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Σπύρος A. Mοσχονάς 
 

Aκροατήρια και επικοινωνία 
 
 

Mε τη µελέτη των ακροατηρίων, ιδιαίτερα εκείνων των µέσων µαζικής 
επικοινωνίας, ασχολείται ξεχωριστά η επικοινωνιολογία. Oι έρευνες σ' 
αυτόν τον τοµέα είναι κυρίως στατιστικές, αν όχι στην εκτέλεση, στη 
σύλληψη. Mε την εξής έννοια: Tο κοινό  (µάλλον παρά το «ακροατήριο») 
θεωρείται µια εξαρχής διχασµένη ή πολυσχιδής οντότητα· η πολυεπίπεδη 
στρωµάτωσή του παρακολουθείται από ανεξάρτητες µεταβλητές, όπως η 
ηλικία, το φύλλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εκπαίδευση, το επάγγελµα 
κ.λπ.· και οι µεταβλητές αυτές συναρτώνται µε τη διαµόρφωση της 
γνώµης του «ακροατηρίου» (της «κοινής» γνώµης) ή άλλου τύπου 
αντιδράσεών του. Mε τη µέθοδο αυτή έχει ερευνηθεί, λ.χ., η επίδραση της 
απεικόνισης της βίας στο κοινό των τηλεοπτικών εκποµπών (Fiske, 1982, 
κεφ. 7). O όρος «ακροατήριο» σχετίζεται επίσης µε τα ενδιαφέροντα της 
θεατρικής κριτικής και, γενικότερα, της κριτικής  της  λογοτεχνίας , όπως 
µαρτυρεί η έµφαση στον κατασκευαστικό ρόλο της «ανάγνωσης» κυρίως 
στις µεταδοµιστικές θεωρίες (Culler, 1983· πβ. τις εργασίες που 
συγκεντρώνουν οι Kirsch & Roen, 1990). Aρκετές αναφορές στη σύσταση 
των ακροατηρίων και στην επίδρασή τους στη διαµόρφωση του 
µηνύµατος βρίσκουµε κυρίως στους τοµείς της εθνογραφίας  της  
επικοινωνίας  (Saville-Troike, 1982, κεφ. 4) και της πραγµατολογίας , 
ιδιαίτερα στον τοµέα της ανάλυσης  του (δια)λόγου (discourse 
analysis· βλ. Coulthard, 1977, κεφ. 3 και 4). Kαθοριστική, µε κριτήριο την 
κατοπινή της υιοθέτηση, είναι η συµβολή του κοινωνιογλωσσολόγου Dell 
Hymes (1972), o οποίος επιχειρεί να ορίσει όλα τα συστατικά µιας 
περίστασης λόγου -- ενός «οµιλιακού συµβάντος» (speech event), 
σύµφωνα µε την ορολογία του --, θεωρώντας διαφοροποιό στοιχείο το 
είδος των «µετόχων» (participants) σ' αυτό· σηµαντικότατες είναι επίσης οι 
µελέτες του αµερικανού κοινωνιολόγου Erving Goffman (1981), που 
προσπάθησε ν' αναλύσει ολόκληρο το «συµµετοχικό πλαίσιο» 
(participation framework) ενός οµιλιακού συµβάντος· στον Goffman (1974) 
οφείλεται επίσης η λεγόµενη δραµατουργική  ανάλυση  των 
επικοινωνιακών πράξεων. Γεγονός είναι πάντως ότι τα ακροατήρια 
θεωρούνται µάλλον αδιάφορες, στατικές, παθητικές οντότητες που δεν 
προσφέρονται για θεωρητική ανάλυση. H γλωσσολογική πρόληψη θέλει 
την οµιλία επί ακροατηρίου να µη διαφέρει ιδιαίτερα από έναν µονόλογο. 

H σύντοµη παρουσίασή µας εδώ δεν θα είναι περιηγητική. Tο 
ενδιαφέρον µας είναι φιλοσοφικό  µε την έννοια που δίνει στον όρο ο M. 
M. Bakhtin (1979, 103): δεν είναι ούτε επικοινωνιολογικό ούτε 
γλωσσολογικό ούτε εθνογραφικό ούτε φιλολογικό αλλά θέλει να πλανηθεί 
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στα ασαφή όρια αυτών των ειδικών τοµέων. Στόχος µας είναι να 
υποβάλουµε σε εννοιολογική  ανάλυση  εκείνα τα στοιχεία των 
οµιλιακών συµβάντων που εξαρτώνται άµεσα από την παρουσία ενός 
µαζικού ακροατηρίου. Προς το σκοπό αυτό θα προσπαθήσουµε ν' 
αναλύσουµε σε συστατικές έννοιες τους όρους «ακροατής» και 
«ακροατήριο» και να καθορίσουµε τα γενικότερα χαρακτηριστικά του 
λόγου που απευθύνεται σε µαζικά ακροατήρια, ορίζοντας έτσι το 
επικοινωνιακό του στίγµα, το αφηρηµένο του πρότυπο. 

Aκροαµατικοί ρόλοι 
O Goffman (1981, 131 κ.ε., 144) θεώρησε ότι ο όρος «ακροατής» είναι 
πολύσηµος και µπορεί ν' αναλυθεί σε συστατικές έννοιες που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς ακροαµατικούς  ρόλους . Oι ρόλοι 
αυτοί είναι τουλάχιστον τέσσερεις: δέκτης, αποδέκτης, συνακροατής και 
ωτακουστής (βλ. Bell, 1984, 158-61· Clark & Carlson, 1986· Levinson, 
1988, 165-74· πβ. Mοσχονά, 1994).  
Πολύ συχνά η (συν)οµιλία επιτελείται µπροστά σε πλήθος 
παρευρισκοµένων ή συνακροατών. H πρόσβαση που αυτοί έχουν σε 
µια οµιλιακή συνδιαλλαγή µπορεί να είναι ελάχιστη, αλλά, παρά 
ταύτα,νόµ ιµη , τουλάχιστον µε την έννοια ότι κρίνεται αποδεκτή από 
αυτούς που κατέχουν ή διεκδικούν το βήµα. Aυτή είναι µια τυπική 
κατάσταση όταν η κουβέντα τείνει να αποκτήσει πολλαπλές εστίες, όπως, 
λ.χ., µεταξύ συνδαιτηµόνων, σ' ένα οικογενειακό τραπέζι ή σ' ένα πάρτυ 
(βλ. Goodwin, 1986). H νοµιµοποίηση της παρουσίας συνακροατών 
συνήθως προκύπτει από την ευρύτερη περίσταση της οποίας το οµιλιακό 
συµβάν αποτελεί µέρος· σ' ένα ορκωτό δικαστήριο, λ.χ., η ακροαµατική 
διαδικασία συντελείται απαραίτητα παρουσία ενόρκων, ακροατηρίου κ.λπ. 
Aπό την άλλη µεριά, ένας ακροατής µπορεί να µην έχει επίσηµη ή 
αποδεκτή θέση σ' ένα οµιλιακό συµβάν, όπως συµβαίνει µε τους 
ωτακουστές  µιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Mπορεί λοιπόν σ' ένα 
οµιλιακό συµβάν να παρευρίσκονται νόµιµα «ακουστές» που δεν είναι 
ωτακουστές, παρ' όλο που δεν τους απευθύνεται άµεσα ο λόγος. Σε 
συνοµιλιακές καταστάσεις µε δύο πρόσωπα -- «συνοµιλητές» -- αυτός 
που ακούει είναι κατά κανόνα και αυτός στον οποίο (µε το β' πρόσωπο, 
µε κλητικούς και άλλους τρόπους προσφώνησης) απευθύνεται ο λόγος, 
δηλ. ο δέκτης . Tέλος, µπορεί κάλλιστα ο δέκτης του λόγου να µην 
συµπίπτει µε τον τελικό του αποδέκτη , το «στόχο» του (Goffman, 1981, 
134)· αυτό συµβαίνει, λ.χ., σε αρκετές περιπτώσεις υπαινιγµού, ιδιαίτερα 
έµµεσων νύξεων κατά το πρότυπο «τα λέει στην πεθερά για να τ' ακούει η 
νύφη» (βλ. Brenneis, 1986, σχετικά µε πλάγιες αναφορές στο 
ακροατήριο). 
Ίσως είναι υπερβολικό να θεωρήσουµε ότι όλοι αυτοί οι ακροαµατικοί 
ρόλοι (ωτακουστές, συνακροατές, δέκτες, αποδέκτες) ανήκουν στην 
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αρχική σηµασία του όρου «ακροατής». Φαίνεται όµως ότι προκύπτουν 
από  µ ια καίρια αµφισηµ ία του όρου: ο ρόλος του ακροατή νοείται 
συνήθως µε την έννοια του «εισ-ακούοντος» (ή του «εννοούντος»): αυτού 
που παρακολουθεί µια οµιλία και την ανα-κατασκευάζει ή την απο-
κωδικοποιεί (πβ. S. Hall, 1980, 136-8)· ο ακροατής, µε την έννοια αυτή, 
µπορεί να διακριθεί από την οµώνυµη περιστασιακή  θέση  (Goffman, 
1981, 131: "social slot"), την έδρα µέσα στο ακροατήριο που µπορεί 
κάποιος να κατέχει νόµιµα χωρίς ωστόσο να τη χρησιµοποιεί, χωρίς να 
εισακούει (να «εννοεί») ή να θέλει να εισακούσει: χωρίς να παρακολουθεί 
ή να ερµηνεύει. Aς παρατηρηθεί ότι αυτή η επίσηµη, η έγκριτη θέση  του 
ακροατή, σε ανάλογες περιστάσεις, διατηρείται ακόµα και όταν του δίνεται 
ο λόγος: κάποιος που διατυπώνει µια ερώτηση ή ένσταση προς τον 
οµιλητή µιας διάλεξης, λ.χ., παραµένει στην επίσηµη θέση του ακροατή 
παρά την προσωρινή έξοδό του από το ακροατήριο. 

Eίδη ακροατηρίων 
Mπορούµε να ορίσουµε έναν ξεχωριστό ακροαµατικό ρόλο, τον οµαδικό  
ρόλο  του ακροατηρίου; Eίναι ένας τέτοιος ρόλος αυθυπόστατος ή 
µήπως οι διάφοροι συνασπισµοί ακροατών τείνουν να διατηρούν την 
αυτάρκεια των ατοµικών τους ρόλων; Kαι ποια είναι τα αναγνωριστικά 
σηµάδια του ρόλου, αυτού; πώς διαµορφώνει την επικοινωνιακή πράξη 
που τον προϋποθέτει;  

Eίναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσει κανείς όλη την έκταση που καλύπτει 
ο όρος «ακροατήριο» (βλ. Goffman, 1981, 137-40). Xρησιµοποιείται, λ.χ., 
εν αναφορά προς τους ακροατές-θεατές µιας ραδιοφωνικής/τηλεοπτικής 
εκποµπής ή ακόµα για τους αναγνώστες του περιοδικού τύπου και άλλων 
µέσων ενηµέρωσης ή ψυχαγωγίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο όρος 
«κοινό» είναι προτιµότερος, αν αυτός δεσµευτεί για να δηλώσει ορισµένα 
«αρνητικά» χαρακτηριστικά των εν λόγω «ακροατηρίων»· ότι, δηλ., δεν 
είναι συντεταγµένα ή συνασπισµένα, το κοινό δεν συµµετέχει στην 
κοινωνική περίσταση που περικλείει το οµιλιακό συµβάν, όπως συµβαίνει 
µ' ένα «ζωντανό ακροατήριο», για τον οµιλητή οι ακροατές του είναι 
φανταστικοί δέκτες του µηνύµατος, που παίζουν συχνά το ρόλο του 
«δείκτη» ή του απόµακρου «διαιτητή», όπως φαίνεται από τις 
περιπτώσεις όπου η επίκληση του «κοινού» διαµεσολαβείται από την 
παρουσία ενός αποσπασµένου «ζωντανού» ακροατηρίου, που µπορούν 
να συναποτελέσουν, λ.χ., οι συν-αγορητές σε µια συζήτηση ή ο 
διοργανωτής της ή, από διαφορετική σκοπιά, µια αποσπασµένη κλάκα -- 
µια τηλεκλάκα --, λ.χ. οι θεατές µιας εκποµπής στο στούντιο, οι οποίοι 
ενδέχεται, εκτός από το να χειροκροτούν, ν' αναλάβουν και κάποιον 
αυθαίρετα εκπροσωπευτικό ρόλο. 

Yπάρχουν βέβαια διεργασίες που αφορούν εξίσου ένα απόµακρο, 
φανταστικό «κοινό» και ένα «ζωντανό», συµµετοχικό ακροατήριο. Στην 
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αντιµετώπιση του κοινού από τους οµιλητές συµφύρονται συχνά δύο 
διαφορετικές επικοινωνιακές στάσεις, η κατευθυντική , που εκφράζεται 
µε την προσπάθεια των οµιλητών να πείσουν το ακροατήριο, και η 
εκπροσωπευτική , που εκφράζεται µε την πεποίθηση του οµιλητή ότι 
αυτός αντιπροσωπεύει ή δηµοσιοποιεί τη γνώµη του φανταστικού του 
κοινού, λειτουργώντας, κατά κάποιο τρόπο, σαν διάµεσος ανάµεσα στο 
κοινό και στην εικόνα του ή, για να δηλώσουµε χαρακτηριστικότερα την 
παραδοξολογική θέση ενός τέτοιου εκπροσώπου, ανάµεσα στο κοινό και 
στο κοινό (βλ. και Bell, 1984, 183 κ.ε., σχετικά µε το συνδυασµό "initiative" 
και "responsive" χαρακτηριστικών του λόγου· πβ. S. Hall, 1980, 137: 
"negotiated code"). H εκπροσωπευτική στάση αποτελεί πάντως 
προϋπόθεση της οµιλίας σε ακροατήρια που ακολουθούν κάποιο 
λατρευτικό τυπικό (στα οποία ίσως απευθύνονται και οι νεκρολογίες: 
«αγαπητοί φίλοι και συγγενείς, ο λόγος που συγκεντρωθήκαµε εδώ 
σήµερα...»). Aνάλογη βαρύτητα όµως έχουν και οι πολιτικές οµιλίες. O 
αντίκτυπός στο ακροατήριο είναι ενοποιητικός. O οµιλητής µοιάζει να 
δίνει φωνή στους ακροατές του ή να µετατρέπει σε φωνή τη σιωπή ή τις 
άναρθρες κραυγές τους.  

Aπό την άλλη µεριά βέβαια, υπάρχουν ακροατήρια µε αποκλειστικά 
δεσµευτική ή επικυρωτική παρουσία, όπως των ενόρκων σε µια δίκη, των 
παρατηρητών σε µια συζήτηση/συµφωνία, του κοινού κατά τη δηµόσια 
υποστήριξη µιας διατριβής ή ακόµα των µετόχων σε τελετουργίες όπως 
αυτές της ανταλλαγής ύβρεων µεταξύ των νέγρων της Aµερικής, που 
περιέγραψε ο William Labov (1972). H παρουσία του ακροατηρίου έχει σ' 
αυτές τις περιπτώσεις πρωτίστωςεγγυητική  αξία. Tο ακροατήριο δεν 
εκπροσωπείται, αλλά εκπροσωπεί. Eίναι ο αντιπρόσωπος ενός θεσµού 
και ο εγγυητής του. 

Aπό αυτή την εγγυητική στάση, εύκολα µπορεί να υποθέσει κανείς µία 
γενικότερη αποτιµητική ή κριτική  στάση. Aυτή χαρακτηρίζει, υποτίθεται, 
το ακροατήριο µιας επιστηµονικής ανακοίνωσης ή, γενικότερα, µιας 
διάλεξης. Tο ακροατήριο καλείται να αποτιµήσει και να εκ-τιµήσει το λόγο 
που του απευθύνεται µάλλον παρά να αποκριθεί· µπορεί να κρίνει ή να 
εγγυηθεί ένα είδος απόκρισης, αλλά, κατά κανόνα, δεν έχει άµεσο τρόπο 
να την εκφράσει. Παραχωρεί το βήµα, αλλά το ίδιο δεν ανέρχεται σ' αυτό 
(εκτός ίσως κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης περιόδου ερωτήσεων, 
υποδείξεων ή ενστάσεων -- συνηθέστατα ενστάσεων εκφρασµένων υπό 
µορφήν ερωτήσεων). 

O όρος «ακροατήριο» χρησιµοποιείται επίσης νόµιµα για να δηλώσει τη 
συνάθροιση ατόµων µπροστά σε µια σκηνή, λ.χ. των θεατών µιας 
θεατρικής παράστασης ή µιας κινηµατογραφικής προβολής, των 
ακροατών µιας δηµόσιας απαγγελίας κ.ο.κ. Aυτό που συµβαίνει πάνω σε 
µια εξέδρα είναι µόνο συµπτωµατικά η παραγωγή λόγου· κάθε είδους 
παραστάσεις είναι δυνατές σ' ένα τέτοιο χώρο. Όπως επισηµαίνει ο 
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Goffman (1981, 139 κ.ε.): «τα διάφορα είδη ακροατηρίου δεν αποτελούν, 
από αναλυτική άποψη, γνώρισµα των οµιλιακών αλλά των σκηνικών 
συµβάντων». 'Oπως θα δούµε στη συνέχεια, σκηνικά-θεατρικά 
χαρακτηριστικά παρουσιάζουν όλες οι οµιλιακές εκδηλώσεις µπροστά σε 
ακροατήρια. 

Aπό τη γρήγορη αυτή εξέταση διαφορετικών ειδών ακροατηρίου 
φαίνεται ότι δεν µπορούµε να ορίσουµε την ποικιλία ακροαµατικών ρόλων 
που διαπιστώσαµε νωρίτερα σε ατοµικό επίπεδο. Στο συλλογικό επίπεδο 
του ακροατηρίου δεν έχουµε πια να κάνουµε µε διαφορετικούς ρόλους  
αλλά µάλλον µε διαφορετικές λειτουργίες  ή στάσεις  επί  του 
ακροατηρίου (λ.χ. κατευθυντική) ή του ακροατηρίου (λ.χ. εγγυητική). O 
ακροαµατικός ρόλος είναι ενιαίος και συλλογικός. 

Γενικά χαρακτηριστικά 
Γενικά, ο όρος «ακροατήριο» χρησιµοποιείται σε περιστάσεις όπου ένα 
σύνολο ακροατών συναθροίζεται µπροστά σε µια κοινή  εστία 
ενδιαφέροντος για να παρακολουθήσει ένα οµιλιακό συµβάν στο οποίο το 
ίδιο µπορεί συλλογικά να µετέχει ως δέκτης ή αποδέκτης. Oι 
εννοιολογικές παράµετροι ενός τέτοιου, δοκιµαστικού, ορισµού φαίνεται 
να είναι οι εξής: 
Πρώτον, η συλλογικότητα  του ακροατηρίου (ή, από τη σκοπιά που 

µας ενδιαφέρει εδώ, η οµοιοµορφία των ατοµικών ακροαµατικών ρόλων, 
η εξοµάλυνση των διαφορών τους). O ρόλος του ακροατή  εντός  
ακροατηρίου είναι κυριαρχικός, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι το 
ακροατήριο έχει περιορισµένες και, εν πάση περιπτώσει, έµµεσες µόνο 
δυνατότητες απόκρισης στο κατεξοχήν οµιλιακό συµβάν που το αφορά, 
δηλ. την οµιλία που του απευθύνεται, συχνά του ζητείται να σιωπήσει 
κ.ο.κ. Eπιπλέον, ο ίδιος -- περίπου -- τύπος οµιλίας µπορεί, θεωρητικά, να 
επαναληφθεί µπροστά σε διαφορετικά ακροατήρια, όπως συµβαίνει µε 
τους περιοδεύοντες πολιτικούς. 
∆εύτερον, ο περιστασιακός  χαρακτήρας της συνάθροισης των 
ακροατών. H συγκέντρωση εις  τόπον ενός ακροατηρίου συνδέεται στενά 
µε το κοινωνικό συµβάν ή την όλη περίσταση (λ.χ. οµιλία σε πολιτική 
συγκέντρωση). Eπιπλεόν, τα µέλη του ακροατηρίου συµµετέχουν σε µια 
κοινωνική περίσταση τελετουργικά οργανωµένη, τουλάχιστον µε την 
έννοια ότι υπάρχουν πάγιες διαδικασίες µέσω των οποίων ανεβαίνει 
κανείς στο βήµα, το κρατάει ή το παραχωρεί (βλ. Mοσχονά, 1993, για ένα 
παράδειγµα οµιλιακού συµβάντος µε αυστηρή τελετουργική οργάνωση). H 
τελετουργική οργάνωση της περίστασης µάς επιτρέπει να εκτιµήσουµε 
καλύτερα τη διαφορά µεταξύ ακροατηρίου και «κοινού»: το κοινό δεν 
πληροί τους όρους συµµετοχικής συγκρότησης ενός ακροατηρίου: δεν 
παρίσταται, δεν συν-µετέχει, δεν ανήκει σε µια ενιαία περίσταση: είναι 
ακροατήριο καθ' οµοίωσιν. 
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Tρίτον, η ύπαρξη µιας εστίας, ενός κέντρου (που καταλαµβάνει ένας ή 
περισσότεροι οµιλητές), η ύπαρξη, συνεπώς, µιας συνεχούς  πηγής  του 
λόγου. Σ' αυτό το κέντρο εστιάζεται η προσοχή των ακροατών. Tα 
ακροατήρια σχηµατίζονται εκεί όπου η οµιλία γίνεται από καθέδρας. Tο 
ακροατήριο είναι στραµµένο προς αυτό το κέντρο και ανήκει στην 
περιφέρειά του. Aυτή η κατανοµή γίνεται αντιληπτή από τα γειτνιαστικά 
χαρακτηριστικά της περίστασης: απέναντι σε ή γύρω από την οµιλιακή 
εστία (µπαλκόνι, σκηνή, βήµα, έδρα, άµβωνα) υπάρχει ή δηµιουργείται 
ένας χώρος (η πλατεία, το auditorium, τα έδρανα, τα στασίδια) απ' όπου ο 
οµιλητής είναι ορατός και ακουστός. Πρόκειται για διάταξη η οποία εκ-
θέτει τον περί-βλεπτο οµιλητή ενώ ταυτοχρόνως του δίνει τη δυνατότητα 
να εκ-θέσει (εννοείται το θέµα του). H διάταξη αυτή, όµως, πρέπει να το 
τονίσουµε, είναι διάταξη περιστασιακών θέσεων και όχι περιοχών, µε 
την κυριολεκτική, τοπική, έννοια του όρου. Oι αποστάσεις µεταξύ των 
παρευρισκοµένων είναι κοινωνικές  (µε την έννοια του Edward Hall, 
1966, 121). Oι ίδιες αποστάσεις (δηλ. εντός της περίστασης) µπορούν να 
δηµιουργηθούν ακόµα και όταν δεν προβλέπονται χωροταξικά. 
Προκύπτουν, λ.χ., µε την παρουσία ενός σεβάσµιου προσώπου σε µια 
οµήγυρη, ο οποίος θα έχει περισσότερα δικαιώµατα λόγου, θα κρατήσει 
το βήµα περισσότερο χρόνο, θα απευθύνεται συλλογικά στους 
παρευρισκοµένους κ.ο.κ. (Eξ ου η αίσθηση ότι τα άτοµα µε κύρος ή 
εξουσία έχουν τη δύναµη να µετατρέπουν τους  ακροατές  τους  σε 
ακροατήριο : χάρη στη δύναµη αυτή ο ακροαµατικός ρόλος του 
ακροατή-ακροατηρίου διατηρεί τη συλλογικότητά του παρ' όλο που το 
ακροατήριο µπορεί να είναι µονοµελές.) 

Aυτά τα τρία χαρακτηριστικά που µόλις παρουσιάσαµε -- συλλογικότητα, 
περιστασιακότητα, συν-κέντρωση του ακροατηρίου -- επιτρέπουν τον 
ακόλουθο ορισµό: το  ακροατήριο  είναι µ ια συνάθροιση  
περιστασιακών θέσεων προς ακρόασιν. Aκροατήριο είναι οι θέσεις 
που οι ακροατές καταλαµβάνουν µάλλον παρά το σύνολο των ατόµων 
που βρίσκονται σ' αυτές. Aυτό που κυρίως ενδιαφέρει στη σύστασή του 
είναι η αρχική διαθεσιµότητα των θέσεων. H πλήρωση των θέσεων, η 
αναγνώριση αυτής της πλήρωσης από µέρους του οµιλητή και η 
συνακόλουθη αναφορά του λόγου σ' αυτούς που τις καταλαµβάνουν (η 
προσφώνηση) είναι όλα επακόλουθα αυτής  της  πρώτης 
διαθεσιµότητας , της  ύπαρξης  δηλαδή  θέσεων από  τις  οποίες  
ένας  ακροατής  νοµ ιµοποιείται να (µην) ακούει (πβ. Mοσχονά, 
1994). 

O θεατρικός λόγος 
Aς δούµε τώρα µερικά ειδικότερα χαρακτηριστικά της οµ ιλίας  επί 
ακροατηρίου.  
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Tο επίσηµο κείµενο -- γραπτό και προφορικό -- ακολουθεί τις επιταγές 
ενός επίσηµου ύφους . Oι λεκτικές επιλογές, λ.χ. η χρήση του 
εγκλειστικού «εµείς», οι µεταφορές, οι αφορισµοί, οι υπαινιγµοί, οι 
αναφορές στο έργο προγενεστέρων, ακόµα και οι παραλείψεις είναι 
συντελεστές ενός τέτοιου ύφους που απαιτεί µαθητεία και προεργασία.  

Tις περισσότερες φορές ο οµιλητής διαβάζει το κείµενό του (ή 
χρησιµοποιεί εκτενείς σηµειώσεις, ακόµα και γραπτές οδηγίες για τον 
τρόπο εκφώνησής του). Xρησιµοποιώντας µια ευρεία έννοια του κειµένου, 
µπορούµε να συµπεριλάβουµε σ' αυτό τους διάφορους τρόπους µε τους 
οποίους ο οµιλητής προσοµοιώνει την αυθόρµητη οµιλία, λ.χ. παύσεις, 
παρενθετικά σχόλια που συνοδεύονται από οπτική επαφή οµιλητή-
ακροατών ή πλάγιες παρατηρήσεις, όπως τα λεγόµενα «κατ' ιδίαν» των 
ηθοποιών του θεάτρου (βλ. και Goffman, 1981, 171, 174-186). Όλα αυτά 
δεν ανήκουν στο «τελικό» (κατ' ουσίαν: αρχικό) γραπτό κείµενο. Tο 
κείµενο που κατατίθεται, λ.χ. για τα πρακτικά ενός συνεδρίου, σπάνια 
είναι το ίδιο µε το κείµενο που διαβάστηκε.  
∆ιαβάζοντας ένα κείµενο ή έχοντάς το αποµνηµονεύσει, ο οµιλητής 
βρίσκεται στην παράδοξη θέση να παραπέµπει (θα λέγαµε: να «παίζει») 
τον εαυτό του. Kαθώς όχι µόνον η συγγραφή αλλά και η ανάγνωση του 
κειµένου -- πολύ περισσότερο η αποµνηµόνευσή του -- απαιτούν 
προεργασία, ο οµιλητής µοιάζει να ακολουθεί τα βήµατα ενός ηθοποιού 
που προετοιµάζεται για τη µοναδική παράσταση ενός µονολόγου. Aκόµα 
και όταν, ως συνήθως, ο ίδιος είναι συγγραφέας και εκφωνητής (βλ. 
Goffman, 1981, 167, 144 κ.ε.), οι δύο ρόλοι µπορούν εύκολα να 
διακριθούν. 

Yπάρχει υπόκριση -- και υποκρισία -- σ' αυτή την παράσταση. O 
οµιλητής υποδύεται, ακόµα και αν υποδύεται τον εαυτό του. Στην 
τελετουργική οργάνωση του συµβάντος ανταποκρίνεται λοιπόν η 
θεατρική  οργάνωση του λόγου (βλ. Goffman, 1974, κεφ. 5 και 504 κ.ε.). 
H θεατρικότητα του λόγου δεν είναι σύµπτωµα µόνο των υποκριτικών 
στοιχείων του,  δηλ. του επίσηµου ύφους -- λ.χ. µιας ελαφράς 
καθαρευούσης -- του γεγονότος ότι ο λόγος δεν είναι αυθόρµητος και ο 
οµιλητής «ξαναπαίζει» σκέψεις που έχει προ-διατυπώσει· αποτελεί 
εγγενές γνώρισµα του ίδιου του ρόλου του οµιλητή και αναφαίρετη 
προϋπόθεση της ίδιας της παρουσίας ενός ακροατηρίου το οποίο 
δικαιούται να κρίνει όχι µόνο το είδος και την αποτελεσµατικότητα των 
επιχειρηµάτων αλλά και αυτήν ακόµα την επιτυχία της  παράστασης. 
Aνάµεσα σ' αυτόν που µιλάει και σ' αυτό που λέει παρεµβάλλεται ο 
κανονισµένος ρόλος  του οµιλητή -- ο ρόλος του κήρυκα, του πολιτικού, 
του συνέδρου, του επιστήµονα, του διανοουµένου -- όπως στο θέατρο 
ανάµεσα στον ηθοποιό και σ' αυτά που λέει παρεµβάλλεται, µε τη 
συνενοχή του ακροατηρίου, ο ρόλος του ηθοποιού. Tο ακροατήριο συχνά 
δείχνει σηµάδια αναγνώρισης και διάκρισης αυτών των δύο ρόλων· το 
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χειροκρότηµα πριν από την οµιλία, π.χ., αφορά τον οµιλητή ως  οµιλητή, 
το χειροκρότηµα µετά την οµιλία, µετά την παράσταση, τον οµιλητή ως  
υποκριτή  (πβ. Atkinson, 1984, για σχετικούς τρόπους επιδοκιµασίας). 

H επικοινωνιακή σύνδεση 
H θεατρικότητα του λόγου µάς επιτρέπει να διαγνώσουµε µια αµφισηµία 
στην έκφραση «ο ρόλος του οµιλητή», ανάλογη µε αυτήν που έχει η 
έκφραση «ο ρόλος του ακροατή». H έκφραση δηλώνει, κατ' αρχάς, αυτόν 
που µιλάει, το φυσικό πρόσωπο που εκ-φωνεί. Mπορούµε να δηλώσουµε 
το ρόλο αυτό ως ρόλο-του-οµ ιλητή  ή οµ ιλιακό  ρόλο . O ρόλος αυτός 
είναι µονοσήµαντα καθορισµένος στο εκάστοτε οµιλιακό συµβάν. 
Πιστοποιείται από µόνη τη φυσική  παρουσία του οµιλητή· συχνά, όπως 
σε µια ραδιοφωνική οµιλία, η φωνή αρκεί. O ρόλος  του-οµιλητή, τώρα, ο 
θεατρικός  ρόλος, σε αντίθεση προς τον οµιλιακό, είναι αυτό που ο 
εκάστοτε οµιλητής υποδύεται ή επιδιώκει· είναι, πρωτίστως, αυτό που ο 
οµιλητής νοµίζει πως είναι (Bakhtin, 1979, 109 κ.ε.), αλλά και αυτό στο 
οποίο ανταποκρίνεται, στο µέτρο που προσαρµόζει το λόγο του σ' ό,τι οι 
ακροατές του προσδοκούν από αυτόν. Πρόκειται για προσαρµογή και 
θεµατική -- µια µαθηµατική ανακοίνωση δεν θα γίνει σε συνέδριο 
ορνιθολόγων -- και εκφραστική -- ο οµιλητής θα χρησιµοποιήσει το ήδη 
διαµορφωµένο ύφος της κοινότητας στην οποία απευθύνεται -- 
περίπτωση επιστηµονικής διάλεξης -- ή αυτής στην οποία η κοινότητα 
στην οποία απευθύνεται τον θέλει να ανήκει -- περίπτωση πολιτικής 
οµιλίας. O οµιλητής θα αξιοποιήσει την εικόνα που το ακροατήριό του έχει 
γι' αυτόν, στην οποία αναγκαστικά περιλαµβάνεται η εικόνα που ο ίδιος 
έχει για το ακροατήριό του. Aν ο οµιλιακός ρόλος τον αποσπά από το 
ακροατήριο, τοποθετώντας τον σε µια σκηνή µπροστά του, ο θεατρικός 
ρόλος υπενθυµίζει την καταγωγή του από αυτό. O ηθοποιός δεν βγαίνει 
από τα παρασκήνια αλλά από την πλατεία. Για να πάρει ή να του δοθεί το 
βήµα, θα αξιοποιήσει -- άρα και θα σεβαστεί -- τους περιορισµούς που 
του θέτει η περιστασιακή  θέση  που καταλαµβάνει. 

Oι δύο αυτές έννοιες του όρου «ο ρόλος του οµιλητή» περιγράφουν δύο 
διαφορετικές πραγµατικότητες, µία φυσική και µία κοινωνική, οι οποίες, αν 
συσχετίζονται, το οφείλουν στο γεγονός ότι και ο εκάστοτε ακροατής, εφ' 
όσον συµµετέχει σ' ένα συνασπισµό οµοίων του, διχάζεται, όπως είδαµε, 
ανάµεσα σε δύο αντίστοιχους ρόλους: τον φυσικό ακροαµατικό ρόλο, την 
περιστασιακή  θέση , και το ρόλο που υποδύεται όντας στη θέση αυτή, 
δηλαδή το ρόλο του εισακούοντος, του εννοούντος, του ατόµου που 
επικοινωνεί. Πρόκειται για έναν θεµελιώδη διχασµό, ορατό ήδη στην 
αρχική σηµασία των όρων «οµιλητής» και «ακροατής», µέσω του οποίου 
είναι δυνατή η διπλή  σύνδεση  δύο παραστάσεων, µε την υποκριτική 
έννοια, ή δύο παρουσιών, µε τη φυσική έννοια: του οµιλητή και του 
ακροατηρίου του. 
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H διπλή αυτή σύνδεση δεν είναι απλώς µια προϋπόθεση της 
επικοινωνίας· δεν εξασφαλίζει µόνο την τελετουργική ή δραµατουργική της 
πλευρά: η σύνδεση είναι ήδη , έστω και µόλις , επικοινωνιακή. O οµιλητής 
µπορεί να είναι βέβαιος µόνο για τη διαθεσιµότητα περιστασιακών 
θέσεων προς ακρόασιν. Θα προσέλθει λοιπόν σ' ένα επικοινωνιακό 
παιχνίδι όπου το µόνο εχέγγυο που του παρέχεται είναι η τελετουργική 
οργάνωση του οµιλιακού συµβάντος. Kαι θα ανταποκριθεί στην 
οργάνωση αυτή µε τη θεατρικότητα του ρόλου και της οµιλίας του. Aλλά 
και οι ακροατές του, µόνο την περιστασιακή θέση του βήµατος µπορούν 
να του εξασφαλίσουν. Tα υπόλοιπα όλα παίζονται. 
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