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Αναλύοντας κριτικά την ειδησεογραφική
αξιολόγηση στον ημερήσιο τύπο:
προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης
στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών(1)
Abstract
Among the basic aims of language teaching in the Lyceum is students’ familiarization with media discourse in order to exhibit a critical and responsible
attitude. Exploring teaching material involving news discourse and designed for
students attending the second grade of the Lyceum (16-17 year olds), we argue
that these sections do not seem to help students understand the ideological
framing of the news. To this end, in the present study, we propose teaching material based on the critical analysis of newspaper articles and focusing on
evaluation as a news colouring practice. Drawing on critical literacy and the
multiliteracies model, we propose learning activities for selecting and elaborating on newspaper articles in class. Our basic aim is students’ familiarization
with the fact that newspaper articles include ideological constructions of reality.
Thus, students’ critical language awareness is expected to be cultivated.

Keywords
News evaluation, critical discourse analysis, critical language awareness,
critical literacy, multiliteracies.
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Εισαγωγή
Στους κεντρικούς στόχους του πρόσφατου Προγράμματος Σπουδών (στο
εξής Π.Σ.) για τη νεοελληνική γλώσσα στο λύκειο 2 περιλαμβάνεται «η
διαμόρφωση μαθητών και μαθητριών που ως μελλοντικοί πολίτες θα
είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς και με κριτικά αντανακλαστικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες» (ΦΕΚ,
1562, 2011, 21052). Ειδικότερα, «μέσω των γλωσσικών μαθημάτων
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργηθεί ο τομέας των αξιών,
της κριτικής και της στάσης απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο
τόσο στις διάφορες διαστάσεις του όσο και στις διάφορες κοινωνικές
τάσεις και οπτικές» (ό.π., 21052). Κεντρική επιδίωξη λοιπόν της γλωσσικής διδασκαλίας αποτελεί η εκπαίδευση των μαθητών/τριών, ώστε
να προσλαμβάνουν τον κοινωνικό κόσμο και τις κοινωνιογλωσσικές
του δομές όχι ως φυσικές και δεδομένες αλλά ως πεδία διαπραγμάτευσης σε συνεχή εξέλιξη και μεταβολή (Fairclough, 1995a, 222). Ως εκ
τούτου, το νέο Π.Σ. στοχεύει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με ρητή αναφορά στον κριτικό γραμματισμό (βλ. Κουτσογιάννης 2014, 6-9).
Εντούτοις, η κριτική διάσταση της γλωσσικής διδασκαλίας δεν υλοποιείται με συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Με άλλα λόγια,
στο ισχύον διδακτικό υλικό της Β΄ λυκείου στη σχετική με την είδηση
ενότητα, δεν εντοπίζονται δραστηριότητες οι οποίες να στοχεύουν
στην κριτική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών (Δούκα, Φτερνιάτη & Αρχάκης, 2014).
Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε την ανάλυση ειδησεογραφικών
άρθρων από τον ημερήσιο τύπο. Πρόκειται για παραδείγματα κειμένων από τα ΜΜΕ, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην
άμεση ή έμμεση επιβολή κυρίαρχων ιδεολογιών και αναπαραστάσεων (van Dijk, 1991, βλ. επίσης KhosraviNik, 2010, 61). Ειδικότερα, η
έμφασή μας εντοπίζεται στην ειδησεογραφική αξιολόγηση ως στρατηγική ιδεολογικού χρωματισμού των ειδήσεων (colouring· Renkema,
1984· Bednarek, 2010· Bednarek & Caple, 2012). Πρόθεσή μας είναι
να ανιχνεύσουμε αν και σε ποιο βαθμό μέσω της ειδησεογραφικής
αξιολόγησης οικοδομούνται ιδεολογικές αναπαραστάσεις της κοινω2

Εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια σε κάποια δημόσια σχολεία.
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νικής πραγματικότητας, διαμορφώνοντας έτσι συγκεκριμένους
τρόπους πρόσληψής της. Για την ανάλυση των ειδησεογραφικών κειμένων ακολουθούμε τις βασικές παραδοχές της Κριτικής Ανάλυσης
Λόγου (critical discourse analysis), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο
γεγονός ότι ο λόγος λειτουργεί ως φορέας αξιών και ιδεολογιών.
Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα πορίσματα της ανάλυσης, προτείνουμε γλωσσικές διδακτικές δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας έντυπων ειδησεογραφικών κειμένων, βάσει του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών (New London Group, 1996·
Kalantzis & Cope, 2012). Στόχος είναι η ανάπτυξη της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης (critical language awareness: Fairclough, 1992a·
Clark & Ivanič, 1999) των μαθητών/τριών της Β΄ λυκείου, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν τις ιδεολογικές φορτίσεις που συνοδεύουν
την (ανα)πλαισίωση της κοινωνικής πραγματικότητας σε κείμενα του
ειδησεογραφικού λόγου.

Θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης
Βασικές θέσεις της κριτικής ανάλυσης λόγου
Όπως ήδη αναφέραμε, το γενικότερο πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται η παρούσα μελέτη είναι αυτό της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου
(στο εξής ΚΑΛ). Η ΚΑΛ ως κριτική γλωσσολογική προσέγγιση έχει επικεντρωθεί στην κοινωνική και κριτική μελέτη, ως επί το πλείστον, δημόσιων και θεσμοθετημένων κειμένων, καθώς σε αυτά τίθενται συχνότερα ζητήματα κοινωνικών ασυμμετριών και ανισοτήτων (βλ. Fairclough, 1989, 90-97· Fairclough & Wodak, 1997, 258· Blackledge, 2005,
65-67). Υιοθετώντας λοιπόν την ΚΑΛ, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον συνήθως καλυμμένο και φυσικοποιημένο τρόπο με τον οποίο
εγγράφονται στα έντυπα ειδησεογραφικά κείμενα οι πολιτικές και
ιδεολογικές σκοπιμότητες της εκδοτικής γραμμής που ακολουθούν οι
υπό διερεύνηση εφημερίδες.
Το τρισδιάστατο μοντέλο του Fairclough και οι στόχοι της ανάλυσής μας
Για την ανάλυση των έντυπων ειδησεογραφικών κειμένων υιοθετούμε
την κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση της ΚΑΛ και ειδικότερα το τρισFigura in Praesentia
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διάστατο μοντέλο ανάλυσης λόγου του Fairclough, καθώς, σύμφωνα
με τους Jørgensen & Phillips (2002, 60),ως αναλυτικό πλαίσιο συ νιστά «την πιο ολοκληρωμένη ερευνητική θεωρία και μέθοδο». Με βάση το μοντέλο που προτείνει ο Fairclough, κάθε γλωσσική χρήση συνιστά ένα επικοινωνιακό γεγονός το οποίο αναλύεται στο επίπεδο
του κειμένου, της πρακτικής λόγου και στο ευρύτερο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής (Fairclough, 1989, 1992b).
Στο μικροεπίπεδο της κειμενικής ανάλυσης ο λόγος εξετάζεται ως
κείμενο (text) το οποίο αξιοποιεί ποικίλους σημειωτικούς τρόπους (προφορικούς, γραπτούς, ηχητικούς, οπτικούς κτλ.) για την παραγωγή του
νοήματος. Η ανάλυση στο επίπεδο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη
των γλωσσικών στοιχείων (λ.χ. λεξικές και γραμματικές επιλογές, επιλογές στους δείκτες συνοχής και οργάνωσης του λόγου κτλ.).
Στο μεσοεπίπεδο της πρακτικής λόγου (discursive practice) αναλύονται οι διαδικασίες παραγωγής και πρόσληψης των κειμένων. Ειδικότερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο ο/η συγγραφέας ή
ο/η ομιλητής/τρια αξιοποιεί τις γλωσσικές και κειμενικές συμβάσεις
προκειμένου να παραγάγει ή να κατανοήσει ένα κείμενο (Fairclough,
1995a, 58-59· βλ. επίσης KhosraviNik, 2010, 69· Στάμου, 2014, 166). Η
ανάλυση στο επίπεδο αυτό γίνεται με άξονα τις διακειμενικές σχέσεις
των υπό διερεύνηση κειμένων με τα υπόλοιπα κείμενα της γλωσσικής
κοινότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Fairclough διακρίνει την καταφανή
(manifest) και τη συστατική (constitutive) διακειμενικότητα. Ως καταφανής διακειμενικότητα ορίζεται «η περίπτωση στην οποία ένα κείμενο βασίζεται ρητά σε άλλα κείμενα» και σηματοδοτείται με εμφανή
στοιχεία όπως η χρήση ευθέος και πλαγίου αναπαριστώμενου λόγου (direct, indirect discourse representation· Fairclough, 1992b, 119). Η συστατική διακειμενικότητα, από την άλλη, αναφέρεται στις σχέσεις του
κειμένου με ευρύτερες συμβάσεις και παραδοχές οι οποίες αφορούν
τους λόγους (discourses), τις μορφές ύφους (styles) και τα κειμενικά είδη
(genres) (Fairclough, 1992, 101 κ.ε.· Fairclough, 1995b, 188). Στην ανάλυσή μας θα δώσουμε έμφαση στην έννοια των λόγων (discourses), οι
οποίοι αφορούν ειδικές κοινωνικά καθορισμένες σημασιακές σχέσεις
βάσει των οποίων επιτυγχάνονται, αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, υπό συγκεκριμένη οπτική (βλ. Jørgensen & Phillips, 2002, 143·
Στάμου, 2014, 159).
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Στο μακροεπίπεδο, ο λόγος εξετάζεται ως κοινωνική πρακτική (social
practice) με ειδικότερη έμφαση στο κοινωνικoπολιτικό πλαίσιο του
κειμένου, δηλαδή την επίδραση που έχει το κείμενο στην εξωγλωσσική πραγματικότητα μέσα από τις αναπαραστάσεις που οικοδομεί.
Στόχος της ανάλυσης στο επίπεδο της κοινωνικής πρακτικής είναι να
συνδεθούν οι πρακτικές λόγου με τις κοινωνικές δομές και τις σχέσεις
ανισότητας και ελέγχου που τις διαμορφώνουν. Η ανάλυση στο επίπεδο αυτό αντλεί από τις θέσεις του Althusser (1971) και του Gramsci
(1971), οι οποίοι μέσα από μια μαρξιστική οπτική υπογράμμισαν
«τον ρόλο της ηγεμονίας (hegemony) ως συναινετικής μορφής άσκησης εξουσίας μέσω της ιδεολογίας» (Stamou, 2013, 330· Στάμου, 2014,
1 7 0 .) Υπό αυτή την έννοια, στόχος της ανάλυσης στο μακροεπίπεδο
είναι η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες με προνομιακή πρόσβαση σε (οικονομικούς, γνωσιακούς, πληροφοριακούς κ.ά.) πόρους, που συνδέονται με την άσκηση της εξουσίας,
επιχειρούν μέσω των πρακτικών λόγου να ελέγχουν και να κατευθύνουν λιγότερο ισχυρές και κυριαρχούμενες κοινωνικές ομάδες.
Στην παρούσα μελέτη, η κειμενική ανάλυση στο μικροεπίπεδο περιλαμβάνει τη μελέτη των γλωσσικών στοιχείων που κωδικοποιούν
την ειδησεογραφική αξιολόγηση (evaluation). Ακόμη, επισημαίνουμε
τις αξιομνημόνευτες (newsworthy) όψεις των γεγονότων οι οποίες
προβάλλονται μέσω της αξιολόγησής τους από τον/τη δημοσιογράφο. Προσεγγίζουμε δηλαδή και αναλύουμε τον στόχο της ειδησεογραφικής αξιολόγησης ως στρατηγικής χρωματισμού των γεγονότων
μέσα από συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές.
Στο μεσοεπίπεδο εξετάζουμε τις διακειμενικές σχέσεις των διερευνώμενων έντυπων ειδησεογραφικών κειμένων με τα υπόλοιπα κείμενα
της γλωσσικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της καταφανούς διακειμενικότητας (Fairclough, 1992b, 117) μελετάμε αν και σε ποιο βαθμό ενσωματώνονται εμφανώς στα ειδησεογραφικά κείμενα φωνές (voices·
Groom, 2000,15· Montgomery, 2007, 87-88) διαφορετικές από εκείνη
του/της δημοσιογράφου, με τη χρήση ευθέος ή/και πλαγίου αναπαριστώμενου λόγου (βλ. Στάμου, 2014, 166· Bednarek, 2016). Η παράθεση
αυτή των διαφορετικών φωνών συνιστά τυπικό συστατικό στοιχείο των
ειδησεογραφικών κειμένων υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, την αποστασιοποίηση του/της δημοσιογράφου από τις δηλώσεις που ενσωματώνονται στο κείμενο (Bell, 1991, 207-209· Fairclough, 1992b, 119·
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Πολίτης, 2003· Bednarek, 2012, 61). Εξετάζοντας τη συστατική διακειμενικότητα από την άλλη, επιχειρούμε να αναδείξουμε τους λόγους
(discourses), δηλαδή εκείνες τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας
υπό το πρίσμα των οποίων οικοδομείται το ειδησεογραφικό κείμενο.
Τέλος, στο μακροεπίπεδο δίνουμε έμφαση στο κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, σε σχέση με το οποίο διαμορφώνονται τα ειδησεογραφικά κείμενα. Ουσιαστικά, επιχειρούμε να συνδέσουμε τις πρακτικές του ειδησεογραφικού λόγου με τις σχέσεις ανισότητας και ελέγχου στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή, το πώς
στο πλαίσιο του θεσμού των ΜΜΕ τα ειδησεογραφικά κείμενα που μας
απασχολούν λειτουργούν ως μέσο χειραγώγησης και ελέγχου της
σκέψης και των πρακτικών των αποδεκτών τους.
Η αξιολόγηση στα ειδησεογραφικά κείμενα: το πλαίσιο της Bednarek για την ανάλυση του στόχου της ειδησεογραφικής αξιολόγησης
Όπως σημειώνει ο Πολίτης (2014, 480), τα ΜΜΕ (τηλεόραση, διαδίκτυο, τύπος κτλ.) παράγουν μεγάλο πλήθος κειμένων τα οποία αφηγούνται την επικαιρότητα ή/και «κατασκευάζουν μια πολύμορφη,
κατατετμημένη πραγματικότητα» (βλ. επίσης Bell, 1991· Lavoinne,
2004). Τέτοιου είδους κείμενα συχνά (ανα)πλαισιώνουν την εξωγλωσσική πραγματικότητα υπό συγκεκριμένες οπτικές, αναπαράγοντας
συγκεκριμένες ιδεολογίες και ενισχύοντας κοινωνικοπολιτισμικές ανισότητες και διαφοροποιήσεις (βλ. λ.χ. Αndroutsopoulos, 2010, 754·
Spilioti, 2017). Στον λόγο της ειδησεογραφίας οι υποκειμενικές αυτές
οπτικές πραγματώνονται μεταξύ άλλων και μέσω της αξιολόγησης ως
στρατηγικής χρωματισμού των ειδήσεων (Renkema, 1984, 3).
Η αξιολόγηση αφορά τη γλωσσική πραγμάτωση της άποψης του/
της συγγραφέα, καθώς εκφράζει συναισθήματα, πεποιθήσεις, γνώσεις
και προσωπικές εμπειρίες (Bednarek, 2008· 2009). Όπως επισημαίνουν οι Thompson και Hunston (2000, 6-7), «κάθε πράξη αξιολόγησης επιτελεί ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες: επισημαίνει
την άποψη του/της συγγραφέα εκφράζοντας το προσωπικό του/της
σύστημα αξιών αλλά και το σύστημα αξιών της κοινότητας στην οποία ανήκει, κατασκευάζει σχέσεις μεταξύ του/της συγγραφέα και
των αποδεκτών/τριών του/της και οργανώνει το κείμενο».
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Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση στον ειδησεογραφικό λόγο, στο βαθμό
που απηχεί ένα ευρύτερο σύστημα αξιών, από τη μια καθορίζει το αξιομνημόνευτο (newsworthy) των γεγονότων, ενώ από την άλλη συντηρεί και παγιώνει τις κυρίαρχες ιδεολογίες στο κοινωνικοπολιτικό
πλαίσιο (Bell, 1991, 156· Bednarek, 2016, 228).
Για την ανάλυση της ειδησεογραφικής αξιολόγησης, εφαρμόζουμε
την κατηγοριοποίηση των αξιολογήσεων που έχει προταθεί από την
Bednarek (2006a, 44-52· 2010, 18-26). Η κατηγοριοποίηση αυτή προέκυψε από την ανάλυση ενός σώματος (corpus) εκατό έντυπων ειδήσεων δημοσιευμένων σε πέντε «ποιοτικές» βρετανικές εφημερίδες
(broadsheets) και σε πέντε σκανδαλοθηρικές (tabloid). Οι προτεινόμενες κατηγορίες αξιολόγησης αποδίδονται σε συγκεκριμένα γεγονότα, πρόσωπα, διαδικασίες, προθέσεις και περιστάσεις και διαμορφώνονται βάσει ποικίλων σημασιολογικών διακρίσεων (λ.χ. πόσο σίγουρο είναι αυτό που αναφέρει ο/η συγγραφέας, πόσο επιθυμητό, πόσο
θετικό κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, η Bednarek (2006b, 188) κάνει λόγο
για αξιολογικές παραμέτρους (evaluative parameters), οι οποίες μπορούν να παραφραστούν ως εξής:

o Κατηγορία (μη) κατανοητό (comprehensibility) – Πόσο κατανοητά /

περίπλοκα είναι τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται; Οι όψεις της
πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο
ως κατανοητές ή μη ατανοητές (πβ. τη χρήση όρων όπως ξεκάθαρα, αδιαμφισβήτητα, μυστήριο, αδιανόητο). 3
Θετική / aρνητική συγκινησιακή κατηγορία (emotivity) – Πόσο καλά /
κακά είναι τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται; 4
o Οι όψεις της πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο ως καλές ή κακές εκφράζοντας την έγκριση ή α-

3

4

Τα παραδείγματα που παρατίθενται προέρχονται από την ανάλυση των
ειδήσεων που πραγματοποίησε η Bednarek σε πέντε «ποιοτικές» βρετανικές
εφημερίδες και πέντε σκανδαλοθηρικές.
Αξιολογώντας ο/η δημοσιογράφος τις όψεις των γεγονότων ως θετικές ή
αρνητικές εκφράζει την έγκριση ή απόρριψή του/της για τα γεγονότα αυτά,
ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να προκαλέσει συγκεκριμένες συναισθηματικές
αντιδράσεις στους/στις αποδέκτες/τριες του κειμένου του/της (Thompson &
Hunston, 2000, 6).
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o

o

o

o

πόρριψη του/της δημοσιογράφου (πβ. τη χρήση όρων όπως εμπνευσμένος, γενναίος, φιάσκο, ρατσιστής).
Κατηγορία (μη) αναμενόμενο (expectedness) – Πόσο αναμενόμενα είναι
τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται;
Οι όψεις της πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο ως αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες (πβ. τη χρήση
όρων όπως ήταν αναμενόμενο, χωρίς προηγούμενο, χωρίς να το περιμένει κανείς).
Κατηγορία σημαντικό / ασήμαντο (importance) – Πόσο σημαντικά είναι
τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται;
Οι όψεις της πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο ως σημαντικές ή ασήμαντες (πβ. τη χρήση όρων όπως σημαντικός, καίριος, αποκλειστικό, ήσσονος σημασίας).
Κατηγορία (μη) απαραίτητο (necessity) – Πόσο απαραίτητα είναι τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται;
Οι όψεις της πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο ως απαραίτητες ή μη απαραίτητες (πβ. τη χρήση
όρων όπως πρέπει, χρειάζεται, δεν κρίνεται απαραίτητο, χωρίς να είναι
υποχρεωτικό).
Κατηγορία της αξιοπιστίας (reliability) – Πόσο πιθανά να συμβούν είναι
τα γεγονότα που (ανα)πλαισιώνονται;
Οι όψεις της πραγματικότητας κατασκευάζονται στο ειδησεογραφικό κείμενο ως γνήσιες ή ψεύτικες (πβ. τη χρήση όρων όπως
πραγματικός, γνήσιος, υποκινούμενος, τεχνητός).

Ο κριτικός γραμματισμός και το μοντέλο των πολυγραμματισμών
Ο κριτικός γραμματισμός (critical literacy) προωθεί τον εμπλουτισμό
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κριτικές προσεγγίσεις για τη
γλώσσα (Luke, 2000). Μεταξύ των κεντρικών επιδιώξεων του κριτικού
γραμματισμού συγκαταλέγεται η ανάπτυξη της Κριτικής Γλωσσικής
Επίγνωσης (critical language awareness) των μαθητών /τριών ώστε να
προσλαμβάνουν την κοινωνική πραγματικότητα όχι ως φυσική και
δεδομένη, αλλά ως συγκροτούμενη μέσω του λόγου, διαρκώς υπό διαπραγμάτευση και σε συνεχή μεταβολή και εξέλιξη (Fairclough, 1989,
239· Fairclough, 1992a· Janks, 1999· Felipe Fajardo, 2015). Σε αυτό το
πλαίσιο, οι μαθητές/τριες εκπαιδεύονται ώστε να είναι σε θέση να
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αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο τα γλωσσικά και επικοινωνιακά φαινόμενα συγκαλύπτουν ή/και επωάζουν φαινόμενα κοινωνικών ή/και κοινωνιογλωσσικών διακρίσεων (Fairclough, 1995b, 217,
221-22). Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των Ντίνα &
Γώτη (2016, 44), η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο «να καταστήσει τους μαθητές συμμέτοχους
στη μαθησιακή διαδικασία, διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες, οι οποίοι λειτουργούν με ισονομία, διεκδικούν με δημοκρατικό τρόπο τα
δικαιώματά τους και πολεμούν κάθε μορφής κοινωνικό αποκλεισμό»
(βλ. Ντίνας & Γώτη, 2016, 44).
Οι θέσεις του κριτικού γραμματισμού έχουν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης των πολυγραμματισμών (multiliteracies: New London Group, 1996· Kalantzis & Cope, 1999, 689-690·
Cope & Kalantzis, 2000). Οι πολυγραμματισμοί στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών /τριών μέσω της επεξεργασίας ποικίλων πολυτροπικών κειμενικών ειδών από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον των εκπαιδευομένων (βλ. Silvers κ.ά., 2010·
Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011, 220-246· Στάμου κ.ά., 2016). Τα πολυτροπικά κείμενα συγκροτούνται από διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους όπως γλωσσικούς, οπτικούς, ηχητικούς (βλ. Kress, 2000, 179199). Στόχος είναι η συσχέτιση των κειμένων με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επικοινωνιακών περιστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης των μαθητών/τριών (Cope & Kalantzis, 2000).
Στην παιδαγωγική προσέγγιση των πολυγραμματισμών η κριτική
διδασκαλία των κειμένων υλοποιείται με τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις:
Τοποθετημένη πρακτική (situated practice), η οποία αφορά την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εντάσσονται στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον των
μαθητών/τριών. Μ’ άλλα λόγια, οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες
μπορούν να επιλέξουν και να φέρουν στην τάξη κείμενα από τις
καθημερινές τους εμπειρίες.
Ανοιχτή διδασκαλία (overt instruction), η οποία αφορά τη διδασκαλία και τη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών/τριών των
γλωσσικών μηχανισμών και των στοιχείων που συμβάλλουν
στην οργάνωση, τη σύσταση και την κατανόηση των κειμένων.
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Κριτική πλαισίωση (critical framing), η οποία αφορά την κριτική
μελέτη και ερμηνεία των κειμένων σε σχέση με τα κοινωνικά και
πολιτισμικά συμφραζόμενά τους.
Μετασχηματισμένη πρακτική (transformed practice), η οποία αφορά την αναπλαισιωμένη παραγωγή λόγου, δηλαδή τη μεταφορά
και ένταξη ενός κειμένου από ένα κοινωνιοπολιτισμικό και
επικοινωνιακό πλαίσιο σε ένα άλλο.

Ανάλυση
Στην παρούσα μελέτη αναλύουμε ενδεικτικά δύο ειδησεογραφικά άρθρα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 9 Δεκεμβρίου του 2014 στην Εφημερίδα των Συντακτών και τον Ελεύθερο Τύπο (βλ. παράρτημα, 1ο και 2ο
κείμενο αντίστοιχα). Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τον τρόπο
με τον οποίο τα δύο ειδησεογραφικά κείμενα από εφημερίδες με διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό και διαφορετική εκδοτική
γραμμή πραγματεύονται το ίδιο θέμα της επικαιρότητας. Τα πορίσματα της ανάλυσής μας θα τα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια σε ενδεικτικές προτάσεις γλωσσικής διδασκαλίας.
Ξεκινούμε με την περιγραφή των γεγονότων που αναπλαισιώνονται στα δυο ειδησεογραφικά άρθρα που αναλύουμε. Τη Δευτέρα 10
Νοεμβρίου του 2014 ο υπόδικος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ληστεία, Νίκος Ρωμανός, ξεκίνησε απεργία πείνας. Στόχος της διαμαρτυρίας του ήταν να του δοθεί εκπαιδευτική άδεια να
παρακολουθήσει τα μαθήματα στο ΤΕΙ που είχε επιτύχει μετά από
πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες έλαβε μέρος αν και φυλακισμένος.
Στις 8 Δεκεμβρίου του 2014, μετά από 29 μέρες συνεχόμενης απεργίας
πείνας, ο πατέρας του νεαρού υπόδικου πραγματοποίησε μια σειρά
συναντήσεων με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη
Τσίπρα ως αρχηγό της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν να βρεθεί λύση στο ζήτημα που είχε προκύψει από τη μη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο Νίκο Ρωμανό.
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Ανάλυση στο μικροεπίπεδο: κειμενική ανάλυση
Η Εφημερίδα των Συντακτών
Εντοπίζοντας τα γλωσσικά στοιχεία που αποτελούν φορείς της ειδησεογραφικής αξιολόγησης στο 1ο κείμενο από την Εφημερίδα των Συντακτών, παρατηρούμε (βλ. πίνακα 1)
Πίνακας 1. Τα γλωσσικά στοιχεία της αξιολόγησης –
Η Εφημερίδα των Συντακτών 5

ότι η δημοσιογράφος τοποθετείται ως προς τα αναφερόμενα πρόσωπα και γεγονότα χρησιμοποιώντας α) μεταφορές σε ονοματικές και
ρηματικές φράσεις, β) δείκτες σύζευξης και γ) ρητορικές ερωτήσεις.

5

Στον πίνακα 1, αν δεν αναλύονται ολόκληρα τα αποσπάσματα που παραθέτουμε από το ειδησεογραφικό άρθρο, υπογραμμίζουμε ακριβώς το σημείο στο οποίο εστιάζεται η ανάλυσή μας.
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Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των αξιολογήσεων σύμφωνα με το πλαίσιο
της Bednarek – Η Εφημερίδα των Συντακτών

Διερευνώντας το στόχο της ειδησεογραφικής αξιολόγησης στο κείμενο από την Εφημερίδα των Συντακτών, διαπιστώνουμε (βλ. πίνακα 2)
ότι η δημοσιογράφος τοποθετείται κατ’ αρχάς ως προς τη στάση και
τις προθέσεις του τότε πρωθυπουργού και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με το αίτημα του νεαρού κρατούμενου για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Ειδικότερα, η αρνητική αξιολόγηση της
στάσης που υιοθέτησε ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πραγματώνεται με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας στην ονοματική
φράση «[…] άνισους όρους» αλλά και στη ρηματική φράση «[…] παίζεται κορόνα γράμματα». Επιπρόσθετα, η δημοσιογράφος εκφράζει ρητά
την αρνητική της αξιολόγηση για τις ενέργειες και τις προθέσεις του
τότε πρωθυπουργού και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας στις ρηματικές φράσεις «[…] δεν άφησε περιθώρια», «[…] ισοδυναμεί άμεσα με θάνατο», «Φορτώνουν και τον ενδεχόμενο περιορισμό αδειών στην πλάτη του Ρωμανού» και «[…] ξεπερνάει κατά
πολύ ακόμα και τα όρια της ηθικής». Στο ίδιο μήκος κύματος, η δημοσιογράφος αξιολογεί αρνητικά τη στάση και τις προθέσεις του Αντώνη
Σαμαρά και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας στις ονοματικές φράσεις «Η
μετακύλιση των ευθυνών […]» και «[…] τον άκαμπτο υπουργό ΔικαιοσύFigura in Praesentia
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νης». Ακόμη, ο δείκτης σύζευξης στην πρόταση «[…] α κ ό μ α κ α ι οι υπουργοί του δήλωναν» υπογραμμίζει το απροσδόκητο των γεγονότων.
Η στάση λοιπόν του τότε πρωθυπουργού και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης αξιολογείται ως απροσδόκητη, καθώς οι υπόλοιποι υπουργοί της τότε κυβέρνησης αναγνώριζαν το δικαίωμα του νεαρού κρατούμενου να σπουδάσει. Ακόμα, η δημοσιογράφος με τη ρητορική ερώτηση «Τυχαίο ή απλά τραγικό;» αξιολογεί αρνητικά τις ενέργειες και
τις επιδιώξεις του Αντώνη Σαμαρά και του Χαράλαμπου Αθανασίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που εισηγείται η Bednarek
(2006a, 44-52· 2009,163), στα δεδομένα μας εντοπίζουμε αξιολογήσεις
οι οποίες υπάγονται στην αρνητική συγκινησιακή κατηγορία και την κατηγορία μη αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών «χρωματίζει» τα γεγονότα της επικαιρότητας που
(ανα)πλαισιώνει είτε με τρόπο αρνητικό, εκφράζοντας την απόρριψή
της, είτε τα παρουσιάζει ως μη αναμενόμενα και απροσδόκητα. Όπως
ήδη αναφέραμε, οι δημοσιογράφοι, μέσω της ειδησεογραφικής αξιολόγησης, δεν εκφράζουν μόνο την άποψή τους για τα αναπαριστώμενα
γεγονότα, αλλά συχνά επιχειρούν να κατασκευάσουν σχέσεις με τους
αναγνώστες τους (Thompson και Hunston, 2000, 6-7). Συνεπώς, θεωρούμε ότι στο 1ο κείμενο από την Εφημερίδα των Συντακτών η δημοσιογράφος στοχεύει τόσο στην αρνητική συγκινησιακή αντίδραση των
αναγνωστών ώστε να αξιολογήσουν και αυτοί αρνητικά τα αναπαριστώμενα γεγονότα όσο και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών/τριών, καθώς υπογραμμίζει το απροσδόκητο και άρα το
αξιοσημείωτο των αναφερόμενων γεγονότων.
Ελεύθερος Τύπος
Μελετώντας το άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος παρατηρούμε (βλ.
πίνακα 3) ότι οι δύο δημοσιογράφοι που υπογράφουν το κείμενο επιλέγουν να μην τοποθετηθούν σε σχέση με τα αναφερόμενα πρόσωπα και
γεγονότα. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι ενσωματώνουν τις δηλώσεις
των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα στα γεγονότα, χρησιμοποιώντας
τον ευθύ και πλάγιο αναπαριστώμενο λόγο (Bell 1991, 207-209·
Fairclough, 1992b, 119· Πολίτης, 2003· Bednarek, 2012: 61) 6.
6

Στον πίνακα 3, τονίζουμε με έντονη γραφή (bold) τις ρηματικές φράσεις
που εισάγουν τον αναπαριστώμενο λόγο, ενώ υπογραμμίζουμε τις περιπτώσεις ευθέος και πλαγίου αναπαριστώμενου λόγου.
Figura in Praesentia
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Πίνακας 3. Τα γλωσσικά στοιχεία που πραγματώνουν
τον αναπαριστώμενο λόγο – Ελεύθερος Τύπος

–––
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Ανάλυση στο μεσοεπίπεδο: ανάλυση της συστατικής
και της καταφανούς διακειμενικότητας
Στο επίπεδο αυτό η προσοχή μας εστιάζεται στις διακειμενικές σχέσεις: Διερευνούμε τη συστατική διακειμενικότητα αναδεικνύοντας
τους λόγους (discourses) υπό το πρίσμα των οποίων οικοδομούνται τα
ειδησεογραφικά κείμενα. Επιπλέον, εντοπίζουμε περιπτώσεις καταφανούς διακειμενικότητας επισημαίνοντας αν και σε ποιο βαθμό ενσωματώνονται εμφανώς στα ειδησεογραφικά κείμενα φωνές διαφορετικές από εκείνη του/της δημοσιογράφου, με τη χρήση του αναπαριστώμενου λόγου.
Η Εφημερίδα των Συντακτών
Από την ανάλυση των αξιολογικών στοιχείων, καθώς και των γεγονότων που προβάλλονται ως αξιομνημόνευτα προς τους/τις αναγνώστες/τριες στην Εφημερίδα των Συντακτών, αντιλαμβανόμαστε ότι στόχο
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της ειδησεογραφικής αξιολόγησης αποτελούν κατά κύριο λόγο οι ενέργειες και οι προθέσεις του τότε πρωθυπουργού και του υπουργού Δικαιοσύνης. Όπως είδαμε, η στάση και οι προθέσεις των δύο μελών της
τότε κυβέρνησης απαξιώνονται καθώς, ενώ, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο νεαρό κρατούμενο να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο ΤΕΙ, οι δύο αξιωματούχοι της τότε κυβέρνησης δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Υπό αυτό το
πρίσμα, το κείμενο της Εφημερίδας των Συντακτών επικαλείται τον ανθρωπιστικό λόγο (discourse) περί δικαιωμάτων των κρατουμένων. Ο λόγος
αυτός τίθεται υπό αμφισβήτηση από τις ενέργειες των μελών της τότε
κυβέρνησης, οι οποίες παρουσιάζονται να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του
νεαρού απεργού πείνας. Οι ενέργειες αυτές απαξιώνονται ρητά από τη
δημοσιογράφο μέσω της επίκλησης του ανθρωπιστικού λόγου.
Ελεύθερος Τύπος
Όπως ήδη αναφέραμε, στο κείμενο από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος παρατηρείται απουσία ρητής ειδησεογραφικής αξιολόγησης. Οι
δυο δημοσιογράφοι που υπογράφουν το κείμενο επιλέγουν να μην
τοποθετηθούν με άμεσο τρόπο ως προς τα αναφερόμενα γεγονότα,
αλλά να ενσωματώσουν τις δηλώσεις των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτά. Με άλλα λόγια, εντοπίζουμε στο ειδησεογραφικό κείμενο φωνές διαφορετικές από εκείνες των δημοσιογράφων με τη χρήση αναπαριστώμενου (ευθέος και πλαγίου) λόγου. Έτσι, οι δυο δημοσιογράφοι αποστασιοποιούνται από τις δηλώσεις που ενσωματώνονται στο κείμενο «αφήνοντας τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα
τους» (Bell, 1991, 207-209· Fairclough, 1992b, 119· Πολίτης, 2003·
Bednarek, 2012, 61). Στον πίνακα που ακολουθεί (βλ. πίν. 4), αντιστοιχούμε τα πρόσωπα που εμπλέκονται στα γεγονότα με αποσπάσματα από τις δηλώσεις τους.
Εστιάζοντας την ανάλυσή μας στον αναπαριστώμενο λόγο (ευθύ και
πλάγιο), παρατηρούμε ότι από το σύνολο των μελών τής τότε πολιτικής
ηγεσίας, ενσωματώνονται κυρίως οι δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου και του τότε πρωθυπουργού Α. Σαμαρά. Ο
υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να δηλώνει ότι ο μόνος τρόπος για να
παρακολουθήσει τα μαθήματά του ο νεαρός κρατούμενος είναι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο ωστόσο δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρ-
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μογή σύμφωνα με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο 7. Ως τότε, σύμφωνα
με τις δηλώσεις του υπουργού, ο νεαρός απεργός πείνας θα πρέπει να
παρακολουθεί τα μαθήματά του ηλεκτρονικά. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο
τότε πρωθυπουργός φέρεται να δηλώνει ότι συμμερίζεται την αγωνία
των γονιών του νεαρού, ωστόσο δεν έχει την εξουσία να παρεμβαίνει
στο έργο της Δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, στο κείμενο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, αναπαράγεται και ενισχύεται ο λόγος (discourse)
περί της αυστηρής νομιμότητας και της ομαλής λειτουργίας του κράτους, αφού ακόμα και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Δικαιοσύνης
δηλώνουν ότι ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον παραπάνω λόγο.
Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση του αναπαριστώμενου λόγου ανάλογα με τα
πρόσωπα στα οποία αποδίδεται – Ελεύθερος Τύπος

7

Το ηλεκτρονικό βραχιολάκι αποτελεί μια ειδική συσκευή εντοπισμού θέσης
μέσω σήματος δορυφόρου (GPS). Η συσκευή τοποθετείται γύρω από τον αγκώνα ή τον αστράγαλο κρατούμενων ή/και υπόδικων ήπιας εγκληματικότητας
(ποινή κάθειρξης έως δέκα χρόνια), όταν παίρνουν ολιγοήμερες άδειες εξόδου
ή βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Επιπλέον, το βραχιολάκι ως σύστημα
ηλεκτρονικής επιτήρησης διευκολύνει τους κατάδικους και υπόδικούς σπουδαστές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους διά ζώσης.
Figura in Praesentia

17

Αργύρης Αρχάκης – Άννα Φτερνιάτη – Ανθίππη Δούκα

Figura in Praesentia

18

Αναλύοντας κριτικά την ειδησεογραφική αξιολόγηση στον ημερήσιο τύπο

Ανάλυση στο μακροεπίπεδο: τα ΜΜΕ ως θεσμός καθοδήγησης και ελέγχου
Τα ειδησεογραφικά κείμενα συνιστούν μέσο ελέγχου και καθοδήγησης της σκέψης και των πρακτικών των αποδεκτών τους, στο πλαίσιο
του θεσμού των ΜΜΕ. Μέσω της δημοσιογραφικής διαμεσολάβησης
(ανα)κατασκευάζονται και (ανα)πλαισιώνονται ιδεολογικά οι αναπαραστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και με αυτό τον τρόπο
καθοδηγείται το αναγνωστικό κοινό προς ένα συγκεκριμένο τρόπο
πρόσληψης της επικαιρότητας (Bednarek, 2006b, 187). Μ’ άλλα λόγια,
η ειδησεογραφία αποτελεί ηγεμονική στρατηγική που αναπαράγει
συγκεκριμένους λόγους, συντηρώντας σχέσεις χειραγώγησης μεταξύ
του θεσμού των ΜΜΕ και του αναγνωστικού κοινού.
Πιο αναλυτικά, τα πολιτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί η κάθε
εφημερίδα φαίνεται να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται ιδεολογικά τα ειδησεογραφικά κείμενα. Ο Ελεύθερος Τύπος, ανήκοντας στον συντηρητικό πολιτικό χώρο, δεν τοποθετείται
ρητά σε σχέση με τα αναφερόμενα γεγονότα, αποφεύγοντας να αποδώσει ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα για το ότι η ζωή του νεαρού κρατούμενου ετέθη σε κίνδυνο μετά από εικοσιεννέα μέρες συνεχόμενης
απεργίας. Επιπρόσθετα, οι δημοσιογράφοι του Ελεύθερου Τύπου, ακολουθώντας την εκδοτική γραμμή της εφημερίδας τους, στηρίζουν
τους Α. Σαμαρά και Χ. Αθανασίου ως μέλη της συντηρητικής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ενσωματώνονται κυρίως οι δηλώσεις των
αξιωματούχων της κυβέρνησης όπου υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της αυστηρής τήρησης του νόμου και της μη παρέμβασης στο έργο
της Δικαιοσύνης. Αντίθετα, η Εφημερίδα των Συντακτών, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητη συνεταιριστική εφημερίδα», επιρρίπτει ευθύνες στους Α. Σαμαρά και Χ. Αθανασίου ως μέλη της συντηρητικής κυβέρνησης. Η δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών, ακολουθώντας εντελώς διαφορετική εκδοτική γραμμή, κατασκευάζει ιδεολογικά το ειδησεογραφικό της κείμενο έτσι ώστε να αναδείξει τις ευθύνες και παραλείψεις των Α. Σαμαρά και Χ. Αθανασίου
σε βάρος του νεαρού απεργού πείνας.
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Διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα πορίσματα της ανάλυσης των έντυπων
ειδησεογραφικών κειμένων που προηγήθηκε, οι γλωσσοδιδακτικές
προτάσεις που παρουσιάζουμε έχουν ως στόχο οι μαθητές/τριες να
είναι σε θέση:
o να αναγνωρίζουν την ύπαρξη αξιολόγησης στο ειδησεογραφικό κείμενο, εντοπίζοντας τα γλωσσικά του στοιχεία
o να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες αξιολόγησης στον ειδησεογραφικό λόγο (λ.χ. θετική/αρνητική αξιολόγηση)
o να αναγνωρίζουν τον στόχο της ειδησεογραφικής αξιολόγησης, αντιλαμβανόμενοι/νες ότι ο/η δημοσιογράφος μέσω της
αξιολόγησης προβάλλει ως αξιομνημόνευτες συγκεκριμένες όψεις των γεγονότων
o να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους ο/η δημοσιογράφος επιλέγει να αξιολογήσει συγκεκριμένα πρόσωπα
και γεγονότα στο ειδησεογραφικό του/της κείμενο.
Ακολουθώντας την προσέγγιση των πολυγραμματισμών, η κριτική
διδασκαλία των κειμένων που προτείνουμε, υλοποιείται ως εξής:
Τοποθετημένη πρακτική
Προτρέπουμε τους/τις μαθητές/τριες να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν κριτικά ειδησεογραφικά κείμενα τα οποία προσελκύουν
το ενδιαφέρον τους. Αξιοποιούμε κείμενα τα οποία εντάσσονται στις
καθημερινές κοινωνικές εμπειρίες των μαθητών/τριών και κατ’ επέκταση στο κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον.
Ανοιχτή διδασκαλία
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, ξεκινούμε από το ειδησεογραφικό άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί σε συνεργασία εμπλέκονται σε δραστηριότητες που προκύπτουν από ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:
Θεωρείτε ότι η δημοσιογράφος εκφράζει την άποψή της για όσα
αναφέρει στο κείμενό της; Αν ναι, με ποιο τρόπο και με ποια μέσα συμβαίνει αυτό;
Figura in Praesentia

20

Αναλύοντας κριτικά την ειδησεογραφική αξιολόγηση στον ημερήσιο τύπο

Ποια γλωσσικά στοιχεία του κειμένου είναι φορείς της ειδησεογραφικής αξιολόγησης;
Σε ποιες κατηγορίες ειδησεογραφικής αξιολόγησης εντάσσονται
τα παραπάνω στοιχεία του κειμένου που αποτελούν φορείς της
–λ.χ. θετική ή αρνητική αξιολόγηση, (μη) αναμενόμενο);
Μπορείτε να εντοπίσετε ποια κατηγορία αξιολόγησης –λχ. θετική
ή αρνητική αξιολόγηση, (μη) αναμενόμενο– εμφανίζεται κατά
κύριο λόγο στο κείμενο;
Κριτική πλαισίωση
Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες σε συνεργασία προχωρούν στην
αναγνώριση του στόχου της ειδησεογραφικής αξιολόγησης καταρχάς
στο άρθρο από την Εφημερίδα των Συντακτών και στη συνέχεια σ’ αυτό
από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ειδικότερα, εμπλέκονται σε δραστηριότητες που προκύπτουν από ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:
Ποια γεγονότα και πρόσωπα αξιολογούνται από τη δημοσιογράφο στο ειδησεογραφικό κείμενο της Εφημερίδας των Συντακτών;
Μπορείτε να συνδέσετε τα γλωσσικά στοιχεία του ειδησεογραφικού κειμένου με την αξιολόγηση συγκεκριμένων προσώπων και
γεγονότων;
Ποια πρόσωπα και γεγονότα αξιολογούνται αρνητικά και ποια
ως απροσδόκητα από τη δημοσιογράφο; Για ποιο λόγο θεωρείτε
ότι η δημοσιογράφος κάνει τις συγκεκριμένες επιλογές; Τι θέλει
να προκαλέσει στους/στις αναγνώστες/τριες της μέσω των παραπάνω επιλογών;
Συγκρίνετε το ειδησεογραφικό κείμενο από την Εφημερίδα των
Συντακτών με το αντίστοιχο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα και αφορά επίσης τις συναντήσεις που πραγματοποίησε ο πατέρας του απεργού πείνας
Νίκου Ρωμανού.
Εντοπίζετε ομοιότητες ή/και διαφορές σχετικά με την ύπαρξη ειδησεογραφικής αξιολόγησης στα κείμενα των δυο εφημερίδων;
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Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι οι δημοσιογράφοι στον Ελεύθερο Τύπο
επιλέγουν να ενσωματώσουν στο κείμενό τους τις δηλώσεις των
προσώπων που σχετίζονται με τα αναπαριστώμενα γεγονότα;
Ποιοι λόγοι (discourses) αναδεικνύονται στο άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και ποιοι στο άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών; Παρατηρείτε ομοιότητες ή/και διαφορές μεταξύ τους;
Μετασχηματισμένη πρακτική
Η μετασχηματισμένη πρακτική αφορά την αναπλαισιωμένη
παραγωγή λόγου, δηλαδή τη μεταφορά και ένταξη ενός κειμένου από
ένα κοινωνιοπολιτισμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο σε ένα άλλο. Οι
μαθητές/τριες λοιπόν θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα κείμενο με
άξονα την οπτική μιας εφημερίδας που να έχει διαφορετικό ιδεολογικό προσανατολισμό από αυτές που εξετάστηκαν. Ενδεικτική δραστηριότητα προς τους μαθητές/τριες:
Σε συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/τριές σας γράψτε ένα ειδησεογραφικό άρθρο, το οποίο να πραγματεύεται το θέμα των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο πατέρας του νεαρού απεργού
πείνας από την οπτική μιας εφημερίδας διαφορετικής από αυτές
που εξετάστηκαν (π.χ. Εστία, Ριζοσπάστης, Καθημερινή ή ένα μπλοκ
αντιεξουσιαστών). Πιο συγκεκριμένα, συντάξτε ένα άρθρο που να
απορρίπτει με τρόπο απερίφραστο τα αιτήματα του πατέρα του
Νίκου Ρωμανού κι ένα άλλο που να τα υποστηρίζει απολύτως και,
επιπλέον, να επιχειρηματολογεί υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε ενδεικτικά δύο ειδησεογραφικά
άρθρα, τα οποία πραγματεύονται το ίδιο θέμα της επικαιρότητας, αλλά δημοσιεύτηκαν σε δύο εφημερίδες με διαφορετικό ιδεολογικό
προσανατολισμό. Στα δύο αυτά κείμενα αναπλαισιώνονται οι συναντήσεις που πραγματοποίησε ο πατέρας του απεργού πείνας Νίκου
Ρωμανού στις 8 Δεκεμβρίου του 2014 με αξιωματούχους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Για
την ανάλυση των κειμένων ακολουθήσαμε την κοινωνιοπολιτισμική
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προσέγγιση της ΚΑΛ και, ειδικότερα, το τρισδιάστατο μοντέλο ανάλυσης λόγου του Fairclough (1989, 1992b). Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό κάθε επικοινωνιακό γεγονός αναλύεται σε τρία επίπεδα ως κείμενο, ως πρακτική λόγου και ως κοινωνική πρακτική. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα πορίσματα της ανάλυσης, παρουσιάσαμε σχετικές δραστηριότητες κριτικής γλωσσικής διδασκαλίας για την αξιοποίηση των
ειδησεογραφικών κειμένων στη Β΄ Λυκείου.
Από την ανάλυση των έντυπων ειδησεογραφικών άρθρων διαπιστώσαμε ότι τα κείμενα από την Εφημερίδα των Συντακτών και από την
εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις και
στα τρία επίπεδα του μοντέλου που υιοθετήσαμε. Ειδικότερα, η κειμενική ανάλυση στο μικροεπίπεδο ανέδειξε σημαντικές διαφορές ως
προς τις στρατηγικές του ειδησεογραφικού λόγου. Στην Εφημερίδα των
Συντακτών αξιοποιούνται ποικίλα γλωσσικά στοιχεία ως φορείς της
ειδησεογραφικής αξιολόγησης. Μέσω των γλωσσικών αυτών επιλογών,
η δημοσιογράφος χρωματίζει ως αρνητικά ή ως απροσδόκητα τα αναφερόμενα γεγονότα. Με τον τρόπο αυτό τα προβάλλει ως αξιομνημόνευτα. Από την άλλη, οι δημοσιογράφοι στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος δεν αξιολογούν ρητά τα αναφερόμενα γεγονότα, αλλά ενσωματώνουν τις δηλώσεις των προσώπων που εμπλέκονται άμεσα σε αυτά
με τη χρήση αναπαριστώμενου (ευθέος και πλαγίου) λόγου.
Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις στο μεσοεπίπεδο της ανάλυσης της πρακτικής λόγου. Η δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών επιλέγει να αξιολογήσει αρνητικά τη στάση που
υιοθέτησαν οι αξιωματούχοι της τότε κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα
του νεαρού υπόδικου για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Αντίθετα, οι δημοσιογράφοι στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος δεν αξιολογούν ρητά τα αναφερόμενα γεγονότα. Ωστόσο, ενσωματώνονται κατά
κύριο λόγο οι δηλώσεις του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου
και του τότε πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν
έχουν την εξουσία να παρέμβουν στο έργο της Δικαιοσύνης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η ανάλυση των πρακτικών του ειδησεογραφικού λόγου στο
κείμενο από την Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε ότι αξιοποιείται
ο λόγος περί των δικαιωμάτων των κρατουμένων και καταδεικνύεται
το γεγονός ότι οι ενέργειες των μελών της τότε κυβέρνησης θέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή του νεαρού απεργού πείνας. Από την άλλη, στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ο λόγος περί αυστηρής νομιμότητας και ομαFigura in Praesentia
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λής λειτουργίας του κράτους αναπαράγεται και ενισχύεται αφού,
ακόμα και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Δικαιοσύνης παρουσιάζονται να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με αυτόν.
Καταλήγοντας στο μακροεπίπεδο της κοινωνικής ανάλυσης, ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται τα ειδησεογραφικά κείμενα του λόγου φαίνεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική σκοπιμότητα της εφημερίδας στην οποία αρθρογραφεί ο/η δημοσιογράφος.
Έτσι, η «ανεξάρτητη συνεταιριστική» Εφημερίδα των Συντακτών επιρρίπτει ευθύνες στον Α. Σαμαρά και τον Χ. Αθανασίου, καθώς παρουσιάζονται να θέτουν τη ζωή του νεαρού απεργού πείνας σε κίνδυνο, μη
προχωρώντας, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, στις προβλεπόμενες από
το νόμο ενέργειες. Αντίθετα, οι δημοσιογράφοι του συντηρητικού πολιτικά Ελεύθερου Τύπου επιλέγουν να ενσωματώσουν τις δηλώσεις του τότε
πρωθυπουργού και του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίο υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της αυστηρής τήρησης του νόμου και της
μη παρέμβασης στο έργο της Δικαιοσύνης.
Με άξονα τους βασικούς στόχους του πρόσφατου Π.Σ. για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος προτείναμε ενδεικτικές διδακτικές δραστηριότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών. Αξιοποιώντας τις θέσεις του
κριτικού γραμματισμού στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών, σκοπός
μας είναι να εφοδιάσουμε τους/τις μαθητές/τριες με τα κατάλληλα
κριτικά εργαλεία ώστε να συνειδητοποιήσουν την ιδεολογική πλαισίωση των ειδησεογραφικών κειμένων. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν, μεταξύ άλλων, ότι οι διαφορετικές επικοινωνιακές
στρατηγικές που αξιοποιούνται στην ειδησεογραφία συνδέονται στενά με διαφορετικές ιδεολογικές σκοπιμότητες.
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