άλλες κοινωνικές διαφορές 

(Ezzaher, 2001). 

   Σύµφωνα µε τον Ezzaher (2001), µια σηµαντική συνέπεια που έχει η παραπάνω ά-

ποψη του Turner (1987) για το ύφος είναι ότι δίνει έµφαση στο λόγο (discourse) µε 

αποτέλεσµα να µας εισάγει στην κοινωνική πραγµατικότητα που λαµβάνει χώρα γύ-

ρω µας. Όταν δεν καταλαβαίνουµε µια γλώσσα, βρισκόµαστε αναπόφευκτα έξω από 

την κοινωνική πραγµατικότητα, που είναι κατασκευασµένη από τη γλώσσα αυτή. Σε 

οποιαδήποτε στιγµή η γλώσσα ανήκει σε όλους τους χρήστες της. Αλλά δεν µπορού-

µε να ισχυριστούµε το ίδιο και για το λόγο (discourse). Υπάρχουν πρακτικές οµιλίας 

που αφορούν µόνο σε ένα περιορισµένο αριθµό ανθρώπων, όπως η επιστηµονική 

γλώσσα, η νοµική γλώσσα, η γλώσσα της διαφήµισης και άλλες γλωσσικές ποικιλίες. 

Η ύπαρξη αυτής της γλωσσικής ποικιλότητας αποδεικνύει ότι οι νοµικές διαδικασίες, 

οι θρησκευτικές διαµάχες κ.ά. είναι συστήµατα που χρησιµοποιούνται από ένα συ-

γκεκριµένο αριθµό ατόµων που συνυπάρχουν και δρουν για ένα περιορισµένο χρονι-

κό διάστηµα. Η κοινή γλωσσική δράση µιας κοινότητας ατόµων διαµορφωµένη σε 

µια ορισµένη χρονική στιγµή, είναι αυτό που οι κοινωνιογλωσσολόγοι ονοµάζουν 

περικείµενο. 
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  Η θεωρία του Turner (1987) επιχειρεί ένα βήµα προς µια πιο σύγχρονη θεώρηση του 

γλωσσικού ύφους λαµβάνοντας υπόψη και το περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτό πραγ-

µατώνεται. Στο πλαίσιο αυτό για την ερµηνεία της µεταφοράς λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη το είδος του κειµένου στο οποίο αυτή εµφανίζεται. Παρόλα αυτά, η συγκεκρι-

µένη θεώρηση δεν παύει να περιορίζει την εξέταση της λειτουργίας του συγκεκριµέ-

νου σχήµατος σε επίπεδο γλωσσικής έκφρασης. Επιπλέον, βρίσκεται στους αντίποδες 

της σύγχρονης θεωρίας για την εννοιολογική µεταφορά. Αυτό σηµαίνει ότι η προσέγ-

γιση της µεταφορικής σηµασίας από την πλευρά της υφολογίας που προτείνεται από 

τον Turner (1987), παραµένει σε επίπεδο περιγραφής και ανάλυσης της γραµµατικής 

και συντακτικής δοµής της γλώσσας (και των αποκλίσεων από αυτή)25, χωρίς να υ-

πάρχει η δυνατότητα εντοπισµού ενός πλέγµατος εννοιολογικών αντιστοιχίσεων, που 

συνιστούν ένα ξεχωριστό εννοιολογικό χώρο, ένα, δηλαδή, συγκεκριµένο τρόπο θέα-

σης του κόσµου, σύµφωνα µε το γνωστικό µοντέλο που προτείνουν οι  Lakoff και 

Johnson (1980 / 2003b). 

     Καλό είναι να εξετάσουµε επίσης, ποιες απόψεις του Turner (1987) –σύµφωνα µε 

το παραπάνω παράθεµα- για τη λειτουργία της µεταφοράς, επιλέγονται να παρουσια-

στούν στα θεωρητικά στοιχεία για τη διδασκαλία της υποενότητας στο Βιβλίο του 

Εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριµένα, αν και τονίζεται η σηµασία του περικείµενου πε-

ριβάλλοντος για την ερµηνεία µιας µεταφοράς, παρατηρούµε ότι θέµατα γλωσσικής 

διαφοροποίησης ανάλογα µε την κάθε κοινωνική οµάδα και κατηγορία (και συνεπώς 

τη διαφορετική αντίληψη και ιδεολογία που τη διέπει), που αποτελούν κοµβικό ση-

µείο της θεωρίας για το γλωσσικό ύφος του Turner (1987) δεν θίγονται. Μονάχα στην 

αντίστοιχη θεωρία που υπάρχει στο Βιβλίο του µαθητή συναντούµε την άποψη ότι: 

«η µεταφορά συνδέεται […] µε τον ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας διαφόρων οµάδων 

(κοινωνικών, επαγγελµατικών ηλικιακών, κ.λπ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 

γλώσσα των χρηστών των υπολογιστών και του διαδικτύου)» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 

59). 

                                                 
25 Παράδειγµα τέτοιου τύπου υφολογικής ανάλυσης της µεταφοράς περιλαµβάνεται σε άρθρο των Es-
ter και Belén (1997) και αφορά στον ακόλουθο στίχο από το έργο του W. Shakespeare Romeo and Ju-
liet (Ι, iv, 43): «Come, we burn daylight, ho!» (=έλα, να κάψουµε το φως της µέρας). Οι Ester και 
Belén (1997) µας παραθέτουν την υφολογική ανάλυση της µεταφοράς, που υπάρχει σε αυτό τον στίχο  
από τον Short (1996). Σύµφωνα µε αυτή, το «φως της µέρας» (=daylight) κανονικά δε µπορεί να είναι 
το αντικείµενο του ρήµατος «καίω» (burn). To ρήµα «καίω» συνήθως λαµβάνει ως αντικείµενό του 
µια λέξη ή φράση, η οποία αναφέρεται σε κάτι που µπορεί να καεί, αλλά το «φως» δεν ανήκει σε αυτή 
την κατηγορία. 
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   Επιπλέον, η υφολογική, γλωσσική εξέταση της µεταφορικής σηµασίας που προτεί-

νει ο Turner (1987) όπως τουλάχιστον διατυπώνεται στο Βιβλίο του Μαθητή, αν και 

ασχολείται µε την ποικιλότητα του ύφους της γλώσσας ανάλογα µε την κοινωνική 

οµάδα στην οποία ανήκει ο γλωσσικός χρήστης και τις ειδικές περιστάσεις οµιλίας, 

δεν παρουσιάζει τη µεταφορά ως µέσο ανάδειξης της ιδεολογίας του κειµένου, πράγ-

µα που θα µας έφερνε εγγύτερα στη θεωρία του κριτικού γραµµατισµού και της κρι-

τικής γλωσσικής επίγνωσης. 

   Η κριτική προσέγγιση του λόγου, ωστόσο φαίνεται να εντάσσεται µέσα στον ευρύ-

τερο προσανατολισµό της διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος, αν λάβουµε υπό-

ψη όσα δηλώνονται στην εισαγωγή του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού, που φέρει τον –

φιλόδοξο και πολλά υποσχόµενο- τίτλο: «Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

δεν στοχεύει στην εκµάθηση αλλά στην συνειδητοποίηση». Όπως διαβάζουµε στο 

σχετικό χωρίο: «ενσωµατώνοντας στο εγχειρίδιο ορισµένα στοιχεία από τη θεωρία 

του κριτικού γραµµατισµού […] προσπαθήσαµε να πάρουµε αποστάσεις από τις πα-

ραδοσιακές αντιλήψεις, που θέλουν τα σχολικά βιβλία ως «αποθησαύρισµα» έγκυρης 

γνώσης […] και προσανατολιστήκαµε µάλλον στη δηµιουργία ενός βοηθήµατος που 

θα υποστηρίξει το δάσκαλο και τους µαθητές στην επιδίωξη µιας κριτικής συνειδητο-

ποίησης. Η συνειδητοποίηση του τρόπου µε τον οποίο η γλώσσα λειτουργεί ως κοι-

νωνική πρακτική αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για µια κριτική γλωσσική εκπαί-

δευση. […] Η λειτουργία του βιβλίου παρόλο που στην αρχή είναι καθοδηγητική, σε 

τελική ανάλυση αποβλέπει στη «χειραφέτηση» τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του 

µαθητή. […] [Οι παραπάνω διαδικασίες στοχεύουν]  σε αυτό που εννοεί ο Freire 

(1973) ως κριτική ανάγνωση, δηλαδή όχι απλώς αποκωδικοποίηση των τυπωµένων 

σηµείων της σελίδας, αλλά και την ερµηνεία, άντληση νοήµατος από το κείµενο, µια 

ενεργητική διαδικασία που εµπλέκει όλη την προηγούµενη γνώση του µαθητή-

αναγνώστη για τον κόσµο» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 9). Όπως είναι εµφανές από τα 

παραπάνω, για την καλλιέργεια µιας τόσο απαιτητικής κριτικής µατιάς δεν αρκεί ού-

τως ή άλλως µια υφολογική, γλωσσική προσέγγιση της λειτουργίας της µεταφοράς. 

Το ερώτηµα, που γεννάται σε αυτή την περίπτωση –και στο οποίο θα προσπαθήσω να 

δώσω µια απάντηση στα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας- είναι γιατί δεν εµ-

φανίζεται στο θεωρητικό υλικό που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς από τη συντα-

κτική οµάδα του Π.Ι., η σύγχρονη θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µετα-

φορά, που ανταποκρίνεται σε αυτές τις διδακτικές απαιτήσεις. 
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   Επιπλέον, στο παραπάνω παράθεµα από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, όπου παρου-

σιάζεται η άποψη του Turner (1987) για την επίδραση του περιβάλλοντος στη µετα-

φορά, παρατηρούµε ότι προς το τέλος της παραγράφου η περιβαλλοντική αυτή επί-

δραση ενδιαφέρει κυρίως ως προς τη διάκριση µεταξύ κυριολεξίας και µεταφοράς –

είναι άλλωστε και το θέµα της υποενότητας, εποµένως πρέπει να θεωρήσουµε ως δε-

δοµένο εξαρχής ότι τη διατρέχει στο σύνολό της-. Όπως διαβάζουµε στο σχετικό χω-

ρίο: «Ίσως να θεωρείται αυτονόητο, είναι όµως βασικό να τονίσουµε πως το περι-

βάλλον ορίζει τι είναι µεταφορά και τι κυριολεξία» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52). Επο-

µένως, η θεωρία για την επίδραση του περικειµένου στη µεταφορά τοποθετείται ξανά 

στα πλαίσια της παραδοσιακής θεωρίας για τη διαφορά µεταξύ κυριολεκτικού και 

µεταφορικού λόγου. Όπως, άλλωστε, επισηµαίνουν οι Lakoff και Turner (1989) στο 

πλαίσιο της παραδοσιακής αντίληψης του κυριολεκτικού νοήµατος (Literal Meaning 

Theory), η πραγµατολογική θεώρηση για το µεταφορικό νόηµα είναι ότι, όταν το κυ-

ριολεκτικό νόηµα µιας λέξης, τοποθετηµένο µέσα στις πραγµατικές συνθήκες και αρ-

χές µια οµιλίας, σηµασιολογικά είναι προβληµατικό, τότε ενδέχεται νε έχουµε µετα-

φορά. 

  

Β) 23 Κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη σηµασία των λέξεων 

 

Σε συνάρτηση µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η άποψη της Φραγκουδάκη (1987, 41) 

για την επίδραση των κοινωνικών κανόνων και συνθηκών στη σηµασία των λέξεων 

ενός γλωσσικού µηνύµατος-που έπεται αυτής του Turner (1987)-, εµφανίζεται ιδωµέ-

νη υπό την οπτική της διάκρισης µεταξύ µεταφοράς και κυριολεξίας. Όπως αναφέρε-

ται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού: «Επέκταση αυτού [ότι το περιβάλλον τελικά ορίζει 

το τι είναι µεταφορά και τι κυριολεξία] είναι το συµπέρασµα της Φραγκουδάκη 

(1987, 41) ότι «για την επικοινωνία […] το λεξικό και η κυριολεκτική σηµασία των 

λέξεων δε φτάνουν, δεν αρκούν για να µεταδοθεί και προσληφθεί το νόηµα του µη-

νύµατος. Εκείνο που πριν απ’ όλα κάνει δυνατή την κατανόηση του νοήµατος και 

άρα την επικοινωνία είναι η γνώση των κοινωνικών κανόνων που τη ρυθµίζουν και 

των κοινωνικών συνθηκών µέσα στις οποίες εκπέµπεται το µήνυµα» (Κατσαρού κ.ά., 

2006γ, 52).  

 

Γ) 24 Λανθάνοντα µηνύµατα στην κυριολεκτική σηµασία των λέξεων  
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   Στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού παρατίθεται, επίσης, η άποψη της Φραγκουδάκη 

(1987) σχετικά µε τα «λανθάνοντα µηνύµατα» που ενυπάρχουν ακόµα και σε ένα κυ-

ριολεκτικό µήνυµα ανάλογα µε τις συνθήκες επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό επι-

χειρείται να παρουσιαστεί µια πιο σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση –µια µέση λύση 

στην ουσία-  και να επιτευχθεί µια υπέρβαση της διάκρισης µεταφοράς και κυριολε-

ξίας που προτείνεται από την παραδοσιακή θεωρία. Σε µια ενότητα όµως που στηρί-

ζεται στο µεγαλύτερο µέρος της σε αυτή τη διάκριση το να προστίθεται αυτή η άπο-

ψη –η οποία δεν αξιοποιείται µέσω ανάλογων ασκήσεων από το Βιβλίο του µαθητή ή 

το Τετράδιο Εργασιών- περισσότερο προκαλεί σύγχυση παρά βοηθάει τους εκπαιδευ-

τικούς που καλούνται να διδάξουν το συγκεκριµένο γλωσσικό φαινόµενο. Ειδικότε-

ρα, όπως αναφέρεται στο επιλεγµένο απόσπασµα από το βιβλίο της Φραγκουδάκη 

(1987): «οι κοινωνικοί κανόνες, τους οποίους η Φραγκουδάκη (1987) θεωρεί εξίσου 

σηµαντικούς µε τους γλωσσικούς για τη ρύθµιση της επικοινωνίας, δίνουν συνεµφα-

τικά νοήµατα στα γλωσσικά µηνύµατα. Όπως σηµειώνει το νόηµα στη γλώσσα όχι 

µόνο δεν περιορίζεται στην κυριολεκτική σηµασία των φράσεων ή λέξεων, αλλά 

µπορεί να είναι και άσχετο µε την κυριολεξία του µηνύµατος και να συνδέεται µε α-

µέτρητα «λανθάνοντα µηνύµατα». Κανένας οµιλητής δεν εκφράζει και δεν κατανοεί 

τις λέξεις και τις προτάσεις στην κυριολεξία τους, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τα 

λανθάνοντα µηνύµατα» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52).  

 

∆)  25 Η παρουσία της µεταφοράς σε διαφορετικά είδη κειµένων 

      251 Η χρήση της µεταφοράς στον καθηµερινό λόγο 

      252  Η χρήση της µεταφοράς σε πολυτροπικά κείµενα 

 

    Επιπρόσθετα, οι διδακτικές οδηγίες που περιέχονται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού 

επικεντρώνονται στη χρήση και τη λειτουργία της µεταφοράς σε διαφορετικά είδη 

κειµένων και στον καθηµερινό λόγο (π.χ. η ιδιοτυπία των µεταφορικών εκφράσεων 

που χρησιµοποιούνται από τους νέους) –πράγµα που συνάδει µε τις σύγχρονες θεω-

ρητικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά- χωρίς όµως να αναγνωρίζεται ο ρόλος της µε-

ταφοράς ως φορέα συγκεκριµένης αντίληψης και ιδεολογίας στη βάση της κριτικής 

ανάλυσης του λόγου των διαφορετικών κειµένων (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52). Τίθε-

ται, επίσης, ως στόχος της υποενότητας «να αντιληφθούν [οι µαθητές] τη νοηµατική 

εξάρτηση της µεταφοράς από τα ευρύτερα κειµενικά και πολιτιστικά συµφραζόµενα» 

(Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 52) κειµένων, που αν και είναι κάπως γενικός και αόριστος, 
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στηρίζεται στη θεωρία του Turner (1987) για την εξάρτηση της µεταφορικής (και κυ-

ριολεκτικής σηµασίας) από το κοινωνικό περιβάλλον26. 

   Η κοινωνιογλωσσική προσέγγιση για τη µεταφορά εµφανίζεται και στον ορισµό 

που προτείνεται από το Βιβλίο του Μαθητή, όπου ανάµεσα στα άλλα διαβάζουµε ότι: 

«η µεταφορά χρησιµοποιείται επίσης ευρύτατα στη λογοτεχνία, στη δηµοσιογραφική 

γλώσσα και στη διαφήµιση. […] Η µεταφορά στη γλώσσα συνδέεται άµεσα µε τον 

πολιτισµό µιας χώρας, γι’ αυτό και πολλές µεταφορικές εκφράσεις δε µεταφράζονται 

εύκολα σε άλλες γλώσσες» (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 59). Στις ασκήσεις που περιλαµ-

βάνονται στο Βιβλίο του Μαθητή επιδιώκεται η εφαρµογή και εµπέδωση της θεωρίας 

για τη λειτουργία της µεταφοράς σε διαφορετικά κειµενικά είδη και περιβάλλοντα και 

από γλωσσικούς χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες (λείπει 

όµως η εφαρµογή της θεωρίας για τη µεταφορά ως µέσο κριτικής προσέγγισης του 

λόγου).  

    Πιο συγκεκριµένα, στις ασκήσεις-δραστηριότητες της υποενότητας ζητείται από 

τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν µεταφορική γλώσσα για να µιλήσουν για τις προ-

καταλήψεις και τα στερεότυπα, να εντοπίσουν το περιεχόµενο µιας είδησης µε µετα-

φορικό τίτλο, να συγκεντρώσουν συνηθισµένες εκφράσεις από τη γλώσσα των νέων 

και να φτιάξουν ένα λεξικό κ.ά. (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 58-59). Επιπλέον, µια προ-

σέγγιση που προσιδιάζει στη θεωρία του Turner (1987) για τη µεταφορά επιχειρείται 

µε την εµφάνιση ασκήσεων που ζητούν από τους µαθητές να εντοπίσουν τις µεταφο-

ρές σε κείµενα πολυτροπικά (π.χ. σκίτσα) που συνδυάζουν λόγο και εικόνα (Κατσα-

ρού κ.ά., 2006α, 59). Τέλος, στο Τετράδιο Εργασιών έχουµε άσκηση που ζητά από 

τους µαθητές να αντιστοιχίσουν µεταφορές από τον καθηµερινό λόγο, δηλαδή καθη-

µερινές µεταφορικές εκφράσεις µε συµπεριφορές ή το χαρακτήρα που θα ταίριαζε η 

καθεµιά (Κατσαρού κ.ά., 2006β, 34). 

 

 

                                                 
26  Σύµφωνα µε την (Herţeg, 2011) κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα και µε αφετηρία τη σχετική 
γλωσσική θεωρία που διατυπώνεται από τους Karl Buhler και Roman Jakobson η υφολογία αποκτά 
λειτουργικό χαρακτήρα και αφορά στο πώς διαµορφώνεται το γλωσσικό ύφος στα πλαίσια διαφορετι-
κών ειδών κειµένων. Ανάλογα (έχοντας δεχτεί την επιρροή των παραπάνω απόψεων), η υφολογία συ-
νιστά σύµφωνα µε τον Turner (1987) µέρος της γλωσσολογίας, το οποίο επικεντρώνεται στις παραλ-
λαγές της χρήσης της γλώσσας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο κειµενικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει 
τη σηµασία των γλωσσικών όρων και κατ’ επέκταση των µεταφορών που απαντώνται σε ένα κείµενο.   
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6.6.2. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-

ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 

   

 Όσον αφορά την παρουσία σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για τη µετωνυµία 

και τα υπόλοιπα σχήµατα του λόγου (που παρουσιάζονται στην 8η ενότητα της Νεο-

ελληνικής Γλώσσας για τη Γ' Γυµνασίου), η σύγχρονη προσέγγιση της κοινωνιο-

γλωσσολογίας είναι εµφανής και στο κείµενο του ∆.Ε.Π.Π.Σ. για την ελληνική γλώσ-

σα. Ειδικότερα, στις ενδεικτικές δραστηριότητες (3η στήλη) επιδιώκεται ο µαθητής να 

επισηµαίνει τη λειτουργία και να ερµηνεύει τη χρήση των λεκτικών σχηµάτων σε δι-

αφορετικά είδη κειµένων και όχι αποκλειστικά στη λογοτεχνία. Όπως αναφέρεται στο 

σχετικό χωρίο από το κείµενο του ∆.Ε.Π.Π.Σ.: «Σε κατάλληλα κείµενα, από την κα-

θηµερινή γραπτή επικοινωνία ή και λογοτεχνικά, [να] εντοπίζει [ο µαθητής] για πα-

ράδειγµα τη συνεκδοχή, τη µετωνυµία […] την ειρωνεία, τον ευφηµισµό κ.τλ. (Λογο-

τεχνία, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία, Αισθητική Αγωγή)» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  

2003β, 60). 

  Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι οδηγίες για τη διδασκαλία της µετωνυµίας και οι 

ασκήσεις που περιλαµβάνονται στο Βιβλίο του Μαθητή. Ειδικότερα, όπως προτείνε-

ται στις διδακτικές οδηγίες του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού και πραγµατώνεται στο 

Βιβλίο του Μαθητή, η επεξεργασία της τρίτης υποενότητας  (της 7ης θεµατικής ενό-

τητας) ξεκινά µε την «ανάγνωση» ενός σκίτσου (πολυτροπικό κείµενο) µε στόχο οι 

µαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία της µετωνυµίας ως σχήµα λόγου στην επικοι-

νωνία. Επιπλέον, σε τρία σκίτσα που ακολουθούν, οι µαθητές πρέπει να αναγνωρί-

σουν τις µετωνυµίες που χρησιµοποιούνται και τις σηµασίες τους ενώ παράλληλα 

καλούνται σκεφτούν δικές τους επικοινωνιακές περιστάσεις, στις οποίες θα ταίριαζε 

να χρησιµοποιηθεί το σχήµα της µετωνυµίας (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 88 και 2006α 

127-128). 

  Τέλος, στις ασκήσεις που αφορούν τα υπόλοιπα σχήµατα του λόγου και περιλαµβά-

νονται στην τέταρτη υποενότητα (της 8ης ενότητας) του Βιβλίου του Μαθητή καθώς 

και στο Τετράδιο Εργασιών  ζητείται από τους µαθητές να αναγνωρίσουν τη χρήση 

διαφορετικών σχηµάτων του λόγου σε διαφορετικά είδη κειµένων, όπως σκίτσο, στί-

χοι ενός τραγουδιού κ.λπ. (Κατσαρού κ.ά., 2006α, 143 και 2006β, 74. 
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                                    6.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.7.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗ-

ΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Στο πρώτο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν σύγχρονες θε-

ωρητικές προσεγγίσεις -που απαντώνται στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογρα-

φία- για το µεταφορικό λόγο, κυρίως υπό το πρίσµα της γνωστικής γλωσσολογίας και 

των εκπροσώπων της. Η παραπάνω έρευνα ανέδειξε τη σηµασία της εννοιολογικής 

µεταφοράς (και των εννοιολογικών αντιστοιχίσεων που αυτή εµπεριέχει), ως µέσου 

διαµόρφωσης µιας ορισµένης εικόνας και άποψης για την κοινωνική πραγµατικότητα, 

σε αντίθεση µε την παραδοσιακή θεωρία της κλασικής ρητορικής που την αντιµετω-

πίζει ως αµιγώς γλωσσικό προϊόν. Για το λόγο αυτό, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

της εννοιολογικής µεταφοράς στην εκπαίδευση δεν περνά απαρατήρητη κυρίως στην 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η ανίχνευση και αποκωδικοποίηση της οπτικής που προ-

τείνεται από τη σύνδεση διαφορετικών εννοιών µέσω της µεταφοράς, ειδικά στα σύγ-

χρονα κείµενα κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού περιεχοµένου, καθιστά τη µε-

λέτη της λειτουργίας του συγκεκριµένου σχήµατος ιδιαίτερα σηµαντική για την κρι-

τική ανάλυση των κειµένων στο χώρο του σχολείου. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, προϋποθέ-
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τει, αφενός η διδασκαλία της µεταφοράς να κατέχει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος (αλλά και σε διαθεµατικό επίπεδο) και αφε-

τέρου ο προσανατολισµός του Αναλυτικού Προγράµµατος τόσο στο επίπεδο της θε-

ωρίας όσο και της εφαρµογής να ακολουθεί το µοντέλο του κονστρουκτιβισµού και 

να προωθεί την άποψη ότι δεν υπάρχει µια και µόνη αλήθεια και αντικειµενική πραγ-

µατικότητα αλλά πολλές υποκειµενικές οπτικές της πραγµατικότητας. Η µεταφορά 

αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την οικοδόµηση µιας τέτοιας οπτικής µέσω του λόγου 

και για αυτό το κατανοήσουν οι µαθητές τη λειτουργίας της (και να µάθουν και οι 

ίδιοι να τη χρησιµοποιούν σε κείµενα τους µε αντίστοιχο τρόπο) θα τους έφερνε αντι-

µέτωπους µε πολλαπλές αλήθειες (διαφορετικές δηλαδή όψεις της πραγµατικότητας), 

ενισχύοντας την κριτική τους συνειδητοποίηση ως προς τον τρόπο µε τον οποίο λει-

τουργεί η γλώσσα. 

 

 

6.7.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥ-

ΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

  Το βασικό ερώτηµα που γεννάται και στο οποίο επιχειρώ να δώσω µια απάντηση 

στο δεύτερο ερευνητικό µέρος της εργασίας, είναι σε ποιο βαθµό οι σύγχρονες προ-

σεγγίσεις για το µεταφορικό λόγο και τη σύνδεση του µε την καλλιέργεια της κριτι-

κής επίγνωσης της γλώσσας, που εµφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία –και παρου-

σιάζονται στο πρώτο µέρος της εργασίας- εµφανίζονται στο πλαίσιο του ∆.Ε.Π.Π.Σ.  

(του 2003) για το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο και στα σχολικά εγ-

χειρίδια. 

   Όπως προκύπτει από την εξέταση του ερευνητικού υλικού, η διδασκαλία τόσο της 

µεταφοράς όσο και κάποιων άλλων συγγενικών προς αυτή σχηµάτων λόγου, όπως η 

µετωνυµία, εµφανίζεται µονάχα στο Βιβλίο του Μαθητή της Νεοελληνικής Γλώσσας 

της Γ' Γυµνασίου (και το αντίστοιχο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό), όπου και 

εκεί καταλαµβάνει περιορισµένη έκταση καθώς είναι ενταγµένη σε υποενότητες κύ-

ριων θεµατικών ενοτήτων. Ειδικότερα η θεωρία για τη µετωνυµία και κάποια επιπλέ-

ον σχήµατα λόγου όπως η παροµοίωση, η συνεκδοχή κ.ά. περιλαµβάνεται σε υποενό-

τητες των δύο τελευταίων θεµατικών ενοτήτων (7η και 8η θεµατική ενότητα) του σχο-

λικού εγχειριδίου, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις λόγω έλλειψης χρόνου (α-

πώλεια για διάφορους λόγους κάποιων διδακτικών ωρών, πράγµα που εµποδίζει την 
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κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης) να µην δίνεται η απαιτούµενη βαρύτητα σε 

αυτή. Η έρευνα, επίσης, των θεωρητικών στοιχείων για τη µεταφορά και τα σχήµατα 

λόγου, που προτείνονται στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού από τη συντακτική οµάδα των 

εγχειριδίων, αναδεικνύει την προσκόλληση στην παραδοσιακή θεωρία. Ενδεικτικό 

για αυτό είναι το γεγονός ότι η προτείνεται η διδασκαλία της µεταφοράς σε αντιδια-

στολή µε την κυριολεξία (τίτλος της υποενότητας είναι «Μεταφορά και Κυριολεξία») 

και όχι µεµονωµένα. Η θεώρηση της µεταφοράς ως απόκλιση από την κυριολεκτική 

σηµασία και τον γλωσσικό κανόνα, υποβάλλει την νεωτερική αντίληψη της ύπαρξης 

µιας αδιαµφισβήτητης και αρραγούς πραγµατικότητας, που αναπαρίσταται µέσω της 

γλώσσας, η οποία εκλαµβάνεται στο σύνολό της ως κυριολεκτική. Τούτο δηλώνει 

προφανώς την πρόθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διατήρηση ενός νεωτε-

ρικού χαρακτήρα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

     Η υιοθέτηση της παραδοσιακής θεωρίας για το µεταφορικό λόγο οφείλεται, όπως 

υποστηρίζει ο Postman (1996, 176-177), στην  επικράτηση µιας θετικιστικής αντίλη-

ψης στην εκπαίδευση (πρόκειται για την αντίληψη ότι υπάρχει µια αντικειµενική 

πραγµατικότητα, οργανωµένη µε αιτιοκρατικές δοµές και ο ανθρώπινος νους "καθρε-

φτίζει" την πραγµατικότητα αυτή και τη δοµή της (Habermas, 1990· Bertand, 1994)), 

η οποία οδήγησε ανάµεσα στα άλλα στην παραγνώριση της σηµασίας της µεταφοράς 

(µε στόχο την πρόταξη του κυριολεκτικού λόγου) και στην ανάδειξη µονάχα του ρό-

λου της ως υφολογικό στολίδι του λόγου κυρίως σε λογοτεχνικά κείµενα. Ο Postman 

(1996) θεωρεί ότι κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αντιµετώπιση 

του ρόλου της µεταφοράς αφορούν στην ελλιπή εκπαίδευση των διδασκόντων σχετι-

κά µε αυτό το θέµα και στην αντίληψη ότι ο µεταφορικός λόγος είναι ιδιαίτερα σύν-

θετος και δυσνόητος για τα παιδιά του σχολείου. Επιπλέον, ο παραπάνω ερευνητής 

(Postman, 1996, 177· Botha, 2009)  αναφέρει ότι η µελέτη των δυνατοτήτων της 

γλώσσας να «κατασκευάζει κόσµους και πραγµατικότητες» απαιτεί ευρύτερες γνώ-

σεις που ενδέχεται να αφορούν παραπάνω από ένα επιστηµονικά πεδία (δηλαδή να 

είναι διαθεµατική) πράγµα που φέρνει σε αµηχανία τους εκπαιδευτικούς ως προς το 

ποιος µπορεί να αναλάβει να διδάξει κάτι τέτοιο. 

   Από την άλλη, µια πιο σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση για το µεταφορικό λόγο 

που εντοπίστηκε στο υπό έρευνα υλικό, προέρχεται από το χώρο της υφολογίας και 

της κοινωνιογλωσσολογίας µε έµφαση στη διαφοροποίηση του γλωσσικού ύφους α-

νάλογα µε την κοινωνική προέλευση του γλωσσικού χρήστη και τις επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Με το να απουσιάζει, ωστόσο, η οποιαδήποτε αναφορά στην εννοιολο-
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γική µεταφορά, η ερµηνεία του συγκεκριµένου σχήµατος περιορίζεται σε επίπεδο 

γλωσσικής έκφρασης, χωρίς να δίνονται σε αυτό οι εννοιολογικές προεκτάσεις που 

σχετίζονται µε την αναπαράσταση µιας συγκεκριµένης αντίληψης για την κοινωνία 

και τον κόσµο. Έτσι, η θεωρία για τη µεταφορά όπως εµφανίζεται στο πλαίσιο του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. (του 2003) για το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο και στα 

αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια, δε συνδέεται µε τη θεωρία του κριτικού γραµµατι-

σµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, παρόλο που η έννοια του κριτικού 

γραµµατισµού κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική για το γλωσσικό µάθηµα (όπως δια-

βάζουµε στην εισαγωγή του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού).  Επιπλέον, µια πιο σύγχρονη 

προσέγγιση της λειτουργίας και της χρήσης της µεταφοράς και των υπολοίπων σχη-

µάτων στο λόγο, φανερώνει η παρουσία ασκήσεων-δραστηριοτήτων εντοπισµού τους 

σε κείµενα πολυτροπικά, που συνδυάζουν λόγο και εικόνα (π.χ. σκίτσα).  

   Συνοψίζοντας, όπως προκύπτει από την παραπάνω ερµηνευτική ανάλυση του ερευ-

νητικού υλικού ο βασικός πυρήνας της θεωρίας για τη µεταφορά, τη µετωνυµία και 

τα υπόλοιπα σχήµατα µένει σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένος στην παραδοσιακή 

θεωρία της κλασικής ρητορικής και του κυριολεκτικού νοήµατος (Literal Meaning 

Theory). Η εµφάνιση πιο σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων προερχόµενη από το 

χώρο της υφολογίας, κυρίως, παρόλο που δεν ξεφεύγει από τα όρια της σηµασιολογι-

κής γλωσσικής ανάλυσης για το µεταφορικό λόγο, επιχειρεί ένα άνοιγµα προς την 

εξέταση της επίδρασης του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση του µεταφορικού λόγου, 

χωρίς όµως να αγγίζει το χώρο της σύγχρονης θεωρίας της γνωστικής ψυχολογίας. 

Υπό αυτή την έννοια, όταν στους γενικούς στόχους του ∆.Ε.Π.Π.Σ. (2η στήλη) για το 

µάθηµα της ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο, ενδιαφέρει η πρόσληψη της σηµασίας 

των σχηµάτων του λόγου σε σηµασιολογικό και πραγµατολογικό επίπεδο, το σηµασι-

ολογικό επίπεδο σηµαίνει27 πρώτα από όλα διάκριση της κύριας/ κυριολεκτικής από 

τη δευτερεύουσα/ µεταφορική σηµασία και το πραγµατολογικό τις ειδικές επικοινω-

νιακές συνθήκες της πραγµάτωσης του λόγου, χωρίς όµως να ενδιαφέρει η κριτική 

διάσταση του λόγου. 

      Συµπερασµατικά, παρά το γεγονός ότι στο ∆.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. επιχειρείται µια πιο 

σύγχρονη αντιµετώπιση της λειτουργίας του µεταφορικού λόγου, ο κεντρικός πυρή-

νας της θεωρίας για τα λεκτικά σχήµατα παραµένει πιστός στο θετικιστικό µοντέλο 

                                                 
27 Όπως σηµειώνουν οι Lakoff και Turner (1989) η σηµασιολογία (=semantics) σύµφωνα µε την παρα-
δοσιακή έννοια του όρου, η οποία στηρίζεται στη φιλοσοφική λογική περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό 
των γλωσσικών προτάσεων ως «αληθείς» (στις οποίες εντάσσονται οι κυριολεκτικές) και «ψευδείς» 
(στις οποίες ανήκουν οι µεταφορικές). 
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(δηλ. στην αντίληψη ότι υπάρχει µια αντικειµενική αλήθεια και πραγµατικότητα (Ha-

bermas, 1990)) και είναι στην ουσία νεωτερικός. Αυτό δικαιολογείται και γίνεται ευ-

κολότερα κατανοητό, αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι επειδή το κείµενο του Ανα-

λυτικού Προγράµµατος είναι στην ουσία ένα πολιτικό κείµενο, οι συντάκτες του είναι 

υποχρεωµένοι να ενσωµατώσουν διαφορετικές τάσεις –σε πολλές περιπτώσεις αντι-

φατικές και αντικρουόµενες µεταξύ τους- όπως στην προκειµένη περίπτωση παραδο-

σιακές και νεώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη µεταφορά. Όπως χαρακτηριστι-

κά επισηµαίνει ο Codd (1988) τα κείµενα εκπαιδευτικής πολιτικής (συµπεριλαµβανο-

µένων και των Αναλυτικών Προγραµµάτων) συνιστούν πολιτιστικά προϊόντα τα ο-

ποία είναι κατασκευασµένα και µεταφέρουν την ιδεολογία των διαφόρων πολιτικών 

δυνάµεων. Το κείµενο εκπαιδευτικής πολιτικής σύµφωνα µε τον Codd (1988) επειδή 

δεν µπορεί να αποδώσει µε συνοχή και συνέπεια τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν 

την κοινωνική ζωή, ενσωµατώνει και αναπαράγει αυτά τα αντικρουόµενα µεταξύ 

τους στοιχεία, πράγµα που αποδεικνύει την αδυναµία της γλώσσας της ιδεολογίας να 

παράγει συνεκτικό νόηµα. Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η άποψη του Belsey (1980) -

την οποία µεταφέρει ο Codd (1988)- όπου γίνεται λόγος σχετικά µε την επίδραση που 

έχει στους αναγνώστες ένα πολιτικό κείµενο που συντίθεται από αντιφάσεις. Όπως 

σηµειώνει ο  Belsey (1980, 104) τέτοιου είδους κείµενα δεν επιδέχονται µια και µο-

ναδική ανάγνωση αλλά αντίθετα µένουν ανοικτά σε διαφορετικές πολλαπλές ανα-

γνώσεις, µε αποτέλεσµα να µην γίνονται δεκτά µε παθητικό τρόπο αλλά αντίθετα να 

δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να παράγει το δικό του νόηµα. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙ-

ΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Η απόκλιση που παρατηρείται από τη µια πλευρά ανάµεσα στις σύγχρονες προτάσεις 

της διεθνούς βιβλιογραφίας (που παρατίθενται στο πρώτο θεωρητικό µέρος της πα-

ρούσας εργασίας) για την αξιοποίηση της θεωρίας της εννοιολογικής µεταφοράς µε 

στόχο την κριτική προσέγγιση της γλώσσας των κειµένων και από την άλλη η ελλι-

πής παρουσία της συγκεκριµένης θεωρίας (και της εφαρµογής της) στα πλαίσια του 

Αναλυτικού Προγράµµατος και των σχολικών εγχειριδίων του µαθήµατος της Νεο-

ελληνικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο (όπως συµπεραίνεται από το δεύτερο ερευνητικό 

µέρος), καθιστά αναγκαία την παρουσίαση κάποιων προτάσεων, οι οποίες αποσκο-

πούν στη γεφύρωση αυτού του χάσµατος. 

   Πιο συγκεκριµένα, µια πρώτη διαπίστωση, η οποία απορρέει από την εξέταση του 

ερευνητικού υλικού είναι ότι η θεωρία και οι προτεινόµενες ασκήσεις-

δραστηριότητες για τη µεταφορά και τα υπόλοιπα λεκτικά σχήµατα περιλαµβάνονται 

µονάχα στη διδακτέα ύλη του γλωσσικού µαθήµατος της Γ' τάξης του Γυµνασίου. 

Επιπλέον, στο Βιβλίο του Μαθητή της Γ' Γυµνασίου αλλά και στο συνοδευτικό εκ-

παιδευτικό υλικό, η αναφορά στη µεταφορά και τα σχήµατα λόγου καταλαµβάνει υ-

ποενότητες κύριων θεµατικών ενοτήτων. Ειδικότερα, η µεταφορά δεν εξετάζεται µε-
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µονωµένα αλλά σε αντιπαραβολή µε την κυριολεξία. Θεωρώ ότι η συγκεκριµένη κα-

τανοµή και οργάνωση της διδακτέας ύλης αποτελεί συνέπεια της παραδοσιακής θεώ-

ρησης της µεταφορικής σηµασίας ως δευτερεύουσας σε σχέση µε την κύρια ή κυριο-

λεκτική σηµασία. Ωστόσο, η επαρκής διδασκαλία του µεταφορικού λόγου απαιτεί να 

αφιερωθεί µεγαλύτερο µέρος από τη διδακτέα ύλη (και κατά συνέπεια περισσότερες 

διδακτικές ώρες) του γλωσσικού µαθήµατος και των τριών τάξεων του Γυµνασίου. 

Επιπρόσθετα, η παρουσίαση της µεταφοράς και των υπολοίπων σχηµάτων του λόγου 

χρήσιµο είναι να αποτελεί το κύριο θέµα κάποιων θεµατικών ενοτήτων και όχι να εµ-

φανίζεται σε υποενότητες. Τέλος, ακόµα και σε θεµατικές ενότητες µε άλλο θέµα θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνονται ασκήσεις για την κριτική ανάλυση των επιλεγµένων 

κειµένων, που να στηρίζονται στην ερµηνεία και ανάλυση των µεταφορικών σχηµά-

των, µε στόχο την επανάληψη και την εµπέδωση της θεωρίας για τη µεταφορά. 

  Πέρα από την τυπική κατανοµή της ύλης, αυτό που παρατηρείται τόσο στο Βιβλίο 

του Εκπαιδευτικού όσο και στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων είναι η απουσία κάθε α-

ναφοράς στην σύγχρονη θεωρία της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφορά (τόσο 

για το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όσο και για άλλα συναφή γλωσσικά µα-

θήµατα, όπως η Νεοελληνική Λογοτεχνία) και ο περιορισµός σε µια υφολογικού τύ-

που προσέγγιση του µεταφορικού λόγου εν γένει, η οποία αν και προσεγγίζει το χώρο 

της κοινωνιογλωσσολογίας δεν αγγίζει θέµατα κριτικού γραµµατισµού και κριτικής 

ανάλυσης του λόγου. Πρόκειται για ένα κενό στην προτεινόµενη από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο θεωρία, που οφείλει να καλυφθεί για να µπορούµε να κάνουµε λόγο για 

κριτική ανάλυση των κειµένων µέσω της αξιοποίησης των µεταφορικών σηµασιών. 

  Επιπλέον, όπως διαφαίνεται από τη σύγχρονη θεωρία η εννοιολογική µεταφορά στο 

πλαίσιο της γνωσιακής θεωρίας συνιστά το «κλειδί» για την ανίχνευση των ιδεολογι-

κών µηχανισµών ενός κειµένων. Ωστόσο, πριν προβούµε στην αναγνώριση της ιδεο-

λογίας που διατρέχει τα διάφορα είδη κειµένων (υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµα-

τισµού και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης) µέσω της αποκωδικοποίησης των µε-

ταφορικών σηµασιών καλό είναι νοµίζω να εξοικειωθούν οι µαθητές µέσα από ανά-

λογες ασκήσεις ή δραστηριότητες στην αναγνώριση της χρήσης των εννοιολογικών 

µεταφορών σε διαφορετικά είδη κειµένων αλλά και στον καθηµερινό λόγο. 

  Για παράδειγµα, η προσέγγιση της µεταφοράς βασιζόµενη στην ανθρώπινη εµπειρί-

α, που συνιστά τον πυρήνα της θεωρίας της γνωστικής γλωσσολογίας για τη µεταφο-

ρά, µπορεί συντελέσει ώστε οι µαθητές να εισχωρήσουν ευκολότερα στον κόσµο της 

µεταφορικής σκέψης και να την κάνουν κτήµα τους. Όσον αφορά σε σχετικές δρα-
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στηριότητες για την υλοποίηση αυτού του στόχου, όπως προτείνει η Παπαρούση 

(2008,4) µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να θυµηθούν κάποιες περιπτώ-

σεις που είναι άρρωστοι και βάζουν το θερµόµετρο µε αποτέλεσµα όσο πιο πολύ πυ-

ρετό έχουν η µαύρη γραµµή να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αυτό µπορεί να τους βοηθή-

σει να καταλάβουν γιατί έχουµε συνδέσει στο µυαλό µας την έννοια της ποσότητας 

µε κάτι που πηγαίνει προς τα επάνω µε αποτέλεσµα να πιστεύουµε ότι  το πολύ πάει 

προς τα πάνω, ενώ, αντίθετα, ότι το λίγο πάει προς τα κάτω. Μπορούµε, επίσης, να 

ζητήσουµε από τους µαθητές να εντοπίσουν στο λόγο λέξεις ή εκφράσεις που χρησι-

µοποιούµε κάθε µέρα, οι οποίες δείχνουν ότι στο πίσω µέρος του µυαλού µας πιστεύ-

ουµε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, όπως «οι τιµές πέταξαν στα ύψη», «έπεσε στην εκτίµησή 

µου» κ.ά. 

   Με άλλα λόγια, κρίνω εξαιρετικά σηµαντική την κατάκτηση σε  πρώτη φάση της 

έννοιας και της λειτουργίας της µεταφοράς σύµφωνα µε τις επιταγές της γνωστικής 

γλωσσολογίας, ώστε να µεταβούµε στη συνέχεια στην κριτική προσέγγιση της γλώσ-

σας και της ιδεολογίας των κειµένων µέσω της ερµηνείας των µεταφορικών εννοιών. 

Στο σηµείο αυτό οφείλω να τονίσω ότι οι έννοιες του κριτικού γραµµατισµού και της 

κριτικής γλωσσικής επίγνωσης προϋποθέτουν πρώτα από όλα την επαρκή γνώση από 

µέρους των εκπαιδευτικών και των µαθητών του ευρύτερου κοινωνικού, πολιτιστι-

κού, ιστορικού και πολιτικού θεωρητικού πλαισίου των διαφόρων κειµένων (Cervetti, 

Pardales, Damico, 2001). Με τον τρόπο αυτό µπορούν ευκολότερα να κατανοήσουν 

και να ερµηνεύσουν τον ιδεολογικό προσανατολισµό ενός κειµένου όσον αφορά στην 

παρουσίαση π.χ. κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων και να συνδέσουν τις µετα-

φορές που συναντούν σε αυτό µε το ευρύτερο ιδεολογικό του πλαίσιο . 

  Για το λόγο αυτό, αυτό που προτείνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έκθεση 

των µαθητών σε κείµενα που πραγµατεύονται το ίδιο θέµα ή παρουσιάζουν το ίδιο 

γεγονός από διαφορετική οπτική γωνία. Τέτοια θέµατα θα µπορούσαν να αφορούν  

π.χ. στο ρατσισµό, στα θρησκευτικά πιστεύω, σε ιστορικά δεδοµένα κ.ά.  Στόχος εί-

ναι οι µαθητές να έρθουν σε επαφή µε διαφορετικά πιστεύω και αντιλήψεις και να 

σκεφτούν πώς κατασκευάζεται και δοµείται κάθε φορά ο λόγος, ώστε να αναπαριστά 

διαφορετικές οπτικές της κοινωνικής πραγµατικότητας που µας περιβάλλει 

(McLaughlin and DeVoogd, 2004). Ο ρόλος της µεταφοράς υπό αυτές τις προϋποθέ-

σεις κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός, καθώς οι µαθητές µπορούν µέσα από την κατη-

γοριοποίηση των εννοιολογικών µεταφορών (και γενικότερα του πλέγµατος των µε-

ταφορικών σηµασιών που περιλαµβάνονται σε ένα κείµενο) να κατανοήσουν ποια 
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ιδεολογία ή ποια εκδοχή της αλήθειας προβάλλεται κάθε φορά και ποία αποσιωπείται 

και να προβληµατιστούν σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους συµβαίνει κάτι τέ-

τοιο. Στόχος είναι οι διδασκόµενοι να αναλογιστούν γιατί ο συγγραφέας επέλεξε τις 

συγκεκριµένες µεταφορές και όχι κάποιες άλλες για να µιλήσει για ένα θέµα ή να πε-

ριγράψει ένα γεγονός και να δηµιουργήσουν δικές τους µεταφορές (µέσα από την πα-

ραγωγή γραπτών ή προφορικών κειµένων) που να παρουσιάζουν το ίδιο πράγµα µε 

διαφορετικό τρόπο.  

  Αυτό κρίνεται αναγκαίο και για το λόγο ότι οι µαθητές έρχονται καθηµερινά αντιµέ-

τωποι µε κείµενα από διαφορετικούς χώρους, όπως η οικονοµία, η πολιτική ή η ια-

τρική που κάνουν ευρεία χρήση µεταφορικών σηµασιών µε στόχο την πειθώ και τον 

προσανατολισµό του κοινού προς µια ορισµένη κατεύθυνση. Είναι, λοιπόν, επιβε-

βληµένη η καλλιέργεια της δυνατότητας κριτικής ανάλυσης των µεταφορικών εν-

νοιών, ώστε µεταφορές που απαντώνται συχνά στις µέρες µας όπως η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα είναι πόλεµος (=business is war) και µας ωθούν στην υιοθέτηση ενός 

συγκεκριµένου τρόπου θέσης των πραγµάτων, να µη γίνονται αποδεκτές ως αυταπό-

δεικτες και αναµφισβήτητες αλήθειες.   

   Ειδικότερα, όσον αφορά σε συγκεκριµένες δραστηριότητες για την ενίσχυση του 

κριτικού γραµµατισµού µέσω του µεταφορικού λόγου, οι οποίες θα µπορούσαν να 

πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και της διδασκαλίας του µαθήµα-

τος της Νεοελληνικής Γλώσσας, είναι δυνατό –όπως αναφέρθηκε παραπάνω- να επι-

λέξουµε ένα θέµα (π.χ. ειρήνη) και στη συνέχεια να εξετάσουµε πως παρουσιάζεται 

αυτό σε διαφορετικά είδη κειµένων µέσω των µεταφορών που επιστρατεύονται από 

τους συγγραφείς τους. Για παράδειγµα, αν θελήσουµε να εστιάσουµε την προσοχή 

και το ενδιαφέρον των µαθητών µας στο θέµα της ειρήνης θα µπορούσαµε να τους 

προτείνουµε να εντοπίσουν και να συγκρίνουν τις µεταφορές που χρησιµοποιεί ο ποι-

ητής Γ. Ρίτσος στους ακόλουθους στίχους από το ποίηµά του µε τίτλο «Ειρήνη» µε 

ένα απόσπασµα από άρθρο που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Η παγκόσµια ειρήνη είναι 

γυναίκα» της Λήδας Παπαδοπούλου και αφορά στο θέµα της διεκδίκησης των δικαι-

ωµάτων των γυναικών το οποίο συσχετίζεται µε αυτό της ειρήνης. Παραθέτω τα απο-

σπάσµατα από τα δύο κείµενα:  

                    
                  Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα 

                   κι ένα βιβλίο µπροστά στο παιδί που ξυπνάει […] 
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                  […] Ειρήνη είναι  τα σφιγµένα χέρια των ανθρώπων 

                   είναι το ζεστό ψωµί στο τραπέζι του κόσµου 

                   είναι το χαµόγελο της µάνας 

                   τίποτ’ άλλο δεν είναι ειρήνη. 

                                (Γ. Ρίτσος, «Ειρήνη») 

 

«Ανακηρύσσοντας τα δικαιώµατα των γυναικών σε προϋπόθεση για της παγκόσµιας 

ειρήνης, η Νορβηγική επιτροπή του Νόµπελ Ειρήνης απονέµει το φετινό βραβείο σε 

τρεις γυναίκες που πάλεψαν ενάντια στον πόλεµο και την καταπίεση. […] Ο πρόε-

δρος της επιτροπής Θορµπγιόρν Γιάγκλαντ εξέφρασε την ελπίδα ότι το φετινό Νό-

µπελ θα προσελκύσει την προσοχή  στο βιασµό και άλλες βιαιότητες κατά των γυναι-

κών, καθώς και στο ρόλο των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης στην Αφρική και 

στον αραβικό και µουσουλµανικό κόσµο».  

(Λήδα Παπαδοπούλου, «Η παγκόσµια ειρήνη είναι γυναίκα», διαθέσιµο στην ακό-

λουθη ιστοσελίδα:www.ecoleft.wordpress. com) 

   Σχετικά µε το πρώτο κείµενο (απόσπασµα από το ποίηµα «Ειρήνη» του Γ. Ρίτσου) 

θα µπορούσαµε αρχικά να θέσουµε στους µαθητές ερωτήσεις που αφορούν στον ε-

ντοπισµό και την κατανόηση των µεταφορικών σηµασιών που εµφανίζονται στους 

συγκεκριµένους στίχους. Τέτοιες, για παράδειγµα, ερωτήσεις είναι δυνατό να είναι 

διατυπωµένες µε τον ακόλουθο τρόπο: «Ποιες µεταφορές για την ειρήνη εντοπίζετε 

στους ακόλουθους στίχους από το ποίηµα του Γ. Ρίτσου Ειρήνη; Πώς αισθάνεστε ε-

σείς το νόηµα των µεταφορών αυτών; Με τι συγκρίνει την ειρήνη ο ποιητής σε καθε-

µιά από τις µεταφορές που χρησιµοποιεί; Τι θέλει να πετύχει µε τη χρήση των µετα-

φορών αυτών;». Ανάλογα για το δεύτερο κείµενο (απόσπασµα από άρθρο της Λ. Πα-

παδοπούλου), ο τίτλος του οποίου είναι µεταφορικός (γίνεται χρήση του σχήµατος 

της προσωποποίησης28:Ειρήνη[αφηρηµένηέννοια]=γυναίκα [συγκεκριµένο/πρόσωπο] 

), καλό θα ήταν να ρωτήσουµε τους µαθητές για ποιο λόγο η συγγραφέας αποφάσισε 

να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη µεταφορική έκφραση.  

  Αφού βεβαιωθούµε ότι οι µαθητές κατανοούν τις µεταφορικές σηµασίες που απα-

ντώνται στα παραπάνω κείµενα, µπορούµε να περάσουµε στην προσέγγιση των µε-

ταφορών αυτών σε εννοιολογικό επίπεδο. Για παράδειγµα, παρατηρούµε ότι τόσο στο 

πρώτο όσο και στο δεύτερο απόσπασµα επιστρατεύεται για την περιγραφή της ειρή-

                                                 
28 Το σχήµα της προσωποποίησης σύµφωνα µε τους Lakoff και Turner (1989, 72) ορίζεται ως: «µετα-
φορά µέσω της οποίας αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα (άψυχα αντικείµενα) ως ανθρώπινα όντα».  



 141 

νης η εννοιολογική µεταφορά: Το αφηρηµένο είναι συγκεκριµένο. Έτσι, στους στί-

χους του Ρίτσου η αφηρηµένη έννοια της ειρήνης αντιπαραβάλλεται µε κάτι συγκε-

κριµένο, απτό και οικείο όπως ένα ποτήρι ζεστό γάλα/ένα βιβλίο/τα σφιγµένα χέρια 

των ανθρώπων/το ζεστό ψωµί/το χαµόγελο της µάνας. Αντίστοιχα στο δεύτερο κείµε-

νο η έννοια της ειρήνης αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός γυναικείου προσώπου. Μέ-

σω των µεταφορών αυτών οι συγγραφείς των παραπάνω κειµένων επιχειρούν το συ-

σχετισµό της γνώσης που έχουµε από ένα πεδίο εµπειρίας (π.χ. καθηµερινά αντικεί-

µενα, πρόσωπα και δραστηριότητες π.χ. ένα ποτήρι ζεστό γάλα ή ένα βιβλίο, το χα-

µόγελο της µάνας, η µορφή της γυναίκας) για την κατανόηση ενός άλλου (στην προ-

κειµένη περίπτωση η ειρήνη). Στο σηµείο αυτό χρήσιµο θα ήταν να ρωτήσουµε τους 

µαθητές για ποιο λόγο, κατά τη γνώµη τους, στο πρώτο κείµενο ο ποιητής αντιπαρα-

βάλλει την ειρήνη µε τα συγκεκριµένα αντικείµενα (π.χ. ζεστό γάλα ή ψωµί) ενώ στο 

δεύτερο κείµενο κυριαρχεί η προσωποποίηση της ειρήνης ως γυναίκα. Ποια διάσταση 

της έννοιας της ειρήνης επιχειρεί να αναδείξει ο Ρίτσος στο ποίηµα του «Ειρήνη» και 

ποια η Λ. Παπαδοπούλου στο άρθρο της (η διεκδίκηση των δικαιωµάτων της γυναί-

κας ως προϋπόθεση για την παγκόσµια ειρήνη), ποιος είναι ο ιδεολογικός προσανα-

τολισµός των συγγραφέων των παραπάνω κειµένων ως προς το θέµα της ειρήνης (για 

την απάντηση στο τελευταίο ερώτηµα καλό θα ήταν να δοθεί στους µαθητές το καθέ-

να από τα παραπάνω δύο κείµενα στο σύνολο του -και όχι µόνο ένα απόσπασµα-, 

ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουν ολοκληρωµένη άποψη).  

   Στη συνέχεια καλό θα ήταν να ζητήσουµε από τους µαθητές να παράγουν οι ίδιοι 

ένα κείµενο (σε πεζή ή ποιητική µορφή), στο οποίο θα χρησιµοποιούν δικές τους µε-

ταφορικές φράσεις για την περιγραφή της ειρήνης. Έπειτα θα µπορούσαµε να τους 

απευθύνουµε ερωτήσεις σχετικά µε το κείµενο που έγραψαν, όπως οι ακόλουθες: «Τι 

είδους είναι το κείµενο που έγραψες; Σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας θα ταίριαζε; 

Γιατί διάλεξες να γράψεις ένα τέτοιο είδος κειµένου; Τι νοµίζεις ότι πέτυχες µε τις 

µεταφορές που χρησιµοποίησες στο κείµενό σου;» Μέσω όχι µονάχα της κατανόησης 

των µεταφορικών εννοιών αλλά και της παραγωγής λόγου από µέρους των διδασκο-

µένων σχετικά µε το πώς οι ίδιοι αντιλαµβάνονται τη χρήση µεταφορών σε διαφορε-

τικά κείµενα και περιστάσεις επικοινωνίας επιτυγχάνουµε την ευαισθητοποίηση και 

την ενίσχυση της κριτικής µατιάς τους.   
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                                       8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Στο πρώτο «Θεωρητικό Μέρος» της παρούσας εργασίας έγινε αναφορά σε διαφορε-

τικές θεωρητικές προσεγγίσεις για το µεταφορικό λόγο, οι οποίες απαντώνται κατά 

κύριο λόγο στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η παραδοσιακή θεωρία 

της κλασικής ρητορικής και του φορµαλισµού για τη µεταφορά ως γλωσσικό προϊόν 

και κατεξοχήν διακοσµητικό στοιχείο του λόγου παραβλήθηκε µε τη γνωσιακή θεω-

ρία για την εννοιολογική µεταφορά. Ιδιαίτερη, επίσης, έµφαση δόθηκε στη λειτουργία 

της µεταφοράς στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού και της κριτικής γλωσσικής 

επίγνωσης. 

  Στο δεύτερο «Ερευνητικό Μέρος» της εργασίας εξετάζεται η εφαρµογή των θεωρη-

τικών προσεγγίσεων για τη µεταφορά υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού και 

της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. (του 2003) για το µάθηµα της ελ-

ληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο και στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό που 

προκύπτει από την επεξεργασία του υπό έρευνα υλικού είναι αφενός η προσκόλληση 

στην παραδοσιακή θεωρία για τα σχήµατα του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης της µε-

ταφοράς και αφετέρου η προσπάθεια εφαρµογής µιας θεωρητικής προσέγγισης για τη 

µεταφορά προερχόµενης από το χώρο της υφολογίας και της κοινωνιογλωσσολογίας 

µε έµφαση στη διαφοροποίηση του γλωσσικού ύφους ανάλογα µε τις επικοινωνιακές 

περιστάσεις. Απουσιάζει η θεωρία για την εννοιολογική µεταφορά ενώ παράλληλα 

δεν επιχειρείται η σύνδεση κριτικού γραµµατισµού και µεταφοράς. Έτσι, η µεταφορά 
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καθώς και άλλα συγγενικά µε αυτή λεκτικά σχήµατα, όπως η µετωνυµία, η προσωπο-

ποίηση και η παροµοίωση εξετάζονται κυρίως σε επίπεδο γλωσσικής έκφρασης. 

    Παρόλο που στην εισαγωγή του βιβλίου του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος της γλώσσας στη Γ' Γυµνασίου τονίζεται η ανάγκη για µια «κριτική 

γλωσσική εκπαίδευση» (Κατσαρού κ.ά., 2006γ, 9), πράγµα στο οποίο θα συνέβαλε η 

αξιοποίηση της εννοιολογικής µεταφοράς και κατ’ επέκταση της θεωρίας για το µε-

ταφορικό λόγο υπό το πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού, δεν παρατηρούµε να συµ-

βαίνει κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, ενδιαφέρουσες σχετικά µε την -απόκλιση µεταξύ εκ-

παιδευτικής θεωρίας και πράξης- είναι οι παρατηρήσεις της Κατσαρού (2009), οι ο-

ποίες αφορούν στην εφαρµογή της έννοιας του γραµµατισµού στο Αναλυτικό Πρό-

γραµµα Σπουδών του Γυµνασίου για το µάθηµα της νεοελληνικής γλώσσας, σύµφω-

να µε την ταξινοµία (αναγνωριστικός γραµµατισµός, γραµµατισµός της δράσης και 

στοχαστικός γραµµατισµός) που προτείνει η Hasan (1996). Όπως προκύπτει από την 

έρευνα της Κατσαρού (2009, 62) παρόλο που στο Αναλυτικό Πρόγραµµα φαίνεται να 

υπάρχει µια ισχυρή τάση για την καλλιέργεια του γραµµατισµού της δράσης, η οποία 

στηρίζεται στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας, την ίδια ωστόσο στιγµή εµ-

φανίζεται µια ροπή προς την ανάπτυξη του αναγνωριστικού γραµµατισµού, η οποία 

σε πολλές περιπτώσεις αποκρύπτεται (ώστε να φανεί ότι υπερισχύει ο γραµµατισµός 

της δράσης παρόλο που στην πραγµατικότητα συµβαίνει το αντίθετο). Από τη στιγµή 

όµως που ο γραµµατισµός της δράσης, όπως προτείνεται από το Αναλυτικό Πρό-

γραµµα, στηρίζεται στον αναγνωριστικό γραµµατισµό (δηλαδή στην παραδοσιακή 

αντίληψη για τη διδασκαλία της γλώσσας που περιορίζεται στην αποπλαισιωµένη εκ-

µάθηση των γλωσσικών φαινοµένων σε επίπεδο φωνολογίας, γραµµατικής και λεξι-

λογίου) αποκτά αναπαραγωγικό και κοµφορµιστικό χαρακτήρα. Επιπλέον, αν και ε-

ντοπίζεται στη στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράµµατος αναφορά στο στοχαστικό 

γραµµατισµό αυτή η προσπάθεια µένει στα λόγια καθώς λείπουν οι προτάσεις σχετι-

κά µε τον τρόπο που µπορεί να εφαρµοστεί ο στοχαστικός γραµµατισµός στην εκπαι-

δευτική πράξη (Κατσαρού, 2009, 65-66). 

   Η πρόθεση για προσκόλληση στην παραδοσιακή θεωρία του αναγνωριστικού 

γραµµατισµού για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, εξηγεί νοµίζω ως ένα 

βαθµό το λόγο για τον οποίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραδοσιακή θεωρία 

για τη µεταφορά και τα συγγενικά προς αυτή σχήµατα λόγου. Το πέρασµα σε µια πιο 

δυναµική και ευρύτερη κοινωνική και πολιτισµική αντίληψη της έννοιας του γραµµα-

τισµού –συµπεριλαµβανοµένης της θεωρίας του κριτικού γραµµατισµού για τη µετα-
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φορά- προϋποθέτει τη µετάβαση από την κατάκτηση  της γλώσσας σε ατοµικό επίπε-

δο (πράγµα που επιτυγχάνεται µέσω της ικανότητας για οµιλία, γραφή και ανάγνωση 

που φορούν στον αναγνωριστικό γραµµατισµό) στη σύλληψη της έννοιας της γλώσ-

σας ως λόγου (discourse), δηλαδή ως προϊόντος αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις επικοινωνίας µέσα στις οποίες αυτός κάθε φορά διαµορφώ-

νεται (Halliday, 1989).  

   Μια τέτοια προσέγγιση του λόγου όπως η παραπάνω που ταιριάζει περισσότερο 

στην έννοια του γραµµατισµού της δράσης και του στοχαστικού γραµµατισµού, προ-

ϋποθέτει µια θεωρητική προσέγγιση του µεταφορικού λόγου στην οποία λαµβάνονται 

σοβαρά υπόψη οι εννοιολογικές του προεκτάσεις ικανές να αναδείξουν το πώς κατα-

σκευάζονται τα νοήµατα και η ιδεολογία ενός κειµένου.  

   Παρόλο που τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραµµα όσο και στα αντίστοιχα σχολικά εγ-

χειρίδια διαφαίνεται η πρόθεση για αξιοποίηση θεωρητικών προσεγγίσεων για τη µε-

ταφορά προερχόµενων από το χώρο της υφολογίας, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις 

επικοινωνιακές περιστάσεις και αφορούν σε διαφορετικά είδη κειµένων, η παντελής 

απουσία της γνωσιακής θεωρίας της εννοιολογικής µεταφοράς περιορίζει την εξέταση 

της λειτουργία της σε επίπεδο γλωσσικής έκφρασης. Έτσι, αν και διατυπώνεται η 

πρόθεση για εφαρµογή µιας θεωρίας για το µεταφορικό λόγο που στηρίζεται στην 

υφολογία και την κοινωνιογλωσσολογία και προσιδιάζει περισσότερο στον γραµµα-

τισµό της δράσης, σύµφωνα µε την ταξινοµία της Hasan (1996), στην ουσία αυτό που 

υπερισχύει είναι προσκόλληση και αναπαραγωγή της παραδοσιακή θεωρίας για το 

µεταφορικό λόγο.  

   Η απουσία της θεωρίας της εννοιολογικής µεταφοράς από Αναλυτικό Πρόγραµµα 

για το µάθηµα της νεοελληνικής γλώσσας και από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια 

φανερώνει ενδεχοµένως την ευρύτερη έλλειψη ενδιαφέροντος ως προς το να συνδεθεί 

το µάθηµα της γλώσσας µε την κοινωνική δράση. Όπως επισηµαίνουν οι Κατσαρού 

και Τσάφος (2010, 60) σε σχετική έρευνα που πραγµατοποίησαν σχετικά µε τη διδα-

σκαλία του γλωσσικού µαθήµατος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (προ-

σχολική εκπαίδευση, ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο) στη χώρα µας, η διδασκαλία, για πα-

ράδειγµα, των διαφορετικών κειµενικών ειδών γίνεται µε τρόπο αποσπασµατικό µε 

εστίαση του ενδιαφέροντος κυρίως στα χαρακτηριστικά του κάθε είδους και χωρίς να 

συνδέεται µε την τρέχουσα κοινωνική ζωή και δράση. Έτσι, καλλιεργείται η αντίλη-

ψη ότι η γλώσσα είναι κάτι στατικό και αφηρηµένο και όχι προϊόν αλληλεπίδρασης 

µε την κοινωνία ικανό να εκφράσει αλλά και να διαµορφώσει την άποψη των µαθη-
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τών για τον κόσµο οδηγώντας τους στην ανάληψη δράσης. Εποµένως, η θεωρία της 

εννοιολογικής µεταφοράς - που όπως αναφέρθηκε στηρίζεται στη σχέση και αλληλε-

πίδραση µεταξύ λόγου και εµπειρίας από το φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον (Lakoff 

and Johnson, 1980b)- είναι αναµενόµενο να παραλείπεται από τη στιγµή που το Ανα-

λυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για το γλωσσικό µάθηµα έχει έναν τέτοιο προσανατολι-

σµό.   

    Από την άλλη, η έλλειψη πραγµατικού ενδιαφέροντος από τους συντάκτες τόσο 

του Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία του µαθήµατος της γλώσσας όσο και των σχολικών εγ-

χειριδίων για την καλλιέργεια του στοχαστικού γραµµατισµού αλλά και του κριτικού 

γραµµατισµού φανερώνει ενδεχοµένως την πρόθεση για την καλλιέργεια µιας κοµ-

φορµιστικής και παθητικής στάσης απέναντι στη γλώσσα και τις δυνατότητές της. Για 

την ανάπτυξη, ωστόσο, του κριτικού στοχασµού και της ικανότητας για εποικοδοµη-

τική κριτική από µέρους των µαθητών –ώστε να γίνουν στο µέλλον ενεργοί πολίτες- 

απαιτείται αυτοί να µπορούν να σκεφτούν µέσω της γλώσσας χωρίς να  αποδέχονται 

και να συµµορφώνονται άκριτα στις κυρίαρχες ιδεολογίες. Η θεωρία της εννοιολογι-

κής µεταφοράς, η οποία αντιµετωπίζει το µεταφορικό λόγο ως φορέα µιας συγκεκρι-

µένης αντίληψης ή ιδεολογίας για την  κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα θα 

µπορούσε όπως αποδεικνύεται από το «Θεωρητικό Μέρος» της παρούσας εργασίας 

να ενισχύσει τον κριτικό γραµµατισµό των µαθητών.  

 Εποµένως µένει ανοικτό το ερώτηµα γιατί παρά την τάση για εκσυγχρονισµό της δι-

δασκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος, δεν αξιοποιείται π.χ. η θεωρία της εννοιολογι-

κής µεταφοράς τόσο στο µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας όσο και σε άλλα συνα-

φή (γλωσσικά) µαθήµατα όπως η Νεοελληνική Λογοτεχνία; Είναι εξαιτίας έλλειψης 

θάρρους αφενός από µέρους των συντακτών του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπου-

δών και αφετέρου των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση αλλαγών; Μπορεί αυτό να 

οφείλεται στο ότι η κυρίαρχη ιδεολογία και λόγος στο χώρο της εκπαίδευσης προ-

σκολληµένος στην απόκτηση στοιχειωδών γλωσσικών ικανοτήτων (γραφή και ανά-

γνωση) και κατ’ επέκταση στην παραδοσιακή θεωρία για τα σχήµατα του λόγου συ-

µπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς, λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε προσπάθεια ει-

σαγωγής νέων θεωριών. Επιπλέον, πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται και διδά-

σκουν τον γραµµατισµό; Το γεγονός ότι επικρατεί µια µονοδιάστατη και στατική α-

ντίληψη για τη γλώσσα και το νόηµα, η οποία δεν την αντιµετωπίζει ως προϊόν δυνα-

µικών κοινωνικών διεργασιών φανερώνει προφανώς στην πρόθεση αναπαραγωγής 

µιας παθητικής και κοµφορµιστικής αντίληψης και στάσης ζωής. 
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