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Κοινωνιογλωσσολογία των Μέσων 

Interlude: 
(Κριτική) Ανάλυση Λόγου 
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Εισαγωγική βιβλιογραφία 
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Η κατά Fairclough Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ)  

1.Περιγραφή – 
ερμηνεία – εξήγηση 

2.Λόγος και εξουσία 
3.Λόγος και ιδεολογία: 

αποτύπωση (embedding), 
σχετικισμός 

4.Τα κείμενα ως 
ελάχιστες μονάδες 

5.Μεθοδολογικό 
πανόραμα 
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http://search.barnesandnoble.com/Discourse-and-Social-Change/Norman-Fairclough/e/9780745612188/?itm=19&USRI=fairclough+norman�
http://search.barnesandnoble.com/Language-and-Power-Language-in-Social-Life/Norman-Fairclough/e/9780582414839/?itm=18&USRI=fairclough+norman�
http://search.barnesandnoble.com/Language-and-Globalization/N-Fairclough/e/9780415317658/?itm=1&USRI=Fairclough+Language+and+Globalization�
http://search.barnesandnoble.com/Media-Discourse/Norman-Fairclough/e/9780340588895/?itm=3&USRI=fairclough+norman�
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Περιγραφή – ερμηνεία – εξήγηση 

• Ανάλυση των σχέσεων μεταξύ κειμένων, 
διαδικασιών και κοινωνικών συνθηκών 

• Αυτές οι τρεις «διαστάσεις του λόγου» 
αντιστοιχούν σε τρεις διαστάσεις ή στάδια της 
ΚΑΛ: 
περιγραφή: τυπικές ιδιότητες των κειμένων:  

ο λόγος ως κείμενο 
ερμηνεία: κείμενα  αλληλεπίδραση (interaction):  

ο λόγος ως πρακτική (discourse practice) 
εξήγηση: αλληλεπίδραση  κοινωνικό πλαίσιο:  

κοινωνικές πρακτικές 
 

 
 Fairclough L&P, 21-22· «Critical and descriptive goals in DA», στο CDA.  



5 

Περιγραφή – ερμηνεία – εξήγηση (CDA, 98· L&P, 21· D&SC, 73· MD, 59) 

περιγραφή 

ερμηνεία 

εξήγηση 
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Λόγος και εξουσία (power) 

 «powerful participants control and constrain the 
contributions of non-powerful participants» 

• Ο έλεγχος αφορά: περιεχόμενα, σχέσεις, 
υποκείμενα. 

       F. L&P, 38-39  
 

• Διφορούμενη χρήση του όρου «εξουσία»: 
τοπική – δια-λογική έννοια και ευρύτερη 
κοινωνική – θεσμική έννοια· π.χ., ο F. φαίνεται 
να προϋποθέτει ότι κάθε φορά που κάποιος 
ομιλητής επιτελεί μια κατευθυντική λεκτική 
πράξη ασκεί εξουσία επί ενός αποδέκτη. Στις 
περισσότερες χρήσεις του όρου «εξουσία» στην 
ΚΑΛ, η σωστή ερμηνεία θα ήταν: «έλεγχος» 
[της ροής του δια-λόγου]. 



7 

Λόγος και εξουσία 

• Αναγνωρίζει ότι η αντίληψή του της «εξουσίας / 
ισχύος» είναι υπεραπλουστευτική, αλλά για 
λάθος λόγους· λ.χ., επειδή οι «εξουσιαστές» 
(«powerful discourse participants») μπορεί να 
επιτρέπουν κάποια χαλαρότητα στο λόγο τους ή 
να συμπεριφέρονται συγκαταβατικά! 

• Ο F. προϋποθέτει ότι στο λόγο των ΜΜΕ οι 
παραγωγοί ασκούν εξουσία επί των καταναλω-
τών, επειδή αυτοί μόνοι έχουν δικαιώματα 
παραγωγής, ορίζουν την ατζέντα των μίντια, 
επηρεάζουν την αναπαράσταση γεγονότων κλπ.  

 

F. L&P, 42 
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Αποτύπωση και σχετικισμός 

• H ιδεολογία αποτυπώνεται (embedded, 
embodied, inscribed) στη γλώσσα (L&P, 2· 
L&P, 14: «ιδεολογικές ιδιότητες» της 
γλώσσας, η ιδεολογία ως «ιδιότητα» της 
γλώσσας). 

• Η ιδέα της «αποτύπωσης» προέρχεται 
από την «Κριτική Γλωσσολογία» (Fowler 
κ.ά., 1979· Kress & Hodge, 1979). 

• κοινωνικός καθορισμός της γλώσσας  
γλωσσικός καθορισμός της κοινωνίας  
(L&P, 16: «dialectic») 
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Αποτύπωση και σχετικισμός 

• Η μελέτη των ιδεολογιών-στη-γλώσσα 
παραβλέπει  
το ευρύτερο κοινωνικό-θεσμικό πλαίσιο· 
τις ιδεολογίες-για-τη-γλώσσα· 
τη γλώσσα ως θεσμικό πλαίσιο. 

• Ανάγκη για «wider social theory» (Fairclough & 
Chouliaraki, Discourse in Late Modernity; F. Language 
and Globalization). 

• Η αποτύπωση συνδέεται με τον γλωσσικό / 
εννοιολογικό σχετικισμό: σε κάθε γλωσσική 
ποικιλία αποτυπώνεται μια ιδεολογία.  
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Μεθοδολογικός σχετικισμός; 



11 

Τα κείμενα ως ελάχιστες μονάδες 

• Η ΚΑΛ, όπως εν γένει η ΑΛ, ασχολούνται με 
μονάδες μεγαλύτερες της πρότασης. 

• Στην πράξη, οι ΚΑΛ χρησιμοποιούν 
μεταγλωσσικό σχολιασμό για μονάδες 
«μικρότερες του κειμένου», μονάδες εντός των 
κειμένων· οι μονάδες αυτές μπορούν να λέγονται 
«τρόποι του λέγειν».  
 (B. L. Whorf: «fashions of speaking») 

  
R. Wodak, Εισαγωγή στο Methods of 
CDA· Fairclough «Instructions for the 
researcher» στο Analyzing Discourse· 
L&P, κεφ. 5· D&SC, κεφ. 8.  
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Τα κείμενα ως ελάχιστες μονάδες (Fairclough, L&P 92-3) 
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Τα κείμενα ως ελάχιστες μονάδες (Meyer, Wodak & Meyer 25-9) 
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Τα κείμενα ως ελάχιστες μονάδες (Meyer, Wodak & Meyer 25-9) 
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Τα κείμενα ως ελάχιστες μονάδες (Meyer, Wodak & Meyer 25-9) 
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Ελάχιστες μονάδες τα κείμενα; (προϋποθέσεις) 
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Ελάχιστες μονάδες τα κείμενα; (εννοιακές μεταφορές) 

• Conceptual metaphors – Rhetoric 
LOVE >> War: “he is known for his conquests”,  
ARGUMENT >> War: “Your claims are indefensible”,  
ARGUMENT >> Building: “solid arguments”, 

• COMMUNICATION >> Sending / Receiving: “to 
give ideas”, 
IDEAS >> Objects: “– " –”,  
IDEAS >> Contents: “content”, 
 
 
 

• IDEAS >> Commodities: “I won’t buy that” 
 

the ‘conduit metaphor’ (M. J. Reddy): A. Ortony, ed, 
Metaphor and Thought, Cambridge: CUP, 1979, 284-310 



Ελάχιστες μονάδες τα κείμενα; (επιχειρήματα/εγχειρήματα) 
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Ελάχιστες μονάδες τα κείμενα; (αφηγήσεις) 



Ελάχιστες μονάδες τα κείμενα; (αποσιωπήσεις) 
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Gee, How to do discourse analysis: A toolkit (2010) 

 TOOL 1: THE DEIXIS TOOL = Πώς οι δεικτικές εκφράσεις (προσ. 
αντωνυμίες, χρονικά/τοπικά επιρρήματα) προσδένουν λόγο και 
γραφή στο περιβάλλον και στα συμφραζόμενά τους.  
 
TOOL 2: THE FILL IN TOOL = Τι συνεισφέρουν οι δοξασίες, 
υποθέσεις, προϋποθέσεις, συμπεράσματα, υπονοήματα ...  
 
TOOL 3: THE MAKING STRANGE TOOL = Σε κάθε περίσταση 
επικοινωνίας, οι ακροατές/αναγνώστες πρέπει να συμπεριφέρονται 
αποστασιοποιημένα (ως outsiders). 
 
TOOL 4: THE SUBJECT TOOL = Ποια θέματα επιλέγονται ή 
παραλείπονται και πώς συζητούνται (ή γιατί δεν).  
 
TOOL 5: THE INTONATION TOOL = Συνεισφορά της επιτόνισης στον 
προσδιορισμό της σημασίας.  
 
TOOL 6: THE FRAME PROBLEM TOOL = Όλα τα είδη συμφραζομένων 
(contexts) πρέπει να λαμβάνοναι υπόψη.  
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Gee, How to do discourse analysis: A toolkit (2010) 

 TOOL 7: THE DOING AND NOT JUST SAYING TOOL = Προσοχή δίνεται 
όχι μόνο στο τι λένε οι ομιλητές/συγγραφείς, αλλά και στο τι 
προσπαθούν να κάνουν.  
 
TOOL 8: THE VOCABULARY TOOL = Το είδος του λεξιλογίου που 
χρησιμοποιείται (λέξεις περιεχομένου· λειτουργικές λέξεις· ανεπίσημο / 
επίσημο λεξιλόγιο κλπ.).  
 
TOOL 9: WHY THIS WAY AND NOT THAT WAY TOOL = Γιατί οι 
ομιλητές/συγγραφείς οργανώνουν τα μηνύματά τους έτσι και όχι 
αλλιώς.  
 
TOOL 10: THE INTEGRATION TOOL = Πώς οι προτάσεις εντάσσονται 
σε μεγαλύτερες ενότητες λόγου.  
 
TOOL 11: THE TOPIC AND THEMES TOOL = Ποιο είναι το θέμα (topic / 
theme) (αμαρκάριστο = συνηθισμένο, μαρκαρισμένο = ασυνήθιστο).  
 
TOOL 12: THE STANZA TOOL = Πώς ομάδες σημασιών οργανώνονται 
σε μεγαλύτερες ενότητες πληροφοριών.  
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Gee, How to do discourse analysis: A toolkit (2010) 

 TOOL 13: THE CONTEXT IS REFLEXIVE TOOL = Τι λέγεται και πώς 
αυτό αναπαράγει ή μεταμορφώνει το περιεχόμενο, είτε συνειδητά είτε 
ασυνείδητα.  
 
TOOL 14: THE SIGNIFICANCE BUILDING TOOL = Ποιες λεξικές ή 
γραμματικές επιλογές ενισχύουν ή αποδυναμώνουν τη σημασία 
(foregrounding / backgrounding).  
 
TOOL 15: THE ACTIVITIES BUILDING TOOL = Ποιες δραστηριότητες 
επιτελούνται κατά την επικοινωνία, ποιες υποστηρίζονται από 
κοινωνικές ομάδες, θεσμούς, πολιτισμούς, συμβάσεις.  
 
TOOL 16: THE IDENTITIES BUILDING TOOL = Ποιες κοινωνικές 
ταυτότητες ενεργοποιούνται και προβάλλονται· πώς τοποθετούνται οι 
αποδέκτες του μηνύματος· ποιες ταυτότητες τους αποδίδονται.  
 
TOOL 17: RELATIONSHIPS BUILDING TOOL = Πώς οι λεξικές και 
γραμματικές «αποχρώσεις» κατασκευάζουν και συντηρούν σχέσεις 
μεταξύ ομιλητή/συγγραφέα και αποδεκτών, κοινωνικών ομάδων, 
θεσμών, πολιτισμών. 
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Gee, How to do discourse analysis: A toolkit (2010) 

 TOOL 18: THE POLITICS BUILDING TOOL = Λεξικές και γραμματικές 
επιλογές που στηρίζουν κοινωνικά αγαθά και ενισχύουν τη διανομή 
τους μέσω της επικοινωνίας.  
 
TOOL 19: THE CONNECTIONS BUILDING TOOL = Πώς οι λέξεις και η 
γραμματική κατασκευάζουν σχέσεις μεταξύ πραγμάτων/εννοιών. 
 
TOOL 20: THE COHESION TOOL = Με ποιους τρόπους δημιουργείται 
συνοχή στα κείμενα.  
 
TOOL 21: THE SIGN SYSTEMS AND KNOWLEDGE BUILDING TOOL = 
Ποιοι κώδικες επιλέγονται (γλώσσες, διάλεκτοι, εικόνες κ.ά. 
σημειωτικά συστήματα).  
 
TOOL 22: THE TOPIC FLOW OR TOPIC CHANGING TOOLS = Τα 
θέματα (topics) των κύριων προτάσεων, οι τρόποι που συνδέονται 
μεταξύ τους για να δημιουργήσουν μία αλυσίδα· Πώς σημαίνεται η 
αλλαγή θέματος από τους ομιλητές/συγγραφείς.  
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Gee, How to do discourse analysis: A toolkit (2010) 

 TOOL 23: THE SITUATED MEANING TOOL = Συγκεκριμένες σημασίες 
που αποδίδονται σε λέξεις/φράσεις και πώς κατασκευάζονται τα 
συμφραζόμενα (context), δεδομένων των κοινών εμπειριών, δοξασιών 
κλπ. 
 
TOOL 24: THE SOCIAL LANGUAGES TOOL = Πώς σημαίνεται και 
ενεργοποιείται ένα κοινωνικό ιδίωμα (κοινωνιόλεκτος), ύφος κλπ. Ποια 
είναι η λειτουργία της εναλλαγής μεταξύ ιδιωμάτων. 
 
TOOL 25: THE INTERTEXTUALITY TOOL = Παράθεση, αναφορά, μνεία, 
υπόδειξη άλλων κειμένων ή επιπέδων του λόγου.  
 
TOOL 26: THE FIGURED WORLDS TOOL = Ποιες «νοητικές εικόνες» 
(figured worlds) προϋποθέτει ο ομιλητής/συγγραφέας και μέσω ποιων 
γλωσσικών επιλογών.  
 
TOOL 27: THE BIG ''D'' DISCOURSE TOOL = Πώς οι ομιλητές 
/ακροατές χειρίζονται τη γλώσσα και τους διάφορους τρόπους 
αλληλεπίδρασης, εργαλεία, τεχνολογίες κλπ. για να υποδυθούν 
συγκεκριμένες κοινωνικές ταυτότητες συμμετέχοντας σε 
συγκροτημένες κοινωνικές δραστηριότητες. 
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Σώματα κειμένων 

• Συγκρότηση σώματος κειμένων:  
εξωτερική – εσωτερική συνθήκη 

• Κανονικοποίηση σ.κ.  
(π.χ., περιλήψεις, σχολιασμός [tagging]) 

• Παραμετροποίηση:  
μονάδες λόγου 

• Συσχετίσεις:  
περιγραφική στατιστική/στατιστικά τεστ 

• Ερμηνεία: 
ανεξάρτητες μεταβλητές 



Άσκηση: Σχολιάστε 
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Άσκηση: «γυναίκα αστυνομικός συνέλαβε τον δράστη» 
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Άσκηση: «… στην παραλία» 
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