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Στερεοτυπικά είδη � ∆ελτία καιρού 

 
Μ. Σηφιανού & Α. Τζάννε, «Και τώρα τα νέα µας για τον καιρό: Τα δελτία καιρού στην ελληνική τη-
λεόραση», στο ∆ηµοσιογραφία και Γλώσσα: Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), επιµ. Π. Μπου-
κάλας & Σ. Α. Μοσχονάς, Αθήνα: Ε.Σ.Η.Ε.Α., 2001, 233-242. 
 
Fairclough, Media Discourse:  ενηµέρωση � ψυχαγωγία 
        επίσηµο � συνοµιλιακό ύφος 
    δηµόσιο � ιδιωτικό πεδίο 
 
βρετανικά δελτία: σχέση εγγύτητας και οικειότητας  
ελληνικά δελτία:  σχέση τυπικότητας και απόστασης ! τάση για συνοµιλιακό ύφος / ανάµειξη 

στοιχείων επίσηµου και καθηµερινού 
ύφους 

 
• Τρόποι µετάδοσης: παρουσίαση ! εκφώνηση (+/- χαιρετισµός) 
• απλούστευση της γλώσσας: Όπως βλέπετε, η περιοχή µας καλύπτεται 

από ένα οµαλό πεδίο µε υψηλές πιέσεις, που έχει σαν αποτέλεσµα 
την καλοκαιρία, ενώ ένα µέτωπο στη δυτική Ευρώπη κινείται εκ δυ-
σµών προς ανατολάς ! Από αύριο θα δούµε τον καιρό στη χώρα 
µας να βελτιώνεται καθώς το βαροµετρικό χαµηλό που µας 
επηρέασε αποµακρύνεται 

• λεξιλόγιο: νεφώσεις, ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεµοι ! συννεφιά/ές, σύννεφα, λιακάδα, βοριάδες, βο-
ριαδάκι, µελτέµια (ταλαντεύεται µεταξύ τυπικού και µη τυπικού κώδικα) 

• ενεργητική και παθητική φωνή: προβλέπεται, αναµένεται / προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία 
! έχω, υπάρχει 

• δοµές µε ουσιαστικά και ρήµατα: αναµένεται άνοδος της θερµοκρασίας και προβλέπονται βροχο-
πτώσεις ! την Παρασκευή θα ανέβει η θερµοκρασία 

• τροπικότητα: επικρατεί η αντικειµενική τροπικότητα σε βάρος της προσωπικής (ενδέχεται, ίσως, 
πιθανόν, δεν αποκλείεται) 

• στοιχεία συνοµιλιακού ύφους: συντµήσεις (θα �ναι), λοιπόν, αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε, µην ανησυ-
χείτε, µόνο (µόνο στα βορειοανατολικά), σήµερα µύρισε και πάλι άνοιξη 

 
1. Ανάµειξη δηµόσιου/επιστηµονικού και ιδιωτικού/καθηµερινού κώδικα, επέκταση του συνοµιλια-
κού ύφους 

2. ∆ηµιουργία µιας κάποιας σχέσης οικειότητας / µικρότερης απόστασης µεταξύ παρουσια-
στών/ριών και κοινού (οι ισχυροί βοριάδες που µας ταλαιπώρησαν σήµερα) 

 
Περιγράψτε τα δελτία καιρού ως επικοινωνιακά συµβάντα. Περιγράψτε την αλληλεπίδραση εικονικών 
και λεκτικών µέσων. Ποιους άλλους υφολογικούς δείκτες µπορείτε να εντοπίσετε στα δελτία καιρού; 
Με ποιους άλλους τρόπους θα µπορούσε να διαπιστωθεί η «επέκταση του συνοµιλιακού ύφους»; Ποιες 
διαφορές παρατηρείτε στα δελτία καιρού για τους αγρότες; Υπάρχουν διαφορές ανά σταθµό / µέσο; 

 

 


