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Προζτέδιο διδακηορικής διαηριβής 

Κωνζηανηίνα Καραπάνοσ 

«Γνωζιακές προζεγγίζεις ζηην αρταία και ζηη ζύγτρονη λογοηετνία. Μια 

ζσγκριηική μελέηη.» 

 

Σηελ παξνύζα έξεπλα επηδηώθνπκε λα κειεηήζνπκε πώο εθαξκόδνληαη 

ζεσξίεο ηεο γλσζηαθήο γισζζνινγίαο ζε ινγνηερληθά θείκελα ηεο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εξεπλήζνπκε ηα γλσζηαθά ζρήκαηα πνπ 

αλαδύνληαη ζε θείκελα δύν δηαθνξεηηθώλ πεξηόδσλ: αξρηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γξακκαηείαο θη έπεηηα ζε ινγνηερληθά θείκελα ηεο λέαο ειιεληθήο.  

Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ γλσζηαθώλ ή λνεηηθώλ ζρεκάησλ, ε εκπεηξία πνπ 

απνθηά ν άλζξσπνο από όζα βηώλεη, βιέπεη, αθνύεη θαη αληηιακβάλεηαη δεκηνπξγεί 

ζπλδέζεηο, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη ζθειεηνί γλώζεο, γηα ηνπο νπνίνπο 

γλσξίδνπκε ηηο νληόηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηνύο, ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, 

θαζώο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξάγνληαη. Απηνί νη ζθειεηνί γλώζεο είλαη ηα 

γλσζηαθά ζρήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη ζηαηηθά, αιιά κεηαβάιινληαη αθνινπζώληαο 

ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Απηά ηα ζρήκαηα ινηπόλ αθνξνύλ ηηο 

γλώζεηο ηνπ αηόκνπ από ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εκπεηξία. Τέηνηα ζρήκαηα είλαη γηα 

παξάδεηγκα απηό ηνπ εζηηαηνξίνπ, θαζώο γλσξίδνπκε πώο ιεηηνπξγνύκε κέζα ζε έλα 

εζηηαηόξην θαη δηαδνρηθά ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπκε θαη ηνπο ξόινπο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, όπσο θαη ηε δηαθνξά πνπ ζπληειέζηεθε ζε απηό ην γλσζηαθό ζρήκα 

κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ηαρπθαγείσλ (fast food). Αλάινγα γλσζηαθά ζρήκαηα 

πεξηζζόηεξν ζρεηηθά κε απηά πνπ ζα εξεπλήζνπκε είλαη απηό ηεο ζξεζθείαο, ή ηεο 

εζηθήο θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη ην άζεκλν ζηνηρείν γισζζηθά.       

Σθνπόο κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε  

ηνπο γλσζηαθνύο κεραληζκνύο πνπ ελεξγνπνηνύληαη ζηνλ λνπ θαη πνπ ζηε ζπλέρεηα 

εθθξάδνληαη θαη ξεηά από ηα πξόζσπα/ ηνπο ήξσεο ησλ έξγσλ ή από ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δεκηνπξγνύο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αληίζηνηρε ζεσξία ζηελ νπνία ζα βαζηζηνύκε. 

Σηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε κε πνηνλ ηξόπν ιεηηνπξγνύλ απηνί νη γλσζηηθνί 

κεραληζκνί ζην κπαιό ησλ εξώσλ ζηα θείκελα πνπ έρνπκε επηιέμεη λα εμεηάζνπκε. 

Αζθαιώο, εθόζνλ ηα θείκελα πνπ έρνπκε επηιέμεη αλήθνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο 

πεξηόδνπο, κε κεγάιε ρξνληθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, αλακέλνπκε λα ππάξρνπλ 

δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο, ζε ζρέζε κε ην πώο εθαξκόδνληαη ηα γλσζηαθά ζρήκαηα ζηα 
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θείκελα ηεο κίαο πεξηόδνπ ζπγθξηηηθά κε απηά ηεο δεύηεξεο θαη σο πξνο ηηο 

πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρνπλ νη νκηιεηέο ζηε κία επνρή ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. Απηό 

ζεκαίλεη όηη γηα παξάδεηγκα αλακέλνπκε δηαθνξέο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ζε έλα έξγν ηνπ Σνθνθιή ή ηνπ 

Επξηπίδε, ζε ζρέζε κε ηεο Κηθήο Δεκνπιά, ή πώο εθαξκόδεηαη ην γλσζηαθό ζρήκα 

ηεο εζηθήο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ άζεκλνπ ζηνηρείνπ ζε έλα έξγν ηνπ Αξηζηνθάλε ζε 

ζρέζε κε έλα έξγν ηνπ Σθαξίκπα ή ηνπ Ισάλλνπ.  

Μηα ηέηνηα δηαηξηβή είλαη ρξήζηκε θαζώο κπνξεί λα καο δηαθσηίζεη ζρεηηθά 

κε ηελ νξγάλσζε ησλ γλώζεσλ ζην κπαιό ησλ νκηιεηώλ ηεο ειιεληθήο, ώζηε λα 

γίλνπλ απνδεθηά θαη θαηαλνεηά όζα ιέεη ν νκηιεηήο από ηνλ απνδέθηε, παξά ην 

γεγνλόο όηη δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα εμεγήζεη θαζεηί πνπ ιέεη κε ηελ 

παξακηθξή ιεπηνκέξεηα θαη δε ρξεζηκνπνηεί θπξηνιεμία, ζην κεγαιύηεξν βαζκό ηνπ 

ιόγνπ ηνπ κάιηζηα. Δειαδή, όζνλ αθνξά ηα θείκελα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζα 

αληηιεθζνύκε πώο γίλεηαη θαη ππάξρεη επηηπρήο επηθνηλσλία, ελώ πνιιά δελ 

αλαθέξνληαη θαζόινπ από ηνλ νκηιεηή ή ην δεκηνπξγό, σζηόζν ν 

απνδέθηεο/αλαγλώζηεο θαίλεηαη λα ηα έρεη ππόςε ηνπ ζαλ λα ηνλ είρε ελεκεξώζεη 

ζρεηηθά κε απηά ν νκηιεηήο/δεκηνπξγόο. Πξόθεηηαη γηα ηελ θνηλή γλώζε πνπ 

κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο νη νκηιεηέο κηαο γιώζζαο θαη θάηνηθνη κηαο δεδνκέλεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κεγάιεο ή κηθξήο, θαη πνπ επεξεάδεηαη από ηηο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο θαη λόξκεο θάζε επνρήο θαη θάζε πνιηηηζκνύ.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα πξνβνύκε ζε κηα γόληκε 

ζύγθξηζε σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά πνπ ζα αλαθύςνπλ θαη λα δνύκε ηηο νκνηόηεηεο 

πνπ έρνπλ επηβηώζεη ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, ώζηε λα απνηεινύλ αθόκα ζηνηρεία 

ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, λα απνθαιύπηνπλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ, αιιά θαη ηα ζηνηρεία ή ηνπο ηνκείο ζηα νπνία έρνπλ αιιάμεη απηά. 

Σπλεπώο, ηα δεδνκέλα θαη νη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθύςνπλ σο πξνο ηε λννηξνπία, ηελ 

ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ιανύ αλάκεζα ζηηο δύν επνρέο, δειαδή 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ κειεηεζεί από άιιεο επηζηήκεο, όπσο ε θιαζηθή θηινινγία ή ε 

θνηλσληνινγία, ζα εξεπλεζνύλ ππό λέν πξίζκα, απηό ηεο γισζζνινγίαο, δίλνληαο 

ίζσο κηα λέα νπηηθή ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ πξνζέγγηζεο απηνύ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο δεηήκαηνο θαη νδεγώληαο καο ζε λέα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.  

Επνκέλσο, πξόθεηηαη γηα κηα έξεπλα ε νπνία είλαη δηαθσηηζηηθή, θαζώο δελ 

έρεη γίλεη παξόκνηα κειέηε, πνπ λα εμεηάδεη ηα γλσζηαθά ζρήκαηα από γισζζνινγηθή 

πιεπξά ζε θείκελα ηεο αξραίαο θαη ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Αθόκα, ην 
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ελδηαθέξνλ αθνξά ηε ζπλεμέηαζε ησλ γλσζηαθώλ ζρεκάησλ ζε ινγνηερληθά θείκελα 

αθελόο, δηαθνξεηηθώλ πεξηόδσλ αθεηέξνπ, γεγνλόο πνπ ζα καο απνθαιύςεη ζηνηρεία 

γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηελ θνπιηνύξα ηόζν ζπγρξνληθά ζε δύν δεδνκέλεο 

πεξηόδνπο, όζν θαη δηαρξνληθά. 

   


