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Η μελέτη μας

Εισαγωγή : η ορολογία και η κατανόηση   
κειμένων οικοδομούν γλωσσικές
και επικοινωνιακές δεξιότητες

1ο Μέρος : Θεωρητικό πλαίσιο
2ο Μέρος : Ορολογική καταγραφή
3ο Μέρος : Στρατιωτικά κείμενα
Επίλογος : «Ο πόλεμος πάντα βρίσκει έναν 

τρόπο…» ( Brecht)





Εισαγωγή

Ορολογία ‐> κωδικοποιεί
‐> αποκωδικοποιεί 
‐> αποσαφηνίζει

Κατανόηση των στρατιωτικών κειμένων  
‐> παιδαγωγική του γραμματισμού

Μελέτη των στρατιωτικών συρράξεων 
‐>καταγραφή των στρατιωτικών όρων  
‐> προσέγγιση του γαλλικού γραμματισμού
‐> οικοδόμηση της επικοινωνιακής δεξιότητας



1ο Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο

1.1. Ορολογία :

Α. γνωσιακή διάσταση 

Β. γλωσσική διάσταση 

Γ. επικοινωνιακή διάσταση 



Θεωρητικό πλαίσιο (συνέχεια)

1.2. Η κατανόηση των 
κειμένων

Ο αναγνώστης    
κατανοεί

προβληματίζεται

αξιοποιεί

συμμετέχει



Θεωρητικό πλαίσιο (συνέχεια)
1.2.1. Λειτουργία επικοινωνίας 

Κείμενο μελέτης

Βασικό
περίγραμμα

έχει ως βάση ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και ένα
κοινωνικό πλαίσιο

Συγγραφέας αποτελεί προϊόν ενός συγγραφέα «κοινωνικός
παράγοντας»

Αναγνώστης απευθύνεται σε μια ομάδα «κοινωνικών
παραγόντων»

Ύφος συνιστώσα κυρίως «ρητορική»

Στόχος αποσκοπεί στην «πληροφόρηση» ή την
«επιχειρηματολογία»
Μαθητής
: αναγνώστης ανάμεσα σε άλλους→ πιθανή ένταξη
: απληροφόρητος μάρτυρας → αποκλεισμένος από

το γεγονός



Θεωρητικό πλαίσιο (συνέχεια)
1.2.2. Είδη κειμένων

Κείμενα Τίτλοι

1 Ο πόλεμος της Κορέας

2 Ο πόλεμος του Βιετνάμ

3 Ο πόλεμος των Έξι Ημερών

4 Οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν

5 Οι πόλεμοι του Κόλπου

6 Από τον πόλεμο του Βιετνάμ στον πόλεμο του
Κόλπου

7 Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία



2ο Μέρος : Ορολογική καταγραφή

• 1ο στάδιο : καταγραφή των λέξεων‐όρων  

• 2ο στάδιο : διαχωρισμός εννοιολογικών 

πεδίων 



Γενικής Στρατιωτικής Κατασήμανσης

Γαλλικά Ελληνικά

l’armée

la guerre

le conflit

l’attaque…

ο στρατός

ο πόλεμος

η συμπλοκή

η επίθεση…



Ειδικής Στρατιωτικής Κατασήμανσης
Γαλλικά Ελληνικά

Οι βαθμοί του Στρατού 

Ξηράς

Général d’Armée

Colonel…

Στρατηγός

Συνταγματάρχης…

Επιτελεία L’Etat-major de l’Armée 

de Terre

L’Etat-major des 

Armées…

Γενικό Επιτελείο Στρατού

Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άμυνας…

Οι κλάδοι του Στρατού: 

Όπλα 

και Σώματα

L’Infanterie

Le Génie

Le Train…

Το Πεζικό

Το Μηχανικό

Το Σώμα Εφοδιασμού 

Μεταφορών..

Στρατιωτικοί σχηματισμοί La Brigade

Le Régiment…

Η Ταξιαρχία

Το Σύνταγμα…



Ειδικής Στρατιωτικής Κατασήμανσης
Γαλλικά Ελληνικά

Τα όπλα une arme à tir

la grenade

le char

le fusil…

ένα πυροβόλο όπλο

η χειροβομβίδα

το άρμα

το τουφέκι…

Στρατιωτική εκπαίδευση le centre d’Instruction 

le champ de tir

s’entraîner…

το Κέντρο Εκπαίδευσης

το Πεδίο βολής

εκπαιδεύομαι…

Είδη πολέμου la guérilla

la guerre nucléaire

le combat de rue…

ο ανταρτοπόλεμος

ο πυρηνικός πόλεμος

η οδομαχία…



2.1. Σχέση σημαίνοντος‐σημαινόμενου
2.1.1. Ομοιότητα ως προς το σημαίνον διαφορά ως προς το σημαινόμενο

σημαίνον σημαινόμενο
la grenade 1. η χειροβομβίδα

2. το ρόδι
le Génie 1. το Μηχανικό

2. η ιδιοφυΐα
le Train 1. Το Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών

2. Το τρένο
la Division 1. Η Μεραρχία

2. Η διαίρεση
la Compagnie 1. Ο Λόχος

2. η εταιρεία
3. η συντροφιά

la retraite 1. η υποχώρηση
2. η σύνταξη



2.1. Σχέση σημαίνοντος‐σημαινόμενου
2.1.2. Ομοιότητα ως προς το σημαινόμενο διαφορά ως προς το σημαίνον

σημαίνον σημαινόμενο

1. Le Régiment

2. La Constitution

Το Σύνταγμα



3ο Μέρος : Στρατιωτικά κείμενα

• Το κείμενο αποτελεί τη σημαίνουσα μονάδα 
γλώσσας, «ανεξάρτητα αν το αντιμετωπίζουμε 
στην αισθητική, κοινωνική ή εκπαιδευτική του 
διάσταση» (Kress, 1989:18).

• Κείμενο < κείμενον(αρχ.),  ουσιαστικοποιημένο
ουδέτερο της μετοχής ενεστώτα κείμενος

< κείμαι : βρίσκομαι



3.1. Μελέτη των στρατιωτικών 
κειμένων

Η μελέτη των στρατιωτικών κειμένων 
συμβάλλει στην εξαγωγή πληροφοριών και 
όρων, 
βελτιώνει τις ικανότητες ανάγνωσης και 
γραφής, 
διευκολύνει τη χρήση εξειδικευμένης 
βιβλιογραφίας, 
αναπτύσσει και βελτιώνει τις γλωσσικές 
ικανότητες με στόχο την επιτυχή επικοινωνία. 



3.1.1. Επικοινωνιακό μοντέλο 
Jakobson

πλαίσιο αναφοράς

συγγραφέας
αποστολέας

αναγνώστης
αποδέκτης

μήνυμα

κα
νά
λι

κώ
δι
κα

ς



3.2. Η προσέγγιση των κειμένων

• Η κειμενοκεντρική προσέγγιση η οποία καθώς 
επεξεργάζεται και παράγει την γλώσσα από το 
επίπεδο της πρότασης στο επίπεδο του 
κειμένου, οδηγεί σε ευρύτερες 
επικοινωνιακές δραστηριότητες.



3.2.1. Μεθοδολογία

• Λέξη ‐> Πρόταση ‐> Παράγραφος ‐> Κείμενο.

• Το κείμενο μελετάται ως προϊόν λόγου και ως 
διαδικασία λήψης πληροφοριών. 



3.2.1.1. Ανάλυση λόγου

• ανάγνωση ‐> 

ανακαλύπτουμε τη ξένη

γλώσσα : προσωδία

φωνητική



3.2.1.1. Ανάλυση λόγου (συνέχεια)

• μετάφραση ‐> 
επενδύουμε στη 
λειτουργία του 
γλωσσολογικού  
συστήματος της 
γλώσσας στόχου:
ορθογραφία
γραμματική
σύνταξη



3.2.1.1. Ανάλυση λόγου (συνέχεια)

• ασκήσεις κατανόησης του 
κειμένου ‐> 
αποτιμούμε, αξιολογούμε
και παράλληλα αυτό‐
αξιολογούμε την 
αποκτηθείσα γνωσιακή
και γλωσσολογική γνώση,  
εστιάζουμε στις 
επικοινωνιακές 
δεξιότητες, την κοινωνική 
ένταξη και κριτική σκέψη 
του Εύελπι‐αποδέκτη. 



3.2.1.2. Ανάλυση πληροφοριών

• Το  Κείμενο 5 : Οι Πόλεμοι του Κόλπου

Η μελέτη του πολυτροπικού αυτού κειμένου‐
το κείμενο  περιλαμβάνει χάρτες και 
φωτογραφίες ‐ ακολουθεί τις διαστάσεις της 
ορολογικής επεξεργασίας και αποτυπώνει τη 
σχέση ορολογίας και κατανόησης κειμένου, 
μέσω της κειμενοκεντρικής θεωρίας.



Κείμενο

«Au moment de l’annonce du cessez‐le‐feu, on 
rapporta que 42 des 43 divisions irakiennes 
engagées furent anéanties ou sérieusement 
atteintes. Environ 25,000 soldats irakiens furent 
tués (quoiqu’ici les sources varient entre 8,000 et 
100,000 décès liés au combat), 85,000 furent 
prisonniers, tandis qu’au moins 100,000 hommes 
désertèrent. Quant à la coalition, ses pertes 
furent relativement légères. Environ 250 de ses 
soldats furent tués au combat depuis le début de 
la campagne aérienne, dont 148 Américains».



Επιχειρησιακός χάρτης



Φωτογραφίες

• Επιθέσεις

‐> εναέριες

‐> επίγειες

• αποτελέσματα



Διάσταση Κατασήμανση Σημαίνον Σημαινόμενον

Γνωσιακή πόλεμος 1. είδη πολέμου 1. συμβατικός 

πόλεμος

χημικός 

ασύμμετρος

2. στρατηγική 2. ανάλυση 

δεδομένων  

πολέμου

3. επιχειρησιακή 3. επιθέσεις:

εναέριες

επίγειες

4. αποτελέσματα 4. θετικά

αρνητικά



Διάσταση Κατασήμανση Σημαίνον Σημαινόμενον

Γλωσσική 1. Λεξιλόγιο 1. ειδικό λεξιλόγιο 1. στρατιωτικό

2. Γραμματική 2α. ουσιαστικά

2β. ρήματα-χρόνοι

2γ. επίθετα

2α. διαφοροποίηση 

γενών

2β. δράσης

2γ. ιδιότητα-

κατάσταση

3. Συντακτικό 3. Προτάσεις 

α. απλές

β. σύνθετες

3α. Παράθεση 

γεγονότων

3β. Περιγραφή μάχης

4. Υφολογία 4. αφήγηση 4. χρονική εξέλιξη



Διάσταση Κατασήμανση Σημαίνον Σημαινόμενον

Επικοινωνιακή διεπιστημονική/

κοινωνικο-πολιτισμική

προσέγγιση

1. στρατιωτική 

επιστήμη

1 . «άρχεσθαι μαθών 

άρχειν επιστήσει» Σόλων

2. ιστορία 2. «πόλεμος πάντων μεν 

πατήρ έστι» Ηράκλειτος

3. κοινωνιολογία 3. Επιπτώσεις στην 

κοινωνία

4. ψυχολογία 4. Επιπτώσεις στην 

ψυχολογία

5. γεωγραφία 5. Μελέτη χαρτών



Διάσταση Κατασήμανση Σημαίνον Σημαινόμενον

Επικοινωνιακή διεπιστημονική/

κοινωνικο-πολιτισμική

προσέγγιση

6. ανθρωπολογία 6. Επιπτώσεις στον 

άνθρωπο. Μετακινήσεις 

πληθυσμού

7. γεωστρατηγική 7. Σύνδεση γεωγραφικής 

και στρατηγικής θέσης 

της χώρας

8. οικονομία 8. Οικονομία πριν, κατά 

και μετά τον πόλεμο σε 

μικρο και μακρο-

οικονομικό επίπεδο

9. πολιτική 9. Νέες πολιτικές 

ισορροπίες



Επίλογος

«Ο πόλεμος πάντα βρίσκει έναν τρόπο…» 

( Brecht) να επηρεάζει την ανθρώπινη 
δραστηριότητα σχεδόν σε όλους τους τομείς 
και σε πολλαπλά επίπεδα.



Επίλογος (συνέχεια)

Η ορολογία χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως κώδικα 
επικοινωνίας αλλά και ως σύστημα σκέψης, 
ικανοποιεί πρακτικές και κοινωνικές ανάγκες.
Η πολεμική/στρατιωτική ορολογία μέσα από την 
κειμενοκεντρική της θεώρηση καθιστά τους 
εμπλεκόμενους στον αγώνα για τη μάθηση και 
απόκτηση γνώσης ικανούς «να κατανοούν και να 
ερμηνεύουν το νοητικό περιεχόμενο των 
κειμένων και την κοινωνική τους πρακτική» 
(Ματσαγγούρας, 2007α).



Επίλογος (συνέχεια) 

Οι Ευέλπιδες οικοδομούν κριτική σκέψη, 
έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την 
κειμενική κατάσταση σε κοινωνικοπολιτισμικό
επίπεδο, αντιλαμβάνονται ότι η ορολογική 
στρατιωτική διάσταση του γλωσσικού κώδικα 
διευκολύνει και διευρύνει την επικοινωνιακή 
δραστηριότητα, αναγνωρίζουν ότι η ορολογία 
εντάσσεται στην εκμάθηση της γλώσσας και 
την κατανόηση των κειμένων.



Ευχαριστώ

για την

προσοχή 
σας  
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