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Γλωσσικό- Σημειωτικό τοπίο

■ Γλωσσικό τοπίο: οι τρόποι με τους οποίους η γραπτή έκφανση της γλώσσας 

εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο 

■ Η γλώσσα δεν είναι η μόνη όψη του ΓΤ που μπορεί να εξεταστεί

■ H γλώσσα θεωρείται ενταγμένη σε έναν βιωμένο χώρο που μπορεί να εξεταστεί με 

όρους «ροών, διαδικασιών και κοινωνικών πρακτικών» (Stroud & Mpendukana, 2009: 

364)

■ Σημειωτικό τοπίο: ο δημόσιος χώρος στον οποίο υπάρχουν στοιχεία που είναι 

αποτέλεσμα ανθρώπινης δράσης και παρέμβασης, καθώς και διαδικασιών 

κατασκευής νοήματος (Jaworski & Thurlow, 2010: 2)



Αναταραχή
(turbulence)

■ Μια δυναμική αλλαγής η οποία γίνεται φανερή σε βάθος χρόνου

■ Σημειωτικές τάξεις αντιπαρατίθενται, μεταβάλλονται και συγκρούονται, εναλλακτικές 
τάξεις εγκαθιδρύονται σταδιακά

■ Οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτό συμβαίνει “ξεσκεπάζουν” τα στρώματα 
συγκροτημένων νοηματικών και ενδεικτικών σχέσεων που συνέθεταν την 
προηγούμενη κατάσταση

■ «juxtaposition of bodies, signs and places» (Stroud 2016: 14)

■ Συγκρουσιακό ΓΤ: το ΓΤ ενός τόπου σε περιόδους εντάσεων, μεταβολών και 
ανακατατάξεων, ένα ΓΤ σε αναταραχή (πρβλ. και Canakis 2018, Kitis & Milani 2015)



Μελέτη γλωσσικού τοπίου

■ Πρώτο κύμα

Ποσοτικές μέθοδοι, λεπτομερής καταμέτρηση και καταγραφή στοιχείων του ΓΤ

Ορισμός του ΓΤ από τους Landry & Bourhis (1997):

Η γλώσσα των πινακίδων στο δρόμο, των διαφημιστικών πινακίδων, των 
ονομάτων των δρόμων, των τοπωνυμίων, των πινακίδων στα εμπορικά 
καταστήματα και των δημοσίων πινακίδων σε κρατικά κτήρια συγχωνεύεται για 
να σχηματίσει το ΓΤ ενός συγκεκριμένου πεδίου, μιας περιοχής ή ενός αστικού 
συνόλου

Εδραίωση σύνδεσης μεταξύ γλωσσικού τοπίου και γλωσσικής συμπεριφοράς

Περιγραφή πληροφοριακής και συμβολικής λειτουργίας των στοιχείων του ΓΤ



Μελέτη γλωσσικού τοπίου

■ Δεύτερο κύμα

Σημασία στο ιδιαίτερο συγκείμενο κάθε τόπου και την ανθρώπινη δράση (Blommaert & 

Maly 2014)

Τα σημεία του ΓΤ ως τοποθετημένα στο χώρο (signs-in-place) μαζί με τις ενδεικτικές και 

συμβολικές συνδέσεις που ενεργοποιούνται στην ανάγνωση και την ερμηνεία τους 

(Scollon & Scollon 2003)

Τα στοιχεία του ΓΤ ως πολυτροπικές –και όχι απλώς γλωσσικές– επικοινωνιακές πρακτικές 

(Blommaert 2013)



Μελέτη γλωσσικού τοπίου

Η ανάλυση του ΓΤ μπορεί να 

■ «πει ιστορίες σχετικά με το πολιτισμικό, ιστορικό και πολιτικό παρασκήνιό» της 

(Blommaert, 2013: 41)

■ δείξει πώς συνδέεται η διαδικασία συγκρότησης του τόπου με τις καθημερινές, 

συνηθισμένες αναγνώσεις του γλωσσικού (σημειωτικού) τοπίου

■ δώσει πληροφορίες για το πώς οι χρήστες του χώρου σχετίζονται με αυτόν αλλά και 

μεταξύ τους, συγκροτώντας νοήματα και υποκειμενικότητες



Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην 
ανάλυση του γλωσσικού τοπίου

■ Μελετάμε «τις πιο λεπτές όψεις ταυτοτικών πρακτικών που λειτουργούν ως ενδείκτες 

εκτεταμένων, “δομικών” χαρακτηριστικών της κοινωνικής πρακτικής» (Blommaert & 

de Fina, 2016: 2)

■ Διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες ομάδες σχετίζονται μεταξύ τους

■ Ενδιαφέρει το πώς οι ίδιοι οι δράστες στο ΓΤ το νοηματοδοτούν & βάσει ποιων 

αξιακών συστημάτων

■ Στόχος μια ιστορικοποιητική, διαχρονική μελέτη



Η πόλη της Μυτιλήνης

■ Διοικητικό κέντρο Β. Αιγαίου

■ Συνοριακή πόλη, εγγύτητα με τουρκικά παράλια

■ Σημείο εκκίνησης της «Βαλκανικής οδού» (Canakis 2016)

■ Φοιτητούπολη & τουριστικός προορισμός

■ Επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης (Papataxiarchis 2016)



Περαστικοί και εντόπιοι πληθυσμοί

■ Τεράστιοι αριθμοί νεοφερμένων προσφυγικών πληθυσμών μέσα 2015

■ Πλήθος ανθρώπων που έρχονται λόγω της έκρηξης της προσφυγικής κινητικότητας

■ Ντόπιοι & μόνιμοι κάτοικοι της πόλης

■ Διαρκής τουριστική δραστηριότητα



Η τουρκική & η αγγλική γλώσσα στο ΓΤ της Μυτιλήνης
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Συμπεράσματα

■ Τα επίσημα στοιχεία του ΓΤ δημιουργούνται για τη διαχείριση μιας «εκτακτης

κατάστασης» και εντοπίζονται στα σημεία ακριβώς τα οποία αποκτούν σχέση 

ενδεικτική με την παρουσία των προσφύγων (κάστρο, λιμάνι) (Canakis 2018)

■ Το ΓΤ προσαρμόζεται στη μεταβολή με ιδιωτικά σήματα που απευθύνονται στους 

νέους πληθυσμούς κυρίως με την ιδιότητα του καταναλωτή, αγοραστή, θαμώνα από 

τα τέλη του 2015 (Χριστουλάκη 2017)



Συμπεράσματα

■ Στοιχεία του ΓΤ που δημιουργούνται, απ’ ότι φαίνεται, άπό τους ίδιους τους 

πρόσφυγες σημειώνουν την παρουσία στο δημόσιο χώρο με το να σημειώνεται η 

ταυτότητα του δημιουργού, ενώ συγκροτησιακό στοιχείο της ταυτότητας φαίνεται να 

είναι ο τόπος από τον οποίο ξεκίνησε κάποιος για να φτάσει εδώ

■ Τα ανεπίσημα στοιχεία του ΓΤ στα οποία εγγράφεται η παρουσία των νέων αυτών 

πληθυσμιακών ομάδων χρησιμοποιούν γλωσσικά στοιχεία που απευθύνονται στις 

ομάδες αυτές όταν πια οι ομάδες αυτές καταλήγουν ακινητοποιημένες στο χώρο (το 

2017 και έπειτα)



Συμπεράσματα

■ Τα ανεπίσημα στοιχεία του ΓΤ συνεχίζουν, στο ήδη υπάρχον πνεύμα, να καλούν σε μια 

συσπείρωση γύρω από την ιδιότητα του πολίτη, σώματα που μάχονται να καταλάβουν 

χώρο σε έναν τόπο στον οποίο η προσφυγική κρίση έρχεται να προστεθεί στην 

αποκρυστάλλωση της δικής της, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

■ Γίνεται φανερή η διαθεματική διεκδίκηση της διεύρυνσης της ιδιότητας του πολίτη 

ώστε να συμπεριλαμβάνει υποκειμενικότητες που σήμερα περιθωριοποιούνται
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