
Επιµέλεια: Αγγελική Ευθυµίου 

Συνοπτική παρουσίαση των απόψεων του N. Fairclough έτσι όπως αναφέρονται 

στο βιβλίο του Language and Power 

 

Εισαγωγή 

Κριτική ανάλυση του λόγου 

Το βιβλίο του Fairclough αφορά τις σχέσεις γλώσσας και ισχύος και κυρίως τις 

σχέσεις µεταξύ της χρήσης της γλώσσας και της κοινωνικής ανισότητας. Σκοπός 

του βιβλίου είναι να αναδείξει την υποτιµηµένη σηµασία του ρόλου που 

διαδραµατίζει η γλώσσα στην παραγωγή, διατήρηση και αλλαγή των άνισων 

κοινωνικών σχέσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο Fairclough προτείνει µια µελέτη της 

γλώσσας την οποία ονοµάζει κριτική ανάλυση του λόγου. Η προσέγγιση αυτή 

διαφέρει από τις περισσότερες κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις, γιατί 

ερµηνεύει τα καθιερωµένα πρότυπα χρήσης της γλώσσας ως: α) το αποτέλεσµα 

κοινωνικών διεργασιών που συνδέονται µε τις σχέσεις ισχύος και πάλης για ισχύ και 

β) ως µέσα που διαµορφώνουν κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες οδηγούν µε τη 

σειρά τους στην άνιση κατανοµή της ισχύος µέσα στην κοινωνία και κατά συνέπεια 

σε κοινωνική καταπίεση κάποιων τάξεων. 

 

Κεφάλαιο 1 

Γλώσσα και ιδεολογία 

Ο Fairclough δηλώνει ότι είναι σοσιαλιστής και ότι αντιλαµβάνεται την κοινωνία ως 

πεδίο διαρκούς σύγκρουσης ή λανθάνουσας σύγκρουσης ανάµεσα σε διάφορες 

κοινωνικές τάξεις. Θεωρεί ότι στη σύγχρονη κοινωνία η εξουσία ασκείται µε 

συναινετικά µέσα. Οι άνθρωποι, αντί να εξαναγκάζονται να κάνουν πράγµατα 

αντίθετα µε το προσωπικό τους συµφέρον, πείθονται να το κάνουν µε τη θέλησή 

τους, µέσω της δράσης της ιδεολογίας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η γλώσσα είναι το 

όργανο µε το οποίο αναπαράγεται η ιδεολογία και, ως εκ τούτου, παίζει σηµαντικό 

ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο κατανεµεται η ισχύς µέσα στην κοινωνία. 

 

Κεφάλαιο 2 

Ο λόγος ως κοινωνική πρακτική 

Για τον Fairclough τα γλωσσικά φαινόµενα είναι κοινωνικά φαινόµενα (ενός είδους) 

και τα κοινωνικά φαινόµενα είναι (εν µέρει) γλωσσικά φαινόµενα. Κάθε φορά που 

µιλάµε, ακούµε, διαβάζουµε ή γράφουµε, προσδιοριζόµαστε ταυτόχρονα κοινωνικά 

και ασκούµε µε τη σειρά µας επίδραση στην κοινωνία. Ο Fairclough θεωρεί, 



εποµένως, τη γλώσσα µια µορφή κοινωνικής πρακτικής, και εποµένως την αναλύει 

ως συνεχή λόγο και όχι ως απλό κείµενο. Πιο συγκεκριµένα, η διάκριση µεταξύ 

κειµένου (text) και συνεχούς λόγου (discource) είναι η εξής: το κείµενο αναφέρεται 

µόνο στις πραγµατικές λέξεις που χρησιµοποιούνται, ενώ ο συνεχής λόγος 

αναφέρεται επιπλέον στις διαδικασίες παραγωγής και ερµηνείας του κειµένου 

(περίσταση επικοινωνίας, υπονοούµενα, προθέσεις οµιλητή, γνώσεις του κόσµου 

συνοµιλητών κ.λπ.). Ο ίδιος επισηµαίνει ότι τα κείµενα δεν έχουν απόλυτη σηµασία 

αφ’ εαυτού. Οι άνθρωποι ερµηνεύουν τα κείµενα ανάλογα µε τη γνώση του 

κόσµου που µεταφέρουν σ’ αυτά και µε βάση την κοινωνική τους εµπειρία. 

 

Είδη λόγου και θέσεις υποκειµένου 

Όπως οι περισσότεροι γλωσσολόγοι, έτσι και ο Fairclough δέχεται ότι υπάρχουν 

διάφορες τυποποιηµένες και δοµηµένες µορφές λόγου ανάλογα µε τις περιστάσεις 

στις οποίες αλληλεπιδρούµε, υποστηρίζει ωστόσο ότι οι διαφορετικές αυτές µορφές 

λόγου, γνωστές ως είδη ή τύποι λόγου, καθορίζουν την κοινωνική πρακτική, που µε 

τη σειρά της αναπαράγει τα είδη του λόγου. Σηµειώνει παράλληλα ότι κάποια είδη 

λόγου κυριαρχούν περισσότερο και έχουν µεγαλύτερο κύρος από ό,τι κάποια άλλα. 

 

Υποστηρίζει επίσης ότι, σε κάθε είδος λόγου, οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα 

να υποδυθούν συγκεκριµένους µόνο ρόλους. Για παράδειγµα, στο λόγο της 

σχολικής τάξης, υπάρχει ο ρόλος του µαθητή και ο ρόλος του δασκάλου. Κάθε 

φορά που ένας µαθητής ή ένας δάσκαλος παίρνει µέρος σε µια συνοµιλία µέσα 

στην τάξη, ενδυναµώνει τη θεσµική σχέση δασκάλου-µαθητή. Κατά τη διάρκεια της 

καθηµερινής τους επικοινωνίας είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουν τη γνώση 

των θεσµών που διαθέτουν για να κατανοήσουν το λόγο και να εισαχθούν σ’ 

αυτόν και διασφαλίζουν µ’ αυτό τον τρόπο τη συνέχιση της ύπαρξής του. Ο 

Fairclough ονοµάζει τους ρόλους που υποδύονται οι συµµετέχοντες σε κάθε είδος 

λόγου θέσεις υποκειµένου. Υποστηρίζει επίσης ότι οι συµµετέχοντες είναι 

υποχρεωµένοι να αναλάβουν συγκεκριµένες θέσεις υποκειµένου σε κάθε είδος 

λόγου και ότι οι λόγοι παρέχουν συγκεκριµένες θέσεις υποκειµένου για τους 

συµµετέχοντες. Προτιµά να χρησιµοποιεί τον όρο θέση υποκειµένου αντί του όρου 

κοινωνικός ρόλος για τον εξής λόγο: Ο όρος υποκείµενο µπορεί να αναφέρεται: α) 

σε κάποιον που υπόκειται σε κάτι, π.χ. µια εξουσία πολιτικής ή άλλης φύσης, και 

άρα παίζει παθητικό ρόλο και υπόκειται σε διαµόρφωση και β) παράλληλα σε 

κάποιον/κάτι που έχει ενεργητικό ρόλο σε µια πράξη, π.χ. το υποκείµενο της 

πρότασης. Για τον Fairclough, τα άτοµα έχουν περιορισµούς έτσι ώστε να µπορούν 



να λειτουργήσουν σε ορισµένες µόνο θέσεις υποκειµένου, που κατασκευάζονται 

από τα είδη του συνεχούς λόγου, και κατ’ αυτή την έννοια είναι παθητικά. 

Υποστηρίζει, ωστόσο, παράλληλα ότι µόνο µέσω αυτών των περιορισµών τα 

άτοµα καθίστανται ικανά να ενεργούν ως κοινωνικά δρώντα πρόσωπα. Με άλλα 

λόγια, πιστεύει ότι το να υπόκειται κάποιος σε περιορισµούς αποτελεί προϋπόθεση 

του να καθίσταται ικανός να κάνει κάτι.  

 

Πώς διαµορφώνεται η ατοµική υποκειµενικότητα 

Υποστηρίζει επίσης ότι η ατοµική υποκειµενικότητα και άρα η ταυτότητα κάποιου δεν 

είναι κάτι δεδοµένο αλλά κάτι που παράγεται κοινωνικά µέσω της τοποθέτησης του 

ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ζωής του σε ποικίλες θέσεις υποκειµένου (που 

καθιερώνονται από ποικίλα είδη λόγου). Αυτό έχει αποτέλεσµα η ταυτότητα του 

ατόµου να µην είναι ενιαία ούτε να έχει απόλυτη συνοχή. 

 

Κεφάλαιο 3 

Αναπαραγωγή των κοινωνικών δοµών µέσω του λόγου 

Σηµειώνει ακόµη ότι κάθε φορά που οι άνθρωποι παράγουν ή ερµηνεύουν ένα 

κείµενο, αναγκαστικά βασίζονται στα είδη λόγου και στις κοινωνικές δοµές που ήδη 

γνωρίζουν και, εποµένως, αναπαράγουν µε τη σειρά τους αυτές τις δοµές µέσω 

του λόγου. Οι άνθρωποι αναπαράγουν και συντελούν στη διατήρηση των ήδη 

υπαρχουσών κοινωνικών και θεσµικων δοµών, µε τη συµµετοχή τους σε λόγους 

που προϋποθέτουν παρόµοιες δοµές ώστε να γίνουν κατανοητοί. Για τον 

Fairclough, τα είδη λόγου ενσωµατώνουν ιδεολογίες που νοµιµοποιούν και 

διατηρούν τις είδη υπάρχουσες σχέσεις κοινωνικής ανισότητας. 

 

Επισηµαίνει επίσης ότι ο λόγος χρησιµοποιείται και αξιοποιείται για την εγκαθίδρυση 

ασύµµετρων σχέσεων κατανοµής της ισχύος είτε µε άµεσο είτε µε έµµεσο τρόπο. Για 

παράδειγµα, στο λόγο των µίντια οι σχέσεις ισχύος που εξασκούνται µέσω αυτού 

δεν είναι φανερές αλλά λανθάνουσες. Για τον Fairclough το θέµα της ισχύος πίσω 

από το λόγο υπάρχει και στην περίπτωση της τυποποίησης και καθιέρωσης µιας 

γλώσσας. Θεωρεί, για παράδειγµα, την τυπική αγγλική ως µια µορφή ισχύος που 

βρίσκεται πίσω από το λόγο. 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 4 

Φυσικοποίηση κυρίαρχων ειδών λόγου 

∆εδοµένου ότι όλα τα είδη λόγου δεν έχουν το ίδιο κύρος, οι θέσεις υποκειµένου των 

κυρίαρχων ειδών λόγου µπορούν να φυσικοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν 

αντιληπτές ως φυσικές. Η φυσικοποίηση ορισµένων θέσεων υποκειµένου θέτει 

περιορισµούς στα άτοµα και µακροπρόθεσµα συµβάλλει στην κοινωνικοποίηση 

των ατόµων και στον περιορισµό του συνόλου των κοινωνικών ταυτοτήτων σε µια 

κοινωνία. Εποµένως, η φυσικοποίηση αποτελεί ένα αξιοθαύµαστο µέσο επιβολής 

της ισχύουσας τάξης και των σκοπών της. Όταν ένα κυρίαρχο είδος λόγου 

φυσικοποιείται, χάνει την εµφανή σχέση του µε κάποια συγκεκριµένη ιδεολογία ή 

συγκεκριµένα συµφέροντα και γίνεται η κοινή πρακτική κάποιου θεσµού ή κάποιας 

κοινωνίας. Έτσι, η ιδεολογία καθίσταται κοινή λογική, κοινή πρακτική και παύει να 

φαίνεται ως ιδεολογία. Η ιδεολογία αυτή γίνεται πλέον πιο αποτελεσµατική, γιατί είναι 

πια µεταµφιεσµένη.  

 

Κυρίαρχα είδη λόγου 

Είδη λόγου που έχουν αποκτήσει κύρος είναι τα είδη λόγου του καταναλωτισµού, 

και πιο συγκεκριµένα, ο λόγος της διαφήµισης, της γραφειοκρατίας και της 

συνέντευξης. Τα είδη αυτά είναι είδη στρατηγικού λόγου, δηλαδή λόγου 

προσανατολισµένου σε χρηστικούς σκοπούς, στην επίτευξη αποτελεσµάτων και όχι 

επικοινωνιακού λόγου, που είναι προσανατολισµένος προς την επίτευξη 

συνεννόησης µεταξύ των συµµετεχόντων. Ο Fairclough επισηµαίνει επίσης ότι ένα 

είδος λόγου που παίζει µεγάλο ρόλο στη δηµιουργία του υποκειµένου είναι εκείνο 

του σχολείου και της σχολικής τάξης. Πιστεύει ότι οι λόγοι µε τους οποίους έρχονται 

σε επαφή τα παιδιά στο σχολείο µας βοηθούν να προσδιορίσουµε το είδος των 

ανθρώπων στους οποίους θα εξελιχθούν οι µαθητές. 

 

Κεφάλαια 5-9 

Κριτική ανάλυση λόγου και κοινωνική χειραφέτηση 

Τέλος, αφού περιγράψει τα διάφορα στάδια της κριτικής ανάλυσης του λόγου, ο 

Fairclough καταλήγει ότι η ανάλυση αυτή µπορεί να συµβάλει στη χειραφέτηση των 

κυριαρχούµενων και καταπιεσµένων τάξεων της κοινωνίας και να αξιοποιηθεί στην 

εκπαίδευση µε στόχο την κριτική συνειδητοποίηση της γλώσσας από τους ίδιους 

τους µαθητές. 


