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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η εργασία µε τίτλο ‘Σηµειωτική ανάλυση των κόµικς: Η περίπτωση του Καρλ Μαρξ’ κι-

νείται σε δυο επιστηµονικά πεδία, την σηµειωτική και τα κόµικς. Σκοπός της παρούσας 

διπλωµατικής είναι η διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης της θεωρίας του Καρλ Μαρξ 

σε κόµικς. Συγκεκριµένα, αναλύονται εξήντα εικόνες από το κόµικς Μαρξισµός για πάντα 

νέος. Πρόκειται για µια ποιοτική έρευνα και η µέθοδος ανάλυσης των δεδοµένων που 

αξιοποιείται είναι µια σηµειωτική ανάλυση µε βάση το µοντέλο του Roland Barthes και 

του Algirdas Julien Greimas. Αναφορικά µε το κεφάλαιο της ανάλυσης, αξιοποιούνται οι 

εξήντα πρώτες εικόνες του κόµικ µετά από τυχαία δειγµατοληψία και περιλαµβάνει την 

ανάλυση του τίτλου, της εικόνας και του γλωσσικού µηνύµατος που φέρει η κάθε εικόνα. 

Επιπλέον, καταγράφεται ο τρόπος αποτύπωσης του Μαρξ. Τα αποτελέσµατα που προκύ-

πτουν από την παρούσα εργασία είναι ότι η αποτύπωση της θεωρίας του Μαρξ σε κόµικς 

παρουσιάζεται σε εκλαικευµένη µορφή µε απώτερο σκοπό την κατανόηση της από µεγά-

λη µερίδα ατόµων. Συγκεκριµένα, έννοιες όπως ο καπιταλισµός, η αλλοτρίωση, η υπερα-

ξία και ο σοσιαλισµός παρουσιάζονται µε απλό και ευχάριστο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται 

µε τη χρήση απλού και κατανοητού λεξιλογίου, εικόνων και κωδίκων που προκύπτουν 

από την ανάλυση.  

Λέξεις κλειδιά: Καρλ Μαρξ, κόµικς, σηµειωτική ανάλυση,  Roland Barthes, Algridas 

Julien Greimas  

ABSTRACT  

The thesis Semiotic analysis of comics: a case of Karl Marx has two main scientific 

fields: Semiotics and Comics.  The purpose of this research is to study how the theory of 

Marx can be imprinted in a comic. More specifically, sixty images are analyzed from the 

comic. It is a  qualitative research and is based in two theoretical fields, on Roland 

Barthes and Algridas Julien Greimas. The analyzing includes the first sixty images and 

includes the analysis of title, image and the message of each image. Furthermore, are set 
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down the characteristics of Marx. The results from the research are the theory of Marx is 

imprinted with an easy way so as to be comprehensible from the people. For example, are 

analyzed  difficult words such as capitalism and socialism. This succeed with the 

appropriate words, images and codes.  

Key words: Karl Marx, comix, semiotic analysis, Roland Barthes, Algridas Julien 

Greimas  
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο ‘Σηµειωτική ανάλυση των κόµικς: Η περίπτω-

ση του Καρλ Μαρξ’ έχει ως σκοπό την διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης της θεωρίας 

του Μαρξ σε κόµικς. Η εργασία κινείται σε δυο επιστηµονικά πεδία: Σηµειωτική και Κό-

µικς. Το κόµικ «Μαρξισµός για πάντα νέος» αποτελεί το σηµείο σύνδεσης µεταξύ των 

παραπάνω επιστηµονικών πεδίων.  

Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος µε τίτλο ‘Θεωρία’ παρουσιάζε-

ται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και αποτελείται από δυο κεφάλαια. Στο πρώτο κε-

φάλαιο παρατίθενται µια σύντοµη βιογραφία του Μαρξ, βασικά ιστορικά στοιχεία της 

περιόδου και  η θεωρία του αναφορικά µε τον καπιταλισµό και τις συνέπειες που επιφέρει 

στην κοινωνία. Έπειτα, αναφέρεται η δική του οπτική αναφορικά µε το πολιτικό σύστηµα 

που θα βελτιώσει την κοινωνία, τον σοσιαλισµό. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνει 

έναν ορισµό σχετικά µε το κόµικς, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τέλος, 

αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τα κόµικς θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην πολι-

τική κοινωνικοποίηση των πολιτών.  

Το δεύτερο µέρος της εργασίας µε τίτλο ‘έρευνα’ αποτελείται από τρία κεφάλαια, τις 

προηγούµενες έρευνες, τη µεθοδολογία και την ανάλυση των εικόνων. Σχετικά µε τις 

προηγούµενες έρευνες, αναφέρονται τρεις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί αναφορι-

κά µε τα κόµικς. Πιο συγκεκριµένα, καταγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, 

η µεθοδολογία και η ανάλυση. Στη µεθοδολογία αναφέρονται ο σκοπός, οι στόχοι, η υπό-

θεση της έρευνας και η µέθοδος που ακολουθείται. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον πλη-

θυσµό και στο δείγµα της έρευνας και δίνονται πληροφοριακά στοιχεία για τρία κόµικς 

που αναφέρονται στον Μαρξ. Στο κεφάλαιο µε τίτλο ‘ανάλυση’ παρουσιάζεται η ανάλυ-

ση των εξήντα εικόνων από το κόµικ.  

Στο τρίτο µέρος της διπλωµατικής καταγράφονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Συγκε-

κριµένα, αναφέρονται τα ποιοτικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση και 

µια σύγκριση µεταξύ της θεωρίας του Μαρξ και του κόµικς. Στο τέλος, παρατίθενται η 

βιβλιογραφία και το παράρτηµα.  
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Η παρούσα εργασία δεν θα ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµβολή της επι-

βλέπουσας καθηγήτριάς µου στην οποία, από αυτή τη θέση θα ήθελα να εκφράσω τις 

ιδιαίτερες ευχαριστίες µου.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Χριστοδούλου Αναστασία 

για την πολύτιµη βοήθειά της που µου παρείχε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας. 

Πιο συγκεκριµένα, η βοηθειά της ήταν πολύτιµη προκειµένου να αναζητήσουµε το κα-

τάλληλο ερευνητικό εργαλείο, ώστε να αναλυθεί το κόµικ. Επιπλέον, οι διορθώσεις της 

ήταν σηµαντικές προκειµένου να βελτιωθεί η εργασία και να παραχθεί ένα καλό αποτέ-

λεσµα.  

  

E11



Α΄ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΙΑ  

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η θεωρία αναφορικά µε τον Μαρξ και αναλύονται βα-

σικές έννοιες όπως ο καπιταλισµός, το κεφάλαιο, η υπεραξία και ο σοσιαλισµός. Επιπλέ-

ον, γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου. Τέλος, καταγράφεται ο ορισµός 

των κόµικς και βασικά χαρακτηριστικά του.  

Λίγα λόγια για τον  Καρλ Μαρξ 
Ο Καρλ Μαρξ αποτελεί κορυφαία προσωπικότητα που επηρεάζει τη διανόηση του 19ου 

αιώνα στους τοµείς της κοινωνιολογίας, της οικονοµίας και της φιλοσοφίας. Γεννήθηκε 

στις 5 Μαΐου 1818 στην πόλη Τριρ της Πρωσικής Ρηνανίας. Σπούδασε νοµική, φιλοσο-

φία και ιστορία στα πανεπιστήµια της Βόννης του Βερολίνου. Θεωρείται εισηγητής του 

επιστηµονικού σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού.  Το «Μανιφέστο του κοµµουνιστικού 

κόµµατος» και το «Κεφάλαιο» είναι δυο από τα πιο γνωστά έργα του.  

Στο Βερολίνο γνωρίζει τον Φρίντριχ Ένγκελς, όπου αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις µε 

αποτέλεσµα την κοινή πορεία τους στους πολιτικούς αγώνες και στη συγγραφική δράση. 

Λόγω της ενεργούς πολιτικής δράσης τους και της κινητοποίησης των αστυνοµικών αρ-

χών, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Παρίσι και να καταφύγουν στις Βρυξέλλες, όπου 

και συνεργάζονται για µια επαναστατική θεωρία, τον Κοµµουνισµό. Το 1848 ο Μαρξ 

απελάθει από την κυβέρνηση και διαµένει προσωρινά στην Κολωνία. Ένα χρόνο αργότε-

ρα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Γερµανία και εγκαθίσταται µόνιµα στο Λονδίνο, όπου 

και πεθαίνει το 1883 (Χατζηιακώβου Επιστήµη και ζωή, 1980).  

Ιστορικά στοιχεία  

Η βιοµηχανική επανάσταση που ξεκίνησε στην Αγγλία τον 18ο αιώνα και εξαπλώθηκε 

αργότερα και σε άλλες  χώρες πυροδότησε µια σειρά αλλαγών σε διάφορους τοµείς. Ο 

καταµερισµός της εργασίας, ο αφανισµός της µεσαίας τάξης και η κυριαρχία των µηχα-

νών είναι µερικές από τις αλλαγές  της επανάστασης.  

Σηµαντικό στοιχείο της περιόδου αυτής είναι η δηµιουργία δυο τάξεων, η αστική τάξη 

και οι προλετάριοι. Στην πρώτη τάξη ανήκουν οι καπιταλιστές, οι οποίοι διαθέτουν το 

κεφάλαιο και τα µέσα παραγωγής, µε αποτέλεσµα την εξαγορά της µισθωτής εργασίας. 
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Αντίθετα, οι δεύτεροι είναι οι εργαζόµενοι/ες που δεν έχουν απολύτως τίποτα στην κατο-

χή τους πέρα από την εργασία τους που είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν στους καπι-

ταλιστές (Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 2005). 

Βάση και εποικοδόµηµα  

Δυο είναι οι βασικές έννοιες στη θεωρία που εξέφρασε ο Μαρξ, η βάση και το εποικοδό-

µηµα. Η πρώτη είναι η παραγωγή υλικών αγαθών προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

των ατόµων. Η βάση διαιρείται στις παραγωγικές δυνάµεις και στις παραγωγικές σχέσεις. 

Όσον αφορά στις παραγωγικές δυνάµεις, ανήκουν: το κεφάλαιο, τα εργαλεία και η εργα-

σία των ατόµων, δηλαδή εκείνα τα υλικά που συµβάλλουν στην παραγωγή αγαθών. Οι 

παραγωγικές σχέσεις είναι οι κοινωνικές που δηµιουργούνται µεταξύ των ατόµων. Πάνω 

από τη βάση, βρίσκεται το εποικοδόµηµα, το οποίο φέρει τις αξίες, τις ιδεολογίες και τις 

επιστήµες. Η βάση και το εποικοδόµηµα αλληλοεπηρεάζονται και δεν είναι δυνατόν να 

εξεταστούν χωριστά (Νόβα- Καλτσούνη, 2010).  

Κεφάλαιο - Αξία - Υπεραξία 

Αντικείµενο µελέτης του Μαρξ είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Για την επί-

τευξη του στόχου του αξιοποιείται η µέθοδος «σταδιακής οικοδόµησης εννοιών». Σύµ-

φωνα µε τον Μαρξ, το χρήµα έχει τρεις λειτουργίες: ως µέτρο των αξιών, ως µέσο κυ-

κλοφορίας των εµπορευµάτων και ως αυτοσκοπός. Στην τρίτη λειτουργία (το χρήµα ως 

αυτοσκοπός) εισάγεται η έννοια του χρηµατικού κεφαλαίου. Αυτό συνεπάγεται την κυ-

ριαρχία του χρήµατος στη σφαίρα παραγωγής, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί στην εκ-

µετάλλευση εργασίας. 

Ο Μαρξ διατυπώνει τη θεωρία του κεφαλαίου µε βάση την έννοια της αξίας. Το κεφάλαιο 

είναι η αξία, η οποία οικειοποιείται από τους καπιταλιστές, παρότι παράγεται από την ερ-

γατική τάξη. Το κεφάλαιο έχει διττή λειτουργία: ως χρήµα και ως εµπόρευµα. Πρώτον τα 

µέσα παραγωγής, τα οποία αποτελούν το σταθερό κεφάλαιο και δεύτερον η εργατική δύ-

ναµη (µεταβλητό κεφάλαιο) λαµβάνουν τον ρόλο των συγκεκριµένων εµπορευµάτων στη 

διαδικασία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.  
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Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο οικονοµικό µοντέλο, τα εµπορεύµατα που παράγονται 

έχουν µεγαλύτερη αξία από την εργατική δύναµη που αγοράζει ο καπιταλιστής. Εποµέ-

νως, ο καπιταλιστής κερδίζει περισσότερα χρήµατα και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται 

η έννοια της υπεραξίας. Η εργάσιµη µέρα χωρίζεται σε αναγκαίο χρόνο εργασίας και σε 

πρόσθετο χρόνο εργασίας. Στον πρώτο χρόνο παράγεται τόση αξία όση και η εργατική 

δύναµη, ενώ στον δεύτερο παράγεται η υπεραξία (Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 

2005). 

Ο καπιταλιστής είναι κάτοχος του χρήµατος, αγοράζει τα µέσα παραγωγής  και την εργα-

τική δύναµη που καταναλώνονται παραγωγικά για να δηµιουργήσουν ένα προϊόν. Η αξία 

του προϊόντος είναι µεγαλύτερη από την αξία των εµπορευµάτων. Στη συνέχεια, η πώλη-

ση του προϊόντος επιφέρει την είσπραξη χρηµατικού ποσού, το οποίο είναι µεγαλύτερο 

από το αρχικό. Με αυτόν τον τρόπο η χρηµατική κυκλοφορία οδηγεί στο κεφάλαιο. Η 

δηµιουργία της υπεραξίας συνιστά αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της εργασιακής δύναµης 

από τους καπιταλιστές.  

Η υπεραξία αξιοποιείται είτε για ιδιωτικές ανάγκες του καπιταλιστή είτε ως εµπόρευµα, 

καθώς τα µέσα παραγωγής υφίστανται φθορές και είναι επιτακτική ανάγκη να αντικατα-

σταθούν για να συνεχίσει οµαλά η διαδικασία παραγωγής. Συνεπώς, η υπεραξία όχι µόνο 

παράγεται αλλά και παράγει κεφάλαιο.   

Σκοπός του καπιταλιστή είναι η αύξηση της υπεραξίας και της εκµετάλλευσης της εργα-

τικής τάξης. Η µεγιστοποίηση της υπεραξίας µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την αύξηση του 

ωραρίου εργασίας είτε µε την εντατικοποίησή της. Ο Μαρξ χρησιµοποιεί τον όρο παρα-

γωγή απόλυτης υπεραξίας για το συγκεκριµένο φαινόµενο. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης και συγκεκριµένα 

των καπιταλιστών. Έτσι, η ιδεολογία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής, αφού η σχέση µεταξύ των καπιταλιστών και των εργαζοµένων δεν 

δηλώνεται ως σχέση εκµετάλλευσης αλλά ως σχέση ισότητας, ελευθερίας και κοινού 

συµφέροντος. Η απόκρυψη των σχέσεων εξουσίας και εκµετάλλευσης ονοµάζεται από 

τον Μαρξ «φετιχισµός». 
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Συµπερασµατικά, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής καταγγέλλεται για την εµπορευ-

µατοποίηση, την εκµετάλλευση των εργαζοµένων, τον ανταγωνισµό και την ιδιοτέλεια 

(Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 2005). 

Η έννοια της αλλοτρίωσης 

Το καπιταλιστικό σύστηµα βασίζεται στη σχέση κεφαλαίου-µισθωτής εργασίας. Βασικό 

στοιχείο αυτής της σχέσης είναι ο διαχωρισµός των εργαζοµένων από τα µέσα παραγωγής 

και η µετατροπή της εργασίας σε εµπόρευµα. Δεν πρόκειται απλώς για µια οικονοµική 

σχέση, αλλά συνιστά µια σηµαντική πολιτική και ιδεολογική δοµή. Η παραπάνω κατά-

σταση έχει ως απόρροια η εργασία να εµφανίζεται αλλοτριωµένη και αποξενωµένη από 

τους/τις παραγωγούς, το αντικείµενο και τα µέσα παραγωγής και το τελικό προϊόν. Η αλ-

λοτρίωση δεν σταµατά µόνο στην εργασία, αλλά επηρεάζει και τις σχέσεις των ατόµων 

µεταξύ τους και το ίδιο το άτοµο χάνει τον εαυτό του.  

Η αλλοτρίωση συνεπάγεται την αποξένωση των ατόµων από τις δηµιουργικές ικανότητές 

τους και από το προϊόν που παράγουν, καθώς αντί να βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξή 

των ίδιων, συµβάλλει στην παραγωγή περισσότερου κέρδους για την άρχουσα τάξη.    

Ο αλλοτριωµένος χαρακτήρας της εργασίας αποτελεί µια από τις βασικές αιτίες σύ-

γκρουσης των εργαζοµένων µε τους καπιταλιστές. Μέσω των κοινωνικών αγώνων των 

εργαζοµένων θέτονται όρια στη συσσώρευση κέρδους και εποµένως το κεφάλαιο θα πρέ-

πει συνεχώς να θέτει νέες βάσεις για να προλαµβάνει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 

µέσω αυτών (Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 2005). 

Μαρξ και σοσιαλισµός 

Ο Μαρξ οραµατίσθηκε ένα νέο πολιτικό σύστηµα, τον σοσιαλισµό. Κύρια χαρακτηριστι-

κά του σοσιαλισµού είναι η ανάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη, η απουσία της 

εκµετάλλευσης και της αλλοτρίωσης. Η ατοµική ιδιοκτησία θα καταργηθεί µε αποτελέ-

σµα να αλλάξουν και οι κοινωνικές σχέσεις που υφίστανται στην κοινωνία. Οι σοσιαλι-

στικές σχέσεις, οι οποίες θα υποστηρίζονται από την εργατική τάξη, θα επέλθουν µετά 
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από επανάσταση, καθώς είναι ο µοναδικός τρόπος να πραγµατοποιηθούν ουσιαστικές αλ-

λαγές στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Νόβα - Καλτσούνη, 2010). 

Κόµικς  
Είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ορισµός λόγω της ετερογένειας και της πολυµορφίας που 

παρουσιάζει το συγκεκριµένο κειµενικό είδος. Για αυτόν τον λόγο πολλοί σύγχρονοι µε-

λετητές έχουν προσπαθήσει να δώσουν έναν ορισµό όσο το δυνατόν πιο ευρύ και ουδέτε-

ρο, καθιστώντας σαφή τη διάκρισή τους από άλλα κειµενικά είδη που παρουσιάζουν πα-

ρόµοια χαρακτηριστικά µε τα κόµικς όπως οι γελοιογραφίες (Μαρτινίδης, 1991). Ένας 

ορισµός των κόµικς που καταγράφει η Κωνσταντινίδου-Σέµογλου(2001) είναι ο εξής: 

«Μια µορφή εικονικής αφήγησης η οποία χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση σταθερών σχε-

διασµένων εικόνων που συνήθως συνοδεύονται από κείµενα µε τη µορφή µπαλονιών». 

Από την άλλη πλευρά, ο Σκαρπέλος (2000), αναφέρει ότι «κόµικς είναι ό,τι παράγεται, 

πωλείται και αγοράζεται για να καταναλωθεί ως κόµικς». Ο Μαρτινίδης (1991), λαµβά-

νοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των κόµικς, χρησιµοποιεί τον όρο «εικονογρα-

φηγήµατα».  Τέλος, ο Κάσσης (1998) διατυπώνει την εξής άποψη: «τα κόµικς είναι αλλη-

λοδιάδοχες εικόνες σε µια σελίδα, που αφηγούνται µια ιστορία».  

 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να τονιστούν κάποιες λεπτοµέρειες για τον ορισµό. Αρχικά, η 

παράθεση των διαδοχικών σχεδιασµένων πλαισίων στη σελίδα µεταποιεί τον χρόνο σε 

χώρο, όπου γίνεται εποπτεύσιµος στη χρονική διαδοχή του, πράγµα που τον κάνει συγγε-

νή µε τον παιδικό λόγο. Ακόµη, ένα πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι έχουν µεγάλη ποι-

κιλία στο περιεχόµενό τους, όµως δεν έχουν διακριτές κατηγορίες θεµατολογίας. Τέλος, 

είναι αναγκαίο να αναφερθεί η διάσταση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που υπαγορεύ-

εται από τεχνικές και εµπορικές επιταγές και έχει µερίδιο ευθυνών για ένα είδος εγγενούς 

οικονοµίας που προβάλλουν τα κόµικς (Κωνσταντινίδου-Σέµογλου, 2001). 

 Τα κόµικς ανήκουν στην κατηγορία των µικρών αφηγήσεων. Χρησιµοποιούν ποικίλους 

κώδικες επικοινωνίας. Καταρχάς, αξιοποιούν τον εικονογραφικό κώδικα. Έπειτα, γίνεται 

χρήση του κινηµατογραφικού κώδικα που συνδυάζεται η αφήγηση µε την κατάλληλη 

χρήση των εικόνων. Επιπλέον, χρησιµοποιείται ο ιδεογραφικός κώδικας που αναπαριστά 

την κίνηση, τον ήχο και την ψυχολογία των ηρώων και έτσι δίνεται µια ψευδαίσθηση της 
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πραγµατικής ζωής. Τέλος, αξιοποιείται ο ιδεολογικός κώδικας που αντλεί τυποποιηµένα 

µορφικά κλισέ από το ασυνείδητο (Σκαρπέλος, 2000 µε αναφορά σε Renard και Μαρτινί-

δη, Θεοδωρίδης, 2001 στο Χαλκιά, 2005). 

Τα κόµικς στηρίζονται κυρίως στη λειτουργία της εικόνας, η οποία αναπτύσσει την ιστο-

ρία µε κινηµατογραφικό τρόπο και δεν την αναπαριστούν στατικά όπως γίνεται µε τη γε-

λοιογραφία (Μαλαφάντης, 1996 στο Μιχαλοπούλου, 2005). Αναµφισβήτητα, ο ρόλος της 

εικόνας είναι κυρίαρχος και είναι ο βασικός φορέας της αφήγησης. Δεν υποβαθµίζεται 

όµως, ο ρόλος της γλώσσας. Θα λέγαµε ότι πρόκειται για µια σχέση συµπληρωµατική και 

όχι ανταγωνιστική. Εδώ είναι πλέον θέµα του αφηγητή και εξαρτάται από το πόσο καλά 

γνωρίζει τα αφηγηµατικά µέσα προκειµένου να τα αξιοποιεί µε τον κατάλληλο τρόπο 

(Κωνσταντινίδου –Σέµογλου, 2001). 

 Εξαιτίας των εµπορικών επιταγών των κόµικς ως µαζικών µέσων πληροφόρησης οδη-

γούν σε ελλειπτικότητα της πληροφόρησης. Η ελλειπτικότητα όµως γίνεται φανερή και 

λόγω µιας τεχνικής που χρησιµοποιούν τα κόµικς, που ονοµάζεται γραφισµός. Ο γραφι-

σµός λειτουργεί ως µέσο εξωτερίκευσης και ταυτόχρονα συγκεκριµενοποίησης και απει-

κονίζει απλουστευτικά τους ήρωες. Δεν αφήνει στους αναγνώστες να αναπτύξουν ελεύ-

θερα τη φαντασία τους. Όταν κάτι είναι γραµµένο όπως σε ένα λογοτεχνικό κείµενο, ο 

αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να φανταστεί τους χαρακτήρες όπως εκείνος επιθυµεί 

σύµφωνα µε τις εµπειρίες του. Αυτό δε συµβαίνει στα κόµικς, αφού υπάρχει αναπαρά-

σταση και πολλές φορές είναι απλή. Για παράδειγµα, η κόµη ορισµένων ηρώων δεν είναι 

ολοκληρωµένη αλλά απεικονίζεται µόνο το περίγραµµα. Αυτό οδηγεί σε υπεραπλούστευ-

ση (Κωνσταντινίδου–Σέµογλου, 2001). 

Πέρα από τον απλό χαρακτήρα του σχεδίου, υπάρχει και ο µηχανικός χαρακτήρας που 

του αποδίδεται. Το γεγονός ότι οι χαρακτήρες απεικονίζονται µε τη χρήση µαύρης γραµ-

µής, αποτελεί µια σύµβαση που δεν υπάρχει στη φύση. Εάν µείνουµε µόνο στο σχέδιο θα 

αντιληφθούµε ότι είναι κωµικό αφού µας οδηγεί στο να βλέπουµε τον άνθρωπο σαν µια 

µαριονέτα. Έτσι, υπάρχει ένας µηχανισµός µέσα στο άτοµο εξαιτίας του αποτελέσµατος 

που δίνει το σχέδιο (Κωνσταντινίδου–Σέµογλου, 2001). 
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Πολιτικό-ιδεολογική κοινωνικοποίηση και κόµικς  

Τα κόµικς είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή σε όλες τις ηλικίες και, µε αυτόν τον τρόπο, ανήκουν 

στην µαζική κουλτούρα. Δεν γίνεται να τα µελετήσουµε χωρίς να λάβουµε υπόψη µας την 

ιδεολογία και την κοινωνία µέσα στην οποία γεννήθηκαν. Τα κόµικς δηµιουργήθηκαν στο 

καπιταλιστικό σύστηµα και δεν γίνεται να µην λάβουµε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες 

και τις σχέσεις που υφίστανται στην κοινωνία.  

 Τα κόµικς που προβάλλονται στην ελληνική κοινωνία είναι δηµιούργηµα της αµερικανι-

κής κουλτούρας και η ιδεολογία που εµφανίζεται σε αυτά νοµιµοποιεί µια συγκεκριµένη 

πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, οι γυναίκες παρουσιάζονται πιο 

αδύναµες από τους άνδρες, σχεδόν ποτέ δεν εργάζονται. Το χρήµα παίζει καθοριστικό 

ρόλο και υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες τάξεις. Οι άνθρωποι του Τρίτου Κόσµου εµ-

φανίζονται απλοί, αφελείς και εύπιστοι σε σχέση µε τους ανθρώπους του δυτικού κόσµου. 

Το δυτικό πολιτικό σύστηµα παρουσιάζεται ποιοτικά ανώτερο, η πολιτική είναι προνόµιο 

µόνο για αυτούς που ασχολούνται µε αυτήν και οι πολίτες δεν µπορούν να αλλάξουν την 

κοινωνία και τις σχέσεις που έχουν διαµορφωθεί (Παντελίδου-Μαλούτα, 1984).    

Υπάρχουν, βέβαια, και κόµικς που έρχονται σε αντίθεση µε την κοινωνική πραγµατικότη-

τα και δεν µεταδίδουν τις συγκεκριµένες ιδέες και αξίες. Αναφέρονται σε µια συγκεκρι-

µένη κοινωνική οµάδα αναγνωστών, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη ότι διαβάζονται από 

όλους και από διαφορετικές κουλτούρες. Παρουσιάζει, σίγουρα, µεγάλο ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι υπάρχει η διαφορετικότητα µεταξύ του αναγνωστικού κοινού. Τα αναγνώ-

σµατα αυτά έχουν διπλή ιδιότητα: ως επικοινωνιακό µέσο και ως περιεχόµενο. Ως επικοι-

νωνιακό µέσο ταιριάζει απόλυτα στον οπτικό γραµµατισµό και στην σύγχρονη εποχή 

αφού συνδυάζει λόγο και εικόνα. Μπορεί να συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο στη διαδικα-

σία της µάθησης των παιδιών. Εντούτοις, έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική για το περιεχόµε-

νό τους καθώς θεωρείται ότι είναι αντιπαιδαγωγικό.  

Οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι τα κόµικς συµβάλλουν στην πολιτικο-ιδεολογική 

κοινωνικοποίηση συνοψίζονται στους εξής: 

1) Ως επικοινωνιακό µέσο: οι εικόνες µπορούν να αποκωδικοποιηθούν ανάλογα µε 

τον αναγνώστη και να δώσουν και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 
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2) Ως ύφος: το χιουµοριστικό στοιχείο κάνει το µήνυµα πιο ευχάριστο στον αναγνώ-

στη.  

3) Ως περιεχόµενο: οι αξίες και οι αντιλήψεις που προβάλλουν παρουσιάζονται σαν 

αλήθειες, αναµφισβήτητες και µέσα από αυτές βλέπουµε την πραγµατικότητα 

µέσα από ένα φίλτρο. Βέβαια, υπάρχουν σχεδόν πάντα οι  «καλοί» και οι  

«κακοί», ενώ θέµατα της επικαιρότητας παρουσιάζονται αλλά, συνήθως, µε τρόπο 

διακωµώδησης.  

4) Ως δοµή: πρόκειται για µια σχετικά απλή δοµή που αποτελείται από µικρές ιστο-

ρίες µε γρήγορο τέλος. 

5) Ως τύπος επικοινωνίας: η εικόνα έχει κυρίαρχο ρόλο και ο λόγος έχει συµπληρω-

µατικό. Οι ήρωες µιλούν άµεσα και τα µηνύµατα περνούν στους αναγνώστες µε 

έµµεσο τρόπο, κάνοντας τα κόµικς πιο αποτελεσµατικά. 

6) Ως γλώσσα: η γλώσσα είναι απλή και γίνεται κατανοητή αµέσως από τους ανα-

γνώστες. Βέβαια, εξαιτίας αυτής της απλότητας δε βοηθάει τα παιδιά στη γλωσσι-

κή ανάπτυξη και πολλές φορές η µετάφραση είναι πρόχειρη. 

Στα λογοτεχνικά και παραλογοτεχνικά κείµενα υπάρχει µια ιδεολογία που κρύβεται πίσω 

από το κείµενο. Κανένα κείµενο δεν είναι ιδεολογικά «αθώο». Συγκεκριµένα, παρουσιά-

ζεται η ιδεολογία που κυριαρχεί την περίοδο που γράφεται το εκάστοτε κείµενο (Μαρτι-

νίδης, 1982).  

Η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη, αλλά µέσω αυτής µεταδίδονται κοινωνικά και ιδεολογικά 

µηνύµατα. Προκειµένου να υπάρξει επικοινωνία µεταξύ ποµπού και δέκτη είναι αναγκαία 

η ύπαρξη κοινών κωδίκων, απλού λεξιλογίου και κυρίως γνώση των κοινωνικών συνθη-

κών που παράγονται τα κόµικ. Εκτός από την γλώσσα, και η εικόνα φέρει κάποια ιδεολο-

γία. Η επιλογή συγκεκριµένων εικόνων για ένα κόµικ γίνεται µε βάση κάποιας ιδεολογίας 

και κουλτούρας. Εποµένως, η επιλογή του εκάστοτε δηµιουργού έχει σηµασία για τη µε-

τάδοση ιδεολογικών µηνυµάτων (Νικόπουλος, 2011).  

Συνεπώς, τα κόµικς συµβάλλουν στην πολιτικο-ιδεολογική κοινωνικοποίηση των ατόµων 

αφού προβάλλουν πρότυπα σε διάφορους τοµείς όπως στην εξουσία, στις οικογενειακές 
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σχέσεις, στις σχέσεις µεταξύ των δυο φύλων και στις σχέσεις µεταξύ των αναπτυγµένων 

χωρών και του Τρίτου Κόσµου τα οποία, όµως, µέσα από την κριτική προσέγγισή τους 

µπορεί να µην εκληφθούν ως δεδοµένα και στατικά, αλλά να τεθούν υπό αµφισβήτηση 

(Παντελίδου-Μαλούτα, 1984).   

Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΈΡΕΥΝΑ  

Το δεύτερο µέρος της εργασίας αποτελείται από προηγούµενες έρευνες που έχουν πραγ-

µατοποιηθεί αναφορικά µε τα κόµικς. Επιπλέον, περιλαµβάνει τη µέθοδο ανάλυσης και το 

εργαλείο συλλογής δεδοµένων, τον πληθυσµό, το δείγµα, τον σκοπό, τους στόχους και 

την υπόθεση της έρευνας. Τέλος, παρουσιάζεται η ανάλυση των εξήντα εικόνων.  

Η πρώτη έρευνα  του Πανάικα Παντελή στοχεύει στην αναζήτηση των αντιλήψεων των 1

µαθητών/τριών αναγνωστών κόµικς στην Ελλάδα και στον εντοπισµό οµοιοτήτων και 

διαφορών µεταξύ τους µε βάση διαφόρων παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο κ.ά. Στην 

έρευνα λαµβάνουν µέρος 716 µαθητές/τριες, εκ των οποίων οι 358 είναι µαθητές/τριες 

δηµοτικού και οι υπόλοιποι/ες µαθητές/τριες γυµνασίου (δείγµα έρευνας). Για την υλο-

ποίηση της έρευνας αξιοποιείται ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων το ερωτηµατολόγιο.  

Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών/τριών 

δηµοτικού και γυµνασίου παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στα κόµικς και αποτε-

λούν ένα από τα πιο δηµοφιλή αναγνώσµατά τους. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που 

παρατηρείται αρνητική στάση. Το 58% των µαθητών/τριων δηλώνει ότι έρχεται καθηµε-

ρινά σε επαφή µε το συγκεκριµένο αναγνωστικό είδος. Ωστόσο, παράγοντες όπως το 

φύλο, η ηλικία και το οικογενειακό περιβάλλον παίζουν ρόλο στις προτιµήσεις τους.  

Η επόµενη έρευνα , η οποία πραγµατοποιείται από την Γερακοπούλου Χρυσή-Κλεοπά2 -

τρα, αφορά στην αναζήτηση της σχέσης µεταξύ των αναγνωστών και των επιλογών τους 

στα κόµικς. Ερευνητικό δείγµα αποτελούν 40 άνδρες ηλικίας 18-35 ετών, µόνιµοι κάτοι-

 Πανάϊκας, Π. (1998). Στάσεις των µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου απέναντι στα εικονογρα1 -

φηµένα περιοδικά µε κόµικς (comic-books) (Διδακτορική Διατριβή). Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών

 Γερακοπούλου, Χ.Κ. (2007). Ανάγνωση υπέρ-ηρωικών κόµικς και συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας στην 2

ύστερη νεωτερικότητα (Διδακτορική Διατριβή). Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 
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κοι Αθήνας-Πειραιά, οι οποίοι ανήκουν στους συστηµατικούς αναγνώστες των κόµικς. Το 

εργαλείο συλλογής δεδοµένων είναι οι ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις. Πριν τη συγκεκριµέ-

νη έρευνα, πραγµατοποιήθηκε µια δίχρονη παρατήρηση πεδίου µε ερωτηµατολόγια σε 

σηµεία πώλησης κόµικς.  

Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αναγνωστικές επιλογές του ατόµου αποκα-

λύπτουν το σηµείο της ψυχολογικής και γνωστικής του ωρίµανσης, τον κοινωνικό του 

προβληµατισµό και το περιεχόµενο του φαντασιακού του πεδίου. Μέσω της ανάλυσης 

των συνεντεύξεων εντοπίζονται τρία στάδια ωρίµανσης: το προεφηβικό στάδιο ανάγνω-

σης κλασικών υπέρ-ανθρώπων, το εφηβικό στάδιο ανάγνωσης υπέρ-ηρώων που δρουν σε 

οµάδες  και το όψιµο στάδιο ανάγνωσης των µετανεωτερικών αντί- ηρώων.  

Ακόµη ένα σηµαντικό συµπέρασµα που απορρέει από την έρευνα είναι ότι ο τρόπος εξέ-

λιξης των ηρώων µέσα στον χρόνο είναι ανάλογος του τρόπου που αλλάζουν οι προτιµή-

σεις των αναγνωστών και κατ’ επέκταση και του ψυχισµού τους.  

Η τελευταία έρευνα  της Κωνσταντινίδου- Σέµογλου Ουρανίας διερευνά τη σχέση κό3 -

µικς-αστείο-παιδί. Ως  δείγµα της έρευνας επιλέγονται τυχαία  160 µαθητές/τριες που 

φοιτούν σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης. Εργαλείο συλλογής δεδοµένων αποτελούν 

ζωγραφιές των παιδιών µε θέµα την παραγωγή µιας αστείας ιστορίας µαζί µε τις απαντή-

σεις τους στις ερωτήσεις που τους θέτει ο ερευνητής. Η έρευνα εκκινεί από την παρακά-

τω υπόθεση: η αντικατάσταση του αφηγητή µε ένα παιδί θα έχει ως αποτέλεσµα την κα-

τανόηση των προθέσεών του για την επιλογή συγκεκριµένων συναισθηµάτων π.χ. φόβος 

και την καλύτερη αντίληψη των µέσων που χρησιµοποιούνται.  

Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ο λόγος των κόµικς παρουσιάζει αρκετές οµοιό-

τητες µε τον λόγο των παιδιών και εποµένως, τα κόµικς αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο 

για µια αποτελεσµατικότερη διδασκαλία µέσα στην τάξη.  

Σκοπός και στόχοι της εργασίας  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης της θεωρίας 

του Μαρξ σε κόµικς.  

 Κωνσταντινίδου-Σέµογλου, Ο. (1998). Κόµικς και κωµικό στοιχείο: ψυχαναλυτική προσέγγιση ενός σηµειωτικού 3

είδους (Διδακτορική Διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
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Στόχοι της εργασίας είναι: α) η αναζήτηση τρόπου αποτύπωσης του Μαρξ, β) η διερεύ-

νηση των χαρακτηριστικών του καπιταλισµού, γ) η αναζήτηση των χαρακτηριστικών της 

εργατικής τάξης  και τέλος, δ) η διερεύνηση τρόπου αποτύπωσης διαφόρων εννοιών όπως 

αξία, αλλοτρίωση.   

Η παραπάνω προβληµατική απορρέει από το γεγονός ότι τα κόµικς αποτελούν ένα σύγ-

χρονο κοινωνικό φαινόµενο µε αποτελέσµα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επιστηµό-

νων για περαιτέρω έρευνα. Επιπλέον, τα κόµικς ως κειµενικό είδος αποτελούν µέρος της 

µαζικής κουλτούρας και παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον η ερµηνεία τους, καθώς  και 

οι τεχνικές που αξιοποιούνται ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά από το αναγνωστικό 

κοινό (Πανάικας, 1998). Καταλήγοντας, για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται ανα-

γκαία η µελέτη του κόµικ του Μαρξ στην παρούσα έρευνα προκειµένου να γίνουν αντι-

ληπτοί οι µηχανισµοί που καθιστούν το κόµικ κατανοητό στο ευρύ κοινό.  

Υπόθεση 

Δεδοµένου ότι τα κόµικς αποτελούν ένα ευχάριστο και εύκολο ανάγνωσµα, η θεωρία του 

Μαρξ θα αποτυπώνεται µε απλό τρόπο µέσω των εικόνων, του λεξιλογίου και των κωδί-

κων.  

Μέθοδος  

Η ποιοτική έρευνα έχει ως βασικό στόχο την αναζήτηση ποιοτικής προσέγγισης και πιο 

συγκεκριµένα  της κοινωνικής.  Η µέθοδος που αξιοποιείται στην παρούσα εργασία είναι 

ποιοτική, καθώς δίνεται έµφαση στην ερµηνεία, εξήγηση και κατανόηση ενός κοινωνικού 

φαινοµένου (Ιωσιφίδης, 2001).  

Για την ανάλυση των δεδοµένων, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των εικόνων και 

τίτλων του κόµικς, χρησιµοποιείται η θεωρία του Roland Barthes από το άρθρο του µε 

τίτλο «Η ρητορική της εικόνας» στο βιβλίο του «Εικόνα, µουσική, κείµενο».   

Ο  Barthes ενδιαφέρεται για την ιδεολογία που προβάλλεται µέσω των εικόνων. Υποστη-

ρίζει ότι µέσω της εικόνας προβάλλονται τριών ειδών  µηνύµατα: ένα γλωσσικό, ένα κω-

δικοποιηµένο εικονικό και ένα µη κωδικοποιηµένο εικονικό µήνυµα. Το γλωσσικό διαχω-

ρίζεται εύκολα από τα άλλα δυο. Αντίθετα, χρειάζεται περισσότερη προσοχή εκ µέρους 
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του/της θεατή, ώστε να διακρίνει τα άλλα δυο εικονικά µηνύµατα. Ο/η θεατής, δηλαδή, 

δέχεται ταυτόχρονα το αντιληπτικό και πολιτισµικό µήνυµα, γεγονός που του προκαλεί 

αναγνωστική σύγχυση. Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η προσπάθεια αναγνώρισης και των 

τριών µηνυµάτων µια εικόνας (Barthes, 1988).   

 Δυο είναι οι κύριες λειτουργίες σε µια εικόνα: η δήλωση και η συνδήλωση. Η δήλωση 

αναφέρεται στην κυριολεκτική σηµασία και στο µη κωδικοποιηµένο µήνυµα της εικόνας, 

ενώ η συνδήλωση στην έµµεση σηµασία και στο κωδικοποιηµένο µήνυµα. Αντίστοιχα, το 

γλωσσικό µήνυµα έχει δυο λειτουργίες εκ των οποίων η µια ονοµάζεται αγκύρωση (το 

γλωσσικό µήνυµα σε σχέση µε την εικόνα βοηθά τον/τη θεατή να κατανοήσει το µήνυµα) 

και η δεύτερη αναµετάδοση (εικόνα και κείµενο έχουν παραπληρωµατική σχέση) 

(Barthes, 1988). 

Συµπερασµατικά, επιλέγεται το συγκεκριµένο µοντέλο, διότι επιδιώκει να διερευνήσει τη 

σχέση του κωδικοποιηµένου και µη κωδικοποιηµένου µηνύµατος. 

Η δοµική σηµαντική είναι µια µέθοδος ανάλυσης της σηµασίας κάθε ανθρώπινης δρα-

στηριότητας σε διάφορους τοµείς. Σύµφωνα µε τον Greimas, για να είναι κάτι ανθρώπινο 

θα πρέπει να έχει και σηµασία. Η σηµασία δεν αφορά µόνο στη φυσική γλώσσα, αλλά 

εκτείνεται σε όλα τα συστήµατα σηµασίας. Άρα, η µέθοδος αυτή αναλύει γλωσσικά και 

µη γλωσσικά συστήµατα όπως η εικόνα και µπορεί να αναλύσει οποιοδήποτε σηµαίνον 

σύνολο σε οποιαδήποτε µορφή (Χριστοδούλου, 2003).  

Λέξη κλειδί στη δοµική σηµαντική είναι η ισοτοπία. Σύµφωνα µε τον Greimas, η ισοτο-

πία αποτελεί θεµελιώδες χαρακτηριστικό της παραδειγµατικής ανάλυσης και ορίζεται ως 

µια παραδειγµατική κατηγορία, η οποία δηµιουργείται µέσα από τα σηµήµατα του συ-

νταγµατικού άξονα και βασίζεται στα σήµατα. Επιπλέον, η ισοτοπία είναι ο κεµενικός 

µηχανισµός µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συνοχή και η οµοιογένεια ενός κειµένου 

(Λαγόπουλος & Λαγοπούλου, 2016).  

Η ισοτοπία οργανώνεται µε κώδικες µέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η σηµασία και 

η ερµηνεία των σχέσεων σε ένα πεδίο. Εποµένως, η δοµική σηµαντική χρησιµοποιείται 

προκειµένου να αναδειχθούν οι ρητές και υπόρρητες δοµές ενός κειµένου (Χριστοδού-

λου, 2003).  
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Πληθυσµός και δείγµα έρευνας 

Τον πληθυσµό της έρευνας συνιστούν τα τρια κόµικς που κυκλοφορούν στα  ελληνικά 

βιβλιοπωλεία αναφορικά µε τον Μαρξ και τα οποία καταγράφονται αµέσως: α) Μαρξι-

σµός Για πάντα νέος, β)Το κεφάλαιο και γ) Το κοµµουνιστικό µανιφέστο. Έτσι κριτήριο 

επιλογής των κόµικς αποτελεί το στοιχείο του Μαρξ. Το κόµικς που επιλέγεται να αναλυ-

θεί στην παρούσα εργασία είναι το Μαρξισµός για πάντα νέος. Το δείγµα της έρευνας 

αποτελούν οι εξήντα πρώτες εικόνες του κόµικς και επιλέγονται µετά από απλή τυχαία 

δειγµατοληψία. Στη συγκεκριµένη δειγµατοληψία, επιλέγεται τυχαία το δείγµα που απαι-

τείται για την διεξαγωγή της έρευνας από ένα δειγµατοληπτικό πλαίσιο (Robson, 2010).   

Πληροφοριακά στοιχεία για το Μαρξισµός Για πάντα νέος 

Το Μαρξισµός Για πάντα νέος κυκλοφόρησε το 2010 από τον εκδοτικό οίκο Γνώση. Ο 

τίτλος του πρωτότυπου είναι Marxiamo para principiantes και εκδόθηκε από τον οίκο Era 

Naciente SRL  στο Buenos Aires. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Νέστωρ Κόαν και σκι-

τσογράφος ο Πιέρ Μπρίτο. Το βιβλίο εκδόθηκε στα πλαίσια του Sur, του Προγράµµατος 

Υποστήριξης Μεταφράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Διεθνούς Εµπορίου και Θρη-

σκευµάτων της Αργεντινής. Η µετάφραση πραγµατοποιήθηκε από τον Λεωνίδα Καρατζά, 

ενώ τον επιχρωµατισµό και το εξώφυλλο επιµελήθηκε ο Γιώργος Πίνας.  

Στο εξώφυλλο απεικονίζονται ο Μαρξ µε όλους τους υποστηρικτές της εργατικής τάξης, 

άτοµα της εργατικής τάξης, οι οποίοι φέρουν το µήνυµα Προλετάριοι όλων των χωρών 

Ενωθείτε!. Δίπλα απεικονίζεται ένας καπιταλιστής, ο οποίος παρουσιάζεται φοβισµένος 

λόγω της ένωσης των εργατών. Στο οπισθόφυλλο καταγράφονται οι βιογραφίες των 

Μαρξ και Ένγκελς και η περίληψη του κόµικς.  

Όλο το κόµικς έχει εκατόν ογδόντα εικόνες, εκ των οποίων αναλύονται οι εξήντα πρώτες. 

Κάθε σελίδα περιλαµβάνει µια εικόνα και ένα συνοδευτικό κείµενο. Στην παρούσα εργα-

σία αναλύεται µόνο η εικόνα και ο τίτλος που φέρει το κάθε κεφάλαιο. 

Πληροφοριακά στοιχεία για Το κεφάλαιο 
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Το κεφάλαιο αποτελεί µια διασκευή σε µάνγκα από τον Γιουσουκε Μορουο. Ο τίτλος του 

πρωτότυπου είναι MANGA DE DOKUHA: DAS KAPITAL. Η µετάφραση στα ελληνικά 

πραγµατοποιήθηκε από τον Γιάννη Κουκιά και εκδόθηκε στην Αθήνα το 2011 από τις 

Εκδόσεις ΚΨΜ. Την σχεδίαση εξωφύλλου επιµελήθηκε το Ατελιέ εκδόσεων ΚΨΜ.  

Στο εξώφυλλο αναπαρίστανται εργάτες µε σκιµµένα τα κεφάλια, οι οποίοι φεύγουν από 

τα εργοστάσια. Το φόντο της εικόνας είναι κόκκινο. Στο οπισθόφυλλο καταγράφεται η 

περίληψη του κόµικς. Αποτελείται από έναν πρόλογο και δυο µέρη και έχει 398 σελίδες.  

Πληροφοριακά στοιχεία για Το κοµµουνιστικό µανιφέστο  

Το κοµµουνιστικό µανιφέστο των Καρλ Μαρξ & Φριντριχ Ένγκελς κυκλοφόρησε από 

τον εκδοτικό οίκο Γνώση. Η εικονογράφηση πραγµατοποιήθηκε από τον Ροντόλφο Μαρ-

τσενάρο και ο επιχρωµατισµός από τον Σάββα Λαµπούδη. Στο εξώφυλλο αναπαρίστανται 

δυο άντρες, οι οποίοι βρίσκονται σε µια σκάλα και φέρουν το γλωσσικό µήνυµα: ένα φά-

ντασµα πλανιέται στην Ευρώπη. Στο οπισθόφυλλο απεικονίζεται ο Μαρξ, ο οποίος φέρει 

το µήνυµα: Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!  Το κόµικς αποτελείται από 111 σε-

λίδες.  

ΑΝΑΛΥΣΗ  

Στο συγκεκριµένο µέρος της εργασίας αναλύονται οι εξήντα πρώτες εικόνες από το κόµικ 

Μαρξισµός για πάντα νέος. Η ανάλυση αφορά στον τίτλο κάθε εικόνας, στην εικόνα και 

στο γλωσσικό µήνυµα. Αρχικά, παρατίθεται µια περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικο-

νογραµµάτων. Έπειτα αναλύεται το γλωσσικό µήνυµα µε βάση τους κώδικες. Στη συνέ-

χεια, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του Μαρξ και ακολουθούν οι συνδηλώσεις τις ει-

κόνας, οι σηµειωτικοί µηχανισµοί και τα σχόλια. Τέλος, παρουσιάζεται ένας συγκεντρω-

τικός πίνακας.  

Κεφάλαιο 1. Είναι εφικτός ένας άλλος κόσµος; Ποιος όµως; 

Εικόνα 1. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο Είναι εφικτός ένας άλλος κόσµος; Ποιος όµως; το θέµα που 

πραγµατεύεται είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την δυνατότητα αλλαγής του κόσµου.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

 α) ένα  άτοµο, λευκής φυλής το οποίο κρατάει ένα φύλλο χαρτιού και έχει γλωσσικό µή-

νυµα πάνω από το κεφάλι του «Τέρµα ο νεοφιλελευθερισµός. Αλλά ποια θα είναι η εναλ-

λακτική λύση;» (κώδικας φυλής/λευκός, πολιτικός κώδικας/νεοφιλελευθερισµός) 

β) άτοµο κίτρινης φυλής σε πρώτο πλάνο µε ένα ερωτηµατικό πάνω από το κεφάλι του, 

(κώδικας φυλής/κίτρινη) 

γ) σε δεύτερο πλάνο πλήθος να κρατάει δύο πλακάτ τα οποία αναφέρουν «τέρµα ο καπι-

ταλισµός» και «θέλουµε έναν άλλο κόσµο!» (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός, κώδικας 

αλλαγής/άλλος κόσµος) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α) Τέρµα ο καπιταλισµός (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός) 

β) Θέλουµε έναν άλλο κόσµο!  (κώδικας αλλαγής/άλλος κόσµος) 

γ) Τέρµα ο νεοφιλελευθερισµός. (πολιτικός κώδικας/νεοφιλελευθερισµός)  Αλλά ποια θα 

είναι η εναλλακτική λύση; 

Μαρξ 

Απουσία του Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.1) απεικονίζονται δύο άτοµα σε πρώτο πλάνο, ένα λευκής φυλής και ένα 

κίτρινης φυλής. Ο λευκός απευθύνει το ερώτηµα προς το άτοµο της κίτρινης φυλής σχε-

τικά µε το ποια θα είναι η εναλλακτική λύση τώρα που ο νεοφιλελευθερισµός δεν θα υφί-

σταται. Το άτοµο αυτό δείχνει µε τη γροθιά του ότι θα γίνει αγώνας, αλλά δεν έχει κάποια 

πρόταση για το είδος της αντίστασης κάτι που φαίνεται από το θαυµαστικό και το ερωτη-

µατικό  πάνω από το κεφάλι του. Η απάντηση έρχεται από το πλήθος που προτείνει ως 

λύση την δηµιουργία ενός άλλου κόσµου.  
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Η εικόνα συνδηλώνει ότι ο αγώνας ενάντια στην εξουσία και τον καπιταλισµό θα έρθει 

µέσα από τους αγώνες του λαού.  Ο νεοφιλελευθερισµός καταπατά τα δικαιώµατά της 

ελευθερίας του λόγου, παρόλα αυτά τα άτοµα προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις 

ενάντια στον καταπιεστικό τρόπο επιβίωσής τους. Το ερώτηµα που τίθεται στον τίτλο 

«εάν µπορεί να αλλάξει ο κόσµος» απαντάται ότι πράγµατι µπορεί αλλά µέσα από τους 

αγώνες. Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλισµός VS νέος κόσµος,  

2. Ο νέος κόσµος , η αλλαγή θα έρθει µέσω αντίστασης στην εξουσία,  

3. Αντίσταση = άνθρωποι στο δρόµο µε πλακάτ 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 1)   

Πίνακας 1 – Κεφάλαιο 1  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο. 1 «Τέρµα ο 

καπιταλισµός

», «Θέλουµε 

έναν άλλο 

κόσµο!», 

«Τέρµα ο 

νεοφιλελευθε

ρισµός. Αλλά 

ποια θα είναι 

η 

εναλλακτική 

λύση;»

α)Ένα 

άτοµο 

λευκής 

φυλής 

β)Ένα 

άτοµο 

κίτρινης 

φυλής 

γ)Άνθρωπ

οι µε  

πλακάτ

Αντίσταση 

στην 

εξουσία και 

στον 

καπιταλισµό

Ο άλλος 

κόσµος θα 

έρθει µόνο 

µέσω της 

αντίστασης 

των 

ανθρώπων 

µε 

διαµαρτυρίε

ς (πλακάτ) 

Απουσία Μαρξ
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Κεφάλαιο 2. Μαρξισµός µετά το τείχος του Βερολίνου; 

Εικόνα 2. 

Το θέµα που πραγµατεύεται η  επόµενη εικόνα (Εικ. 2) µε τίτλο Μαρξισµός µετά το 

τείχος του Βερολίνου; είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την αλλαγή του πολιτικού συ-

στήµατος.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ένα γουρούνι και  ένας ανθρώπινος σκελετός, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει εκρη-

κτικά στο τείχος του Βερολίνου, ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι ο φασισµός και ο σο-

σιαλισµός έχουν πεθάνει οριστικά (πολιτικός κώδικας/φασισµός και σοσιαλισµός, 

χωρικός κώδικας/τείχος του Βερολίνου) 

β) ο Μαρξ, ο οποίος φαίνεται να σηκώνεται από τα συντρίµµια του τείχους του Βερο-

λίνου, ο οποίος φέρει το µήνυµα ότι οι ισχυροί θέλησαν να τον θάψουν µαζί µε τα 

συντρίµµια του τείχους του Βερολίνου. Οι ανόητοι! (πολιτικός κώδικας/µαρξισµός) 

γ) σε δεύτερο πλάνο εµφανίζεται ένα ζώο που φέρει ότι µήνυµα ότι θα συνεχίσουν να 

πολεµούν τον µαρξισµό (πολιτικός κώδικας/µαρξισµός)  

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο φασισµός και ο σοσιαλισµός έχουν πεθάνει οριστικά!», (πολιτικός κώδικας/φα-

σισµός και σοσιαλισµός) 

β)«Οι ισχυροί θέλησαν να µε θάψουν µαζί µε τα τούβλα του τείχους του Βερολίνου. 

Οι ανόητοι!», (πολιτικός κώδικας/µαρξισµός, χωρικός κώδικας/τείχος του Βερολίνου) 

γ)«Και θα συνεχίσουµε την προσπάθεια..» (πολιτικός κώδικας/προσπάθεια αλλαγής) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ φαίνεται να σηκώνεται από τα συντρίµµια του τείχους. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

τονίζεται ότι ήρθε η ώρα να εµφανιστούν στο προσκήνιο οι ιδέες του για µια νέα κοι-

νωνία που θα δηµιουργηθεί. 
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Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα 2 απεικονίζονται ένα γουρούνι και ένας ανθρώπινος σκελετός, οι οποίοι 

τοποθετούν εκρηκτικά στο τείχος του Βερολίνου. Οι δυο αυτές φιγούρες αντιπροσω-

πεύουν τον φασισµό και τον σοσιαλισµό που µέχρι εκείνη την περίοδο είχαν  πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στην εξουσία. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου η πολιτική 

κατάσταση ανατρέπεται και τα συγκεκριµένα πολιτικά συστήµατα χάνουν τη δύναµη 

τους. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρξ φαίνεται να σηκώνεται από τα συντρίµµια του 

τείχους. Μ’ αυτόν τον τρόπο τονίζεται ότι ήρθε η ώρα να εµφανιστούν στο προσκήνιο 

οι ιδέες του για µια νέα κοινωνία που θα εδραιωθεί. Στο βάθος απεικονίζεται ένα 

άγριο ζώο που φέρει αντίθετες ιδέες από τον Μαρξ όπως δηλώνεται και µέσω του 

γλωσσικού κειµένου.  

Το ερώτηµα που τίθεται στον τίτλο σχετικά µε το αν ακολουθεί ο µαρξισµός µετά το 

τείχος του Βερολίνου, η απάντηση είναι καταφατική, εφόσον ο καπιταλισµός και ο 

σοσιαλισµός έχουν πεθάνει πλέον και η κοινωνία είναι ώριµη να δεχθεί τις επαναστα-

τικές απόψεις του Μαρξ. Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:  

1. Φασισµός και σοσιαλισµός  VS Μαρξισµός 

2. Αλλαγή κοινωνίας = Μαρξισµός 

3. Ένας νέος κόσµος έρχεται µετά την πτώση του Βερολίνου 

4. Ο Μαρξ = γεννιέται µέσα από τα συντρίµµια του φασισµού και του σοσιαλι-

σµού και αντιπροσωπεύει τις νέες αλλαγές που  πρόκειται να επέλθουν στην 

κοινωνία. 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 2). 

Πίνακας 2 – Κεφάλαιο 2  

Α/Α Εικό-
νας

Γλωσσι-
κό µήνυ-
µα εικό-
νας

 Δήλωση Συνδήλω-
ση 

Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανί-
ζεται ο Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο. 2 «Ο 

φασισµό

ς και ο 

σοσιαλισ

µός 

έχουν 

πεθάνει 

οριστικά

!»,  

«Οι 

ισχυροί 

θέλησαν 

να µε 

θάψουν 

µαζί µε 

τα 

τούβλα 

του 

τείχους 

του 

Βερολίν

ου. Οι 

ανόητοι!

», «Και 

θα 

συνεχίσο

υµε την 

προσπάθ

εια..»

α)ένα γουρού-

νι  

β)ένας αν-

θρώπινος 

σκελετός  µε 

καπέλο και 

κουστούµι,  

γ)o Μαρξ 

κάτω από τα 

ερείπια του 

τοίχους του 

Βερολίνου  

δ)ένα άγριο 

ζώο

Το 

γουρούνι 

και ο 

σκελετός 

συµβολίζο

υν την 

εξουσία, 

Ο Μαρξ 

προσπαθώ

ντας να 

σηκωθεί 

από τα 

ερείπια 

δηλώνει 

ότι τώρα 

θα 

αρχίσουν 

να 

πιστεύουν 

στις ιδέες 

του και 

τέλος το 

άγριο ζώο 

δηλώνει 

την 

αντίπαλη 

οµάδα που 

θα σταθεί 

εµπόδιο 

στον 

Μαρξ.

Ο φασισµός 

και ο 

καπιταλισµό

ς δεν 

υφίστανται 

πλέον. Άρα, 

ο µαρξισµός 

είναι το 

επόµενο 

βήµα για µια 

καλύτερη 

κοινωνία.

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι να 

σηκώνεται 

από τα 

συντρίµµια 

του παλαιού 

καθεστώτος, 

έτοιµος να 

το 

αντιµετωπίσ

ει και να 

εισάγει τις 

ιδέες του. 

Με αυτόν 

τον τρόπο 

γίνεται 

εύκολα 

αντιληπτό 

πως η 

κοινωνία 

είναι έτοιµη  

να 

ακολουθήσει 

τον δρόµο 

που χαράζει 

ο Μαρξ και 

οι ιδέες του. 
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Κεφάλαιο 3. Τι είναι ο Μαρξισµός; 
Εικόνα 3.  

Το θέµα που πραγµατεύεται η τρίτη εικόνα είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε το είναι 

ο Μαρξισµός.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ένας αστυνοµικός και ένας στρατιωτικός, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Μαρξ είναι δαί-

µονας (κώδικας επαγγέλµατος/αστυνοµικός, στρατιωτικός) 

β) Ένα παιδί, το οποίο ισχυρίζεται το αντίθετο από τα όργανα της εξουσίας (ηλικια-

κός κώδικας/παιδί) 

γ) Ένα άτοµο, το οποίο θεωρεί τον Μαρξ µια σηµαντική προσωπικότητα (ονοµατικός 

κώδικας/Καρλ Μαρξ). 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο Μαρξ είναι δαίµονας!», (ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

β)«Ο θείος µου που είναι εργάτης, µου λέει το αντίθετο. Ποιος είναι τελικά αυτός ο 

Μαρξ; Και τι είναι ο Μαρξισµός;», (κώδικας επαγγέλµατος/εργάτης, πολιτικός κώδι-

κας/µαρξισµός) 

γ)«Ο Καρλ Μαρξ ήταν σαφώς σηµαντικός, και όχι µόνο επειδή ακούγεται το όνοµά 

του… Αξίζει να τον γνωρίσουµε.» (ονοµατικός κώδικας/Μαρξ)  

Μαρξ 

Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην τρίτη εικόνα γίνεται εύκολα αντιληπτή η απεικόνιση της εξουσίας µε τον στρα-

τιωτικό και τον αστυνόµο, οι οποίοι φέρουν τις αντιλήψεις του καπιταλισµού, ενώ 

απέναντί τους στέκεται ένα παιδί που συµβολίζει την εργατική τάξη και επιδιώκει να 

µάθει ποιος είναι ο Μαρξ. Μέσω της συγκεκριµένης εικόνας, λοιπόν, παρουσιάζεται 

η πολιτική και οικονοµική κατάσταση της κοινωνίας, στην οποία εξέχουσα θέση κα-

τέχει η άρχουσα εξουσία, ενώ από την άλλη πλευρά η εργατική τάξη παρουσιάζεται 

αδύναµη µπροστά της και αναζητά λύσεις για την ανατροπή της. Έτσι, οι ιδέες του 

Μαρξ παρουσιάζονται σαν σανίδα σωτηρίας για την αδύναµη τάξη, αφού ολοένα και 

περισσότεροι/ες αρχίζουν να τις µελετούν.  

Στην ερώτηση που τίθεται στον τίτλο «τι είναι ο Μαρξισµός», η κάθε κοινωνική τάξη 

απαντά µε διαφορετικό τρόπο. Η εξουσία που αντιπροσωπεύεται µέσω της αστυνοµί-

ας και του στρατού ισχυρίζεται πως ο  Μαρξ είναι απειλή για την κοινωνία. Από την 

άλλη πλευρά, η εργατική τάξη θεωρεί τον Μαρξ ως σωτήρα. Ο σηµειωτικός µηχανι-

σµός στο κεφάλαιο 3 είναι: 

1. Στρατός και αστυνοµία  VS  Μαρξ  

2. Μαρξ= υπερασπιστής των δικαιωµάτων της εργατικής τάξης  

3. Ο Μαρξ απειλεί τα συµφέροντα της εξουσίας 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 3). 

Πίνακας 3 – Κεφάλαιο 3   

Α/Α Εικόνας Γλωσσικό 
µήνυµα 
εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου και 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως πα-
ρουσιάζεται 
ο Μαρξ 
(περιγρα-
φή)
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Νο. 3 «Ο Μαρξ 
είναι 
δαίµονας!
», «Ο 
θείος µου 
που είναι 
εργάτης, 
µου λέει 
το 
αντίθετο. 
Ποιος 
είναι 
τελικά 
αυτός ο 
Μαρξ; Και 
τι είναι ο 
Μαρξισµό
ς;», «Ο 
Καρλ 
Μαρξ 
ήταν 
σαφώς 
σηµαντικό
ς, και όχι 
µόνο 
επειδή 
ακούγεται 
το όνοµά 
του… 
Αξίζει να 
τον 
γνωρίσουµ
ε.».

α)Ένας 

αστυνόµος,  

β)ένας 

στρατιωτικό

ς, 

γ) ένα παιδί 

δ)ένας 

άνθρωπος µε 

κουστούµι

Ο 

αστυνοµικό

ς και ο 

στρατιωτικ

ός 

δηλώνουν 

την 

εξουσία, το 

παιδί 

δηλώνει το 

καινούριο 

Ο 

αστυνόµος 

και ο 

στρατιωτικ

ός θεωρούν 

ότι ο 

µαρξισµός 

είναι 

δαίµονας, 

καθώς 

απειλεί τα 

συµφέροντ

ά τους. Από 

την άλλη 

πλευρά, η 

εργατική 

τάξη τον 

θεωρεί ως 

σωτήρα, 

διότι 

υπερασπίζε

ται τα 

συµφέροντ

ά τους.

Απουσία 

Μαρξ
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Κεφάλαιο 4α. Ο µεγαλύτερος εγκέφαλος της χιλιετίας 
Το θέµα που πραγµατεύεται το συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι οι επαναστατικές ιδέες 

του Μαρξ για την κοινωνία.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Μια κοπέλα, η οποία φαίνεται από την έκφραση του προσώπου της προβληµατι-

σµένη, αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά µε τον Μαρξ (κώδικας φύλου/

κορίτσι) 

β) Σε δεύτερο πλάνο υπάρχει µια αφίσα µε τον Τσε Γκεβάρα, η οποία φέρει το µήνυ-

µα «πάντα εµπρός για τη νίκη», ενώ ο Τσε Γκεβάρα αναφέρει ότι όλο και περισσότε-

ροι άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον πλανήτη πιστεύουν ότι οι ιδέες του είναι χρήσιµες για 

την κατανόηση του σύγχρονου κόσµου (ονοµατικός κώδικας/Τσε Γκεβάρα) 

γ) Ο Μαρξ στην οθόνη του υπολογιστή (ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σ’ ολόκληρο τον πλανήτη πιστεύουν ότι οι ιδέες 

του είναι πολύ χρήσιµες για την κατανόηση του σύγχρονου κόσµου»,  

β)«Πάντα προς τα εµπρός για τη νίκη» (πολιτικός κώδικας) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ εµφανίζεται ως επαναστάτης λόγω των καινούριων ιδεών που προσπαθεί να 

εισάγει µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µιας πιο δίκαιης κοινωνίας.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην επόµενη εικόνα (Εικ. 4α) παρουσιάζεται µια νεαρή κοπέλα, φανερά προβληµα-

τισµένη γεγονός που καθίσταται εύκολα αντιληπτό από την έκφραση του προσώπου 

της, η οποία µέσω του διαδικτύου επιχειρεί να αναζητήσει πληροφορίες για τον 

Μαρξ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο γλωσσικό κείµενο, ολοένα και πε-

ρισσότεροι/ες θεωρούν ότι οι απόψεις του µεγάλου πολιτικού είναι χρήσιµες για τη 

νέα κοινωνία. Στο βάθος της εικόνας υπάρχει µια αφίσα του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα 
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έχοντας γραµµένο το µήνυµα «Πάντα προς τα εµπρός για τη νίκη». Έµµεσα δηλώνε-

ται ότι οι απόψεις του Μαρξ είναι τόσο επαναστατικές για την κοινωνία όσο και του 

Τσε Γκεβάρα. Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στο κεφάλαιο 4α είναι: 

1. Μαρξ= επαναστάτης 

2. Μαρξ = παροµοιάζεται µε τον Τσε Γκεβάρα λόγω των επαναστατικών του 

ιδεών 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 4). 

Πίνακας 4 – Κεφάλαιο 4α   

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας 

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 4β: Ο µεγαλύτερος εγκέφαλος της χιλιετίας 
Το θέµα που πραγµατεύεται το συγκεκριµένο κεφάλαιο είναι οι επαναστατικές 

ιδέες του Μαρξ για την κοινωνία.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ, ο οποίος κατέχει το πρώτο βάθρο µε το κεφάλαιο (ονοµατικός κώδι-

κας/Μαρξ) 

β)  Ο Αϊνστάιν, ο οποίος κατέχει το δεύτερο βάθρο µε τη θεωρία της σχετικότητας 

(ονοµατικός κώδικας/ Αϊνστάιν) 

Νο. 4α «Όλο και 

περισσότεροι 

άνθρωποι σ’ 

ολόκληρο τον 

πλανήτη 

πιστεύουν ότι 

οι ιδέες του 

είναι πολύ 

χρήσιµες για 

την 

κατανόηση 

του 

σύγχρονου 

κόσµου», 

«Πάντα προς 

τα εµπρός για 

τη νίκη». 

α)Μια 

κοπέλα 

β) µια 

αφίσα µε 

εικονιζόµε

νο τον Τσε 

Γκεβάρα  

γ) Ο Μαρξ

Η κοπέλα 

συµβολίζει 

όλα εκείνα 

τα άτοµα 

που 

επιθυµούν 

να 

µελετήσουν 

τις ιδέες του 

Μαρξ, οι 

οποίες είναι 

τόσο 

επαναστατικ

ές όσο και 

του Τσε 

Γκεβάρα

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι ως ο 

µεγαλύτερος 

εγκέφαλος 

της 

χιλιετίας, 

καθώς µε τις 

επαναστατικ

ές του ιδέες 

πρόκειται να 

επηρεάσει 

πολλά 

άτοµα και 

να 

διαµορφώσε

ι καινούριες 

αντιλήψεις. 

Ο Μαρξ 

εµφανίζεται 

ως 

επαναστάτη

ς λόγω των 

καινούριων 

ιδεών που 

προσπαθεί 

να εισάγει 

µε απώτερο 

σκοπό τη 

δηµιουργία 

µιας πιο 

δίκαιης 

κοινωνίας. 
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γ) Ο Νεύτων, ο οποίος κατέχει το τρίτο βάθρο µε τον νόµο της βαρύτητας (ονο-

µατικός κώδικας/Νεύτων) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Το κεφάλαιο-Μαρξ», (κώδικας ονόµατος/Μαρξ, πολιτικός κώδικας/κεφάλαιο) 

β) «Σχετικότητα- Αϊνστάιν», (κώδικας ονόµατος/ Αϊνστάιν, κώδικας επιστήµης/σχετι-

κότητα) 

γ)«Βαρύτητα- Νεύτων» (κώδικας ονόµατος/Νεύτων, κώδικας εκπαίδευσης/Βαρύτη-

τα) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ κατέχει το πρώτο βάθρο, αφού επιτυγχάνει να επηρεάσει µε τις ιδέες του 

ολοένα και περισσότερα άτοµα.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η εικόνα (Εικ. 4β) παρουσιάζει τον Μαρξ να κατέχει την πρώτη θέση στο βάθρο, τον 

Αϊνστάιν τη δεύτερη και τέλος ο Νεύτων την τρίτη θέση. Τοποθετώντας τον Μαρξ 

στην κορυφή του βάθρου, ο σκιτσογράφος προσπαθεί όχι µόνο να τονίσει την σηµα-

ντικότητα των απόψεων του και τον ρηξικέλευθο χαρακτήρα που έχουν, αλλά και να 

παρουσιάσει την δηµοτικότητα του στο κοινό. Ο τίτλος του κεφαλαίου έρχεται σε 

απόλυτη συµφωνία µε την εικόνα και το γλωσσικό κείµενο, καθώς ο Μαρξ επιτυγχά-

νει να επηρεάσει µε τις ιδέες του µια µεγάλη µερίδα ατόµων.  

Ο σηµειωτικός µηχανισµός στην εικόνα 4β. είναι: 

1. Ο Μαρξ θεωρείται µια εξέχουσα προσωπικότητα του αιώνα λόγω της βα-

θύτατης επιρροής που άσκησαν οι ιδέες του στην κοινωνία.  

2. Ο Μαρξ= επαναστάτης και πρωτοπόρος 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 5). 

Πίνακας 5 – Κεφάλαιο 4β 
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Κεφάλαιο 5. Μια εβραϊκή οικογένεια 
Εικόνα 5. 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα µέλη της οικογένειας του Μαρξ.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Η οικογένεια του Μαρξ 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας 

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας 

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 4β «Το 

κεφάλαιο-

Μαρξ», 

«Σχετικότητα- 

Αϊνστάιν», 

«Βαρύτητα- 

Νεύτων»

α)ο Μαρξ 

β)ο 

Αϊνστάιν  

γ)ο 

Νεύτων 

Με αυτόν 

τρόπο  

δηλώνεται η 

σηµαντικότη

τα της 

θεωρίας του 

Μαρξ.

Ο Μαρξ και 

η θεωρία 

του σχετικά 

µε το 

κεφάλαιο 

κατορθώνου

ν να 

επηρεάσουν 

µια µεγάλη 

µερίδα 

ατόµων και 

τελικά να 

θεωρείται 

ως ο 

µεγαλύτερος 

εγκέφαλος 

της 

χιλιετίας.

 Ο Μαρξ 

κατέχει το 

πρώτο 

βάθρο, αφού 

επιτυγχάνει 

να 

επηρεάσει 

µε τις ιδέες 

του ολοένα 

και 

περισσότερα 

άτοµα. 
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β) Ο Μαρξ 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Λίζα Μαρξ (αδερφή)», «Μόζες Μαρξ (ξάδερφος)», «Σαµουήλ Μαρξ (θείος)», 

«Καρλ Μαρξ», «Λεβι Μαρξ (παππούς)», «Εύα Μοζες (γιαγιά)», «Χιρσελ Ενρικε 

Μαρξ (πατέρας)», «Σοφία Μαρξ (αδερφή)», «Αιµιλία Μαρξ (αδερφή)», «Ενρικετα 

Πρεσµπουργκ (µητέρα)» (ονοµατικός κώδικας/οικογένεια του Μαρξ) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ στην συγκεκριµένη εικόνα παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της παιδικής του 

ηλικίας. 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η πέµπτη εικόνα µοιάζει  µε παλιά φωτογραφία από το οικογενειακό άλµπουµ του 

Μαρξ. Ο σκιτσογράφος µε αυτή την επιχειρεί να δώσει τα βιογραφικά του στοιχεία. 

Ταυτόχρονα, όµως, επιδιώκει µέσω αυτής της απεικόνισης να δώσει µια γεύση στον/η 

θεατή από την επιβολή που έχει η οικογένειά του στον ίδιο από µικρή ηλικία.  

Ο σηµειωτικός µηχανισµός στην εικόνα 5 είναι ο εξής: 

1. Ο Μαρξ προέρχεται από µια εβραϊκή οικογένεια  

2. Ο Μαρξ επηρεάζεται από την οικογένειά του  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 6).  

Πίνακας 6 – Κεφάλαιο 5  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 6. Ένας λαµπρός µαθητής  

Εικόνα 6.  

Το θέµα που πραγµατεύεται η έκτη εικόνα µε τίτλο Ένας λαµπρός µαθητής είναι ο 

Μαρξ κατά τη διάρκεια των µαθητικών του χρόνων. 

Νο. 5 «Λίζα Μαρξ 

(αδερφή)», 

«Μόζες Μαρξ 

(ξάδερφος)», 

«Σαµουήλ 

Μαρξ 

(θείος)», 

«Καρλ 

Μαρξ», «Λεβι 

Μαρξ 

(παππούς)», 

«Εύα Μοζες 

(γιαγιά)», 

«Χιρσελ 

Ενρικε Μαρξ 

(πατέρας)», 

«Σοφία Μαρξ 

(αδερφή)», 

«Αιµιλία 

Μαρξ 

(αδερφή)», 

«Ενρικετα 

Πρεσµπουργκ 

(µητέρα)». 

α) Η 

οικογένεια

ς του 

Μαρξ

Οι επιρροές 

που δέχεται 

ο Μαρξ από 

την 

οικογένειά 

του

Η 

οικογένεια 

του Μαρξ 

είναι 

εβραϊκή και 

αυτό 

καθίσταται 

εύκολα 

αντιληπτό 

από τον/τη 

θεατή λόγω 

των 

εβραϊκών 

ονοµάτων 

(π.χ. Λεβί, 

Σαµουήλ) 

που έχουν 

τα µέλη της 

οικογένειάς 

του.   

 Ο Μαρξ 

στην 

συγκεκριµέν

η εικόνα 

παρουσιάζετ

αι κατά τη 

διάρκεια της 

παιδικής του 

ηλικίας. 
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ κάθεται σε µια καρέκλα έχοντας ακουµπήσει τα πόδια του στην έδρα. Η 

έκφραση του προσώπου του και τα σταυρωµένα χέρια του υποδηλώνουν σιγουριά. 

Πάνω από το κεφάλι του βρίσκεται ένα σύννεφο µε τις σκέψεις του, που φέρει το 

εξής γλωσσικό µήνυµα: «Αν ο άνθρωπος ασχολείται µόνο µε τον εαυτό του, ίσως γί-

νει σπουδαίος διανοούµενος, µεγάλος σοφός, εξαιρετικός ποιητής, ποτέ όµως µεγά-

λος και τέλειος άνθρωπος».  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Αν ο άνθρωπος ασχολείται µόνο µε τον εαυτό του, ίσως γίνει σπουδαίος διανοούµε-

νος, µεγάλος σοφός, εξαιρετικός ποιητής, ποτέ όµως µεγάλος και τέλειος άνθρωπος». 

Μαρξ 

Ο Μαρξ στην συγκεκριµένη εικόνα παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια των µαθητικών 

του χρόνων (κώδικας εκπαίδευσης).  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην έκτη εικόνα ο Μαρξ αναπαρίσταται στο σχολείο, καθισµένος στην καρέκλα, 

έχοντας τα πόδια του επάνω στην έδρα, µε σταυρωµένα τα χέρια. Δίνεται µε αυτόν 

τον τρόπο η αίσθηση στον/η θεατή της άνεσης και της επιτυχίας του στον χώρο του 

σχολείου. Ο σηµειωτικός µηχανισµός στην έκτη εικόνα είναι ο εξής: 

1. Ο Μαρξ = µορφωµένος 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 7).  

Πίνακας 7– Κεφάλαιο 6  
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Κεφάλαιο 7. Στο πανεπιστήµιο  

Εικόνα 7.  

Το θέµα που πραγµατεύεται η έβδοµη εικόνα είναι ο Μαρξ κατά τη διάρκεια της φοί-

τησής του στο πανεπιστήµιο.  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 6 «Σχολείο», 

«Αν ο 

άνθρωπος 

ασχολείται 

µόνο µε τον 

εαυτό του, 

ίσως να γίνει 

σπουδαίος 

διανοούµενος, 

µεγάλος 

σοφός, 

εξαιρετικός 

ποιητής, ποτέ 

όµως, 

µεγάλος και 

τέλειος 

άνθρωπος». 

α)Ο Μαρξ Επιτυχία του 

Μαρξ στο 

σχολείο

Έχοντας 

επιτύχει στο 

σχολείο ο 

Μαρξ, 

θεωρείται 

ένας 

λαµπρός 

µαθητής. 

Ο Μαρξ 

είναι ένα 

µορφωµένο 

άτοµο.  
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ γράφει µια επιστολή στον πατέρα του, στην οποία καταγράφει τις σκέψεις 

του και τις επιθυµίες του σχετικά µε τις σπουδές του (κώδικας εκπαίδευσης/σπουδές). 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Αγαπητέ πατέρα: πως βλέπω τη ζωή; Σαν έκφραση µιας πνευµατικής προσπάθειας 

που παίρνει σχήµα προς όλες τις κατευθύνσεις, στην επιστήµη, στην τέχνη, και στις 

ιδιωτικές µας υποθέσεις. Η ποίηση µε συνοδεύει, αλλά εγώ πρέπει να αφιερωθώ στη 

νοµική επιστήµη. Αν και νιώθω έντονα την ανάγκη της φιλοσοφίας» (επιστολή του 

Μαρξ στον πατέρα του 10.11.1837)».  (κώδικας τέχνης/ποίηση, κώδικας επιστήµης/

νοµική, φιλοσοφία) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ στην συγκεκριµένη εικόνα παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια φοίτησης του 

στη νοµική σχολή (κώδικας εκπαίδευσης/νοµική σχολή) 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει τον Μαρξ καθισµένο σε ένα γραφείο γράφοντας 

µια επιστολή στον πατέρα του. Γνωρίζει ο/η αναγνώστης/στρια από τον τίτλο ότι ο 

Μαρξ βρίσκεται πλέον στο πανεπιστήµιο και από την έκφραση του προσώπου του 

εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η νοµική σχολή δεν είναι της αρεσκείας του, αφού η 

φιλοσοφία του κεντρίζει το ενδιαφέρον, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το 

γλωσσικό κείµενο. Ωστόσο, συνεχίζει τις σπουδές στη νοµική λόγω της επιθυµίας του 

πατέρα του.  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 8).  

Πίνακας 8 – Κεφάλαιο 7 
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Α/Α Εικόνας Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας 

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως πα-
ρουσιάζε-
ται ο Μαρξ 
(περιγρα-
φή)
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Νο. 7 «Αγαπητέ 

πατέρα: πως 

βλέπω τη 

ζωή; Σαν 

έκφραση 

µιας 

πνευµατικής 

προσπάθειας 

που παίρνει 

σχήµα προς 

όλες τις 

κατευθύνσει

ς, στην 

επιστήµη, 

στην τέχνη, 

και στις 

ιδιωτικές 

µας 

υποθέσεις. Η 

ποίηση µε 

συνοδεύει, 

αλλά εγώ 

πρέπει να 

αφιερωθώ 

στη νοµική 

επιστήµη. Αν 

και νιώθω 

έντονα την 

ανάγκη της 

φιλοσοφίας»

α) Ο 

Μαρξ

Δηλώνοντα

ι οι 

απόψεις 

του και η 

πορεία που 

θα πάρει η 

ζωή του

Ο Μαρξ 

συνεχίζει 

τις σπουδές 

του στο 

πανεπιστήµ

ιο 

Ο Μαρξ 

συνεχίζει 

τις σπουδές 

του, 

αποκτώντα

ς 

ακαδηµαϊκ

ή 

µόρφωση. 

Παρόλο 

που 

σπουδάζει 

νοµική, ο 

βαθύτερος 

πόθος του 

είναι η 

ενασχόλησ

η µε την 

φιλοσοφία.
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Κεφάλαιο 8. Ο έρωτας για την Τζένη και ο ροµαντισµός 

Εικόνα 8.  

Το θέµα που πραγµατεύεται η συγκεκριµένη εικόνα µε τίτλο ο έρωτας για την Τζένη 

και ο ροµαντισµός είναι ο έρωτας του Μαρξ για την Τζένη.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ απαγγέλει ποιήµατα στην αγαπηµένη του Τζένη (κώδικας αγάπης/απαγγε-

λία ποιηµάτων) 

β)  Η Τζένη απολαµβάνει τα ποιήµατα του Μαρξ από το µπαλκόνι του σπιτιού της 

(κώδικας αγάπης).  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Δεν µπορώ να κάνω νηφάλια όσα µου επιβάλλει η ψυχή µου κι έτσι περιφρονώντας 

τις ανέσεις και τη σχολή, ρίχνοµαι πάντα πρώτος στη µάχη. Θέλω να τρυγήσω τα 

δώρα των θεών, να εξερευνήσω τολµηρά τις επιστήµες, να δείξω ότι τα καταφέρνω 

στην ποίηση και στις τέχνες. Πρέπει να τολµήσω και να τα δοκιµάσω όλα, χωρίς 

ανάπαυλα, χωρίς σταµατηµό, να ξεφύγω από την απάθεια που µας χωρίζει από τη θέ-

ληση και τη δράση, να µην καταφεύγω σε στείρους διαλογισµούς να µη βάζω θελη-

µατικά το κεφάλι στον ζυγό, γιατί πάντα θα µας µένει η επιθυµία και οι ελπίδες που 

µας οδηγούν στη δράση. (Ποιήµατα του Μαρξ στην Τζένη 1836)» (κώδικας αγάπης, 

οικονοµικός κώδικας/ανέσεις, κώδικας εκπαίδευσης/σχολή, επιστήµες, κώδικας τέ-

χνης/ποίηση, τέχνες).  

Μαρξ 

Στη συγκεκριµένη εικόνα παρουσιάζεται η ροµαντική πλευρά του Μαρξ και ο έρωτάς 

του για την αγαπηµένη του Τζένη.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η επόµενη εικόνα παρουσιάζει την ροµαντική πλευρά του Καρλ Μαρξ. Ο ίδιος φαί-

νεται να απαγγείλει ποιήµατα στην αγαπηµένη του Τζένη, η οποία βρίσκεται στο 
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µπαλκόνι και τα απολαµβάνει µε κλειστά µάτια. Ο διάχυτος ροµαντισµός δηλώνεται 

και µέσω του γλωσσικού κειµένου που έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε την εικόνα.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός της εικόνας είναι ο εξής: 

1. Μαρξ = ερωτευµένος µε την Τζένη  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 9).  

Πίνακας 9 – Κεφάλαιο 8 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 8 «Δεν µπορώ να 

κάνω νηφάλια όσα 

µου επιβάλλει η 

ψυχή µου κι έτσι 
περιφρονώντας τις 

ανέσεις και τη 

σχολή, ρίχνοµαι 

πάντα πρώτος στη 

µάχη. Θέλω να 
τρυγήσω τα δώρα 

των θεών, να εξε-

ρευνήσω τολµηρά 

τις επιστήµες, να 

δείξω ότι τα κατα-
φέρνω στην ποίη-

ση και στις τέχνες. 

Πρέπει να τολµή-

σω και να τα δοκι-

µάσω όλα, χωρίς 

ανάπαυλα, χωρίς 
σταµατηµό, να 

ξεφύγω από την 

απάθεια που µας 

χωρίζει από τη 

θέληση και τη 
δράση, να µην 

καταφεύγω σε 

στείρους διαλογι-

σµούς να µη βάζω 

θεληµατικά το 
κεφάλι στον ζυγό, 

γιατί πάντα θα µας 

µένει η επιθυµία 

και οι ελπίδες που 
µας οδηγούν στη 

δράση.

α)Ο Μαρξ 

β) Η Τζένη 

Δηλώνεται ο 

έρωτας των 

δυο 

απεικονιζόµ

ενων

Ο Μαρξ 

είναι 

ερωτευµένο

ς µε την 

Τζένη, κάτι 

που 

καθίσταται 

εύκολα 

αντιληπτό 

από την 

εικόνα και 

το γλωσσικό 

µήνυµα. 

Παρουσιάζε

ται η 

ροµαντική 

πλευρά του 

Μαρξ και ο 

έρωτάς του 

για την 

Τζένη. 

E48



Κεφάλαιο 9. Οι νεοχεγκελιανοί 

Εικόνα 9.  
Το θέµα που πραγµατεύεται η συγκεκριµένη εικόνα είναι η αντίθεση του Μαρξ µε 

τους νεοχεγκελιανούς.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μπάουερ βρίσκεται καθισµένος σε ένα µπαρ, πίνοντας το ποτό του, ενώ φέρει 

το γλωσσικό µήνυµα «Για να απελευθερωθεί η καθυστερηµένη Γερµανία πρέπει να 

απελευθερωθεί το πνεύµα. Η αλλαγή περνάει από τη φιλοσοφία» (ονοµατικός κώδι-

κας/Μπάουερ, γεωγραφικός κώδικας/Γερµανία, κώδικας αλλαγής/αλλαγή πολιτικού 

σκηνικού, κώδικας φιλοσοφίας/φιλοσοφία) 

β) Ο Μαρξ κάθεται απέναντι από τον Μπάουερ και φέρει το γλωσσικό µήνυµα 

«Χµµµ… δεν είµαι και τόσο σίγουρος» (κώδικας αµφισβήτησης). 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Για να απελευθερωθεί η καθυστερηµένη Γερµανία πρέπει να απελευθερωθεί το 

πνεύµα. Η αλλαγή περνάει από τη φιλοσοφία (Μπαουερ)» (ονοµατικός κώδικας/

Μπάουερ, γεωγραφικός κώδικας/Γερµανία, κώδικας αλλαγής/αλλαγή πολιτικού σκη-

νικού, κώδικας φιλοσοφίας/φιλοσοφία) 

β)«Χµµµ… δεν είµαι και τόσο σίγουρος (κώδικας αµφισβήτησης)». 

Μαρξ 

Δηλώνεται στην συγκεκριµένη εικόνα, η αντίθεση του Μαρξ µε τους νεοχεγκελια-

νούς.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην συγκεκριµένη εικόνα (εικ.9) αναπαρίσταται ο Μαρξ µε τον Μπαουερ σε ένα 

µπαρ συζητώντας για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επέλθουν αλλαγές 

στην κοινωνία. Ο Μπάουερ θεωρεί ότι η αλλαγή γίνεται µέσω της φιλοσοφίας, ενώ ο 

Μαρξ διατηρεί τις επιφυλάξεις του. Η φιλοσοφία του Χέγκελ σηµαδεύει τον Μαρξ 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, γι’ αυτό έρχεται και σε επαφή µε τους Νεοχε-

γκελιανούς, µε τους οποίους αργότερα έρχεται σε αντίθεση.  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακα 9).  

Πίνακας 10 – Κεφάλαιο 9 

Κεφάλαιο 10. Πανεπιστηµιακός ή Επαναστάτης; 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 9 «Για να 

απελευθερωθε

ί η 

καθυστερηµέν

η Γερµανία 

πρέπει να 

απελευθερωθε

ί το πνεύµα. Η 

αλλαγή 

περνάει από 

τη 

φιλοσοφία», 

«Χµµµ… δεν 

είµαι και τόσο 

σίγουρος».

α)Ο Μαρξ  

β)ο 

Μπάουερ 

Δηλώνεται η 

αντίθεση 

του Μαρξ 

µε τους 

Νεοχεγκελια

νούς

Ο Μαρξ και 

ο Μπάουερ 

συζητούν 

σχετικά µε 

τον τρόπο 

που 

µπορούν να 

επέλθουν 

αλλαγές 

στην 

κοινωνία. 

Ο Μαρξ 

έρχεται σε 

διαφωνία µε 

τους 

Νεοχεγκελια

νούς. 
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Εικόνα 10.  

Στο δέκατο κεφάλαιο µε τίτλο Πανεπιστηµιακός ή επαναστάτης το θέµα που πραγµα-

τεύεται είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την ταυτότητα του Μαρξ, αν είναι πανεπι-

στηµιακός ή επαναστάτης. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ κρατά στα χέρια του τα άτοµα και φέρει το γλωσσικό µήνυµα  « Τα άτοµα 

του Δηµόκριτου εξέφραζαν ένα σύµπαν απολύτως καθορισµένο. Ενώ ο Επίκουρος 

άφηνε περιθώριο για την ελευθερία του ατόµου. Γι’ αυτό µ’ ενδιαφέρει περισσότερο ο 

Επίκουρος παρά ο Δηµόκριτος» (ονοµατικός κώδικας/Δηµόκριτος, Επίκουρος) 

β) Η προτοµή του Δηµόκριτου 

γ) Η προτοµή του Επίκουρου 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)« Τα άτοµα του Δηµόκριτου εξέφραζαν ένα σύµπαν απολύτως καθορισµένο. Ενώ ο 

Επίκουρος άφηνε περιθώριο για την ελευθερία του ατόµου. Γι’ αυτό µ’ ενδιαφέρει 

περισσότερο ο Επίκουρος παρά ο Δηµόκριτος», 

 β)«Δηµόκριτος» (ονοµατικός κώδικας/Δηµόκριτος) 

γ)«Επίκουρος» (ονοµατικός κώδικας/Επίκουρος) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ στην συγκεκριµένη εικόνα παρουσιάζεται πανεπιστηµιακός µε επαναστατι-

κές ιδέες.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται ο Μαρξ κρατώντας στα χέρια του τα ‘άτοµα’ που 

προέκυψαν από τη διάσπαση, ενώ δίπλα αναπαρίστανται οι προτοµές του Δηµόκριτου 

και του Επίκουρου. Ο Μαρξ µελετά τον άνθρωπο και πιστεύει στην ελευθερία του, 

για αυτόν τον λόγο ενστερνίζεται τις απόψεις του Επίκουρου και όχι του Δηµόκριτου. 

Στο ερώτηµα που τίθεται στον τίτλο, αν ο Μαρξ είναι πανεπιστηµιακός ή επαναστά-
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της δεν µπορεί να απαντήσει κανείς/µια µε σιγουριά, καθώς ήταν µεν πανεπιστηµια-

κός, αλλά από την άλλη πλευρά οι ιδέες του ήταν άκρως επαναστατικές. Όπως, ανα-

φέρεται χαρακτηριστικά και στο κείµενο που συνοδεύει την εικόνα: «Κανείς δε γεν-

νιέται επαναστάτης. Ούτε καν ο Μαρξ!». Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός που 

παρατηρείται στην εικόνα είναι ο εξής: 

1. Μαρξ = πανεπιστηµιακός µε επαναστατικές ιδέες 

2. Μαρξ = υπέρ του Επίκουρου 

3. Μαρξ VS Δηµόκριτος 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 11).  

Πίνακας 11 – Κεφάλαιο 10 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 11. Πρώτη συνάντηση  του Μαρξ µε τον Ένγκελς  
Εικόνα 11.  
Στο ενδέκατο κεφάλαιο µε τίτλο Πρώτη συνάντηση του Μαρξ µε τον Ένγκελς το θέµα 

που πραγµατεύεται είναι η συνάντηση αυτών των δυο µεγάλων προσωπικοτήτων.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Νο. 10 «Τα άτοµα 

του 

Δηµόκριτου 

εξέφραζαν ένα 

σύµπαν 

απολύτως 

καθορισµένο. 

Ενώ ο 

Επίκουρος 

άφηνε 

περιθώριο για 

την ελευθερία 

του ατόµου. 

Γι’ αυτό µ’ 

ενδιαφέρει 

περισσότερο ο 

Επίκουρος 

παρά ο 

Δηµόκριτος», 

«Δηµόκριτος» 

«Επίκουρος».

α)ο Μαρξ 

β) η 

προτοµή 

του 

Δηµόκριτο

υ  

γ) η 

προτοµή 

του 

Επίκουρου

Ο Μαρξ 

συµφωνεί µε 

τις απόψεις 

του 

Δηµόκριτου 

και του 

Επίκουρου 

σχετικά µε 

τα άτοµα.

Ο Μαρξ 

είναι 

πανεπιστηµι

ακός µε 

επαναστατικ

ές ιδέες.

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι 

πανεπιστηµι

ακός µε 

επαναστατικ

ές ιδέες. 
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α) Ο Ένγκελς, ο οποίος έχει σηκωµένα τα χέρια του φανερώνοντας την αντίθετη 

άποψη του από τον πατέρα του και έχει το γλωσσικό µήνυµα «Ναι, πατέρα… µόνο 

που εγώ θέλω να σπουδάσω φιλοσοφία και λογοτεχνία και να παλέψω για την κοινω-

νική επανάσταση…» (κώδικας εκπαίδευσης/σπουδές στη φιλοσοφία και στη λογοτε-

χνία, κώδικας αλλαγής/κοινωνική επανάσταση)  

β) ο πατέρας του Ένγκελς, ο οποίος έχει το δάκτυλο του χεριού του σηκωµένο, υπο-

δεικνύοντας στον γιο του πως πρέπει να πράξει και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Φρί-

ντριχ, έχεις υποχρέωση να αναλάβεις την οικογενειακή επιχείρηση!» (ονοµατικός 

κώδικας/Φρίντριχ, κώδικας επαγγέλµατος/οικογενειακή επιχείρηση)  

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Φρίντριχ, έχεις υποχρέωση να αναλάβεις την οικογενειακή επιχείρηση!» (ονοµα-

τικός κώδικας/Φρίντριχ, κώδικας επαγγέλµατος/οικογενειακή επιχείρηση)  

β)«Ναι, πατέρα… µόνο που εγώ θέλω να σπουδάσω φιλοσοφία και λογοτεχνία και να 

παλέψω για την κοινωνική επανάσταση…» (κώδικας εκπαίδευσης/σπουδές στη φιλο-

σοφία και στη λογοτεχνία, κώδικας αλλαγής/κοινωνική επανάσταση)  

Μαρξ 

Απουσία του Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η συγκεκριµένη εικόνα (εικ. 11) αναπαριστά τον Φρίντριχ Ένγκελς µε τον πατέρα 

του, συζητώντας για το µέλλον του πρώτου. Ο πατέρας του Ένγκελς, τον υποχρεώνει 

να ασχοληθεί µε την οικογενειακή τους επιχείρηση. Ο επιτακτικός τόνος των λεγοµέ-

νων του γίνεται αντιληπτός όχι µόνο µέσω του γλωσσικού µηνύµατος, αλλά από τη 

στάση του σώµατός του και από το βλέµµα του. Από την άλλη πλευρά, ο Ένγκελς 

φαίνεται αδύναµος αλλά διαλλακτικός, προσπαθώντας να πείσει τον πατέρα του να 

σπουδάσει φιλοσοφία και να αγωνιστεί για την κοινωνική αλλαγή. Εποµένως, από 

την µια πλευρά αποτυπώνονται οι αντιλήψεις της κυρίαρχης τάξης και από την άλλη 

η κοινωνική αλλαγή.   
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Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Αντιλήψεις κυρίαρχης τάξης VS κοινωνική αλλαγή  

2. Η κοινωνική αλλαγή θα επιτευχθεί µέσω της ενασχόλησης µε τη φιλοσοφία 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 12).  

Πίνακας 12 – Κεφάλαιο 11 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 12. Μια φιλία παντός καιρού 
Εικόνα 12.  
Στο δωδέκατο κεφάλαιο µε τίτλο Μια φιλία παντός καιρού συνάντηση το θέµα που 

πραγµατεύεται είναι η φιλία του Μαρξ και του Ένγκελς, γεγονός που σηµατοδοτεί 

την κοινή τους πορεία και συνεργασία. 

Νο. 11 «Φρίντριχ, 

έχεις 

υποχρέωση να 

αναλάβεις την 

οικογενειακή 

επιχείρηση!»,  

«Ναι, 

πατέρα… 

µόνο που εγώ 

θέλω να 

σπουδάσω 

φιλοσοφία και 

λογοτεχνία 

και να 

παλέψω για 

την κοινωνική 

επανάσταση

…»  

α) Ο 

Ένγκελς 

β) ο 

πατέρας 

του 

Ένγκελς 

Ο πατέρας 

του Ένγκελς 

συµβολίζει 

τις 

αντιλήψεις 

της 

κυρίαρχης 

κοινωνικής 

τάξης. Από 

την άλλη 

πλευρά, 

βρίσκεται ο 

Ένγκελς που 

επιδιώκει 

µέσα από 

την 

ενασχόληση 

µε τη 

φιλοσοφία, 

την 

κοινωνική 

επανάσταση

. 

Ο Ένγκελς, 

όπως και ο 

Μαρξ, 

υποστηρίζου

ν την 

κοινωνική 

αλλαγή, η 

οποία θα 

επέλθει 

µέσω της 

κοινωνικής 

επανάσταση

ς. 

Απουσία 

του Μαρξ 

E56



Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Ένγκελς, ο οποίος πιάνει τα χέρια του Μαρξ (ονοµατικός κώδικας/Ένγκελς, 

Μαρξ) 

β) ο Μαρξ, ο οποίος πιάνει τον Ένγκελς από τον λαιµό (ονοµατικός κώδικας/Έν-

γκελς, Μαρξ) 

γ) ένα παιδί, το οποίο φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Οι δυο αυτοί φίλοι θα γράψουν 

ιστορία!» (κώδικας φιλίας)  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Οι δυο αυτοί φίλοι θα γράψουν ιστορία!» (κώδικας φιλίας) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ παρουσιάζεται χαρούµενος για την φιλία του µε τον Ένγκελς.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα παρουσιάζονται ο Μαρξ µε τον Ένγκελς µε φόντο µια βιβλιοθήκη. Ο 

Μαρξ πιάνει από τον λαιµό τον Ένγκελς και ο Ένγκελς πιάνει τα χέρια του πρώτου. 

Είναι γνωστή η φιλία των δυο µεγάλων προσωπικοτήτων, καθώς ο Ένγκελς επηρέασε 

βαθύτατα τον Μαρξ. Η κοινή πορεία τους έχει µείνει γνωστή στην ιστορία. Η στενή 

σχέση µεταξύ τους απεικονίζεται στην εικόνα µε το βλέµµα, το µειδίαµα  και την 

στάση του σώµατός τους. 

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Ο Μαρξ = φίλος µε τον Ένγκελς   

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 13).  

Πίνακας 13 – Κεφάλαιο 12 
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Κεφάλαιο 13.  Η πολιτική και ο νεαρός Μαρξ 

Εικόνα 13.  
Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η πολιτική και ο νεαρός Μαρξ  το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι οι αντιλήψεις του Μαρξ σχετικά µε την πολιτική. 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 12 «Οι δυο αυτοί 

φίλοι θα 

γράψουν 

ιστορία!»

α) Ο 

Ένγκελς 

β) ο Μαρξ

Δηλώνεται η 

φιλία και η 

στενή σχέση 

που έχουν οι 

δυο 

απεικονιζόµ

ενοι

Ο Ένγκελς 

και ο Μαρξ 

έχουν µια 

δυνατή 

φιλία, η 

οποία κρατά 

χρόνια και 

τους βοηθά 

να 

επιτύχουν 

τον κοινό 

τους στόχο 

για 

κοινωνική 

αλλαγή.

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι 

χαρούµενος 

για την 

φιλία του µε 

τον 

Ένγκελς. 
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος είναι εργάτης σε ένα τυπογραφείο φέροντας το µήνυµα «Θα µε-

ταµορφώσουµε τη Γερµανία µε την ελευθερία της κριτικής και την ανεξαρτησία του 

τύπου» (κώδικας επαγγέλµατος/εργάτης, χωρικός κώδικας/Γερµανία) 

β) ένας στρατιωτικός, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον Μαρξ και τον επιβλέπει (κώ-

δικας επαγγέλµατος/στρατιωτικός) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Θα µεταµορφώσουµε τη Γερµανία µε την ελευθερία της κριτικής και την ανεξαρ-

τησία του τύπου» (χωρικός κώδικας/Γερµανία) 

 β)«Χα χα χα!». 

Μαρξ 

Ο Μαρξ παρουσιάζεται ως εργάτης σε ένα τυπογραφείο αντιπροσωπεύοντας την ερ-

γατική τάξη.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Ο Μαρξ, φαίνεται να εργάζεται σκληρά σε εργοστάσιο, ενώ παρακολουθείται από 

έναν ανώτερο στρατιωτικό. Ο πρώτος εκπροσωπεί την εργατική τάξη και τα συµφέ-

ροντά της, ενώ ο δεύτερος αντιπροσωπεύει την εξουσία. Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι η 

αλλαγή της Γερµανίας θα επιτευχθεί µε την ελευθερία της κριτικής και την ανεξαρ-

τησία του τύπου. Την άποψη αυτή δεν παραδέχεται η εξουσία, καθώς τέτοιου είδους 

απόψεις την υπονοµεύουν και απειλούν την κυριαρχία των ισχυρών έναντι των αδυ-

νάτων.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Ο Μαρξ VS Στρατιωτικός 

2. Ο Μαρξ = αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 14).  
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Πίνακας 14 – Κεφάλαιο 13 

Κεφάλαιο 14.  Ο µόνιµος διάλογος µε τον Χέγκελ  

Εικόνα 14.  
Στο κεφάλαιο µε τίτλο  Ο µόνιµος διάλογος µε τον Χέγκελ  το θέµα που πραγµατεύε-

ται είναι η σχέση του Μαρξ µε τον Χέγκελ. 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 13 «Θα 

µεταµορφώσο

υµε τη 

Γερµανία µε 

την ελευθερία 

της κριτικής 

και την 

ανεξαρτησία 

του τύπου», 

«Χα χα χα!».

α) ο Μαρξ 

β) ο 

στρατιωτικ

ός

Μέσω του 

Μαρξ 

δηλώνεται η 

εργατική, η 

οποία ασκεί 

δύσκολη 

χειρωνακτικ

ή εργασία, 

ενώ η 

άρχουσα 

τάξη που 

δηλώνεται 

µε τον 

στρατιωτικό 

φαίνεται να 

ηγείται της 

πρώτης.

Ο Μαρξ αρ-

χίζει να 

αντιλαµβά-

νεται τις 

αδικίες εις 

βάρος των 

εργατών

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι ως 

εργάτης σε 

ένα 

τυπογραφείο 

αντιπροσωπ

εύοντας την 

εργατική 

τάξη.  
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ κάθεται σε ένα θρανίο και µαθαίνει από τον Χέγκελ. Ο Μαρξ αναφέρει ότι 

«για τον Χέγκελ η κοινωνία αλλάζει και εµπεριέχει αντιφάσεις. Η διαλεκτική του 

στρέφεται κατά της καθεστηκυίας τάξης. Ενοχλεί η αντίληψη του περί 

κράτους» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ) 

β) ο Χέγκελ, ο οποίος διδάσκει τη διαλεκτική 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Διαλεκτική»,  

β)«Για τον Χέγκελ η κοινωνία αλλάζει και εµπεριέχει αντιφάσεις. Η διαλεκτική του 

στρέφεται κατά της καθεστηκυίας τάξης. Ενοχλεί η αντίληψη του περί 

κράτους» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ παρουσιάζεται ως  µαθητής του Χέγκελ.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα 14 ο Χέγκελ παρουσιάζεται ως δάσκαλος και ο Μαρξ ως µαθητής του. Ο 

Μαρξ κάθεται σε ένα έδρανο και ισχυρίζεται ότι για τον Χέγκελ η κοινωνία αλλάζει 

και εµπεριέχει αντιφάσεις. Η διαλεκτική του στρέφεται κατά της καθεστηκυίας τάξης 

για αυτό και τους ενοχλεί η αντίληψη για το κράτος.  

Η εικόνα συνδηλώνει την µελέτη του Μαρξ για τον Χέγκελ και για τις θεωρίες του. Ο 

Μαρξ σε όλη του τη ζωή βρίσκεται σε ένα συνεχή διάλογο µε τον Χέγκελ και µε τη 

διαλεκτική του, µελετώντας τη και ασκώντας κριτική σε αυτήν.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Ο Μαρξ = διδάσκεται από τον Χέγκελ  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 15).  
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Πίνακας 15 – Κεφάλαιο 14 

Κεφάλαιο 15. Ο Χέγκελ και η διαλεκτική 

Εικόνα 15.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ο Χέγκελ και η διαλεκτική  το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

επιρροή του Ηράκλειτου στον Χέγκελ.  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 14 «Διαλεκτική», 

«για τον 

Χέγκελ η 

κοινωνία 

αλλάζει και 

εµπεριέχει 

αντιφάσεις. Η 

διαλεκτική 

του στρέφεται 

κατά της 

καθεστηκυίας 

τάξης. 

Ενοχλεί η 

αντίληψη του 

περί 

κράτους». 

α) ο Μαρξ 

β) ο 

Χέγκελ

Επιρροή του 

Χέγκελ στον 

Μαρξ

Ο Μαρξ µε-

λετά διαρ-

κώς τις θε-

ωρίες του 

Χέγκελ 

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι ως  

µαθητής του 

Χέγκελ.
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Ηράκλειτος, ο οποίος βρίσκεται επάνω σε µια σκάλα και φέρει το γλωσσικό µή-

νυµα: «ο Χέγκελ έµαθε από µένα ότι ο κόσµος αλλάζει αδιάκοπα, ότι τίποτε δεν µπο-

ρεί να µπει δυο φορές στο ίδιο ποτάµι. Κατά τη δεύτερη είσοδό του, το ποτάµι δεν 

είναι πια το ίδιο» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ, κώδικας αλλαγής/ο κόσµος αλλάζει 

αδιάκοπα) 

β) ο Χέγκελ, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την σκάλα και φέρει το γλωσσικό µήνυµα: 

«για τη δική µου διαλεκτική λογική, τα πάντα αλλάζουν ξεκινώντας από τις αντιφά-

σεις. Η ιστορία υποτάσσεται στη λογική» 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«ο Χέγκελ έµαθε από µένα ότι ο κόσµος αλλάζει αδιάκοπα, ότι τίποτε δεν µπορεί 

να µπει δυο φορές στο ίδιο ποτάµι. Κατά τη δεύτερη είσοδό του, το ποτάµι δεν είναι 

πια το ίδιο» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ, κώδικας αλλαγής/ο κόσµος αλλάζει αδιά-

κοπα) 

β)«για τη δική µου διαλεκτική λογική, τα πάντα αλλάζουν ξεκινώντας από τις αντι-

φάσεις. Η ιστορία υποτάσσεται στη λογική» 

Μαρξ 

Απουσία του Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην συγκεκριµένη εικόνα (εικ.15), ο Ηράκλειτος απεικονίζεται µε τη µορφή αγάλ-

µατος πάνω σε µια σκάλα, ενώ ο Χέγκελ βρίσκεται κάτω από αυτόν. Ο Ηράκλειτος 

αναφέρει ότι ο Χέγκελ έµαθε από τον ίδιο ότι ο κόσµος αλλάζει. Ο Χέγκελ συµφωνεί 

µε τα λεγόµενα του Ηράκλειτου. Εποµένως, η εικόνα συνδηλώνει ότι ο Χέγκελ βασί-

ζεται στην θεωρία του Ηράκλειτου για την αλλαγή του κόσµου.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 
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1. Χέγκελ = βασίζεται στον Ηράκλειτο  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 16).  

Πίνακας 16 – Κεφάλαιο 15 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 15 « Ο Χέγκελ 

έµαθε από 

µένα ότι ο 

κόσµος 

αλλάζει 

αδιάκοπα, ότι 

τίποτε δεν 

µπορεί να 

µπει δυο 

φορές στο ίδιο 

ποτάµι. Κατά 

τη δεύτερη 

είσοδό του, το 

ποτάµι δεν 

είναι πια το 

ίδιο», «για τη 

δική µου 

διαλεκτική 

λογική, τα 

πάντα 

αλλάζουν 

ξεκινώντας 

από τις 

αντιφάσεις. Η 

ιστορία 

υποτάσσεται 

στη λογική».

α) ο Μαρξ 

β) ο 

Χέγκελ

Ο Χέγκελ 

βασίζεται 

στη θεωρία 

του 

Ηράκλειτου

Ο Χέγκελ, 

επηρεασµέ-

νος από τον 

Ηράκλειτο, 

θεωρεί ότι 

τα πάντα 

αλλάζουν 

Απουσία 

Μαρξ
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Κεφάλαιο 16. Η κοινωνία, όχι το κράτος 

Εικόνα 16.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η κοινωνία, όχι το κράτος το θέµα που πραγµατεύεται είναι οι 

αντιλήψεις του Μαρξ σχετικά µε την λειτουργία του κράτους. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος δείχνει µε το δάχτυλό του τον δικαστή και τον αστυνόµο και φέ-

ρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Ο Χέγκελ πιστεύει πως το κλειδί της κοινωνίας βρί-

σκεται στο κράτος και στο δίκαιο. Όµως στην πραγµατικότητα συµβαίνει ακριβώς το 

αντίθετο. Ο θεµέλιος λίθος είναι η κοινωνία» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ) 

β) ένας δικαστής, ο οποίος βρίσκεται πίσω από µια έδρα (κώδικας επαγγέλµατος/δι-

καστής) 

γ) ένας αστυνόµος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το κράτος (κώδικας επαγγέλµατος/

αστυνόµος) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο Χέγκελ πιστεύει πως το κλειδί της κοινωνίας βρίσκεται στο κράτος και στο δί-

καιο. Όµως στην πραγµατικότητα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο θεµέλιος λίθος 

είναι η κοινωνία» (ονοµατικός κώδικας/Χέγκελ) 

β)«Δίκαιο»,  

γ)«Κράτος»  

Μαρξ 

Ο Μαρξ ασκεί έντονη κριτική στο κράτος και στη δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι δεν 

λειτουργούν µε τον κατάλληλο τρόπο.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην δέκατη έκτη εικόνα ο Μαρξ βρίσκεται απέναντι από το κράτος και το δίκαιο, τα 

οποία αναπαρίστανται µε έναν αστυνοµικό και έναν δικαστή αντίστοιχα. Θεωρεί ότι 
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το κράτος και η δικαιοσύνη όπως υφίστανται τη συγκεκριµένη περίοδο δεν λειτουρ-

γούν µε τον κατάλληλο τρόπο και για αυτόν τον λόγο βρίσκεται σε αντίθεση µε αυτά. 

Ισχυρίζεται ότι η επίτευξη της δηµοκρατίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της αλλαγής 

του ισχύοντος πολιτικού συστήµατος.   

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Ο Μαρξ VS Κράτος και Δίκαιο 

2. Ο Μαρξ =  υποστηρίζει την κοινωνία  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 17).  

Πίνακας 17 – Κεφάλαιο 16 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 17. Η επιρροή του Φόιερµπαχ 

Εικόνα 17.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η επιρροή του Φόιερµπαχ το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

επιρροή που δέχθηκε ο Μαρξ από τον Φόιερµπαχ, τον Κάντ και τον  Χέγκελ.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ παρουσιάζεται µε τη µορφή ενός φτερωτού θεού, ο οποίος κρατά ένα τόξο 

και πετά το βέλος του µε στόχο µια καρδιά. Το βέλος φέρει το γλωσσικό µήνυµα 

«Επανάσταση» (κώδικας αλλαγής) 

β) η προτοµή του Καντ 

Νο. 16 «ο Χέγκελ 

πιστεύει πως 

το κλειδί της 

κοινωνίας 

βρίσκεται στο 

κράτος και 

στο δίκαιο. 

Όµως στην 

πραγµατικότη

τα συµβαίνει 

ακριβώς το 

αντίθετο. Ο 

θεµέλιος λίθος 

είναι η 

κοινωνία», 

«Δίκαιο», 

«Κράτος».

α) ο Μαρξ 

β) ο 

Χέγκελ

Η εξουσία 

απεικονίζετ

αι µε τον 

δικαστή και 

τον 

αστυνοµικό. 

Ο Μαρξ δεν 

συµφωνεί µε 

αυτήν και 

για αυτό 

στέκεται 

απέναντί 

της. 

Το κράτος 

πρέπει να 

αλλάξει, κα-

θώς δεν λει-

τουργεί µε 

τον κατάλ-

ληλο τρόπο. 

Ο Μαρξ 

ασκεί 

έντονη 

κριτική στο 

κράτος και 

στη 

δικαιοσύνη, 

καθώς 

θεωρεί ότι 

δεν 

λειτουργούν 

µε τον 

κατάλληλο 

τρόπο. 
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γ) η προτοµή του Χέγκελ 

δ) η προτοµή του Φόιερµπαχ 

ε) µια εργάτρια και ένας εργάτης πιασµένοι χέρι - χέρι, ενώ στο άλλο τους χέρι κρα-

τούν εργαλεία της δουλειάς τους (ταξικός κώδικας/εργάτης, εργάτρια) 

Γλωσσικό µήνυµα 

 α)«Καντ» (ονοµατικός κώδικας) 

 β)«Χέγκελ» (ονοµατικός κώδικας) 

 γ)«Φόιερµπαχ» (ονοµατικός κώδικας) 

 δ)«Επανάσταση» (κώδικας αλλαγής) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ επηρεασµένος από τους Καντ, Χέγκελ και Φόιερµπαχ,  εµφανίζεται ως φτε-

ρωτός θεός που πετά το βέλος του στην εργατική τάξη µεταδίδοντας τις αντιλήψεις 

του για την επανάσταση.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Ο Μαρξ, φανερά επηρεασµένος από τους Καντ, Χέγκελ και Φόιερµπαχ, εµφανίζεται 

στην επόµενη εικόνα σαν τον θεό έρωτα (στοιχείο διακειµενικότητας) να ασκεί επιρ-

ροή στην εργατική τάξη. Η εργατική τάξη ενωµένη δέχεται τις απόψεις του Μαρξ και 

είναι έτοιµη για την επανάσταση.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι  

1. Ο Μαρξ= επηρεασµένος από τους Καντ, Χέγκελ και Φόιερµπαχ  

2. Ο Μαρξ = µεταφέρει τις αντιλήψεις του στην εργατική τάξη 

3. Ο Μαρξ = υπέρ της κοινωνικής επανάστασης 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 18).  

Πίνακας 18 – Κεφάλαιο 17 
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Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 17 «Καντ», 

«Χέγκελ», 

«Φόιερµπαχ», 

«Επανάσταση

»

α) ο Μαρξ 

β) ο Καντ 

γ) ο 

Χέγκελ 

δ) ο 

Φόιερµπαχ 

ε) µια 

εργάτρια 

και ένας 

εργάτης 

Ο Μαρξ 

επηρεάζεται 

από τους 

τρεις 

φιλοσόφους 

και µε τη 

σειρά του 

ασκεί 

επιρροή 

στην 

εργατική 

τάξη.

Ο Φόιερ-

µπαχ, ο 

Καντ και ο 

Χέγκελ 

ασκούν µε-

γάλη επιρ-

ροή στον 

Μαρξ

Ο Μαρξ 

επηρεασµέν

ος από τους 

Καντ, 

Χέγκελ και 

Φόιερµπαχ,  

εµφανίζεται 

ως φτερωτός 

θεός που 

πετά το 

βέλος του 

στην 

εργατική 

τάξη 

µεταδίδοντα

ς τις 

αντιλήψεις 

του για την 

επανάσταση

. 
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Κεφάλαιο 18. Θρησκεία = Όπιο του λαού; 

Εικόνα 18.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο  Θρησκεία= όπιο του λαού;  το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

ένα ερώτηµα σχετικά µε την επίδραση της θρησκείας στον λαό. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος στηρίζεται σε έναν τοίχο και µελετά κάποια θρησκευτικά σύµ-

βολα, φέροντας το γλωσσικό µήνυµα «Όταν η θρησκεία αποκοιµίζει τον λαό, γίνεται 

σαν το όπιο και συµβάλλει στην πραγµατική εξαθλίωση. Μπορεί όµως να εκφράσει 

και τη διαµαρτυρία κατά της εξαθλίωσης ή τη λαχτάρα των καταπιεσµένων για ισό-

τητα» (θρησκευτικός κώδικας/θρησκεία).  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Όταν η θρησκεία αποκοιµίζει τον λαό, γίνεται σαν το όπιο και συµβάλλει στην 

πραγµατική εξαθλίωση. Μπορεί όµως να εκφράσει και τη διαµαρτυρία κατά της εξα-

θλίωσης ή τη λαχτάρα των καταπιεσµένων για ισότητα» (θρησκευτικός κώδικας/θρη-

σκεία) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ µελετά τη θρησκεία και δηλώνει πως ο ρόλος της είναι διττός, είτε λειτουρ-

γεί σαν όπιο και αποκοιµίζει τον λαό, είτε λειτουργεί µε σκοπό να αφυπνίσει τον λαό.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην συγκεκριµένη εικόνα (εικ.18), ο Μαρξ παρουσιάζεται να µελετά τη θρησκεία 

και να την αναλύει κριτικά όπως γίνεται αντιληπτό και από το γλωσσικό µήνυµα. 

Θεωρεί πως όταν η θρησκεία διδάσκει την υποταγή και την υποµονή στην εργατική 

τάξη, λειτουργεί σαν όπιο και εξυπηρετεί τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης. Από 

την άλλη πλευρά, η θρησκεία µπορεί να αφυπνίσει τον λαό εκφράζοντας την εξαθλί-

ωση και την προσµονή των καταπιεσµένων τάξεων για ισότητα.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 
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1. Ο Μαρξ VS θρησκεία όταν λειτουργεί σαν όπιο του λαού  

2. Ο Μαρξ = υπέρ της θρησκείας όταν αφυπνίζει τον λαό 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 19).  

Πίνακας 19 – Κεφάλαιο 18 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 19. Θεολογία και επανάσταση; 

Εικόνα 19.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Θεολογία και επανάσταση  το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

ένα ερώτηµα σχετικά µε το αν η θεολογία µπορεί να συµβαδίσει µε την επανάσταση. 

Νο. 18 «Όταν η 

θρησκεία 

αποκοιµίζει 

τον λαό, 

γίνεται σαν το 

όπιο και 

συµβάλλει 

στην 

πραγµατική 

εξαθλίωση. 

Μπορεί όµως 

να εκφράσει 

και τη 

διαµαρτυρία 

κατά της 

εξαθλίωσης ή 

τη λαχτάρα 

των 

καταπιεσµένω

ν για 

ισότητα».

α) ο Μαρξ Ο Μαρξ και 

οι απόψεις 

του για τη 

θρησκεία

Η θρησκεία 

έχει διττό 

ρόλο, είτε 

λειτουργεί 

σαν όπιο για 

τον λαό, είτε 

τον αφυπνί-

ζει

Ο Μαρξ 

µελετά τη 

θρησκεία 

και δηλώνει 

πως ο ρόλος 

της είναι 

διττός, είτε 

λειτουργεί 

σαν όπιο και 

αποκοιµίζει 

τον λαό, είτε 

λειτουργεί 

για να 

αφυπνίσει 

τον λαό. 
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Μια µοναχή, η οποία κρατάει έναν σταυρό και φέρει το γλωσσικό µήνυµα  «Η δι-

καιοσύνη δεν µπορεί να µετατίθεται στη µετά θάνατον ζωή. Ο Μαρξ µας διδάσκει να 

παλεύουµε κατά του Μαµµώνα και του πλούτου, των θεών του χρυσού και της αφθο-

νίας, και κατά του Μολώχ, του θεού που απαιτεί τη θυσία των παιδιών» (ονοµατικός 

κώδικας/Μαρξ, Μαµµώνας, Μολώχ,  θρησκευτικός κώδικας/µοναχή, µετά θάνατον 

ζωή, θεός του χρυσού και της αφθονίας) 

β) ένας εργάτης, ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στον ιερέα και στη µοναχή (κώδικας 

επαγγέλµατος/εργάτης) 

γ) ένας ιερέας, ο οποίος έχει το ένα χέρι του σαν γροθιά και µε το άλλο κρατά τον ερ-

γάτη φέροντας το γλωσσικό µήνυµα «Ο καπιταλισµός είναι αµαρτία! Τα ανθρώπινα 

όντα δεν µετράνε. Όλα έχουν µια τιµή. Όλα αγοράζονται και πωλούνται. Η αυθεντική 

πνευµατικότητα θα έρθει µε τον σοσιαλισµό» (θρησκευτικός κώδικας/ιερέας, πολιτι-

κός κώδικας/καπιταλισµός, σοσιαλισµός, οικονοµικός κώδικας/όλα έχουν µια τιµή, 

όλα αγοράζονται και πωλούνται) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Η δικαιοσύνη δεν µπορεί να µετατίθεται στη µετά θάνατον ζωή. Ο Μαρξ µας δι-

δάσκει να παλεύουµε κατά του Μαµµώνα και του πλούτου, των θεών του χρυσού και 

της αφθονίας, και κατά του Μολώχ, του θεού που απαιτεί τη θυσία των 

παιδιών» (ονοµατικός κώδικας/Μαρξ, Μαµµώνας, Μολώχ,  θρησκευτικός κώδικας/

µετά θάνατον ζωή, θεός του χρυσού και της αφθονίας) 

β)«Ο καπιταλισµός είναι αµαρτία! Τα ανθρώπινα όντα δεν µετράνε. Όλα έχουν µια 

τιµή. Όλα αγοράζονται και πωλούνται. Η αυθεντική πνευµατικότητα θα έρθει µε τον 

σοσιαλισµό» (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός, σοσιαλισµός, οικονοµικός κώδικας/

όλα έχουν µια τιµή, όλα αγοράζονται και πωλούνται) 

Μαρξ 

Απουσία Μαρξ 
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Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα 19 παρουσιάζονται µια µοναχή, ένας ιερέας και ένας απλός εργάτης 

ενωµένοι και έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τον κοινό εχθρό που δεν είναι άλλος από τον 

καπιταλισµό. Είναι θρησκευόµενα άτοµα, κάτι που δηλώνεται τόσο από το τις ενδυ-

µασίες τους, όσο και από τον σταυρό που φέρουν στον λαιµό τους. Από την στάση 

του σώµατός τους και από το γλωσσικό µήνυµα φαίνεται πως οι ιδέες του Μαρξ τους 

έχουν επηρεάσει και έχουν πάψει να είναι υποταγµένοι στον ζυγό της άρχουσας τά-

ξης.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Η θεολογία µπορεί να συµβαδίσει µε την επανάσταση 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 20).  

Πίνακας 20 – Κεφάλαιο 19 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 19 «Η δικαιοσύνη 
δεν µπορεί να 
µετατίθεται στη 
µετά θάνατον 
ζωή. Ο Μαρξ 
µας διδάσκει να 
παλεύουµε 
κατά του µαµ-
µωνά και του 
πλούτου, των 
θεών του χρυ-
σού και της 
αφθονίας, και 
κατά του µο-
λωχ, του θεού 
που απαιτεί τη 
θυσία των παι-
διών»,  «Ο κα-
πιταλισµός εί-
ναι αµαρτία! Τα 
ανθρώπινα 
όντα δεν µε-
τράνε. Όλα 
έχουν µια τιµή. 
Όλα αγοράζο-
νται και πω-
λούνται. Η αυ-
θεντική πνευ-
µατικότητα θα 
έρθει µε τον 
σοσιαλισµό».

α) µια 

µοναχή  

β) ένας 

εργάτης 

γ) ένας 

ιερέας

Οι ιδέες του 

Μαρξ έχουν 

περάσει 

πλέον και 

στη 

θρησκεία

Η θεολογία 

µπορεί να 

συµβαδίσει 

µε την επα-

νάσταση

Απουσία 

Μαρξ
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Κεφάλαιο 20. Φιλοσοφία και προλεταριάτο 

Εικόνα 20.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Φιλοσοφία και προλεταριάτο το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

η σχέση του προλεταριάτου µε τη φιλοσοφία.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος απεικονίζεται στο έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι φέροντας το 

γλωσσικό µήνυµα «Η θεωρία µετατρέπεται σε υλική δύναµη όταν βασίζεται στις µά-

ζες. Πρέπει να φέρουµε σε επαφή τη φιλοσοφία µε την εργατική τάξη» (κώδικας φι-

λοσοφίας/φιλοσοφία, ταξικός κώδικας/εργατική τάξη).  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Η θεωρία µετατρέπεται σε υλική δύναµη όταν βασίζεται στις µάζες. Πρέπει να φέ-

ρουµε σε επαφή τη φιλοσοφία µε την εργατική τάξη» (κώδικας φιλοσοφίας/φιλοσο-

φία, ταξικός κώδικας/εργατική τάξη).  

Μαρξ 

Ο Μαρξ απεικονίζεται στο ευρέως γνωστό έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Η εικοστή εικόνα θυµίζει το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι  «Ο άνθρωπος του Βι-

τρούβιου (στοιχείο διακειµενικότητας).  Εποµένως, µπορεί να γίνει ο εξής παραλλη-

λισµός: όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ανακαλύπτει τις µαθηµατικές αναλογίες του 

σώµατος, που θεωρείται µεγάλο επίτευγµα για την εποχή του, µε τον ίδιο τρόπο ο 

Μαρξ επιχειρεί να φέρει σε επαφή τη φιλοσοφία µε την εργατική τάξη.  

 Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Ο Μαρξ = προσπαθεί να φέρει σε επαφή το προλεταριάτο µε τη φιλοσοφία  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 21).  
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Πίνακας 21 – Κεφάλαιο 20 

Κεφάλαιο 21. Το εβραικό ζήτηµα  

Εικόνα 21.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Το εβραικό ζήτηµα το θέµα που πραγµατεύεται είναι η υποδεέ-

στερη θέση των εβραίων στην κοινωνία.  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)

Νο. 20 «Η θεωρία 

µετατρέπεται 

σε υλική 

δύναµη όταν 

βασίζεται στις 

µάζες. Πρέπει 

να φέρουµε σε 

επαφή τη 

φιλοσοφία µε 

την εργατική 

τάξη».

α) ο Μαρξ Οι ιδέες του 

Μαρξ είναι 

τόσο 

πρωτοπορια

κές όσο και 

η 

ανακάλυψη 

του 

Λεονάρντο 

ντα Βίντσι 

για τις 

µαθηµατικές 

αναλογίες 

του 

σώµατος.

Ο Μαρξ 

επιχειρεί να 

φέρει σε 

επαφή την 

εργατική 

τάξη µε τη 

φιλοσοφία

Ο Μαρξ 

παρουσιάζετ

αι στον 

ευρέως 

γνωστό 

πίνακα του 

ντα Βίντσι
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας γερµανός στρατιωτικός, ο οποίος πατά στην πλάτη ενός εβραίου ραββίνου 

(κώδικας εθνικότητας/γερµανός, κώδικας επαγγέλµατος/στρατιωτικός)  

β) ένας εβραίος ραββίνος, ο οποίος είναι γονατισµένος µε τα χέρια στο έδαφος (κώδι-

κας εθνικότητας/εβραίος, θρησκευτικός κώδικας/ραββίνος) 

γ) ο Μπάουερ συζητώντας µε τον Μαρξ σχετικά µε το εβραικό ζήτηµα και έχοντας το 

γλωσσικό µήνυµα «Για να απελευθερώσουµε τον εβραικό λαό, ας χωρίσουµε την εκ-

κλησία από το κράτος µε µια φιλελεύθερη επανάσταση» (κώδικας εθνικότητας/

εβραικός λαός, θρησκευτικός κώδικας/εκκλησία, κώδικας αλλαγής/φιλελεύθερη επα-

νάσταση)  

δ) ο Μαρξ, ο οποίος απαντά στον Μπάουερ ότι «Όχι! ο φιλελευθερισµός δεν αρκεί. 

Οι εβραίοι δεν µπορούν να χειραφετηθούν αποµονωµένοι, αλλά µόνο µε όλο τον 

λαό» (πολιτικός κώδικας/φιλελευθερισµός, κώδικας εθνικότητας/εβραίοι) 

ε) ο Χίτλερ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Ο µαρξισµός είναι εβραικό δόγµα. 

Μισώ τον Μαρξ» (πολιτικός κώδικας/µαρξισµός, ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Για να απελευθερώσουµε τον εβραικό λαό, ας χωρίσουµε την εκκλησία από το 

κράτος µε µια φιλελεύθερη επανάσταση» (κώδικας εθνικότητας/εβραικός λαός, θρη-

σκευτικός κώδικας/εκκλησία, κώδικας αλλαγής/φιλελεύθερη επανάσταση)  

β)«Όχι! ο φιλελευθερισµός δεν αρκεί. Οι εβραίοι δεν µπορούν να χειραφετηθούν 

αποµονωµένοι, αλλά µόνο µε όλο τον λαό» (πολιτικός κώδικας/φιλελευθερισµός, κώ-

δικας εθνικότητας/εβραίοι) 

γ)«Ο µαρξισµός είναι εβραικό δόγµα. Μισώ τον Μαρξ» (πολιτικός κώδικας/µαρξι-

σµός, ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

Μαρξ 
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Ο Μαρξ ισχυρίζεται ότι προκειµένου να δοθεί οριστική λύση στο εβραικό ζήτηµα, 

είναι αναγκαίο να αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία. Η κοινωνία θα αλλάξει µόνο µε µια 

ριζική επανάσταση.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ. 21) αναπαρίστανται ένας  γερµανός στρατιώτης, ο οποίος πατά 

επάνω σε έναν εβραίο ραββίνο. Η εικόνα συνδηλώνει την υποδεέστερη θέση των 

εβραίων στην γερµανική κοινωνία. Οι γερµανοί θεωρούν ότι είναι ανώτεροι σε σχέση 

µε τους εβραίους, γεγονός που εύκολα γίνεται αντιληπτό από την εικόνα.  

Επιπλέον, στην εικόνα απεικονίζονται ο Μαρξ και ο Μπάουερ, οι οποίοι συζητούν 

σχετικά µε το εβραικό ζήτηµα και αναζητούν λύσεις. Ο Μπάουερ θεωρεί ότι η απε-

λευθέρωση του εβραικού λαού θα επιτευχθεί αν χωριστεί η εκκλησία από το κράτος 

µε µια φιλελεύθερη επανάσταση. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρξ διαφωνεί µε αυτήν 

την άποψη και ισχυρίζεται πως µόνο µια ριζική επανάσταση θα δώσει τέλος στο 

εβραικό ζήτηµα µε αποτέλεσµα την αλλαγή της κοινωνίας.  

Τέλος, αναπαρίσταται ο Χίτλερ, ο οποίος είναι εχθρός του Μαρξ, αφού ο δεύτερος 

είναι υπερ της σωτηρίας του εβραικού λαού. Έτσι, ο Χίτλερ εµφανίζεται θυµωµένος 

φωνάζοντας ότι µισεί τον Μαρξ.  

 Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξ VS Μπάουερ 

2. Χίτλερ VS Μαρξ 

3. Γερµανοί VS Εβραίοι 

4. η αλλαγή στην κοινωνία θα έρθει µόνο µέσω της επανάστασης 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 22).  

Πίνακας 22 – Κεφάλαιο 21 
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Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 21 «Για να 

απελευθερώσ

ουµε τον 

εβραικό λαό, 

ας χωρίσουµε 

την εκκλησία 

από το κράτος 

µε µια 

φιλελεύθερη 

επανάσταση», 

«Όχι! ο 

φιλελευθερισ

µός δεν αρκεί. 

Οι Εβραίοι 

δεν µπορούν 

να 

χειραφετηθού

ν 

αποµονωµένοι

, αλλά µόνο 

µε όλο τον 

λαό»,  

«Ο 

Μαρξισµός 

είναι εβραικό 

δόγµα. Μισώ 

τον Μάρξ!»

α) ο Μαρξ 

β) ο 

Μπάουερ 

γ) ο 

Χίτλερ 

δ) ένας 

εβραίος 

ραββίνος 

ε) ένας 

στρατιωτικ

ός 

Οι εβραίοι 

βρίσκονται 

σε 

υποδεέστερ

η θέση στην 

Γερµανία, 

καθώς οι 

γερµανοί 

καταπατούν 

τα 

δικαιώµατά 

τους. 

Η λύση για 

το εβραικό 

ζήτηµα είναι 

η κοινωνική 

επανάστα-

ση. 

Ο Μαρξ 

ισχυρίζεται 

πως η 

οριστική 

λύση για το 

εβραικό 

ζήτηµα είναι 

µια ριζική 

επανάσταση

. 
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Κεφάλαιο 22. Αστική επανάσταση και φιλελευθερισµός  

Εικόνα 22.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Αστική επανάσταση και φιλελευθερισµός το θέµα που πραγµα-

τεύεται είναι η καταπάτηση των δικαιωµάτων των κατώτερων κοινωνικών τάξεων 

από την αστική τάξη.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένα γουρούνι φορώντας κοστούµι και καπέλο και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Ναι, 

ναι, ναι…. είµαστε όλοι ίσοι… χα, χα, χα!» (ενδυµατολογικός κώδικας/κουστούµι, 

καπέλο, κώδικας ισότητας/είµαστε όλοι ίσοι) 

β) σε δεύτερο πλάνο απεικονίζεται ο Μαρξ, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε µια ταινία 

στο σινεµά και έχει το γλωσσικό µήνυµα «Οι µεγάλοι φιλελεύθεροι µύθοι είναι ότι η 

οικονοµία διαθέτει ένα αόρατο χέρι, ότι είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόµο και ότι 

η εξουσία µοιράζεται» (κώδικας ψυχαγωγίας/σινεµά, πολιτικός κώδικας/φιλελεύθεροι 

µύθοι, κώδικας οικονοµίας/οικονοµία, κώδικας ισότητας/όλοι είµαστε ίσοι, κώδικας 

εξουσίας/εξουσία) 

γ) τα άτοµα που παρακολουθούν την ταινία στον κινηµατογράφο (κώδικας ψυχαγω-

γίας/κινηµατογράφος) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Οι µεγάλοι φιλελεύθεροι µύθοι είναι ότι η οικονοµία διαθέτει ένα αόρατο χέρι, ότι 

είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόµο και ότι η εξουσία µοιράζεται» (πολιτικός κώδι-

κας/φιλελεύθεροι µύθοι, κώδικας οικονοµίας/οικονοµία, κώδικας ισότητας/όλοι είµα-

στε ίσοι, πολιτικός κώδικας/εξουσία)  

β)«Ναι, ναι, ναι… είµαστε όλοι ίσοι… χα, χα, χα!» (κώδικας ισότητας/είµαστε όλοι 

ίσοι) 

Μαρξ 
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Ο Μαρξ θεωρεί ότι η αστική τάξη καταπατά τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης. Η 

ισότητα απέναντι στον νόµο δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα και µόνο αν οι ερ-

γάτες αναλάβουν την εξουσία, τα δικαιώµατά τους θα γίνουν αποδεκτά.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ. 22) αναπαρίστανται σε πρώτο πλάνο ένα γουρούνι φορώντας κου-

στούµι και καπέλο. Σε δεύτερο πλάνο απεικονίζονται άτοµα που παρακολουθούν ένα 

κινηµατογραφικό έργο µε πρωταγωνιστή τον Μαρξ. Ο Μαρξ ισχυρίζεται πως η αστι-

κή τάξη καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς δεν τηρεί τους νόµους περί ισό-

τητας. Οι νόµοι υπάρχουν χωρίς όµως να γίνονται στην πράξη. Η ισότητα θα έρθει 

µόνο µε την ανάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη. Από την άλλη πλευρά, το 

γουρούνι συµβολίζει την αστική τάξη, η οποία έχει αναλάβει την εξουσία και γελά εις 

βάρος των κατώτερων κοινωνικών τάξεων.  

 Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξ VS Αστική τάξη 

2.  Μαρξ= υπερασπίζεται την εργατική τάξη  

3. η ανάληψη της κυβέρνησης από την εργατική τάξη σηµατοδοτεί και τον σε-

βασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 23).  

Πίνακας 23– Κεφάλαιο 22 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 23. Επανάσταση: Αστική ή σοσιαλιστική 

Εικόνα 23.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Επανάσταση: Αστική ή σοσιαλιστική το θέµα που πραγµατεύε-

ται είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε το είδος της επανάστασης.  

Νο. 22 «Οι µεγάλοι 

φιλελεύθεροι 

µύθοι είναι ότι 

η οικονοµία 

διαθέτει ένα 

αόρατο χέρι, 

ότι είµαστε 

όλοι ίσοι 

απέναντι στον 

νόµο και ότι η 

εξουσία 

µοιράζεται», 

«Ναι, ναι, 

ναι… είµαστε 

όλοι ίσοι…. 

χα, χα, χα!» 

α) ένα 

γουρούνι 

β) ο Μαρξ 

γ) άτοµα 

στον 

κινηµατογ

ράφο

Η αστική 

τάξη 

καταπατά τα 

δικαιώµατα 

της 

εργατικής 

τάξης. 

Η αστική 

τάξη δηλώ-

νει ότι όλοι 

είναι απένα-

ντι στον 

νόµο, κάτι 

που δεν 

υφίσταται 

στην πραγ-

µατικότητα. 

Ο Μαρξ 

ισχυρίζεται 

ότι η αστική 

τάξη 

καταπατά τα 

δικαιώµατα 

των απλών 

πολιτών. Για 

να υπάρχει 

πλήρης 

σεβασµός 

των 

δικαιωµάτω

ν καθίσταται 

επιτακτική 

ανάγκη η 

ανάληψη 

της εξουσίας 

από την 

εργατική 

τάξη.
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Μαρξ κρατώντας ένα παγωτό και φέροντας το γλωσσικό µήνυµα «Η επανάστα-

ση του 1789 έβαλε στη θέση του βασιλιά την αστική τάξη. Η δική µας σοσιαλιστική 

επανάσταση πρέπει να αλλάξει την πολιτική, την κοινωνία και το σηµαντικότερο 

όλων: τα ανθρώπινα όντα» (ιστορικός κώδικας/επανάσταση του 1789,  ταξικός κώδι-

κας/αστική τάξη, κώδικας αλλαγής/σοσιαλιστική επανάσταση) 

β) ο πύργος του Άιφελ (µνηµειακός κώδικας) 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Η επανάσταση του 1789 έβαλε στη θέση του βασιλιά την αστική τάξη. Η δική µας 

σοσιαλιστική επανάσταση πρέπει να αλλάξει την πολιτική, την κοινωνία και το ση-

µαντικότερο όλων: τα ανθρώπινα όντα» (ιστορικός κώδικας/επανάσταση του 1789, 

ταξικός κώδικας/αστική τάξη, κώδικας αλλαγής/σοσιαλιστική επανάσταση) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ είναι υπέρ της σοσιαλιστικής επανάστασης, καθώς µια τέτοια επανάσταση 

θα φέρει ριζικές αλλαγές στην κοινωνία.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ. 23) αναπαρίστανται σε πρώτο πλάνο ο Μαρξ κρατώντας ένα παγω-

τό. Σε δεύτερο πλάνο απεικονίζεται ο πύργος του Άιφελ, συνδηλώνοντας την γαλλική 

επανάσταση του 1789. Ο Μαρξ ισχυρίζεται πως η αστική τάξη, παρόλο που διακη-

ρύσσει την ισότητα όλων των πολιτών, δεν σέβεται τα δικαιώµατά τους και ευνοείται 

µόνο η µειοψηφία. Με την σοσιαλιστική επανάσταση που επιδιώκει να πράξει ο 

Μαρξ, οι αλλαγές στην κοινωνία θα είναι ριζικές. Όχι µόνο θα αλλάξει η πολιτική, 

αλλά η αλλαγή που θα επέλθει θα είναι ικανή να διαµορφώσει καινούριες προσωπι-

κότητες.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξ VS Αστική επανάσταση 
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2.  Μαρξ= Σοσιαλιστική επανάσταση  

3. η σοσιαλιστική επανάσταση θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και 

στους πολίτες της 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 24).  

Πίνακας 24– Κεφάλαιο 23 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 24. Σοσιαλισµός και κοµµουνισµός 

Εικόνα 24.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Σοσιαλισµός και Κοµµουνισµός το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Νο. 23 «Η επανά-

σταση του 

1789 έβαλε 

στη θέση του 

βασιλιά την 

αστική τάξη. 

Η δική µας 

σοσιαλιστική 

επανάσταση 

πρέπει να αλ-

λάξει την πο-

λιτική, την 

κοινωνία και 

το σηµαντικό-

τερο όλων: τα 

ανθρώπινα 

όντα».

α) ο Μαρξ 

β) ο 

πύργος του 

Άιφελ

Η γαλλική 

επανάσταση 

απέτυχε. 

Εποµένως, 

είναι 

αναγκαίο να 

γίνει η 

σοσιαλιστικ

ή 

επανάσταση

. 

Η σοσιαλι-

στική επα-

νάσταση θα 

αλλάξει όχι 

µόνο την 

πολιτική, 

αλλά και 

τους ίδιους 

τους πολί-

τες.

Ο Μαρξ 

υποστηρίζει 

την 

σοσιαλιστικ

ή 

επανάσταση

. 
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α) Ο Στάλιν κρατά στο χέρι του χαρτιά και συζητά µε τον Μαρξ σχετικά µε τον Κοµ-

µουνισµό. Συγκεκριµένα, φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Κοµµουνισµός ίσον γραφειο-

κρατία, προνόµια, ιεραρχία, αυταρχισµός, τυφλή υπακοή» (ονοµατικός κώδικας/Στά-

λιν, πολιτικός κώδικας/κοµµουνισµός) 

β) Ο Μαρξ κρατά στο ένα του χέρι χαρτιά, ενώ το άλλο το έχει γροθιά και δίνεται η 

αίσθηση στον/η θεατή ότι το χτυπά στο τραπέζι. Ο Μαρξ απαντά στο Στάλιν: «Όχι! 

Ακριβώς το αντίθετο! Ο κοµµουνισµός θέλει να αλλάξει την κοινωνία για να εξαφα-

νιστούν τα προνόµια και να ζει ο κόσµος ελεύθερα. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο αν η ερ-

γατική τάξη έρθει στην εξουσία» (πολιτικός κώδικας/κοµµουνισµός, κώδικας ελευθε-

ρίας/ο κόσµος ζει ελεύθερα, ταξικός κώδικας/εργατική τάξη, κώδικας εξουσίας/εξου-

σία) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Κοµµουνισµός ίσον γραφειοκρατία, προνόµια, ιεραρχία, αυταρχισµός, τυφλή 

υπακοή» (πολιτικός κώδικας/κοµµουνισµός) 

β)«Όχι! Ακριβώς το αντίθετο! Ο κοµµουνισµός θέλει να αλλάξει την κοινωνία για να 

εξαφανιστούν τα προνόµια και να ζει ο κόσµος ελεύθερα. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο αν 

η εργατική τάξη έρθει στην εξουσία» (πολιτικός κώδικας/κοµµουνισµός, κώδικας 

ελευθερίας/ο κοσµός ζει ελεύθερα, ταξικός κώδικας/εργατική τάξη, κώδικας εξουσί-

ας/εξουσία) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ τάσσεται υπερ του σοσιαλισµού, αφού ο κοµµουνισµός δεν τον εκφράζει 

απόλυτα.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ. 24) αναπαρίστανται ο Μαρξ και ο Στάλιν παίζοντας χαρτιά και πί-

νοντας αλκόολ. Συζητούν αναφορικά µε τον κοµµουνισµό. Ο Στάλιν θεωρεί πως κύ-

ρια χαρακτηριστικά του κοµµουνισµού είναι η γραφειοκρατία, τα προνόµια, η ιεραρ-

χία, ο αυταρχισµός και η τυφλή υπακοή. Αντίθετα, ο Μαρξ ισχυρίζεται πως ο κοµ-

µουνισµός επιδιώκει την αλλαγή της κοινωνίας προκειµένου να εξαφανιστούν τα 
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προνόµια και να ζουν οι πολίτες ελεύθερα. Αυτό µπορεί να γίνει πραγµατικότητα, εαν 

η εργατική τάξη αναλάβει την εξουσία. Άρα, ο Στάλιν εκπροσωπεί τον κοµµουνισµό, 

ενώ ο Μαρξ τον σοσσιαλισµό.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξ VS Στάλιν 

2.  Μαρξ= Σοσιαλισµός 

3. Σοσιαλισµός= ανάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 25).  

Πίνακας 25– Κεφάλαιο 24 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 24 «Κοµµουνι-

σµός ίσον 

γραφειοκρα-

τία, προνόµια, 

ιεραρχία, αυ-

ταρχισµός, 

τυφλή υπα-

κοή»  

«Όχι! Ακρι-

βώς το αντί-

θετο! Ο κοµ-

µουνισµός 

θέλει να αλ-

λάξει την κοι-

νωνία για να 

εξαφανιστούν 

τα προνόµια 

και να ζει ο 

κόσµος ελεύ-

θερα. Αυτό θα 

επιτευχθεί 

µόνο αν η ερ-

γατική τάξη 

έρθει στην 

εξουσία»

α) ο 

Στάλιν  

β) ο Μαρξ

 Ο Στάλιν 

εκπροσωπεί 

τον 

κοµµουνισµ

ό, ενώ ο 

Μαρξ τον 

σοσσιαλισµ

ό

Ο σοσιαλι-

σµός έχει 

χαρακτηρι-

στικά του 

κοµµουνι-

σµού, 

ωστόσο κυ-

βερνά η ερ-

γατική τάξη.

Ο Μαρξ 

υποστηρίζει 

τον 

σοσιαλισµό. 
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Κεφάλαιο 25. Το «ιδιοφυές σχέδιο» του Ένγκελς 

Εικόνα 25.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Το «ιδιοφυές σχέδιο» του Ένγκελς το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι η κριτική της πολιτικής οικονοµίας.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Ένγκελς συζητά µε τον Μαρξ αναφορικά µε το θέµα του καπιταλισµού. Συγκε-

κριµένα, φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Πρέπει να κριτικάρουµε την πολιτική οικονο-

µία γιατί νοµιµοποιεί την ανηθικότητα και τον παραλογισµό του καπιταλισµού» (πο-

λιτικός κώδικας/καπιταλισµός). Ταυτόχρονα, δείχνει µε το αριστερό χέρι του, τους 

Άνταµ Σµιθ και Ντέηβιντ Ρικάρντο (ονοµατικός κώδικας/Άνταµ Σµιθ, Ντέηβιντ Ρι-

κάρντο) 

β) Ο Μαρξ σκεπτικός, κάθεται σε µια καρέκλα και έχει το γλωσσικό µήνυµα « Το 

1844 ούτε ο Ένγκελς ούτε εγώ καταλαβαίναµε τη θεωρία της αξίας, αλλά το δοκίµιο 

του Φρίντριχ ήταν ένα ιδιοφυές σχέδιο, και άνοιξε τον δρόµο για τις µελλοντικές µου 

έρευνες» (χρονολογικός κώδικας/1844, ονοµατικός κώδικας/Φρίντριχ Ένγκελς, οικο-

νοµικός κώδικας/θεωρία της αξίας) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Πρέπει να κριτικάρουµε την πολιτική οικονοµία γιατί νοµιµοποιεί την ανηθικότη-

τα και τον παραλογισµό του καπιταλισµού» (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός). 

β)« Το 1844 ούτε ο Ένγκελς ούτε εγώ καταλαβαίναµε τη θεωρία της αξίας, αλλά το 

δοκίµιο του Φρίντριχ ήταν ένα ιδιοφυές σχέδιο, και άνοιξε τον δρόµο για τις µελλο-

ντικές µου έρευνες» (χρονολογικός κώδικας/1844, ονοµατικός κώδικας/Φρίντριχ Έν-

γκελς, οικονοµικός κώδικας/θεωρία της αξίας) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ στηρίζεται στις θεωρίες του Ένγκελς για τις έρευνες του.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην εικόνα (Εικ. 25) αναπαρίστανται ο Μαρξ και ο Ένγκελς συζητώντας για τον κα-

πιταλισµό και τις συνέπειές του. Ο Ένγκελς ισχυρίζεται ότι ο καπιταλισµός οδηγεί 

στην νοµιµοποιήση της ανηθικότητας και του παραλογισµού. Με αυτήν την άποψη 

συµφωνεί ο Μαρξ, καθώς αναφέρει ότι η συγκεκριµένη κριτική τον βοήθησε αργότε-

ρα στις έρευνές του.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξ και Ένγκελς VS Καπιταλισµός 

2.  Καπιταλισµός= ανηθικότητα και παραλογισµός  

3. Η κριτική του Ένγκελς= ιδιοφυές σχέδιο που βοηθά τον Μαρξ στις µελλοντι-

κές του έρευνες  

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 26).  

Πίνακας 26– Κεφάλαιο 25 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Νο. 25 «Πρέπει να 

κριτικάρουµε 

την πολιτική 

οικονοµία 

γιατί νοµιµο-

ποιεί την ανη-

θικότητα και 

τον παραλο-

γισµό του κα-

πιταλισµού»  

« Το 1844 

ούτε ο Έν-

γκελς ούτε 

εγώ καταλα-

βαίναµε τη 

θεωρία της 

αξίας, αλλά το 

δοκίµιο του 

Φρίντριχ ήταν 

ένα ιδιοφυές 

σχέδιο, και 

άνοιξε τον 

δρόµο για τις 

µελλοντικές 

µου έρευνες» 

α) ο 

Ένγκελς 

β) ο Μαρξ

Ο Ένγκελς 

και ο Μαρξ 

ενάντια 

στον 

καπιταλισµό

. 

Το ιδιοφυές 

σχέδιο του 

Ένγκελς εί-

ναι η κριτι-

κή του ενά-

ντια στον 

καπιταλι-

σµό. 

Ο Μαρξ 

στηρίζεται 

στις θεωρίες 

του Ένγκελς 

για τις έρευ-

νες του.  
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Κεφάλαιο 26. Αρχίζει η µεγάλη σύνθεση 

Εικόνα 26.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Αρχίζει η µεγάλη σύνθεση το θέµα που πραγµατεύεται είναι οι 

επιρροές που έχει δεχθεί ο µαρξισµός από προυπάρχοντα ρεύµατα.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Ο Λένιν κρατά πέντε χρωµατιστά µπαλόνια, στα οποία αναγράφονται τα εξής: 

«Γερµανική κλασική φιλοσοφία»(κώδικας φιλοσοφίας) , «Αγγλική πολιτική οικονο-

µία»(οικονοµικός κώδικας), «Γαλλική ιστοριογραφία και σοσιαλισµός»(πολιτικός 

κώδικας), «Γερµανική ροµαντική λογοτεχνία» (κώδικας επιστήµης) και «Σαιξπηρικό 

θέατρο» (κώδικας τέχνης). Ο Λένιν φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Η πρωτοτυπία του 

µαρξισµού βρίσκεται στη σύνθεσή του» (πολιτικός κώδικας/µαρξισµός).  

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Η πρωτοτυπία του µαρξισµού βρίσκεται στη σύνθεσή του» (πολιτικός κώδικας/

µαρξισµός)  

β)«Γερµανική κλασική φιλοσοφία»(κώδικας φιλοσοφίας) ,  

γ)«Αγγλική πολιτική οικονοµία»(οικονοµικός κώδικας),  

δ)«Γαλλική ιστοριογραφία και σοσιαλισµός»(πολιτικός κώδικας),  

ε)«Γερµανική ροµαντική λογοτεχνία» (κώδικας επιστήµης)  

 ζ)«Σαιξπηρικό θέατρο» (κώδικας τέχνης) 

Μαρξ 

Απουσία Μαρξ  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ. 26 ) αναπαρίσταται ο Λένιν κρατώντας πέντε µπαλόνια διαφορετι-

κού χρώµατος. Τα µπαλόνια αναγράφουν τις επιρροές που δέχθηκε ο µαρξισµός από 
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διάφορα ρεύµατα και συγκεκριµένα από την γερµανική κλασική φιλοσοφία, από την 

αγγλική πολιτική οικονοµία, από την γαλλική ιστοριογραφία και τον σοσιαλισµό, από 

την γερµανική ροµαντική λογοτεχνία και από το σαιξπηρικό θέατρο. Εποµένως, τα 

παραπάνω στοιχεία επηρέασαν σηµαντικά τον µαρξισµό και λειτουργούν ως βασικά 

στοιχεία της σύνθεσής του.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός στην συγκεκριµένη εικόνα είναι: 

1. Μαρξισµός= δέχεται επιρροές από από την γερµανική κλασική φιλοσοφία, 

από την αγγλική πολιτική οικονοµία, από την γαλλική ιστοριογραφία και τον 

σοσιαλισµό, από την γερµανική ροµαντική λογοτεχνία και από το σαιξπηρικό 

θέατρο. 

Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 27).  

Πίνακας 27– Κεφάλαιο 26 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό µή-
νυµα εικόνας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως παρου-
σιάζεται ο 
Μαρξ (περι-
γραφή)
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Κεφάλαιο 27. 1844: Θεωρία της αλλοτρίωσης 

Εικόνα 27.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο 1844: Θεωρία της αλλοτρίωσης το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι µια κριτική ενάντια στις συνέπειες του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος 

και συγκεκριµένα στην αλλοτρίωση των ατόµων.  

Νο. 26 «Η πρωτοτυ-

πία του µαρ-

ξισµού βρί-

σκεται στη 

σύνθεσή του» 

«Γερµανική 

κλασική φι-

λοσοφία» 

«Αγγλική πο-

λιτική οικο-

νοµία» «Γαλ-

λική ιστοριο-

γραφία και 

σοσιαλισµός» 

«Γερµανική 

ροµαντική 

λογοτεχνία» 

και «Σαιξπη-

ρικό θέατρο»

α) ο Λένιν Τα πέντε 

ρεύµατα που 

επηρέασαν 

τον 

µαρξισµό.  

Η γερµανική 

κλασική φι-

λοσοφία, η 

αγγλική πο-

λιτική οικο-

νοµία, η 

γαλλική 

ιστοριογρα-

φία και σο-

σιαλισµός, η 

γερµανική 

ροµαντική 

λογοτεχνία 

και το σαιξ-

πηρικό θέα-

τρο αποτε-

λούν τα βα-

σικά στοι-

χεία σύνθε-

σης του 

µαρξισµού.

Απουσία 

Μαρξ 
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ κάθεται σε ένα παγκάκι δίπλα σε έναν άνδρα και συζητούν αναφορικά µε 

τις αρνητικές συνέπειες του καπιταλισµού. Συγκεκριµένα ο Μαρξ αναφέρει τα εξής: 

«Το 1844: στο Παρίσι, έγραψα τα χειρόγραφά µου. Η θεωρία µου για την αλλιοτρίω-

ση ξεγυµνώνει την καπιταλιστική ατοµική ιδιοκτησία και την πολιτική 

οικονοµία» (χρονολογικός κώδικας/1844, χωρικός κώδικας/Παρίσι, οικονοµικός κώ-

δικας/καπιταλιστική ατοµική ιδιοκτησία, πολιτική οικονοµία) 

β) ένας άνδρας φορά ρούχα φυλακισµένου και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Ένα αντι-

κείµενο λέµε ότι αποξενώνει, όταν αποκτά δική του ζωή, ανεξαρτητοποιείται, γίνεται 

αυτόνοµο και καταλήγει να γίνει εχθρικό απέναντι στον ίδιο του τον δηµιουργό» (εν-

δυµατολογικός κώδικας/ρούχα φυλακισµένου) 

γ) σε δεύτερο πλάνο απεικονίζεται η αψίδα του θριάµβου στο Παρίσι (µνηµειακός 

κώδικας) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Το 1844: στο Παρίσι, έγραψα τα χειρόγραφά µου. Η θεωρία µου για την αλλιο-

τρίωση ξεγυµνώνει την καπιταλιστική ατοµική ιδιοκτησία και την πολιτική οικονο-

µία» (χρονολογικός κώδικας/1844, χωρικός κώδικας/Παρίσι, οικονοµικός κώδικας/

καπιταλιστική ατοµική ιδιοκτησία, πολιτική οικονοµία) 

β)«Ένα αντικείµενο λέµε ότι αποξενώνει, όταν αποκτά δική του ζωή, ανεξαρτητο-

ποιείται, γίνεται αυτόνοµο και καταλήγει να γίνει εχθρικό απέναντι στον ίδιο του τον 

δηµιουργό»  

Μαρξ 

Ο Μαρξ αναφέρει την έννοια της αλλοτρίωσης και τις αρνητικές συνέπειες που επι-

φέρει στα άτοµα.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.27) απεικονίζονται δύο άτοµα σε πρώτο πλάνο, ο Μαρξ και ένας 

άνδρας. Ο Μαρξ αναφέρει πως η θεωρία του αναφορικά µε την αλλοτρίωση ξεγυ-
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µνώνει την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την πολιτική οικονοµία. Ο άνδρας, που βρί-

σκεται δίπλα του, δίνει έναν ορισµό σχετικά µε την αλλοτρίωση. Έτσι, η αλλοτρίωση 

υφίσταται όταν έναν αντικείµενο αποξενώνεται από τον δηµιουργό του, ανεξαρτητο-

ποιείται, γίνεται αυτόνοµο και καταλήγει να είναι εχθρικό απέναντι στον δηµιουργό 

του.  

Εποµένως, στην εικόνα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του καπιταλιστικού οικονοµι-

κού συστήµατος. Η σηµαντικότερη από αυτές είναι η αλλοτρίωση, η οποία αφενός 

καταφέρνει να αποξενώσει το αντικείµενο από τον δηµιουργό του και αφετέρου το 

άτοµο να υποτάσσεται στο χρήµα, στην αγορά και στο κράτος. Η υποταγή του ατό-

µου γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον/η θεατή, καθώς ο άνδρας φορά ρούχα φυλακι-

σµένου.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλισµός = αλλοτριώση  

1. Αλλοτρίωση = αποξένωση του δηµιουργού από το αντικείµενό του  

2. Μαρξ = διατυπώνει τη θεωρία της αλλοτρίωσης  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 28)   

Πίνακας 28 – Κεφάλαιο 27 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο. 

27

«Το 1844: 

στο Παρίσι, 

έγραψα τα 

χειρόγραφά 

µου. Η θεω-

ρία µου για 

την αλλιο-

τρίωση ξε-

γυµνώνει 

την καπιτα-

λιστική ατο-

µική ιδιο-

κτησία και 

την πολιτική 

οικονοµία» 

«Ένα αντι-

κείµενο λέµε 

ότι αποξε-

νώνει, όταν 

αποκτά δική 

του ζωή, 

ανεξαρτητο-

ποιείται, γί-

νεται αυτό-

νοµο και κα-

ταλήγει να 

γίνει εχθρικό 

απέναντι 

στον ίδιο 

του τον δη-

µιουργό»  

α) ο 

Μαρξ 

β)Ένας 

άνδρας 

γ) η 

αψίδα 

του 

θριάµβου 

στο 

Παρίσι 

Η 

αλλοτρίωσ

η ως 

επίπτωση 

του 

καπιταλιστ

ικού 

οικονοµικο

ύ 

συστήµατο

ς

Η θεωρία 

της 

αλλοτρίωσ

ης 

αποκαλύπτ

ει τις 

αρνητικές 

συνέπειες 

του 

καπιταλισµ

ού στα 

άτοµα

Ο Μαρξ 

παρουσιάζει τη 

θεωρία του 

σχετικά µε την 

αλλοτρίωση 
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Κεφάλαιο 28. Ουµανισµός και αλλοτρίωση  

Εικόνα 28.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ουµανισµός και αλλοτρίωση το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

το πρόβληµα της αλλοτρίωσης και η επίλυσή του.   

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Η µερκαντιλιστική κοινωνία 

συνολικά γεννάει την αλλοτρίωση. Το νόηµα της επανάστασης και του σοσιαλισµού 

είναι να µας απελευθερώσει από αυτήν δηµιουργώντας έναν νέο τύπο 

ανθρώπου» (ονοµατικός κώδικας/Τσε Γκεβάρα, κώδικας αλλαγής/επανάσταση, νέος 

τύπος ανθρώπου, πολιτικός κώδικας/σοσιαλισµός) 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Η µερκαντιλιστική κοινωνία συνολικά γεννάει την αλλοτρίωση. Το νόηµα της επα-

νάστασης και του σοσιαλισµού είναι να µας απελευθερώσει από αυτήν δηµιουργώ-

ντας έναν νέο τύπο ανθρώπου» (κώδικας αλλαγής/επανάσταση, νέος τύπος ανθρώ-

που, πολιτικός κώδικας/σοσιαλισµός) 

Μαρξ 

 Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.28) απεικονίζεται ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος αναφέρει ότι η καπιτα-

λιστική κοινωνία  έχει ως συνέπεια την αλλοτρίωση. Εποµένως, σκοπός της σοσιαλι-

στικής επανάστασης είναι η απελευθέρωση του ατόµου από την αλλοτρίωση και η 

δηµιουργία νέων προσωπικοτήτων.  

Εποµένως, ο Τσε Γκεβάρα συµβολίζει την επανάσταση και τις αλλαγές που θα επέλ-

θουν στην κοινωνία µέσω αυτής. Η σηµαντικότερη από αυτές είναι η δηµιουργία 

νέου τύπου ανθρώπου, τα οποία θα είναι ελεύθερα και ανεξάρτητα και όχι δέσµια των 
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αντικειµένων και κατ’επέκταση της κοινωνίας και του χρήµατος. Εποµένως, ο ση-

µειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλισµός = αλλοτριώση  

3. Τσε Γκεβάρα = επανάσταση  

4. Επανάσταση = δηµιουργία νέου τύπου ανθρώπου   

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 29)   

Πίνακας 29– Κεφάλαιο 28 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 29.  Η ροµαντική κριτική του χρήµατος 

Εικόνα 29.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η ροµαντική κριτική του χρήµατος το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι η υποταγή των ατόµων στο χρήµα.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας άνδρας προσκυνά ένα χαρτονόµισµα (οικονοµικός κώδικας/χαρτονόµισµα) 

Νο. 

28

«Η 

µερκαντιλιστ

ική κοινωνία 

συνολικά 

γεννάει την 

αλλοτρίωση. 

Το νόηµα 

της 

επανάσταση

ς και του 

σοσιαλισµού 

είναι να µας 

απελευθερώ

σει από 

αυτήν 

δηµιουργώντ

ας έναν νέο 

τύπο 

ανθρώπου»

α) ο Τσε 

Γκεβάρα

Η 

σοσιαλιστι

κή 

επανάστασ

η 

απελευθερ

ώνει τα 

άτοµα από 

την 

αλλοτρίωσ

η 

Ο 

ουµανισµό

ς 

καταπολεµ

ά την 

αλλοτρίωσ

η 

Απουσία Μαρξ
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Γλωσσικό µήνυµα 

 Απουσία γλωσσικού µηνύµατος 

Μαρξ 

 Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.29) απεικονίζεται ένας άντρας που προσκυνά ένα χαρτονόµισµα. Η 

εικόνα συνδηλώνει την κυριαρχία του χρήµατος και την υποταγή των ατόµων σε 

αυτό. Στο καπιταλιστικό σύστηµα, το χρήµα κατέχει εξέχουσα θέση, για αυτόν τον 

λόγο, εµφανίζεται στην εικόνα σαν θεός.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Χρήµα = θεός  

5. Τα άτοµα = υποτάσσονται στο χρήµα  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 30)   

Πίνακας 30– Κεφάλαιο 29 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 30. Μαρξ, η τέχνη και η κουλτούρα 

Εικόνα 30.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο  Μαρξ, η τέχνη και η κουλτούρα το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι η µετατροπή της κουλτούρας σε εµπόρευµα.  

Νο. 

29

Απουσία 

γλωσσικού 

µηνύµατος

α) ένας 

άντρας

Το χρήµα 

κυριαρχεί 

και τα 

άτοµα 

υποτάσσον

ται σε αυτό

Η 

κυριαρχία 

του 

χρήµατος 

είναι ένα 

χαρακτηρι

στικό του 

καπιταλισµ

ού. Από 

την άλλη 

πλευρά, οι 

ροµαντικοί 

επιθυµούν 

να 

ανατρέψου

ν αυτή την 

άποψη και 

προσπαθού

ν να 

εισάγουν 

νέες αξίες. 

Απουσία Μαρξ
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας πίνακας ζωγραφικής (κώδικας τέχνης) 

β) έξι κουτάκια αναψυκτικού 

Γλωσσικό µήνυµα 

 Απουσία γλωσσικού µηνύµατος 

Μαρξ 

 Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.30) απεικονίζεται ένας πίνακας ζωγραφικής και έξι κουτάκια ανα-

ψυκτικού. Μεταξύ τους υπάρχει το σύµβολο της ισότητας. Εποµένως, η εικόνα δηλώ-

νει πως ακόµη και η τέχνη µετατρέπεται σε εµπόρευµα στον καπιταλιστικό οικονοµι-

κό σύστηµα. Όλα τα αντικείµενα έχουν µια αξία, το ίδιο και η τέχνη, η οποία καταλή-

γει να υποτάσσεται στο χρήµα και στην αγορά.   

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Τέχνη και κουλτούρα= εµπορεύµατα 

6. Καπιταλισµός = τα πάντα έχουν µια ανταλλακτική αξία 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 31)   

Πίνακας 31– Κεφάλαιο 30 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 31. Ο Ένγκελς και η εργατική τάξη  

Εικόνα 31.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ο Ένγκελς και η εργατική τάξη το θέµα που πραγµατεύεται εί-

ναι η ένταξη του Ένγκελς στον κοµµουνισµό.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

 α) η αρραβωνιαστικιά του Ένγκελς περπατά πιασµένη χέρι-χέρι µε τον Ένγκελς στα 

σοκάκια της Αγγλίας. Συζητούν αναφορικά µε την εργατική τάξη και η ίδια αναφέρει 

χαρακτηριστικά «Αγάπη µου, θέλω να σου γνωρίσω τους συντρόφους µου από τις 

φτωχογειτονιές. Τις οικογένειες που πλουτίζουν µε την εργασία τους τους αστούς της 

Αγγλίας» (χωρικός κώδικας/Αγγλία, οικονοµικός κώδικας/φτωχογειτονιές, πλούτος, 

ταξικός κώδικας/αστοί) 

β) ο Ένγκελς περπατώντας δίπλα στην αρραβωνιαστικιά του, φέρει το εξής γλωσσικό 

µήνυµα «Ναι, πήγαινέ µε. Θέλω να καταγγείλω τον βρετανικό καπιταλισµό, την εκ-

µετάλλευση της αγγλικής εργατικής τάξης και των ιρλανδών εποίκων» (πολιτικός 

Νο. 

30

Απουσία 

γλωσσικού 

µηνύµατος

α) ένας 

πίνακας 

ζωγραφικ

ής 

β) έξι 

αναψυκτι

κά

Στον 

καπιταλισµ

ό όλα 

έχουν µια 

ανταλλακτι

κή αξία.

Η τέχνη 

και η 

κουλτούρα 

στο 

καπιταλιστ

ικό 

σύστηµα 

γίνονται 

εµπορεύµα

τα.

Απουσία Μαρξ
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κώδικας/βρετανικός καπιταλισµός, κώδικας εθνικότητας/αγγλική εργατική τάξη, ιρ-

λανδοί έποικοι)  

Γλωσσικό µήνυµα 

 α)«Αγάπη µου, θέλω να σου γνωρίσω τους συντρόφους µου από τις φτωχογειτονιές. 

Τις οικογένειες που πλουτίζουν µε την εργασία τους τους αστούς της Αγγλίας» (χωρι-

κός κώδικας/Αγγλία, οικονοµικός κώδικας/φτωχογειτονιές, πλούτος, ταξικός κώδικας/

αστοί) 

β)«Ναι, πήγαινέ µε. Θέλω να καταγγείλω τον βρετανικό καπιταλισµό, την εκµετάλ-

λευση της αγγλικής εργατικής τάξης και των ιρλανδών εποίκων» (πολιτικός κώδικας/

βρετανικός καπιταλισµός, κώδικας εθνικότητας/αγγλική εργατική τάξη, ιρλανδοί 

έποικοι)  

Μαρξ 

 Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.31) απεικονίζεται  ο Ένγκελς µαζί µε την αρραβωνιαστικιά του. 

Περπατούν πιασµένοι χέρι-χέρι στους δρόµους της Αγγλίας, γεγονός που γίνεται εύ-

κολα αντιληπτό από το ρολόι του Μπιγκ Μπεν που βρίσκεται στο βάθος. Συζητούν 

σχετικά µε τον καπιταλισµό και τις επιπτώσεις του. Η κοπέλα προτείνει στον Ένγκελς 

να γνωρίσει τα άτοµα της εργατικής τάξης που δουλεύουν για να εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα της αστικής τάξης. Ο Ένγκελς αποκρίνεται θετικά, καθώς επιθυµεί να 

γνωρίσει αυτήν την πλευρά των εργατών και να καταγγείλει τον καπιταλισµό και την 

εκµετάλλευση που υφίσταται η εργατική τάξη. Εποµένως, ο Ένγκελς είναι αντίθετος 

µε την τάξη, από την οποία προέρχεται και επιθυµεί να γνωρίσει και να βοηθήσει την 

εργατική τάξη.  

 Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Ένγκελς VS αστική τάξη 

7. Ένγκελς = υπέρµαχος της εργατικής τάξης  
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 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 32)   

Πίνακας 32– Κεφάλαιο 31 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο. 

31

 «Αγάπη 

µου, θέλω 

να σου γνω-

ρίσω τους 

συντρόφους 

µου από τις 

φτωχογειτο-

νιές. Τις οι-

κογένειες 

που πλουτί-

ζουν µε την 

εργασία τους 

τους αστούς 

της Αγγλίας»  

«Ναι, πήγαι-

νέ µε. Θέλω 

να καταγγεί-

λω τον βρε-

τανικό καπι-

ταλισµό, την 

εκµετάλλευ-

ση της αγ-

γλικής εργα-

τικής τάξης 

και των ιρ-

λανδών 

εποίκων»

α) Ο 

Ένγκελς 

β) η 

αρραβωνι

αστικιά 

του

Ο Ένγκελς 

υπέρµαχος 

της 

εργατικής 

τάξης 

Ο Ένγκελς 

πάει 

ενάντια 

στην 

αστική 

τάξη, από 

την οποία 

προέρχεται 

και 

γνωρίζει 

την 

εργατική 

τάξη. 

Απουσία Μαρξ
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Κεφάλαιο 32. Μαρξισµός : µια νέα αντίληψη του κόσµου 

Εικόνα 32.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο  Μαρξισµός: µια νέα αντίληψη του κόσµου το θέµα που πραγ-

µατεύεται είναι οι απόψεις του µαρξισµού αναφορικά µε το νόηµα της ζωής.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένα αγόρι νεαρής ηλικίας στέκεται µπροστά σε έναν καθρέπτη και θέτει διάφορα 

ερωτήµατα σχετικά µε το νόηµα της ζωής. Συγκεκριµένα, έχει το γλωσσικό µήνυµα: 

«Ποιος είµαι; Υπάρχει Θεός; Τι να κάνω στη ζωή µου; Τι νόηµα έχουν όλα;» (κώδι-

κας ταυτότητας/ποιος είµαι, θρησκευτικός κώδικας/Θεός) 

 β) ένας σκύλος στέκεται δίπλα στο αγόρι και θέτει το εξής ερώτηµα: «Γιατί να υπάρ-

χουν παράσιτα;» 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ποιος είµαι; Υπάρχει Θεός; Τι να κάνω στη ζωή µου; Τι νόηµα έχουν όλα;» (κώ-

δικας ταυτότητας/ποιος είµαι, θρησκευτικός κώδικας/Θεός) 

β)«Γιατί να υπάρχουν παράσιτα;» 

Μαρξ 

 Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.32) παρουσιάζεται ένα αγόρι νεαρής ηλικίας, το οποίο στέκεται 

µπροστά σε έναν καθρέπτη θέτοντας µερικά ερωτήµατα αναφορικά µε τη ζωή. Συ-

γκεκριµένα, αναρωτιέται για την ταυτότητά του, για την ύπαρξη ή όχι του Θεού, µε 

το αντικείµενο  ενασχόλησης στη ζωή του και τελικά αν υπάρχει κάποιο νόηµα σε 

όλα αυτά. Δίπλα του στέκεται ένας σκύλος, ο οποίος διερωτάται γιατί υπάρχουν τα 

παράσιτα.  
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Εποµένως, το άτοµο φαίνεται ότι δεν είναι ευχαριστηµένο από τη ζωή του και δεν 

έχει ανακαλύψει ακόµη πως πρέπει να πράξει ώστε να βρει απάντηση στα ερωτήµατα 

που τον βασανίζουν. Το νεαρό αγόρι συµβολίζει όλη την κοινωνία που έχει τέτοιου 

είδους ερωτήµατα αναφορικά µε το νόηµα της ζωής.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Κοινωνία = έχει αναπάντητα ερωτήµατα αναφορικά µε τη ζωή 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 33)   

Πίνακας 33– Κεφάλαιο 32 

Κεφάλαιο 32. Μαρξισµός : µια νέα αντίληψη του κόσµου 

Εικόνα 33.  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο. 

32

«Ποιος 

είµαι; 

Υπάρχει 

Θεός; Τι να 

κάνω στη 

ζωή µου; Τι 

νόηµα έχουν 

όλα;» «Γιατί 

να υπάρχουν 

παράσιτα;»

α) ένα 

νεαρό 

αγόρι  

β) ένας 

σκύλος

Η κοινωνία 

έχει 

αναπάντητ

α 

ερωτήµατα 

αναφορικά 

µε τη ζωή 

Ο 

µαρξισµός 

θα δώσει 

λύση στα 

ερωτήµατα 

των 

πολιτών 

Απουσία Μαρξ
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Στο κεφάλαιο µε τίτλο  Μαρξισµός: µια νέα αντίληψη του κόσµου το θέµα που πραγ-

µατεύεται είναι οι απόψεις του µαρξισµού αναφορικά µε το νόηµα της ζωής.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένα αγόρι νεαρής ηλικίας κλείνει τα αυτιά του σε διάφορες απόψεις που ακούγο-

νται αναφορικά µε την ευτυχία και το νόηµα της ζωής 

β) Ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Η ζωή έχει ένα και µόνο νόηµα, 

αγαπητέ φίλε. Εµείς σε καλούµε να παλέψεις για την επανάσταση, την ελευθερία και 

τον σοσιαλισµό. Η ευτυχία βρίσκεται στον αγώνα» (κώδικας αλλαγής/επάνασταση, 

αγώνας, πολιτικός κώδικας/σοσιαλισµός) 

 β) ένας σκύλος στέκεται ανάµεσα στον Μαρξ και το νεαρό αγόρι  

γ) τρία µεγάφωνα µε τα εξής γλωσσικά µηνύµατα: «Τα ναρκωτικά είναι ο θεός», «Για 

να είσαι ευτυχισµένος πρέπει να είσαι εκατοµµυριούχος» (οικονοµικός κώδικας/εκα-

τοµµυριούχος), «Η σωτηρία βρίσκεται στη θρησκεία» (θρησκευτικός κώδικας/θρη-

σκεία) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Τα ναρκωτικά είναι ο θεός»,  

β)«Για να είσαι ευτυχισµένος πρέπει να είσαι εκατοµµυριούχος» (οικονοµικός κώδι-

κας/εκατοµµυριούχος), 

 γ)«Η σωτηρία βρίσκεται στη θρησκεία» (θρησκευτικός κώδικας/θρησκεία) 

δ)«Η ζωή έχει ένα και µόνο νόηµα, αγαπητέ φίλε. Εµείς σε καλούµε να παλέψεις για 

την επανάσταση, την ελευθερία και τον σοσιαλισµό. Η ευτυχία βρίσκεται στον αγώ-

να» (κώδικας αλλαγής/επάνασταση, αγώνας, πολιτικός κώδικας/σοσιαλισµός) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ παρουσιάζει τον µαρξισµό και τον αγώνα για αλλαγή της κοινωνίας ως τη 

σωτήρια λύση στο πρόβληµα των πολιτών.  
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Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.33) παρουσιάζεται ένα αγόρι νεαρής ηλικίας, το οποίο κλείνει τα 

αυτιά του προκειµένου να µην ακούει διάφορες απόψεις περί ευτυχίας για τη ζωή. 

Φαίνεται απελπισµένο, αφού όλες αυτές οι απόψεις τον έχουν µπερδέψει και δεν του 

έχουν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Αυτές οι απόψεις εκφράζονται µέσω των µε-

γαφώνων και αντιπροσωπεύουν διάφορες κοινωνικές οµάδες. Συγκεκριµένα, αναφέ-

ρονται τα ναρκωτικά, το χρήµα και η θρησκεία ως απαντήσεις σχετικά µε το νόηµα 

της ζωής. 

Από την άλλη πλευρά, στέκεται ο Μαρξ, ο οποίος επιχειρεί να βοηθήσει το νεαρό 

αγόρι να βρει τις απαντήσεις στα ερωτήµατά του µέσω του µαρξισµού. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο Μαρξ παρουσιάζει τις ιδέες του µαρξισµού. Συνεπώς, βασική αρχή του µαρ-

ξισµού είναι ο αγώνας για επανάσταση µε στόχο την αλλαγή της κοινωνίας. Η πραγ-

µατική ευτυχία βρίσκεται στον αγώνα.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = η ευτυχία έρχεται µόνο µέσα από τον αγώνα 

8. Μαρξ VS ναρκωτικά, χρήµατα, θρησκεία 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 34)   

Πίνακας 34– Κεφάλαιο 32 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο. 

33

«Τα ναρκω-

τικά είναι ο 

θεός»,  

β)«Για να 

είσαι ευτυ-

χισµένος 

πρέπει να 

είσαι εκα-

τοµµυριού-

χος»  

γ)«Η σωτη-

ρία βρίσκε-

ται στη θρη-

σκεία» 

δ)«Η ζωή 

έχει ένα και 

µόνο νόηµα, 

αγαπητέ 

φίλε. Εµείς 

σε καλούµε 

να παλέψεις 

για την επα-

νάσταση, 

την ελευθε-

ρία και τον 

σοσιαλισµό. 

Η ευτυχία 

βρίσκεται 

στον αγώνα»

α) ένα 

νεαρό 

αγόρι  

β) Ο 

Μαρξ 

γ) ένας 

σκύλος 

δ) τρία 

µεγάφων

α

Το 

πραγµατικ

ό νόηµα 

της ζωής 

βρίσκεται 

στον 

αγώνα

Ο 

µαρξισµός 

θεωρεί πως 

η ευτυχία 

των 

ανθρώπων 

βρίσκεται 

στον 

αγώνα

 Ο Μαρξ 

παρουσιάζει τον 

µαρξισµό και τον 

αγώνα για αλλαγή 

της κοινωνίας ως 

τη σωτήρια λύση 

στο πρόβληµα των 

πολιτών. 
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Κεφάλαιο 33. Φιλοσοφία, ιδεολογία και κοινός νους 

Εικόνα 34.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Φιλοσοφία, ιδεολογία και κοινός νους το θέµα που πραγµατεύ-

εται είναι η ιδεολογία.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένα αγόρι νεαρής ηλικίας βρίσκεται πίσω από τον Μαρξ και προσπαθεί να ανέβει 

στο λεωφορείο και έχει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις περί 

κόσµου θέλουν πάντα να είναι κριτικές και συγκροτηµένες. Επιχειρούν να προσδώ-

σουν έννοια στη ζωή. Ο κοινός νους είναι αφελής και αντιφατικός»  

β) Ο Μαρξ, ο οποίος  ανεβαίνει σε ένα λεωφορείο και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Η 

αντίληψή µας για τον κόσµο είναι η φιλοσοφία της πράξης. Μια φιλοσοφία της επα-

νάστασης» (κώδικας αλλαγής/επάνασταση) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις περί κόσµου θέλουν πάντα να είναι κριτικές και συ-

γκροτηµένες. Επιχειρούν να προσδώσουν έννοια στη ζωή. Ο κοινός νους είναι αφε-

λής και αντιφατικός» 

β)«Η αντίληψή µας για τον κόσµο είναι η φιλοσοφία της πράξης. Μια φιλοσοφία της 

επανάστασης» (κώδικας αλλαγής/επάνασταση) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ υποστηρίζει πως ο µαρξισµός είναι µια φιλοσοφία της πράξης και της επα-

νάστασης.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην εικόνα (Εικ.34) παρουσιάζεται ο Μαρξ µαζί µε ένα αγόρι νεαρής ηλικίας να 

ανεβαίνουν σε ένα λεωφορείο. Συζητούν περί ιδεολογίας και το αγόρι θεωρεί πως οι 

διάφορες αντιλήψεις προσπαθούν να είναι κριτικές και συγκροτηµένες. Ωστόσο, αυτό 

δεν µπορεί να συµβεί, διότι πίσω από κάθε άποψη κρύβεται µια ιδεολογία. Από την 

άλλη πλευρά, ο Μαρξ υποστηρίζει ως εκπρόσωπος του µαρξισµού ότι η δική τους 

άποψη είναι µια φιλοσοφία της πράξης και της επανάστασης.  

Η εικόνα συνδηλώνει ότι ο µαρξισµός επιδιώκει, ο λαός να σκέφτεται κριτικά τις 

αστικές αντιλήψεις για τον κόσµο και να υιοθετήσει την επαναστατική αντίληψη για 

αυτόν.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = υποστηρίζει τη φιλοσοφία της πράξης και της επανάστασης 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 35)   

Πίνακας 35– Κεφάλαιο 33 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.34 «Οι 

φιλοσοφικές 

αντιλήψεις 

περί κόσµου 

θέλουν 

πάντα να 

είναι 

κριτικές και 

συγκροτηµέ

νες. 

Επιχειρούν 

να 

προσδώσουν 

έννοια στη 

ζωή. Ο 

κοινός νους 

είναι αφελής 

και 

αντιφατικός

» «Η 

αντίληψή 

µας για τον 

κόσµο είναι 

µια 

φιλοσοφία 

της πράξης. 

Μια 

φιλοσοφία 

της 

επανάσταση

ς»

α) Ο 

Μαρξ 

β) ένα 

νεαρό 

αγόρι 

Ο 

µαρξισµός 

είναι µια 

φιλοσοφία 

της 

επανάστασ

ης. 

Πίσω από 

κάθε 

αντίληψη 

υπάρχει 

ιδεολογία.

 Ο Μαρξ 

υποστηρίζει ότι ο 

µαρξισµός είναι 

µια φιλοσοφία της 

δράσης. 
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Κεφάλαιο 34. Ενότητα θεωρίας και πράξης 

Εικόνα 35.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ενότητα θεωρίας και πράξης το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

η σύνδεση θεωρίας και πράξης.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) δυο επιστήµονες, εκ των οποίων ένας φιλόσοφος και ένας κοινωνιολόγος µελετούν 

τον κόσµο µέσα από το εργαστήριό τους (κώδικας επαγγέλµατος/φιλόσοφος, κοινω-

νιολόγος, χωρικός κώδικας/εργαστήριο) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α) Φιλόσοφος (κώδικας επαγγέλµατος) 

β) Κοινωνιολόγος (κώδικας επαγγέλµατος) 

γ) Εργαστήριο (χωρικός κώδικας) 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.35) παρουσιάζεται δυο επιστήµονες, ένας φιλόσοφος και ένας κοι-

νωνιολόγος µελετώντας τον κόσµο από το εργαστήριό τους. Η εικόνα συνδηλώνει ότι 

οι επιστήµονες εξετάζοντας τον κόσµο µέσα από το εργαστήριο, αποκόπτουν τα υπο-

κείµενα από την πραγµατικότητα µε αποτέλεσµα να προκύπτουν σφάλµατα στα πο-

ρίσµατά τους. 

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Έρευνα στο εργαστήριο VS έρευνα στην πραγµατική ζωή 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 36)   
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Πίνακας 36– Κεφάλαιο 34 

Κεφάλαιο 34. Ενότητα θεωρίας και πράξης 

Εικόνα 36.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ενότητα θεωρίας και πράξης το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

η σύνδεση θεωρίας και πράξης.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ ο οποίος φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Η θεωρία πρέπει να πηγαίνει 

πέρα από το όριο του λόγου και να γίνεται πρακτική δύναµη µεταρρύθµισης. Πρέπει 

να κερδίζει την καρδιά των εργατικών µαζών» (κώδικας αλλαγής/πρακτική δύναµη 

µεταρρύθµισης, συναισθηµατικός κώδικας/καρδιά των εργατικών µαζών) 

β) µια κουκουβάγια, η οποία κάθεται στο δεξί χέρι του Μαρξ 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο. 

35

«Φιλόσοφος

»  

«Κοινωνιολ

όγος» 

«Εργαστήρι

ο» 

α) ένας 

φιλόσοφο

ς 

β) ένας 

κοινωνιο

λόγος

Διάσταση 

θεωρίας 

πράξης

Η θεωρία 

µε την 

πράξη 

είναι 

αναγκαίο 

να 

ενωθούν

Απουσία Μαρξ
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Γλωσσικό µήνυµα 

«Η θεωρία πρέπει να πηγαίνει πέρα από το όριο του λόγου και να γίνεται πρακτική 

δύναµη µεταρρύθµισης. Πρέπει να κερδίζει την καρδιά των εργατικών µαζών» (κώδι-

κας αλλαγής/πρακτική δύναµη µεταρρύθµισης, συναισθηµατικός κώδικας/καρδιά των 

εργατικών µαζών) 

Μαρξ 

   Ο Μαρξ υποστηρίζει τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.36) παρουσιάζεται ο Μαρξ και µια κουκουβάγια, η οποία κάθεται 

στο δεξί χέρι του. Ο Μαρξ ισχυρίζεται ότι η θεωρία οφείλει να συνδέεται µε την πρά-

ξη, ώστε να αποτέλεσουν την κινητήρια δύναµη προκείµενου να αλλάξουν τον κόσµο 

και κυρίως να συµβάλλουν στην σωτηρία των εργατών. Άρα, η κουκουβάγια συµβο-

λίζει τη θεωρία, ενώ ο Μαρξ την πράξη, δυο στοιχεία που όταν ενωθούν θα προκύψει 

ένα καλύτερο αποτέλεσµα.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. ο Μαρξ= υποστηρικτής της πράξης 

2. θεωρία και πράξη οφείλουν να συνδέονται 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 37)   

Πίνακας 37– Κεφάλαιο 34 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 35. Η παθητικότητα του υλισµού 

Εικόνα 37.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η παθητικότητα του υλισµού το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

η αντίληψη του µαρξισµού αναφορικά µε τον υλισµό. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ ο οποίος µελετά τον άνθρωπο και φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Η 

υλιστική φιλοσοφία, από τον Δηµόκριτο µέχρι τον Φόιερµπαχ, µέσω του Χοµπς και 

του Ντιντερό, προσπάθησε να υπερκεράσει τη µεταφυσική, χωρίς όµως να καταλάβει 

ότι η κοινωνική πραγµατικότητα είναι προιόν της πράξης» (κώδικας φιλοσοφίας/υλι-

στική φιλοσοφία, ονοµατικός κώδικας/Δηµόκριτος, Φόιερµπαχ, Χοµπς, Ντιντερό) 

Νο. 

36

«Η θεωρία 

πρέπει να 

πηγαίνει 

πέρα από το 

όριο του λό-

γου και να 

γίνεται πρα-

κτική δύνα-

µη µεταρ-

ρύθµισης. 

Πρέπει να 

κερδίζει την 

καρδιά των 

εργατικών 

µαζών» 

α) ο 

Μαρξ 

β) µια 

κουκουβά

για

Σύνδεση 

θεωρίας 

και πράξης

Η θεωρία 

µε την 

πράξη 

είναι 

αναγκαίο 

να 

ενωθούν

   Ο Μαρξ υπο-

στηρίζει τη σύνδε-

ση της θεωρίας µε 

την πράξη.
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β) ένας ανθρώπινος σκελετός  

Γλωσσικό µήνυµα 

 «Η υλιστική φιλοσοφία, από τον Δηµόκριτο µέχρι τον Φόιερµπαχ, µέσω του Χοµπς 

και του Ντιντερό, προσπάθησε να υπερκεράσει τη µεταφυσική, χωρίς όµως να κατα-

λάβει ότι η κοινωνική πραγµατικότητα είναι προιόν της πράξης» (κώδικας φιλοσοφί-

ας/υλιστική φιλοσοφία, ονοµατικός κώδικας/Δηµόκριτος, Φόιερµπαχ, Χοµπς, Ντι-

ντερό) 

Μαρξ 

   Ο Μαρξ κατακρίνει τους υλιστές, καθώς διαχωρίζουν τα υλικά αντικείµενα από τα 

υποκείµενα. Για τον µαρξισµό αυτός ο διαχωρισµός δεν υφίσταται. Ο υλισµός του 

Μαρξ εδράζεται στις σχέσεις παραγωγής που δηµιουργούνται σε κάθε κοινωνία.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.37) παρουσιάζεται ο Μαρξ, ο οποίος µελετά τον άνθρωπο. Για τον 

Μαρξ το υποκείµενο δεν διαχωρίζεται από τα αντικείµενα και το αντίστροφο. Αντίθε-

τα, οι υλιστές δίνουν µεγάλη έµφαση στην αντικειµενική πραγµατικότητα, χωρίς να 

λαµβάνουν υπόψη τη δράση των υποκειµένων. Εποµένως, η εικόνα συνδηλώνει τις 

διαφορές του µαρξισµού µε τον υλισµό.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ VS υλισµός  

2. Αντικείµενα και υποκείµενα δεν µπορούν να µελετηθούν χωριστά  

3. Ο υλισµός του µαρξισµού = µελέτη των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 38)   

Πίνακας 38– Κεφάλαιο 35 

E123



Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο. 

37

«Η υλιστική 

φιλοσοφία, 

από τον 

Δηµόκριτο 

µέχρι τον 

Φόιερµπαχ, 

µέσω του 

Χοµπς και 

του 

Ντιντερό, 

προσπάθησε 

να 

υπερκεράσει 

τη 

µεταφυσική, 

χωρίς όµως 

να 

καταλάβει 

ότι η 

κοινωνική 

πραγµατικότ

ητα είναι 

προιόν της 

πράξης»

α) ο 

Μαρξ 

β) ένας 

ανθρώπιν

ος 

σκελετός

Ο 

µαρξισµός 

µελετά τις 

κοινωνικές 

σχέσεις 

παραγωγής

Ο υλισµός 

διαχωρίζει 

τα 

αντικείµεν

α από τα 

υποκείµενα

Ο Μαρξ 

κατακρίνει τους 

υλιστές, καθώς 

διαχωρίζουν τα 

υλικά αντικείµενα 

από τα 

υποκείµενα. Για 

τον µαρξισµό 

αυτός ο 

διαχωρισµός δεν 

υφίσταται. Ο 

υλισµός του Μαρξ 

εδράζεται στις 

σχέσεις 

παραγωγής που 

δηµιουργούνται σε 

κάθε κοινωνία. 
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Κεφάλαιο 36. Η αφαίρεση του ιδεαλισµού 

Εικόνα 38.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η αφαίρεση του ιδεαλισµού το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

αντίληψη του µαρξισµού αναφορικά µε τον ιδεαλισµό.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ ο οποίος κολυµπά σε έναν απέραντο ωκεανό φορώντας µια µάσκα και 

αναπνευστήρα και φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Ο υλισµός και ο ιδεαλισµός εί-

ναι ερµηνείες του κόσµου. Το δικό µας καθήκον είναι να τον αλλάξουµε» (κώδικας 

φιλοσοφίας/υλισµός, ιδεαλισµός, κώδικας αλλαγής/να τον αλλάξουµε) 

β) ένας ανθρώπος, ο οποίος βρίσκεται µόνος του σε ένα νησί και φέρει το εξής γλωσ-

σικό µήνυµα: «Η πολιτική οικονοµία και ο ιδεαλισµός φαντάζονται ότι όλα συµβαί-

νουν όπως στον Ροβινσώνα Κρούσο, όπου το άτοµο βρίσκεται σε πλήρη αποµόνω-

ση» (κώδικας φιλοσοφίας/ιδεαλισµός, ονοµατικός κώδικας/Ροβινσώνα Κρούσο) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο υλισµός και ο ιδεαλισµός είναι ερµηνείες του κόσµου. Το δικό µας καθήκον εί-

ναι να τον αλλάξουµε» (κώδικας φιλοσοφίας/υλισµός, ιδεαλισµός, κώδικας αλλαγής/

να τον αλλάξουµε) 

β)«Η πολιτική οικονοµία και ο ιδεαλισµός φαντάζονται ότι όλα συµβαίνουν όπως 

στον Ροβινσώνα Κρούσο, όπου το άτοµο βρίσκεται σε πλήρη αποµόνωση» (κώδικας 

φιλοσοφίας/ιδεαλισµός, ονοµατικός κώδικας/Ροβινσώνα Κρούσο)  

Μαρξ 

   Ο Μαρξ κριτικάρει τον ιδεαλισµό, καθώς το συγκεκριµένο ρεύµα εδράζεται στη 

θεωρία και στη λογική µε αποτέλεσµα να προσδίδει έναν αφαιρετικό χαρακτήρα στην 

δραστηριότητα του υποκειµένου. Υποστηρίζει ότι τόσο ο υλισµός όσο και ο ιδεαλι-
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σµός είναι ερµηνείες του κόσµου. Από την άλλη πλευρά, ο µαρξισµός στοχεύει στην 

αλλαγή του.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.38) παρουσιάζεται ο Μαρξ, ο οποίος κολυµπά σε έναν απέραντο 

ωκεανό και υποστηρίζει την άποψη ότι ο υλισµός και ο ιδεαλισµός είναι απλώς ερµη-

νείες του κόσµου. Αντίθετα, ο µαρξισµός είναι ένα ρεύµα που στοχεύει στην πράξη 

και στην αλλαγή του κόσµου.  

Σε δεύτερο πλάνο, φαίνεται ένας ναυαγός, ο οποίος επιχειρεί να καλύψει τις βιοτικές 

του ανάγκες. Βρίσκεται µόνος του σε ένα νησί. Γίνεται εύκολα αντιληπτός ο παραλ-

ληλισµός µε τον Ροβινσώνα Κρούσο, ο οποίος ήταν ναυαγός σε ένα νησί. Ο ιδεαλι-

σµός µελετά µε αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, σαν να βρίσκονται αποµονωµένοι 

και όχι µέσα στην κοινωνία. Εποµένως, ο ιδεαλισµός δίνει έµφαση στη δράση του 

υποκειµένου, χωρίς ωστόσο να µελετά την κοινωνική του φύση.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ VS ιδεαλισµός 

2. Ιδεαλισµός = µελέτη αποµονωµένου υποκειµένου  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 39)   

Πίνακας 39– Κεφάλαιο 36 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 37. Το ανθρώπινο ον έχει µια ουσία;  

Νο.38 «Ο υλισµός 

και ο ιδεαλι-

σµός είναι 

ερµηνείες 

του κόσµου. 

Το δικό µας 

καθήκον εί-

ναι να τον 

αλλάξουµε», 

«Η πολιτική 

οικονοµία 

και ο ιδεαλι-

σµός φαντά-

ζονται ότι 

όλα συµβαί-

νουν όπως 

στον Ροβιν-

σώνα Κρού-

σο, όπου το 

άτοµο βρί-

σκεται σε 

πλήρη απο-

µόνωση»

α) ο 

Μαρξ 

β) ένας 

ναυαγός 

Ο 

ιδεαλισµός 

µελετά τα 

υποκείµενα 

αποµονωµέ

να, ενώ ο 

µαρξισµός 

επιδιώκει 

την µελέτη 

τους µέσα 

στην 

κοινωνία

Ο 

ιδεαλισµός 

µελετά τα 

υποκείµενα 

αποµονοµέ

να εκτός 

της 

κοινωνικής 

πραγµατικ

ότητας 

Ο Μαρξ 

κριτικάρει τον 

ιδεαλισµό, καθώς 

το συγκεκριµένο 

ρεύµα εδράζεται 

στη θεωρία και 

στη λογική µε 

αποτέλεσµα να 

προσδίδει έναν 

αφαιρετικό 

χαρακτήρα στην 

δραστηριότητα 

του υποκειµένου. 

Υποστηρίζει ότι 

τόσο ο υλισµός 

όσο και ο 

ιδεαλισµός είναι 

ερµηνείες του 

κόσµου. Από την 

άλλη πλευρά, ο 

µαρξισµός 

στοχεύει στην 

αλλαγή του. 
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Εικόνα 39.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Το ανθρώπινο ον έχει µια ουσία; το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την ουσία των ανθρώπων.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος είναι ντυµένος ερευνητής, βρίσκεται στις πυραµίδες της Αιγύ-

πτου και φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Μας χαρακτηρίζει το γεγονός ότι θέτουµε 

στόχους και τους πραγµατοποιούµε. Στην πράξη, όµως, η έκφραση ανθρώπινη ουσία 

δεν είναι παρά το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων» (ενδυµατολογικός κώδικας/ρού-

χα ερευνητή, χωρικός κώδικας/πυραµίδες Αιγύπτου, κοινωνικός κώδικας/κοινωνικές 

σχέσεις) 

β) η πυραµίδα του Χέοπα, η οποία έχει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Πες µου, Καρλ, 

ποια είναι η ουσία των ανθρώπινων όντων;» (χωρικός κώδικας/πυραµίδα του Χέοπα, 

ονοµατικός κώδικας/Καρλ) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Μας χαρακτηρίζει το γεγονός ότι θέτουµε στόχους και τους πραγµατοποιούµε. 

Στην πράξη, όµως, η έκφραση ανθρώπινη ουσία δεν είναι παρά το σύνολο των κοι-

νωνικών σχέσεων» (κοινωνικός κώδικας/κοινωνικές σχέσεις) 

β)«Πες µου, Καρλ, ποια είναι η ουσία των ανθρώπινων όντων;» (ονοµατικός κώδι-

κας/Καρλ) 

Μαρξ 

   Ο Μαρξ υποστηρίζει πως η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέ-

σεων.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.39) παρουσιάζεται ο Μαρξ, ο οποίος βρίσκεται στις πυραµίδες της 

Αιγύπτου ντυµένος µε ρούχα ερευνητή. Σε δεύτερο πλάνο απεικονίζεται η πυραµίδα 

του Χέοπα, η οποία θέτει στον Μαρξ ένα ερώτηµα αναφορικά µε την ουσία των αν-
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θρώπων. Ο Μαρξ αποκρίνεται λέγοντας ότι η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των 

κοινωνικών σχέσεων. Εποµένως, ο άνθρωπος είναι στενά συνδεδεµένος µε την κοι-

νωνία και µπορεί να µελετηθεί µόνο µέσα σε αυτήν.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = η ανθρώπινη ουσία είναι το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 40)   

Πίνακας 40– Κεφάλαιο 37 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 38. Επανάσταση στη φιλοσοφία  

Εικόνα 40.  

Νο.39 «Μας χαρα-

κτηρίζει το 

γεγονός ότι 

θέτουµε 

στόχους και 

τους πραγ-

µατοποιού-

µε. Στην 

πράξη, 

όµως, η έκ-

φραση αν-

θρώπινη ου-

σία δεν είναι 

παρά το σύ-

νολο των 

κοινωνικών 

σχέσεων» 

«Πες µου, 

Καρλ, ποια 

είναι η ου-

σία των αν-

θρώπινων 

όντων;»

α) ο 

Μαρξ 

β) η 

πυραµίδα 

του 

Χέοπα 

Ο Μαρξ 

θεωρεί πως 

ο 

άνθρωπος 

µπορεί να 

µελετηθεί 

µόνο µέσα 

στην 

κοινωνία 

που 

βρίσκεται 

Το 

ανθρώπινο 

ον είναι το 

σύνολο 

των 

κοινωνικώ

ν σχέσεων

  Ο Μαρξ 

υποστηρίζει πως η 

ανθρώπινη ουσία 

είναι το σύνολο 

των κοινωνικών 

σχέσεων. 
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Στο κεφάλαιο µε τίτλο Επανάσταση στη φιλοσοφία το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

σύνδεση της φιλοσοφίας µε τις άλλες επιστήµες.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας στρατηγός, ο οποίος φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: « Ο µαρξισµός είναι 

ένα δόγµα και ένα σύστηµα κλειστό. Οποιαδήποτε νέα συνεισφορά αποτελεί απόκλι-

ση. Πρέπει να διώκονται οι αιρετικοί» (κώδικας επαγγέλµατος/στρατηγός, πολιτικός 

κώδικας/µαρξισµός) 

β) σε δεύτερο πλάνο βρίσκεται ο Μαρξ ο οποίος έχει το γλωσσικό µήνυµα: «Κάθε 

άλλο! Η δική µας φιλοσοφία της δράσης πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Αν η επανά-

σταση µας παρουσιάζει καινούρια προβλήµατα, θα αναζητήσουµε καινούρια ερωτή-

µατα και θα δώσουµε καινούριες απαντήσεις» (κώδικας αλλαγής/επανάσταση) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)« Ο µαρξισµός είναι ένα δόγµα και ένα σύστηµα κλειστό. Οποιαδήποτε νέα συνει-

σφορά αποτελεί απόκλιση. Πρέπει να διώκονται οι αιρετικοί» (πολιτικός κώδικας/

µαρξισµός) 

β)«Κάθε άλλο! Η δική µας φιλοσοφία της δράσης πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Αν 

η επανάσταση µας παρουσιάζει καινούρια προβλήµατα, θα αναζητήσουµε καινούρια 

ερωτήµατα και θα δώσουµε καινούριες απαντήσεις» (κώδικας αλλαγής/επανάσταση) 

Μαρξ 

   Σύµφωνα µε τον Μαρξ, η φιλοσοφία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις  άλλες επι-

στήµες. 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.40) παρουσιάζονται ένας στρατηγός µε τον Μαρξ συζητώντας ανα-

φορικά µε τον µαρξισµό. Ο στρατηγός θεωρεί ότι ο µαρξισµός είναι ένα κλειστό σύ-

στηµα. Αντίθετα, ο Μαρξ υποστηρίζει ότι το ρεύµα του µαρξισµόυ είναι ανοιχτό σε  

νέες ιδέες και αν η δράση τους παρουσιάζει κάποια προβλήµατα, τότε είναι σε θέση 

να δώσουν νέες λύσεις.  
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Εποµένως, ο Μαρξ ανατρέπει τα µέχρι τότε δεδοµένα και εισάγει νέες θεωρίες και 

πρακτικές. Πιο συγκεκριµένα, θεωρεί πως η φιλοσοφία είναι άρρηκτα συνυφασµένη 

µε τις άλλες επιστήµες, γεγονός που προκαλεί δυσφορία σε άλλα ρεύµατα.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = εισάγει νέες ιδέες στη φιλοσοφία 

2. Μαρξ = επαναστατικός  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 41)   

Πίνακας 41– Κεφάλαιο 38 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.40 « Ο µαρξι-
σµός είναι 
ένα δόγµα και 
ένα σύστηµα 
κλειστό. 
Οποιαδήποτε 
νέα συνει-
σφορά αποτε-
λεί απόκλιση. 
Πρέπει να 
διώκονται οι 
αιρετικοί» 
«Κάθε άλλο! 
Η δική µας 
φιλοσοφία 
της δράσης 
πρέπει να εί-
ναι πάντα 
ανοιχτή. Αν η 
επανάσταση 
µας παρου-
σιάζει και-
νούρια προ-
βλήµατα, θα 
αναζητήσου-
µε καινούρια 
ερωτήµατα 
και θα δώ-
σουµε και-
νούριες απα-

ντήσεις»

α) ο 

Μαρξ 

β) ένας 

στρατηγό

ς

Ο 

µαρξισµός 

εισάγει 

νέες ιδέες 

και 

πρακτικές

Η άρρηκτη 

σύνδεση 

της 

φιλοσοφία

ς µε τις 

άλλες 

επιστήµες

Σύµφωνα µε τον 

Μαρξ, η 

φιλοσοφία είναι 

άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε 

τις  άλλες 

επιστήµες.
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Κεφάλαιο 39. Η γερµανική ιδεολογία  

Εικόνα 41.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η γερµανική ιδεολογία το θέµα που πραγµατεύεται είναι οι 

απόψεις των Ένγκελς και Μαρξ αναφορικά µε την γερµανική ιδεολογία. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας γερµανός άντρας, ο οποίος κρατά στο ένα του χέρι ένα ποτήρι µε µπύρα και 

στο άλλο ένα σάντουιτς και φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: « Θα απελευθερώσουµε 

τη Γερµανία αντιπαραθέτοντας τη σύγχρονη δική µας φιλοσοφία στην παλιά!» (κώδι-

κας εθνικότητας/γερµανός, χωρικός κώδικας/Γερµανία) 

β) σε δεύτερο πλάνο βρίσκεται ο Ένγκελς, ο οποίος προσθέτει µουστάρδα στο σά-

ντουιτς του γερµανού  

γ) ο Μαρξ στέκεται δίπλα στον Ένγκελς και χτυπά το χέρι του στο τραπέζι έχοντας το 

εξής γλωσσικό µήνυµα: «Οι γερµανοί ιδεολόγοι πιστεύουν ότι αντικαθιστώντας µια 

φιλοσοφία µε µια άλλη, θα αλλάξουν την κοινωνία. Για να την αλλάξουν χρειάζεται η 

κοινωνική επανάσταση » (κώδικας εθνικότητας/γερµανοί ιδεολόγοι, κώδικας αλλα-

γής/για να την αλλάξουν, επανάσταση) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)« Θα απελευθερώσουµε τη Γερµανία αντιπαραθέτοντας τη σύγχρονη δική µας φι-

λοσοφία στην παλιά!» (χωρικός κώδικας/Γερµανία) 

β)«Οι γερµανοί ιδεολόγοι πιστεύουν ότι αντικαθιστώντας µια φιλοσοφία µε µια άλλη, 

θα αλλάξουν την κοινωνία. Για να την αλλάξουν χρειάζεται η κοινωνική επανάσταση 

» (κώδικας εθνικότητας/γερµανοί ιδεολόγοι, κώδικας αλλαγής/για να την αλλάξουν, 

επανάσταση)  

Μαρξ 

   Ο Μαρξ ισχυρίζεται ότι η αλλαγή στην κοινωνία επέρχεται µόνο µέσω µιας κοινω-

νικής επανάστασης. 
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Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.41) απεικονίζονται ο Μαρξ, ο Ένγκελς και ένας γερµανός άντρας. Ο 

γερµανός άντρας θεωρεί πως η Γερµανία θα απελευθερωθεί αν αντικατασταθεί η πα-

λιά φιλοσοφία µε την καινούρια. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρξ και ο Ένγκελς θεω-

ρούν πως οι αλλαγές στην κοινωνία µπορούν να επέλθουν µόνο µέσω της επανάστα-

σης.  

Εποµένως, οι γερµανοί ιδεολόγοι προτείνουν µια παθητική λύση αναφορικά µε το 

ζήτηµα της αλλαγής της κοινωνίας, ενώ ο Μαρξ και ο Ένγκελς είναι υπέρµαχοι της 

επανάστασης, η οποία, κατά την άποψή τους, θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην κοι-

νωνία. 

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ και Ένγκελς = η επανάσταση είναι ο µοναδικός τρόπος για αλλαγή της κοι-

νωνίας  

2. Μαρξ και Ένγκελς VS Γερµανοί ιδεολόγοι  

3. Γερµανοί ιδεολόγοι = οι αλλαγές θα επέλθουν µέσω της αντικατάστασης της πα-

λιάς φιλοσοφίας µε την καινούρια 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 42)   

Πίνακας 42– Κεφάλαιο 39 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.41 «Θα απε-

λευθερώ-

σουµε τη 

Γερµανία 

αντιπαραθέ-

τοντας τη 

σύγχρονη 

δική µας φι-

λοσοφία 

στην 

παλιά!»  

«Οι γερµα-

νοί ιδεολό-

γοι πιστεύ-

ουν ότι, 

αντικαθι-

στώντας µια 

φιλοσοφία 

µε άλλη, θα 

αλλάξουν 

την κοινω-

νία. Για να 

την αλλά-

ξουν χρειά-

ζεται µια 

κοινωνική 

επανάστα-

ση!»

α) ο 

Μαρξ 

β) ο 

Ένγκελς  

γ) ένας 

γερµανός 

άντρας 

Οι 

γερµανοί 

ιδεολόγοι 

προτείνουν 

µια 

παθητική 

λύση 

αναφορικά 

µε το 

ζήτηµα της 

αλλαγής 

της 

κοινωνίας, 

ενώ ο 

Μαρξ και 

ο Ένγκελς 

είναι 

υπέρµαχοι 

της 

επανάστασ

ης, η 

οποία, 

κατά την 

άποψή 

τους, θα 

φέρει 

ριζικές 

αλλαγές 

στην 

κοινωνία.

Η 

γερµανική 

ιδεολογία 

υποστηρίζε

ι ότι η 

απελευθέρ

ωση της 

Γερµανίας 

θα επέλθει 

αν 

αντικαταστ

αθεί η 

παλιά 

φιλοσοφία 

από την 

καινούρια.

Ο Μαρξ 

ισχυρίζεται ότι η 

αλλαγή στην 

κοινωνία 

επέρχεται µόνο 

µέσω µιας 

κοινωνικής 

επανάστασης.
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Κεφάλαιο 40. Υλιστική αντίληψη της ιστορίας  

Εικόνα 42.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Υλιστική αντίληψη της ιστορίας το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι οι απόψεις των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων αναφορικά µε το ερώτηµα 

ποιος θα είναι ο σωτήρας της κοινωνίας.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) δυο υπερ-ήρωες και µια υπερ-ηρωίδα, οι οποίοι κρατούν ένα πανό που γράφει 

«Ζήτω ο καπιταλισµός» και έχουν το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Ο εργαζόµενος λαός 

δεν αξίζει τίποτα. Εµείς είµαστε οι σωτήρες!» (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός, τα-

ξικός κώδικας/εργαζόµενος λαός) 

β) µια έγχρωµη γυναίκα, η οποία παίζει ένα µουσικό όργανο και φορά µια µπλούζα 

µε τον Τσε Γκεβάρα (κώδικας εθνικότητας/έγχρωµη γυναίκα, µουσικός κώδικας/µου-

σικό όργανο, ονοµατικός κώδικας/Τσε Γκεβάρα) 

γ) ο Ένγκελς φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Οι απλοί άνθρωποι, όπως εσείς και 

εγώ, µπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσµο χωρίς υπερ-ήρωες»  (κώδικας αλλαγής/µπορούν 

ν’ αλλάξουν τον κόσµο) 

Γλωσσικό µήνυµα 

« Ο εργαζόµενος λαός δεν αξίζει τίποτα. Εµείς είµαστε οι σωτήρες!» (ταξικός κώδι-

κας/εργαζόµενος λαός)  

« Ζήτω ο καπιταλισµός»  (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός) 

γ)«Εµείς δεν χρειαζόµαστε σωτήρες. Φορείς της ιστορίας είναι οι λαικές µάζες» (τα-

ξικός κώδικας/λαικές µάζες) 

δ)«Οι απλοί άνθρωποι, όπως εσείς και εγώ, µπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσµο χωρίς 

υπερ-ήρωες»  (κώδικας αλλαγής/µπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσµο) 

Μαρξ 
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   Απουσία Μαρξ  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.42) απεικονίζονται δυο υπερ-ήρωες, µια υπερ-ηρωίδα, µια έγχρωµη 

γυναίκα και ο Ένγκελς. Οι τρεις υπερ-ήρωες είναι υποστηρικτές του καπιταλισµού 

και ισχυρίζονται ότι η εργατική τάξη δεν αξίζει τίποτα και ότι οι συγκεκριµένοι µπο-

ρούν να σώσουν την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η έγχρωµη γυναίκα υποστηρί-

ζει ότι ο λαός µπορεί αλλάξει την κοινωνία. Τέλος, ο Ένγκελς θεωρεί πως οι απλοί 

άνθρωποι είναι ικανοί να αλλάξουν τον κόσµο χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια των 

υπερ-ηρώων.  

Εποµένως, οι καπιταλιστές θεωρούν πως είναι οι σωτήρες της κοινωνίας, υποτιµώ-

ντας την εργατική τάξη και τα δικαιώµατά της. Από την άλλη πλευρά, ο Ένγκελς θε-

ωρεί πως οι απλοί πολίτες είναι αυτοί που θα µπορέσουν να πετύχουν ριζικές αλλαγές 

στην κοινωνία.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλισµός VS Ένγκελς  

2. Καπιταλιστές = θεωρούν πως είναι οι σωτήρες της κοινωνίας 

3. Ένγκελς = οι απλοί άνθρωποι θα σώσουν την κοινωνία   

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 43)   

Πίνακας 43– Κεφάλαιο 40 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.42 « Ο εργαζό-

µενος λαός 

δεν αξίζει 

τίποτα. 

Εµείς εί-

µαστε οι 

σωτήρες!»  

« Ζήτω ο 

καπιταλι-

σµός»  

«Εµείς δεν 

χρειαζόµα-

στε σωτή-

ρες. Φορείς 

της ιστορίας 

είναι οι λαι-

κές µάζες»  

«Οι απλοί 

άνθρωποι, 

όπως εσείς 

και εγώ, 

µπορούν ν’ 

αλλάξουν 

τον κόσµο 

χωρίς υπερ-

ήρωες» 

α) τρεις 

υπερ-

ήρωες 

β) µια 

έγχρωµη 

γυναίκα 

γ) ο 

Ένγκελς 

Οι 

καπιταλιστ

ές θεωρούν 

πως είναι 

οι σωτήρες 

της 

κοινωνίας, 

υποτιµώντ

ας την 

εργατική 

τάξη και τα 

δικαιώµατ

ά της. Από 

την άλλη 

πλευρά, ο 

Ένγκελς 

θεωρεί πως 

οι απλοί 

πολίτες 

είναι αυτοί 

που θα 

µπορέσουν 

να 

πετύχουν 

ριζικές 

αλλαγές 

στην 

κοινωνία. 

Η κάθε 

κοινωνική 

οµάδα έχει 

διαφορετικ

ή άποψη 

αναφορικά 

µε το 

ζήτηµα του 

σωτήρα 

της 

κοινωνίας 

Απουσία Μαρξ
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Κεφάλαιο 41. Η θεωρία της ιδεολογίας 

Εικόνα 43.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η θεωρία της ιδεολογίας το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

ιδεολογία και οι συνέπειες της στα άτοµα.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας κοντός, εύσωµος άντρας φορώντας µόνο το εσώρουχό του κοιτάζει τον εαυτό 

του στον καθρέφτη και αυτό που βλέπει να αντικατοπτρίζεται είναι µια ψηλή και γυ-

µνασµένη φιγούρα. Το γλωσσικό µήνυµα που υπάρχει είναι το εξής: «Θα κατακτήσω 

όλες τις γυναίκες» (κώδικας φύλου/γυναίκες) 

β) Ο Μαρξ κρατά τον καθρέπτη και το βλέµµα του είναι στραµµένο στον άντρα και 

φέρει το παρακάτω γλωσσικό µήνυµα: «Η ιδεολογική κυριαρχία εισχωρεί στο ασυ-

νείδητο των ατόµων!» (ιδεολογικός κώδικας/ιδεολογική κυριαρχία, ψυχολογικός κώ-

δικας/ασυνείδητο των ατόµων) 

γ) ο Φρόυντ βρίσκεται δίπλα στον Μαρξ και φέρει το εξής γλωσσικό µήνυµα: «Η 

ιδεολογική κυριαρχία εισχωρεί στο ασυνείδητο των ατόµων!» (ιδεολογικός κώδικας/

ιδεολογική κυριαρχία, ψυχολογικός κώδικας/ασυνείδητο των ατόµων) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Θα κατακτήσω όλες τις γυναίκες» (κώδικας φύλου/γυναίκες) 

β)«Η ιδεολογική κυριαρχία εισχωρεί στο ασυνείδητο των ατόµων!» (ιδεολογικός κώ-

δικας/ιδεολογική κυριαρχία, ψυχολογικός κώδικας/ασυνείδητο των ατόµων) 

Μαρξ 

    Ο Μαρξ υποστηρίζει την άποψη ότι η κυρίαρχη ιδεολογία εισχωρεί στο ασυνείδητο 

των ατόµων.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην εικόνα (Εικ.43) απεικονίζονται ο Μαρξ, ο Φρόυντ και ένας άντρας. Ο άντρας 

βλέπει σε έναν καθρέπτη το είδωλό του. Συγκεκριµένα, απεικονίζεται ένας ψηλός και 

γυµνασµένος άντρας, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, αφού ο 

άντρας είναι κοντός και εύσωµος. Ο Μαρξ και ο Φρόυντ έχοντας στραµµένα τα 

βλέµµατά τους στον συγκεκριµένο άντρα, υποστηρίζουν ότι η κυρίαρχη ιδεολογία 

εισχωρεί στο ασυνείδητο των ατόµων.  

Εποµένως, η εικόνα συνδηλώνει ότι η κυρίαρχη ιδεολογία µιας κοινωνίας επηρεάζει 

τα άτοµα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να εισχωρεί στο ασυνείδητό τους, χωρίς να το αντι-

λαµβάνονται. Εντούτοις, αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι η κυρίαρχη 

ιδεολογία αρκετές φορές παρουσιάζει την πραγµατικότητα αλλοιωµένη και διαστρε-

βλωµένη. Λόγω της µεγάλης επιρροής της ιδεολογίας στα άτοµα, δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθούν την πραγµατικότητα, αλλά την αντιλαµβάνονται παραµορφωµένη.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Κυρίαρχη ιδεολογία VS Μαρξ  

2. Μαρξ και Φρόυντ = η κυρίαρχη ιδεολογία εισχωρεί στο ασυνείδητο των ατόµων 

3. Τα άτοµα= αντίληψη της παραµορφωµένης πραγµατικότητας 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 44)   

Πίνακας 44– Κεφάλαιο 41 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

E141



Κεφάλαιο 42. Η αθλιότητα της φιλοσοφίας  

Εικόνα 44.  

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η αθλιότητα της φιλοσοφίας το θέµα που πραγµατεύεται είναι 

η κριτική του Μαρξ απέναντι στον Προυντόν.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το παρακάτω γλωσσικό µήνυ-

µα: «Αδυνατώντας να καταλάβει τη διαλεκτική, ο Προυντόν δεν αντιλαµβάνεται ότι 

οι κατηγορίες της πολιτικής οικονοµίας εκφράζουν ιστορικές κοινωνικές 

σχέσεις» (ονοµατικός κώδικας/Προυντόν, οικονοµικός κώδικας/πολιτική οικονοµία, 

κοινωνικός κώδικας/κοινωνικές σχέσεις)  

β) Σε δεύτερο πλάνο, απεικονίζεται ο Προυντόν, ο οποίος κάνει ποδήλατο (ονοµατι-

κός κώδικας/Προυντόν) 

Γλωσσικό µήνυµα 

Νο.43 «Θα κατα-

κτήσω όλες 

τις γυναί-

κες» 

«Η ιδεολο-

γική κυριαρ-

χία εισχωρεί 

στο ασυνεί-

δητο των 

ατόµων!»

α) ένας 

άντρας  

β) ο 

Μαρξ 

γ) ο 

Φρόυντ

Η 

κυρίαρχη 

ιδεολογία 

εισχωρεί 

στο 

ασυνείδητο 

των 

ατόµων

Η 

κυρίαρχη 

ιδεολογία 

παρουσιάζ

ει την 

πραγµατικ

ότητα 

παραµορφ

ωµένη 

Ο Μαρξ 

υποστηρίζει την 

άποψη ότι η 

κυρίαρχη 

ιδεολογία εισχωρεί 

στο ασυνείδητο 

των ατόµων. 
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«Αδυνατώντας να καταλάβει τη διαλεκτική, ο Προυντόν δεν αντιλαµβάνεται ότι οι 

κατηγορίες της πολιτικής οικονοµίας εκφράζουν ιστορικές κοινωνικές σχέσεις» (ονο-

µατικός κώδικας/Προυντόν, οικονοµικός κώδικας/πολιτική οικονοµία, κοινωνικός 

κώδικας/κοινωνικές σχέσεις) 

Μαρξ 

Ο Μαρξ επικρίνει τον Προυντόν, καθώς θεωρεί ότι ο δεύτερος δεν αντιλαµβάνεται 

ότι η ιστορία διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη της οικονοµίας και των 

κοινωνικών σχέσεων.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.44) απεικονίζονται ο Μαρξ και ο Προυντόν. Ο δεύτερος κάνει πο-

δήλατο, ενώ ο πρώτος του ασκεί έντονη κριτική. Ο Μαρξ υποστηρίζει πως ο Πρου-

ντόν αδυνατεί να καταλάβει ότι οι κατηγορίες της πολιτικής οικονοµίας εκφράζουν 

τις ιστορικές κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, ο Προυντόν δεν ενδιαφέρεται για το ιστορικό 

πλαίσιο, κάτι που ο Μαρξ θεωρεί λανθασµένο.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ VS Προυντόν  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 45)   

Πίνακας 45– Κεφάλαιο 42 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 43. Γιατί πρέπει να οργανωνόµαστε; 

Εικόνα 45.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Γιατί πρέπει να οργανωνόµαστε; το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την οργάνωση της εργατικής τάξης.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας άντρας, ο οποίος είναι διευθυντής µια εταιρείας, κάθεται στο γραφείο του και 

συζητά µε δυο υπαλλήλους του. Ακόµη, υπάρχει το γλωσσικό µήνυµα: «Η επιχείρησή 

µας είναι µια οικογένεια. Πρέπει να καταβάλουµε ιδιαίτερη προσπάθεια για να κερδί-

Νο.44 «Αδυνατώ-

ντας να κα-

ταλάβει τη 

διαλεκτική, 

ο Προυντόν 

δεν αντι-

λαµβάνεται 

ότι οι κατη-

γορίες της 

πολιτικής 

οικονοµίας 

εκφράζουν 

ιστορικές 

κοινωνικές 

σχέσεις»

α)  ο 

Μαρξ 

β) ο 

Προυντόν

Έντονη 

κριτική του 

Μαρξ στον 

Προυντόν

Μέσα από 

το έργο 

του Μαρξ, 

η 

αθλιότητα 

της 

φιλοσοφία

ς 

εκφράζεται 

η κριτική 

που ασκεί 

ο Μαρξ 

στον 

Προυντόν

  Ο Μαρξ 

επικρίνει τον 

Προυντόν, καθώς 

θεωρεί ότι ο 

δεύτερος δεν 

αντιλαµβάνεται 

ότι η ιστορία 

διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο 

στην αντίληψη της 

οικονοµίας και 

των κοινωνικών 

σχέσεων
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σουµε όλοι…!»  (ταξικός κώδικας/διευθυντής, υπάλληλοι, κώδικας επαγγέλµατος/

επιχείρηση, οικονοµικός κώδικας/για να κερδίσουµε) 

β) δυο γυναίκες, οι οποίες εργάζονται σε µια εταιρεία, φέρουν το γλωσσικό µήνυµα: 

«Κάθε άλλο. Όταν κερδίζει η εταιρεία, κερδίζετε µόνο εσείς, τα αφεντικά. Τα δικά 

µας συµφέροντα είναι αντίθετα» (οικονοµικός κώδικας/κερδίζετε, ταξικός κώδικας/

αφεντικά) 

γ) ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα: «Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η οργά-

νωση!»  

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Η επιχείρησή µας είναι µια οικογένεια. Πρέπει να καταβάλουµε ιδιαίτερη προ-

σπάθεια για να κερδίσουµε όλοι…!»  (κώδικας επαγγέλµατος/επιχείρηση, οικονοµι-

κός κώδικας/για να κερδίσουµε) 

β)«Κάθε άλλο. Όταν κερδίζει η εταιρεία, κερδίζετε µόνο εσείς, τα αφεντικά. Τα δικά 

µας συµφέροντα είναι αντίθετα» (οικονοµικός κώδικας/κερδίζετε, ταξικός κώδικας/

αφεντικά) 

γ)«Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η οργάνωση!»  

Μαρξ 

  Ο Μαρξ εισάγει την έννοια της οργάνωσης, καθώς θεωρεί ότι χωρίς αυτήν όλες οι 

ιδέες µένουν στη θεωρία. Αντίθετα, µε την οργάνωση είναι εφικτή η ουσιαστική αλ-

λαγή της κοινωνίας.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.45) παρουσιάζονται ένας διευθυντής να συνοµιλεί µε δυο υπαλλή-

λους του. Ο διευθυντής ισχυρίζεται ότι η επιχείρηση είναι µια οικογένεια και πως 

όλοι/ες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να κερδίζουν όλοι/

ες. Από την άλλη πλευρά, οι δυο γυναίκες θεωρούν ότι το κέρδος είναι όφελος µόνο 

του διευθυντή και ότι τα δικά τους συµφέροντα είναι διαφορετικά.  
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Εποµένως, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι ο διευθυντής είναι υποστηρικτής 

του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος, του οποίου κύριος στόχος είναι το κέρ-

δος. Οι γυναίκες ανήκουν στην εργατική τάξη και κατανοούν ότι τα συµφέροντά τους 

διαφέρουν από αυτά των καπιταλιστών, εφόσον το κέρδος το αποκοµίζουν µόνο τα 

αφεντικά.  

Τέλος, ο Μαρξ υποστηρίζει ότι για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η οργάνω-

ση. Εαν οργανωθούν κατάλληλα, θα µπορέσουν να πετύχουν τον σκοπό τους και θα 

αλλάξουν ριζικά την κοινωνία.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = έννοια της οργάνωσης 

2. Καπιταλιστές VS εργατική τάξη  

3. Καπιταλισµός = κέρδος  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 46)   

Πίνακας 46– Κεφάλαιο 43 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.45 «Η επιχεί-

ρησή µας 

είναι µια οι-

κογένεια. 

Πρέπει να 

καταβάλου-

µε ιδιαίτερη 

προσπάθεια 

για να κερ-

δίσουµε 

όλοι…!»   

«Κάθε άλλο. 

Όταν κερδί-

ζει η εται-

ρεία, κερδί-

ζετε µόνο 

εσείς, τα 

αφεντικά. Τα 

δικά µας 

συµφέροντα 

είναι αντίθε-

τα» 

«Γι’ αυτό 

είναι απα-

ραίτητη η 

οργάνωση!» 

α)  ένας 

διευθυντή

ς µιας 

επιχείρησ

ης 

β) δυο 

εργαζόµε

νες 

γ) ο 

Μαρξ

Οι 

καπιταλιστ

ές 

επωµίζοντ

αι τα 

κέρδη των 

αντικειµέν

ων. Η 

εργατική 

τάξη έχει 

διαφορετικ

ά 

συµφέροντ

α από αυτά 

των 

καπιταλιστ

ών. Ο 

Μαρξ για 

τους 

παραπάνω 

λόγους 

εισάγει την 

ιδέα της 

οργάνωσης

Η 

οργάνωση 

είναι 

απαραίτητ

η για να 

αλλάξει 

ριζικά η 

κοινωνία 

σε 

πρακτικό 

επίπεδο

Ο Μαρξ εισάγει 

την έννοια της 

οργάνωσης, καθώς 

θεωρεί ότι χωρίς 

αυτήν όλες οι 

ιδέες µένουν στη 

θεωρία. Αντίθετα, 

µε την οργάνωση 

είναι εφικτή η 

ουσιαστική 

αλλαγή της 

κοινωνίας. 
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Κεφάλαιο 44. Η λίγκα των κοµµουνιστών  

Εικόνα 46.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η λίγκα των κοµµουνιστών το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

ένωση της εργατικής τάξης και η δηµιουργία οργανώσεων.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ µοιράζει φυλλάδια σε διάφορα άτοµα 

β) ο ΄Ενγκελς κάθεται πίσω από έναν πάγκο µοιράζοντας φυλλάδια. Πάνω στον πά-

γκο υπάρχει η επιγραφή «Λίγκα κοµµουνιστών»  (πολιτικός κώδικας) 

γ) διάφορα άτοµα που διαβάζουν τα φυλλάδια 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Λίγκα κοµµουνιστών»  (πολιτικός κώδικας) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ όντας ενεργό µέλος της λίγκας των κοµµουνιστών, µοιράζει φυλλάδια, έρ-

χεται σε επαφή µε άτοµα και τους ενηµερώνει αναφορικά µε τον κοµµουνισµό.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.46) παρουσιάζονται ο Μαρξ και ο Ένγκελς ως µέλη της λίγκας των 

κοµµουνιστών. Μοιράζουν φυλλάδια σχετικά µε την οργάνωση και ενηµερώνουν 

τους πολίτες αναφορικά µε αυτήν. Είναι, λοιπόν, ενεργά µέλη της οργάνωσης και 

επιδιώκουν να επηρεάσουν µε τις ιδέες τους και τους υπόλοιπους πολίτες.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ και Ένγκελς = ενεργά µέλη της λίγκας των κοµµουνιστών  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 46)   

Πίνακας 47– Κεφάλαιο 44 
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Κεφάλαιο 45. Είναι όλοι οι άνθρωποι αδέρφια; 

Εικόνα 47.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Είναι όλοι οι άνθρωποι αδέρφια; το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την ενότητα των µελών της εργατικής τάξης.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας ισπανός εργάτης, ο οποίος κρατά ένα πλακάτ µε το όνοµα της χώρας του και 

φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Έξω οι Λατινοαµερικάνοι! Μας παίρνουν τις δουλειές!»  

(κώδικας εθνικότητας/Ισπανός, Λατινοαµερικάνοι, ταξικός κώδικας/εργάτης) 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.46 «Λίγκα κοµ-

µουνιστών»  

α) ο 

Μαρξ  

β) ο 

Ένγκελς 

γ) 

διάφορα 

άτοµα 

Ο Μαρξ 

και ο 

Ένγκελς 

είναι 

ενεργά 

µέλη της 

λίγκας των 

κοµµουνισ

τών

Ο Μαρξ 

και ο 

Ένγκελς 

συνδέονται 

µε την 

λίγκα των 

κοµµουνισ

τών

 Ο Μαρξ όντας 

ενεργό µέλος της 

λίγκας των 

κοµµουνιστών, 

µοιράζει 

φυλλάδια, έρχεται 

σε επαφή µε 

άτοµα και τους 

ενηµερώνει 

αναφορικά µε τον 

κοµµουνισµό. 
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β) µια εργάτρια καταγόµενη από την Γαλλία, κρατά ένα πλακάτ µε το όνοµα της χώ-

ρας της και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Έξω οι Άραβες!» (ταξικός κώδικας/εργάτρια, 

χωρικός κώδικας/Γαλλία, κώδικας εθνικότητας/Άραβες) 

γ) ένας εργάτης καταγόµενος από την Αργεντινή, κρατά ένα πλακάτ µε το όνοµα της 

χώρας του και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Έξω οι Βολιβιανοί και οι 

Παραγουανοί!» (ταξικός κώδικας/εργάτης, χωρικός κώδικας/Αργεντινή, κώδικας 

εθνικότητας/Βολιβιανοί, Παραγουανοί) 

δ) µια εργάτρια καταγόµενη από τις ΗΠΑ, κρατά ένα πλακάτ µε το όνοµα των ΗΠΑ 

και φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Έξω οι Μεξικάνοι!» (ταξικός κώδικας/εργάτρια, χω-

ρικός κώδικας/ΗΠΑ, κώδικας εθνικότητας/Μεξικάνοι) 

ε) ο Μαρξ, ο οποίος έχει στραµµένο το βλέµµα του στους/ις εργάτες/τριες και τους 

φωνάζει µε ένα µεγάφωνο το εξής γλωσσικό µήνυµα: «ΕΝΩΘΕΙΤΕ!» 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Έξω οι Λατινοαµερικάνοι! Μας παίρνουν τις δουλειές!»  (κώδικας εθνικότητας/

Λατινοαµερικάνοι) 

β)«Ισπανία» (χωρικός κώδικας/Ισπανία) 

γ)«Έξω οι Άραβες!» (κώδικας εθνικότητας/Άραβες) 

δ)«Γαλλία» (χωρικός κώδικας/Γαλλία) 

ε)«Έξω οι Βολιβιανοί και οι Παραγουανοί!» (κώδικας εθνικότητας/Βολιβιανοί, Πα-

ραγουανοί) 

ζ)«Αργεντινή » (χωρικός κώδικας/Αργεντινή) 

η)«Έξω οι Μεξικάνοι!» (κώδικας εθνικότητας/Μεξικάνοι) 

θ)«ΗΠΑ» (χωρικός κώδικας/ΗΠΑ) 

ι)«ΕΝΩΘΕΙΤΕ!» 

Μαρξ 
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  Ο Μαρξ προστάζει την εργατική τάξη να ενωθεί, καθώς παρατηρεί ότι παρά το γε-

γονός ότι όλοι ανήκουν στην ίδια κοινωνική τάξη, υπάρχει διαµάχη µεταξύ τους. 

Εντούτοις, ο Μαρξ γνωρίζει ότι για την επίτευξη του στόχου τους, δηλαδή µια ριζική 

αλλαγή στην κοινωνία, απαιτείται η ένωση όλων των εργατών/τριών.   

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.47) παρουσιάζονται τέσσερις εκπρόσωποι της εργατικής τάξης από 

διαφορετικές χώρες. Ο/η καθένας/µια από αυτούς/ές είναι εναντίον µιας άλλης οµά-

δας. Από την άλλη πλευρά, ο Μαρξ τους προστάζει να ενωθούν, καθώς γνωρίζει  ότι 

για να γίνει µια επανάσταση οφείλουν να είναι ενωµένοι, αφού ανήκουν στην ίδια 

κοινωνική τάξη και ο στόχος τους είναι κοινός.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = ένωση της εργατικής τάξης 

2. Ισπανοί VS Λατινοαµερικάνοι 

3. Γάλλοι VS Άραβες 

4. Αργεντίνοι VS Βολιβιανοί και Παραγουανοί 

5. Αµερικάνοι VS Μεξικανοί  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 48)   

Πίνακας 48– Κεφάλαιο 45 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 46. Η συνείδηση «από έξω» ; 

Εικόνα 48.   

Νο.47 «Έξω οι Λα-

τινοαµερι-

κάνοι! Μας 

παίρνουν τις 

δουλειές!»  

«Ισπανία» 

«Έξω οι 

Άραβες!»  

«Γαλλία» 

«Έξω οι Βο-

λιβιανοί και 

οι Παρα-

γουανοί!» 

«Αργεντινή 

» 

«Έξω οι 

Μεξικάνοι!»  

«ΗΠΑ» 

«ΕΝΩΘΕΙ-

ΤΕ!»

α)  ο 

Μαρξ 

β) ένας 

ισπανός 

εργάτης 

γ) µια 

γαλλίδα 

εργάτρια 

δ) ένας 

αργεντίνο

ς εργάτης 

ε) µια 

αµερικαν

ή 

εργάτρια

Οι εργάτες 

έχουν 

διαµάχες 

µεταξύ 

τους. Ο 

Μαρξ τους 

προστάζει 

να 

ενωθούν 

Δεν είναι 

όλοι 

µεταξύ 

τους 

αδέρφια, 

καθώς 

υπάρχουν 

διαµάχες 

µεταξύ των 

εργατών 

  Ο Μαρξ προστά-

ζει την εργατική 

τάξη να ενωθεί, 

καθώς παρατηρεί 

ότι παρά το γεγο-

νός ότι όλοι ανή-

κουν στην ίδια 

κοινωνική τάξη, 

υπάρχει διαµάχη 

µεταξύ τους. 

Εντούτοις, ο Μαρξ 

γνωρίζει ότι για 

την επίτευξη του 

στόχου τους, δη-

λαδή µια ριζική 

αλλαγή στην κοι-

νωνία, απαιτείται 

η ένωση όλων των 

εργατών/τριών.  
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Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η συνείδηση «από έξω»; το θέµα που πραγµατεύεται είναι ένα 

ερώτηµα αναφορικά µε τον διαχωρισµό ή όχι της συνείδησης των εργατών και των 

διανούµενων επαναστατών.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος παίζει επιτραπέζια αντισφαίριση µε τον Λένιν και φέρει το εξής 

γλωσσικό µήνυµα: «Είναι τεχνητός ο διαχωρισµός των επαναστατών διανοούµενων 

από την εργατική τάξη»  (ταξικός κώδικας/εργατική τάξη) 

β) ο Λένιν, ο οποίος φέρει το παρακάτω γλωσσικό µήνυµα: «Συνειδητοποίηση από 

έξω; Έξω… από τον οικονοµικό αγώνα. Όµως ποτέ έξω από το κοινωνικό κίνηµα»  

γ) ένας διανοούµενος, ο οποίος κάθεται σε µια καρέκλα στο κέντρο της εικόνας και 

φορά κοστούµι, γραβάτα και γυαλιά (ενδυµατολογικός κώδικας/κοστούµι, γραβάτα, 

γυαλιά) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Είναι τεχνητός ο διαχωρισµός των επαναστατών διανοούµενων από την εργατική 

τάξη»  (ταξικός κώδικας/εργατική τάξη) 

β)«Συνειδητοποίηση από έξω; Έξω… από τον οικονοµικό αγώνα. Όµως ποτέ έξω 

από το κοινωνικό κίνηµα»  

Μαρξ 

  Ο Μαρξ θεωρεί πως ο διαχωρισµός µεταξύ επαναστατών διανοούµενων και εργατι-

κής τάξης δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα. Οι επαναστάτες διανοούµενοι µάχο-

νται υπερ των δικαιωµάτων των εργατών.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.48) απεικονίζονται ο Μαρξ και ο Λένιν, οι οποίοι παίζουν επιτραπέ-

ζια αντισφαίριση. Στο κέντρο της εικόνας βρίσκεται ένας διανοούµενος, ο οποίος κά-

θεται σε µια καρέκλα και παρακολουθεί τον αγώνα. Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι ο δια-

χωρισµός των επαναστατών διανοούµενων και των εργατών είναι τεχητός. Ο Λένιν 
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συµπληρώνει ότι η συνειδητοποίηση από έξω δεν υφίσταται και ιδιαίτερα όταν ανα-

φέρονται στο κοινωνικό κίνηµα.  

Η εικόνα συνδηλώνει ότι διαχωρισµός µεταξύ των επαναστατών διανοούµενων και 

της εργατικής τάξης δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα. Οι επαναστάτες διανοού-

µενοι µάχονται υπερ των δικαιωµάτων των εργατών και είναι ενεργά µέλη των κοι-

νωνικών κινηµάτων. Αγωνίζονται για τα συµφέροντα των εργατών και δεν είναι απλοί 

παρατηρητές των τεκταινόµενων.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ και Λένιν = ενεργά µέλη των κινηµάτων και µαχητές υπερ των δικαιωµάτων 

των εργατών  

2. Μαρξ = υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συνείδηση από έξω και ο διαχωρισµός µεταξύ 

των επαναστατών διανοούµενων και της εργατικής τάξης είναι τεχνητός 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 49)   

Πίνακας 49– Κεφάλαιο 46 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 47. Η επαναστατική κουλτούρα 

Εικόνα 49.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η επαναστατική κουλτούρα το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

ίδρυση πολιτιστικών εργατικών ενώσεων. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Νο.48 «Είναι τε-

χνητός ο 

διαχωρισµός 

των επανα-

στατών δια-

νοούµενων 

από την ερ-

γατική 

τάξη»   

«Συνειδητο-

ποίηση από 

έξω; Έξω… 

από τον οι-

κονοµικό 

αγώνα. 

Όµως ποτέ 

έξω από το 

κοινωνικό 

κίνηµα» 

α) Ο 

Μαρξ 

β) Ο 

Λένιν 

γ) ένας 

διανοούµ

ενος

Δεν 

υπάρχει 

διαχωρισµ

ός µεταξύ 

των 

επαναστατ

ών 

διανοούµεν

ων και της 

εργατικής 

τάξης

Η 

συνειδητοπ

οίηση από 

έξω δεν 

υφίσταται 

Ο Μαρξ θεωρεί 

πως ο διαχωρισµός 

µεταξύ 

επαναστατών 

διανοούµενων και 

εργατικής τάξης 

δεν υφίσταται 

στην 

πραγµατικότητα. 

Οι επαναστάτες 

διανοούµενοι 

µάχονται υπερ των 

δικαιωµάτων των 

εργατών. 
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α) η εργατική τάξη, η οποία κρατά στα χέρια της ένα βιβλίο µε τίτλο Θεωρία της 

επανάστασης και ζητοκραυγάζει (ταξικός κώδικας/εργατική τάξη) 

β) δυο γουρούνια, τα οποία είναι εκπρόσωποι του καπιταλισµού, κρατούν στα χέρια 

τους ένα νόµισµα και έχουν το γλωσσικό µήνυµα «Χαθήκαµε!»  (ταξικός κώδικας/

εκπρόσωποι του καπιταλισµού) 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Χαθήκαµε!» 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.49) απεικονίζονται άτοµα της εργατικής τάξης, τα οποία κρατούν 

στα χέρια τους ένα βιβλίο µε τίτλο Θεωρία της επανάστασης. Δίπλα τους υπάρχουν 

δυο γουρούνια, τα οποία συµβολίζουν τους καπιταλιστές. Κρατούν στα χέρια τους 

ένα νόµισµα και θρηνούν, καθώς αντιλαµβάνονται ότι ο λαός έχει εξεγερθή και οι 

ίδιοι θα χάσουν την εξουσία.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Εργατική τάξη VS Καπιταλιστές 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 50)   

Πίνακας 50– Κεφάλαιο 47 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 47. Η επαναστατική κουλτούρα 

Εικόνα 50.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η επαναστατική κουλτούρα το θέµα που πραγµατεύεται είναι η 

ίδρυση πολιτιστικών εργατικών ενώσεων. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) τρεις εκπρόσωποι της εργατικής τάξης, εκ των οποίων δυο άντρες και µια γυναίκα 

συνοµιλούν µε τον Μαρξ και φέρουν το γλωσσικό µήνυµα: «Σύντροφε Καρλ, δη-

µιουργήσαµε µια εργατική πολιτιστική ένωση!» (ταξικός κώδικας/εργατική τάξη, 

ονοµατικός κώδικας/Μαρξ, πολιτισµικός κώδικας/εργατική πολιτιστική ένωση) 

β) ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα «Αυτός είναι ο σωστός δρόµος!»   

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Σύντροφε Καρλ, δηµιουργήσαµε µια εργατική πολιτιστική ένωση!» (ταξικός κώ-

δικας/εργατική τάξη, ονοµατικός κώδικας/Μαρξ, πολιτισµικός κώδικας/εργατική πο-

λιτιστική ένωση) 

β)«Αυτός είναι ο σωστός δρόµος!»   

Μαρξ 

Νο.49 «Χαθήκαµε!

»

α) η  

εργατική 

τάξη  

β) δυο 

γουρούνι

α

Η εργατική 

τάξη 

εναντίον 

των 

καπιταλιστ

ών 

Η εργατική 

τάξη 

ενώνεται 

Απουσία Μαρξ 
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  Ο Μαρξ  τάσσεται υπερ της δηµιουργίας εργατικών πολιτιστικών ενώσεων, καθώς 

µέσω αυτών διαµορφώνεται η εργατική κουλτούρα και δηµιουργούνται επαναστατι-

κές οργανώσεις.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.50) απεικονίζονται τρία άτοµα της εργατικής τάξης, εκ των οποίων 

δυο άντρες και µια γυναίκα, συνοµιλώντας µε τον Μαρξ και έχοντας όλοι/ες µαζί τα 

χέρια τους ενωµένα. Ανακοινώνουν στον Μαρξ ότι έχουν ιδρύσει µια εργατική πολι-

τιστική ένωση και ο Μαρξ τους επιβραβεύει λέγοντάς τους ότι αυτός είναι ο σωστός 

δρόµος.  

Εποµένως, η εργατική πολιτιστική ένωση είναι φορέας της εργατικής κουλτούρας, 

µέσω της οποίας µπορούν σε βάθος χρόνου να δηµιουργηθούν επαναστατικές οργα-

νώσεις. Ο Μαρξ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση πολιτιστικών ενώσεων, 

καθώς γνωρίζει ότι µέσω αυτών οργανώνονται συζητήσεις, συνελεύσεις µε αποτέλε-

σµα την ένωση της εργατικής τάξης. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην εικόνα παρατηρείται και µια γυναίκα. Πέρα από τα επι-

χειρήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω αναφορικά µε την ίδρυση των πολιτιστικών 

οργανώσεων, ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι η ενεργή συµµετοχή των γυναικών σε 

αυτές.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Εργατική τάξη = ίδρυση εργατικών πολιτιστικών ενώσεων 

2. Μαρξ = υπερ των εργατικών πολιτιστικών ενώσεων  

3. Γυναίκες = ενεργά µέλη των ενώσεων  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 51)   

Πίνακας 51– Κεφάλαιο 47 
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Κεφάλαιο 48. Ο Μαρξ και το φάντασµα του Σαιξπηρ 

Εικόνα 51.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ο Μαρξ και το φάντασµα του Σαιξπηρ το θέµα που πραγµατεύ-

εται είναι η επιρροή που δέχθηκε ο Μαρξ από τον Σαιξπηρ.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.50 «Σύντροφε 

Καρλ, δη-

µιουργήσα-

µε µια εργα-

τική πολιτι-

στική ένω-

ση!» 

«Αυτός είναι 

ο σωστός 

δρόµος!»  

α) τρεις 

εργάτες  

β) ο 

Μαρξ

Ίδρυση 

εργατικών 

πολιτιστικ

ών 

ενώσεων 

Οι 

εργατικές 

πολιτιστικέ

ς ενώσεις 

είναι 

φορείς της 

επαναστατι

κής 

κουλτούρα

ς

 Ο Μαρξ  

τάσσεται υπερ της 

δηµιουργίας 

εργατικών 

πολιτιστικών 

ενώσεων, καθώς 

µέσω αυτών 

διαµορφώνεται η 

εργατική 

κουλτούρα και 

δηµιουργούνται 

επαναστατικές 

οργανώσεις. 
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α) ο Σαιξπηρ, ο οποίος συζητά µε τον Μπρεχτ και τον Μαρξ (ονοµατικός κώδικας/

Σαιξπηρ, Μπρεχτ, Μαρξ) 

β)ο Μπρεχτ, ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στον Σαιξπηρ και τον Μαρξ 

β) ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα: «Οι µεταφορές και οι ποιητικές εκ-

φράσεις του Σαιξπηρ µου φάνηκαν πολύ χρήσιµες στη διατύπωση των κοµµουνιστι-

κών ιδεών»  (ονοµατικός κώδικας/Σαιξπηρ, ιδεολογικός κώδικας/κοµµουνιστικές ιδέ-

ες) 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Οι µεταφορές και οι ποιητικές εκφράσεις του Σαιξπηρ µου φάνηκαν πολύ χρήσιµες 

στη διατύπωση των κοµµουνιστικών ιδεών»  (ονοµατικός κώδικας/Σαιξπηρ, ιδεολο-

γικός κώδικας/κοµµουνιστικές ιδέες) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ  έχει επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από τον Σαιξπηρ, καθώς οι ιδέες του 

αποτυπώνονται στον κοµµουνισµό.   

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.51) απεικονίζονται ο Μαρξ, ο Μπρεχτ και ο Σαιξπηρ, οι οποίοι συ-

νοµιλούν. Ο Μαρξ αναφέρει ότι οι µεταφορές και οι ποιητικές εκφράσεις από τα έργα 

του Σαιξπηρ αποτελούν πηγή έµπνευσης για το ίδιο, προκειµένου να διατυπώσει τις 

κοµµουνιστικές ιδέες.  

Εποµένως, η εικόνα συνδηλώνει την µεγάλη επιρροή που δέχθηκε ο Μαρξ από τα 

έργα του Σαιξπηρ στη διατύπωση των κοµµουνιστικών ιδεών.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = δέχθηκε µεγάλη επιρροή από τον Σαιξπηρ 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 52)   
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Πίνακας 52– Κεφάλαιο 48 

Κεφάλαιο 49. Το µανιφέστο και πάλη των τάξεων 

Εικόνα 52.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Το µανιφέστο και η πάλη των τάξεων απεικονίζονται οι διαφο-

ρές των κοινωνικών τάξεων ως προς  τον τρόπο διαβίωσής τους. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Α/Α 

Εικό-

νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.51 «Οι µεταφο-

ρές και οι 

ποιητικές 

εκφράσεις 

του Σαιξπηρ 

µου φάνη-

καν πολύ 

χρήσιµες 

στη διατύ-

πωση των 

κοµµουνι-

στικών ιδε-

ών» 

α) ο 

Μαρξ 

β) ο 

Μπρεχτ 

γ) ο 

Σαιξπηρ

Η επιρροή 

των έργων 

του 

Σαιξπηρ 

στον Μαρξ 

Το 

φάντασµα 

του 

κοµµουνισ

µού 

εµπνευσµέ

νο από τον 

Αµλετ του 

Σαιξπηρ

  Ο Μαρξ  έχει 

επηρεαστεί σε µε-

γάλο βαθµό από 

τον Σαιξπηρ, κα-

θώς οι ιδέες του  

αποτυπώνονται 

στον κοµµουνι-

σµό.  
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α) ένα γουρούνι ντυµένο µε κοστούµι και καπέλο, το οποίο κάθεται σε ένα πλουσιο-

πάρχο τραπέζι µε πολλά εδέσµατα και απολαµβάνει το φαγητό του. Το  γλωσσικό µή-

νυµα που φέρει είναι το εξής: «Η πάλη των τάξεων δεν υπάρχει. Είναι επινόηση των 

µαρξιστών που θέλουν να σπείρουν το µίσος!»  (ενδυµατολογικός κώδικας/κουστού-

µι, καπέλο, οικονοµικός κώδικας/πλουσιοπάροχο τραπέζι, ονοµατικός κώδικας/µαρ-

ξιστές, ταξικός κώδικας/πάλη των τάξεων) 

β) ένας σερβιτόρος, ο οποίος σερβίρει κρασί στο γουρούνι (κώδικας επαγγέλµατος/

σερβιτόρος, οικονοµικός κώδικας/κρασί) 

γ) τρία άτοµα κίτρινης φυλής, εκ των οποίων µια γυναίκα και δυο παιδιά βρίσκονται 

στο δεξί µέρος της εικόνας περιµένοντας να φάνε από τα αποµεινάρια του φαγητού 

του γουρουνιού. Το γλωσσικό µήνυµα που φέρουν είναι το εξής: «Ευχαριστούµε, 

αγαπηµένο µας αφεντικό, για τα ψίχουλα που µας δίνεις» (κώδικας φυλής/κίτρινη 

φυλή, ταξικός κώδικας/αφεντικό) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Η πάλη των τάξεων δεν υπάρχει. Είναι επινόηση των µαρξιστών που θέλουν να 

σπείρουν το µίσος!»  (ονοµατικός κώδικας/µαρξιστές, ταξικός κώδικας/πάλη των τά-

ξεων) 

β)«Ευχαριστούµε, αγαπηµένο µας αφεντικό, για τα ψίχουλα που µας δίνεις» (ταξικός 

κώδικας/αφεντικό) 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.52) απεικονίζεται ένα γουρούνι, το οποίο είναι ντυµένο µε κοστούµι 

και καπέλο. Κάθεται γύρω από ένα πλουσιοπάροχο τραπέζι µε διαφόρων ειδών εδέ-

σµατα, απολαµβάνοντας το φαγητό του. Το γουρούνι αναφέρει ότι η πάλη των τάξε-

ων δεν υφίσταται στην πραγµατικότητα και ότι είναι κατασκεύασµα των µαρξιστών.  
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Ταυτόχρονα, πετάει ένα κόκκαλο σε τρια άτοµα κίτρινης φυλής, τα οποία βρίσκονται 

στο δεξί µέρος της εικόνας. Τα συγκεκριµένα άτοµα, περιµένουν να φάνε από τα 

αποµεινάρια του φαγητού του γουρουνιού και µάλιστα το ευχαριστούν. Επιπλέον, 

ένας σερβιτόρος βρίσκεται δίπλα στο γουρούνι, ο οποίος βάζει κρασί στο ποτήρι του 

γουρουνιού.  

Μέσω της συγκεκριµένης εικόνας αναπαρίσταται η πάλη των τάξεων. Συγκεκριµένα, 

το γουρούνι αναπαριστά την αστική τάξη, η οποία απολαµβάνει όλα τα αγαθά και ζει 

εις βάρος των άλλων κοινωνικών τάξεων. Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι κατώ-

τερες κοινωνικές τάξεις, οι οποίες ζουν στο όριο της φτώχειας και πολλές φορές και 

κάτω από αυτό, αναζητώντας ακόµα και τα ψίχουλα των καπιταλιστών. Τέλος, οι κα-

τώτερες τάξεις εργάζονται για τους καπιταλιστές προκειµένου οι δεύτεροι να έχουν 

κέρδος. Συµπερασµατικά, είναι φανερές οι έντονες διαφορές των κοινωνικών τάξεων 

ως προς τον τρόπο διαβίωσής τους.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλιστές VS Εργατική τάξη 

2. Καπιταλιστές = αδηφάγοι, άπληστοι, ζουν εις βάρος των υπόλοιπων κοινωνικών 

οµάδων 

3. Εργατική τάξη = ζει στο όριο της φτώχειας, αναµένοντας τα ψίχουλα των καπιτα-

λιστών   

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 53)   

Πίνακας 53– Κεφάλαιο 49 
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Κεφάλαιο 50. Το κράτος… «είµαστε όλοι»;  

Εικόνα 53.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Το κράτος …. «είµαστε όλοι»; το θέµα που πραγµατεύεται εί-

ναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε την ισότητα των µελών ενός κράτους.  

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.52 «Η πάλη των 

τάξεων δεν 

υπάρχει. Εί-

ναι επινόηση 

των µαρξι-

στών που 

θέλουν να 

σπείρουν το 

µίσος!»  

Ευχαρι-

στούµε, 

αγαπηµένο 

µας αφεντι-

κό, για τα 

ψίχουλα που 

µας δίνεις» 

α) ένα 

γουρούνι  

β) ένας 

σερβιτόρ

ος 

γ) τρια 

άτοµα 

κίτρινης 

φυλής

Οι 

καπιταλιστ

ές ζουν εις 

βάρος των 

υπόλοιπων 

κοινωνικώ

ν οµάδων

Οι 

καπιταλιστ

ές 

απολαµβάν

ουν 

προνόµια, 

ενώ η 

εργατική 

τάξη 

στερείται 

βασικά 

αγαθά. 

Απουσία Μαρξ
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) δυο αστυνόµοι, οι οποίοι βασανίζουν έναν άντρα και φέρουν τα γλωσσικά µηνύµα-

τα: «Η αστυνοµία, ο στρατός και οι µυστικές υπηρεσίες εγγυόµαστε τη γαλήνη και 

την ηρεµία. Είµαστε οι άριστοι!» (κώδικας επαγγέλµατος/αστυνοµία, στρατός, µυστι-

κές υπηρεσίες) «Κάθε µέρα αγαπάµε τον λαό όλο και περισσότερο! Προστατεύουµε 

τις γιαγιάδες και τα µωρά» (ταξικός κώδικας/λαός) 

β) ένας άντρας, ο οποίος φορά µόνο το εσώρουχό του, είναι ξαπλωµένος σε ένα τρα-

πέζι, ενώ δέχεται τη βία από τους δυο αστυνόµους 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Η αστυνοµία, ο στρατός και οι µυστικές υπηρεσίες εγγυόµαστε τη γαλήνη και την 

ηρεµία. Είµαστε οι άριστοι!» (κώδικας επαγγέλµατος/αστυνοµία, στρατός, µυστικές 

υπηρεσίες) 

β)«Κάθε µέρα αγαπάµε τον λαό όλο και περισσότερο! Προστατεύουµε τις γιαγιάδες 

και τα µωρά» (ταξικός κώδικας/λαός) 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ 

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.53) απεικονίζονται δυο αστυνόµοι, οι οποίοι βασανίζουν έναν 

άντρα. Ο άντρας βρίσκεται ξαπλωµένος σε ένα τραπέζι και δέχεται σωµατική βία από 

τους αστυνόµους.  

Οι αστυνόµοι είναι τα εκτελεστικά όργανα των καπιταλιστών και πράττουν σύµφωνα 

µε τα συµφέροντά τους. Ασκούν βία στον απλό λαό και ειδικά στην εργατική τάξη. Ο 

άντρας εκπροσωπεί την εργατική τάξη, η οποία υποµένει τα µαρτύρια των καπιταλι-

στών.  
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Εποµένως, το κράτος διαιρείται σε εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους, σε κατα-

πιεστές και καταπιεζόµενους. Άρα, το κράτος δεν είναι όλοι οι πολίτες, αλλά οι καπι-

ταλιστές, οι οποίοι ζουν εις βάρος των άλλων οµάδων.  

 Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλιστές VS Εργατική τάξη 

2. Αστυνόµοι= εκτελεστικά όργανα των καπιταλιστών  

3. Εργατική τάξη = εκµεταλλευόµενοι και καταπιεσµένοι  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 54)   

Πίνακας 54– Κεφάλαιο 50 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 51. Κυβέρνηση = Εξουσία;  

Εικόνα 54.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Κυβέρνηση = Εξουσία; το θέµα που πραγµατεύεται είναι ένα 

ερώτηµα αναφορικά µε την εξουσία του κράτους.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

Νο.53 «Η αστυνο-

µία, ο στρα-

τός και οι 

µυστικές 

υπηρεσίες 

εγγυόµαστε 

τη γαλήνη 

και την ηρε-

µία. Είµαστε 

οι άριστοι!» 

«Κάθε µέρα 

αγαπάµε τον 

λαό όλο και 

περισσότε-

ρο! Προστα-

τεύουµε τις 

γιαγιάδες 

και τα 

µωρά»

α) δυο 

αστυνόµο

ι 

β) ένας 

άντρας

Η 

αστυνοµία, 

ως 

εκτελεστικ

ό όργανο 

των 

καπιταλιστ

ών, ασκεί 

βία στην 

εργατική 

τάξη

Το κράτος 

δεν είναι 

όλοι οι 

πολίτες, 

αλλά µόνο 

οι 

καπιταλιστ

ές

Απουσία Μαρξ
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α) ο Μαρξ, ο οποίος κρατά ένα φανάρι φωτίζοντας µια αφίσα µε εικονιζόµενο τον 

Αλιέντε και φέρει το παρακάτω γλωσσικό µήνυµα: «Ο καπιταλισµός ενίοτε επιτρέπει 

να αναλάβουν την τυπική διακυβέρνηση οι σοσιαλιστές, όχι όµως και να διαχειρι-

στούν την πραγµατική εξουσία. Σ’ αυτή την περίπτωση προκαλούν εµφύλιους πολέ-

µους και άγρια καταπίεση. Η αστική νοµιµότητα είναι παραµύθι» (πολιτικός κώδικας/

καπιταλισµός, σοσιαλιστές, κώδικας εξουσίας/εξουσία) 

β) µια αφίσα µε εικονιζόµενο τον Αλιέντε και το γλωσσικό µήνυµα:  «Πίστευα ότι 

αναλαµβάνοντας την κυβέρνηση αποκτούσα και την εξουσία» (ονοµατικός κώδικας/

Αλιέντε, κώδικας εξουσίας/εξουσία) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο καπιταλισµός ενίοτε επιτρέπει να αναλάβουν την τυπική διακυβέρνηση οι σο-

σιαλιστές, όχι όµως και να διαχειριστούν την πραγµατική εξουσία. Σ’ αυτή την περί-

πτωση προκαλούν εµφύλιους πολέµους και άγρια καταπίεση. Η αστική νοµιµότητα 

είναι παραµύθι» (πολιτικός κώδικας/καπιταλισµός, σοσιαλιστές, κώδικας εξουσίας/

εξουσία) 

β)«Πίστευα ότι αναλαµβάνοντας την κυβέρνηση αποκτούσα και την εξουσία»  (κώδι-

κας εξουσίας/εξουσία) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι η ανάληψη της κυβέρνησης δεν σηµαίνει και ανάληψη 

εξουσίας. Οι καταπιεστικοί θεσµοί εξουσιάζουν σε κάθε κοινωνία και παραµένουν 

αµετάβλητοι ακόµα και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.54) παρουσιάζεται ο Μαρξ κρατώντας ένα φανάρι µε το οποίο φω-

τίζει µια αφίσα µε εικονιζόµενο τον Αλιέντε. Ο Μαρξ αναφέρει ότι στο καπιταλιστικό 

σύστηµα παραγωγής οι καταπιεστικοί θεσµοί δεν αλλάζουν, ακόµη και αν αναλάβουν 

τη διακυβέρνηση σοσιαλιστές. Ταυτόχρονα, ο Αλιέντε αναφέρει ότι είχε την πεποίθη-

ση πως µε την ανάληψη της κυβέρνησης θα αποκτούσε και εξουσία.  
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Η εικόνα συνδηλώνει ότι η ανάληψη κυβέρνησης δεν σηµατοδοτεί και την ανάληψη 

εξουσίας. Η εξουσία βρίσκεται στα χέρια θεσµών όπως η αστυνοµία και ο στρατός, οι 

οποίοι ασκούν βία στις κοινωνικές τάξεις.    

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Κυβέρνηση VS Εξουσία  

2. Κυβέρνηση VS Καταπιεστικοί θεσµοί  

3. Καταπιεστικοί θεσµοί π.χ. αστυνοµία και στρατός = εξουσία  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 55)   

Πίνακας 55– Κεφάλαιο 51 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.54 «Ο καπιταλι-
σµός ενίοτε 
επιτρέπει να 
αναλάβουν 
την τυπική 
διακυβέρνηση 
οι σοσιαλι-
στές, όχι 
όµως και να 
διαχειριστούν 
την πραγµα-
τική εξουσία. 
Σ’ αυτή την 
περίπτωση 
προκαλούν 
εµφύλιους 
πολέµους και 
άγρια καταπί-
εση. Η αστική 
νοµιµότητα 
είναι παραµύ-
θι» 

«Πίστευα ότι 
αναλαµβάνο-
ντας την κυ-
βέρνηση απο-
κτούσα και 
την εξουσία»

α) Ο 

Μαρξ 

β) αφίσα 

µε 

εικοιζόµε

νο τον 

Αλιέντε

Η 

κυβέρνηση 

και η 

εξουσία 

δεν 

ταυτίζονται 

Η ανάληψη 

κυβέρνηση

ς δεν 

συνάδει 

απαραίτητ

α µε την 

ανάληψη 

εξουσίας

  Ο Μαρξ υποστη-

ρίζει ότι η ανάλη-

ψη της κυβέρνη-

σης δεν σηµαίνει 

και ανάληψη 

εξουσίας. Οι κα-

ταπιεστικοί θεσµοί 

εξουσιάζουν σε 

κάθε κοινωνία και 

παραµένουν αµε-

τάβλητοι ακόµη 

και όταν αλλάζουν 

οι κυβερνήσεις. 
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Κεφάλαιο 52.  Πως ασκείται η επικυριαρχία;  

Εικόνα 55.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Πως ασκείται η επικυριαρχία; το θέµα που πραγµατεύεται εί-

ναι ένα ερώτηµα αναφορικά µε τον τρόπο επιβολής της επικυριαρχίας. 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος έχει ακουµπήσει το δεξί χέρι του σε µια βιβλιοθήκη, ενώ µε το 

αριστερό κρατά µια κούπα µε ζεστό ρόφηµα. 

Γλωσσικό µήνυµα 

Απουσία γλωσσικού µηνύµατος 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ αναζητά τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η επικυριαρχία. Η αναζήτηση 

αυτή επιτυγχάνεται µέσω της µελέτης διάφορων φιλοσόφων της εποχής, οι οποίοι 

έχουν ασχοληθεί µε ανάλογα θέµατα.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.55) παρουσιάζεται ο Μαρξ σκεπτικός κρατώντας µια κουπά µε ζε-

στό ρόφηµα, ενώ ταυτόχρονα έχει ακουµπήσει το χέρι του σε µια βιβλιοθήκη. Η βι-

βλιοθήκη περιλαµβάνει µια συλλογή µε πολλά βιβλία φιλοσόφων της εποχής, όπως ο 

Καντ, ο Χέγκελ, ο Σµιθ, ο Ρουσσώ κ.ά. Ο Μαρξ συλλογίζεται αναφορικά µε το θέµα 

της επικυριαρχίας. Συγκεκριµένα, διερωτάται τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η επι-

κυριαρχία. Για την εύρεση της απάντησης, µελετά τους φιλοσόφους που αναφέρονται 

παραπάνω.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   
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1. Ο Μαρξ = αναζητά τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται η επικυριαρχία  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 56)   

Πίνακας 56– Κεφάλαιο 52 

Κεφάλαιο 53. Ιδιωτικά βίτσια, δηµόσιες αρετές 

Εικόνα 56.   

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.55 Απουσία 

γλωσσικού 

µηνύµατος

α) Ο 

Μαρξ

Ο Μαρξ 

αναζητά 

τον τρόπο 

µε τον 

οποίο 

ασκείται η 

επικυριαρχ

ία

Η 

απάντηση 

στο 

ερώτηµα 

αναφορικά 

µε την 

άσκηση 

της 

επικυριαρχ

ίας µπορεί 

να δοθεί µε 

την µελέτη 

φιλοσόφων

. 

  Ο Μαρξ αναζητά 

τον τρόπο µε τον 

οποίο ασκείται η 

επικυριαρχία. Η 

αναζήτηση αυτή 

επιτυγχάνεται 

µέσω της µελέτης 

διάφορων φιλοσό-

φων της εποχής, οι 

οποίοι έχουν 

ασχοληθεί µε ανά-

λογα θέµατα. 
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Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ιδιωτικά βίτσια, δηµόσιες αρετές το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι η διαφορά µεταξύ των λόγων και των έργων των αστών.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) δυο γουρούνια, φορώντας κουστούµι και καπέλο εκ των οποίων ο ένας διαβάζει 

ένα περιοδικό σεξουαλικού περιεχοµένου, ενώ ο αλλός κοιτάζει έντονα µια γυναίκα 

που βρίσκεται στο απέναντι πεζοδρόµιο (ενδυµατολογικός κώδικας/κοστούµι, καπέ-

λο, κώδικας ψυχαγωγίας/περιοδικό) 

Τα γλωσσικά µηνύµατα που υπάρχουν είναι τα εξής: «Το σηµαντικό είναι η ηθική, η 

παράδοση, η οικογένεια και ο γάµος. Το διαζύγιο είναι κάτι τερατώδες» (ηθικός κώ-

δικας/ηθική, κοινωνικός κώδικας/παράδοση, οικογενειακός κώδικας/οικογένεια, γά-

µος),  «Πρέπει να φτάνει κανείς στο γάµο παρθένος. Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι 

διαστροφή. Τα προφυλακτικά είναι αµαρτία. Η έκτρωση είναι έγκληµα. Οι φεµινί-

στριες είναι πόρνες» (ιδεολογικός κώδικας) 

β) µια γυναίκα, η οποία είναι ντυµένη προκλητικά µε ένα κοντό φόρεµα και γόβες, 

κοιτάζει προς το µέρος των δυο γουρουνιών (ενδυµατολογικός κώδικας/κοντό φόρε-

µα, γόβες) 

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Το σηµαντικό είναι η ηθική, η παράδοση, η οικογένεια και ο γάµος. Το διαζύγιο 

είναι κάτι τερατώδες» (ηθικός κώδικας/ηθική, κοινωνικός κώδικας/παράδοση, οικο-

γενειακός κώδικας/οικογένεια, γάµος) 

β)«Πρέπει να φτάνει κανείς στο γάµο παρθένος. Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι δια-

στροφή. Τα προφυλακτικά είναι αµαρτία. Η έκτρωση είναι έγκληµα. Οι φεµινίστριες 

είναι πόρνες» (ιδεολογικός κώδικας) 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην εικόνα (Εικ.56) απεικονίζονται δυο γουρούνια, τα οποία φορούν κοστούµι και 

καπέλο, εκ των οποίων το ένα διαβάζει ένα περιοδικό σεξουαλικού περιεχοµένου και 

το άλλο κοιτάζει επίµονα µια γυναίκα που βρίσκεται στο απέναντι πεζοδρόµιο. Τα 

γλωσσικά µηνύµατα που υπάρχουν αφορούν στην ηθική, στην οικογένεια και στο 

γάµο. Θεωρούν ότι το διαζύγιο, η σεξουαλική επαφή και η έκτρωση είναι αµαρτία. 

Τέλος, χαρακτηρίζουν τις φεµινίστριες ως γυναίκες αµφιβόλου ηθικής.  

Η εικόνα συνδηλώνει ότι οι πράξεις των καπιταλιστών διαφέρουν από τα λόγια τους. 

Οι αστοί επιθυµούν να παρουσιάζουν την εικόνα ενός ηθικού ανθρώπου, παντρεµέ-

νου, χωρίς σεξουαλικές επαφές πριν τον γάµο. Οι γυναίκες οφείλουν να είναι υποταγ-

µένες, αν δεν συµβαίνει αυτό, θεωρούν ότι δεν έχουν ηθική. Εντούτοις, οι πράξεις 

τους διαφέρουν από αυτά που επιθυµούν να προβάλλουν. Η προβολή της ηθικής και 

της σεµνοτυφίας γίνεται προκειµένου να νοµιµοποιηθεί η εκµετάλλευση και η κυ-

ριαρχία τους έναντι της εργατικής τάξης.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Καπιταλιστές VS Εργατική τάξη 

2. Λόγια καπιταλιστών VS Πράξεις καπιταλιστών 

3. Λόγια καπιταλιστών = νοµιµοποίηση της εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 57)   

Πίνακας 57– Κεφάλαιο 53 

Α/Α 

Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.56 «Το σηµα-

ντικό είναι η 

ηθική, η πα-

ράδοση, η 

οικογένεια 

και ο γάµος. 

Το διαζύγιο 

είναι κάτι 

τερατώδες» 

«Πρέπει να 

φτάνει κα-

νείς στο 

γάµο παρθέ-

νος. Η σε-

ξουαλική 

εκπαίδευση 

είναι δια-

στροφή. Τα 

προφυλακτι-

κά είναι 

αµαρτία. Η 

έκτρωση 

είναι έγκλη-

µα. Οι φεµι-

νίστριες εί-

ναι πόρνες»

α) δυο 

γουρούνι

α 

β) µια 

γυναίκα

Οι αστοί 

επιθυµούν 

να 

προβάλλου

ν την ηθική 

και την 

σεµνοτυφί

α. Ωστόσο, 

οι πράξεις 

τους 

µαρτυρούν 

το αντίθετο 

Τα λόγια 

των αστών 

διαφέρουν 

από τις 

πράξεις 

τους

Απουσία Μαρξ
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Κεφάλαιο 54. Ευρωκεντρισµός; 

Εικόνα 57.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Ευρωκεντρισµός; το θέµα που πραγµατεύεται είναι ένα ερώ-

τηµα αναφορικά µε την ύπαρξη ή όχι του ευρωκεντρισµού.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας λευκός άντρας (κώδικας φυλής/λευκός άντρας) «Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ 

είναι ο πολιτισµός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Τους µετατρέψαµε σε αποικίες 

γιατί η µοναδική κουλτούρα είναι η δική µας. Αυτό είναι το φυλετικό, χριστιανικό και 

ανδρικό µας καθήκον» (χωρικός κώδικας/Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, κώδικας φυλής/φυ-

λετικό καθήκον, θρησκευτικός κώδικας/χριστιανικό καθήκον) 

β) τρεις άντρες κίτρινης φυλής κουβαλούν τον λευκό άντρα (κώδικας φυλής/κίτρινη 

φυλή) 

Γλωσσικό µήνυµα 

«Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ είναι ο πολιτισµός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. 

Τους µετατρέψαµε σε αποικίες γιατί η µοναδική κουλτούρα είναι η δική µας. Αυτό 

είναι το φυλετικό, χριστιανικό και ανδρικό µας καθήκον» (χωρικός κώδικας/Δυτική 

Ευρώπη, ΗΠΑ, κώδικας φυλής/φυλετικό καθήκον, θρησκευτικός κώδικας/χριστιανι-

κό καθήκον) 

Μαρξ 

  Απουσία Μαρξ  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.57) απεικονίζονται τρεις άντρες κίτρινης φυλής να κουβαλούν έναν 

άντρα λευκής φυλής. Ο άντρας της λευκής φυλής κάθεται αναπαυτικά σε µια καρέ-

κλα και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι ο πολιτι-

σµός. Όλοι οι άλλοι είναι βάρβαροι για αυτό και δηµιούργησαν αποικίες προκειµένου 
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να µεταδώσουν την κουλτούρα τους. Ισχυρίζεται, επιπλέον, ότι αυτό είναι το καθήκον 

τους ως φυλή, ως χριστιανοί και ως άντρες.  

Εποµένως, οι Ευρωπαίοι θεωρούν τους υπόλοιπους λαούς βάρβαρους και κατώτερους  

πολιτισµικά, µε αποτέλεσµα να θεωρούν χρέος τους να τους βοηθήσουν µε σκοπό την 

καλύτερη ποιότητα ζωής. Εντούτοις, λόγω της δηµιουργίας αποικιών, οι βάρβαροι 

λαοί χάνουν την ταυτότητά τους, γίνονται ένα µε τους Ευρωπαίους και εν τέλει γίνο-

νται υποχείριά τους.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι VS Άλλοι λαοί  

2. Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι = χαρακτηρίζουν όλους τους υπόλοιπους λαούς βάρβα-

ρους και κατώτερους  

3. Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι = µεταδίδουν την κουλτούρα τους µέσω αποικιών  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 58)   

Πίνακας 58– Κεφάλαιο 54 

Α/Α 

Εικό-

νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Κεφάλαιο 55. Η αισιοδοξία και ο µοντερνισµός 

Εικόνα 58.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η αισιοδοξία και ο µοντερνισµός το θέµα που πραγµατεύεται 

είναι η εµφάνιση του ρεύµατος του µοντερνισµού.  

Νο.57 «Δυτική 

Ευρώπη και 

ΗΠΑ είναι ο 

πολιτισµός. 

Όλοι οι 

υπόλοιποι 

είναι 

βάρβαροι. 

Τους 

µετατρέψαµ

ε σε αποικίες 

γιατί η 

µοναδική 

κουλτούρα 

είναι η δική 

µας. Αυτό 

είναι το 

φυλετικό, 

χριστιανικό 

και ανδρικό 

µας 

καθήκον» 

α) ένας 

άντρας 

λευκής 

φυλής 

β) τρεις 

άντρες 

κίτρινης 

φυλής

Οι 

ευρωπαίοι 

προσπαθού

ν να 

µεταδώσου

ν την 

κουλτούρα 

τους στους 

υπόλοιπου

ς λαούς 

µέσω των 

αποικιών 

 Ο 

ευρωκεντρι

σµός 

υφίσταται 

Απουσία Μαρξ 
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Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας καθηγητής πανεπιστηµίου δίνει µια διάλεξη στους/ις φοιτητές/τριες του και 

φέρει το γλωσσικό µήνυµα: «Ο µοντερνισµός είναι καταπιεστικός. Ο µαρξισµός είναι 

µοντέρνος. Ας εγκαταλείψουµε λοιπόν τον Μαρξ µαζί µε τον µοντερνισµό!» (εκπαι-

δευτικός κώδικας/καθηγητής πανεπιστηµίου, φοιτητές/τριες, πολιτικός κώδικας/µαρ-

ξισµός, ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

β) οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν διάλεξη στο πανεπιστήµιο (εκπαιδευτικός κώδι-

κας) 

γ) ο Μαρξ, ο οποίος φέρει το γλωσσικό µήνυµα: «Ο µοντερνισµός είναι αντιφατικός. 

Υπόσχεται ελευθερία, χειραφέτηση και λογική, αλλά καταλήγει να καταπιέζει και να 

ελέγχει εµάς τους ίδιους. Εµείς κριτικάρουµε ταυτόχρονα τον µοντερνισµό και τον 

µεταµοντερνισµό»  

Γλωσσικό µήνυµα 

α)«Ο µοντερνισµός είναι καταπιεστικός. Ο µαρξισµός είναι µοντέρνος. Ας εγκατα-

λείψουµε λοιπόν τον Μαρξ µαζί µε τον µοντερνισµό!» (πολιτικός κώδικας/µαρξι-

σµός, ονοµατικός κώδικας/Μαρξ) 

β)«Ο µοντερνισµός είναι αντιφατικός. Υπόσχεται ελευθερία, χειραφέτηση και λογική, 

αλλά καταλήγει να καταπιέζει και να ελέγχει εµάς τους ίδιους. Εµείς κριτικάρουµε 

ταυτόχρονα τον µοντερνισµό και τον µεταµοντερνισµό»  

Μαρξ 

  Ο Μαρξ ασκεί κριτική στον µοντερνισµό, καθώς θεωρεί ότι κύρια χαρακτηριστικά 

του συγκεκριµένου ρεύµατος είναι η ελευθερία, η χειραφέτηση  και η λογική. Εντού-

τοις, καταλήγει να καταπιέζει και να ελέγχει τους πολίτες. Αρχικά, ο Μαρξ είχε µια 

αισιόδοξη στάση απέναντι στον µοντερνισµό. Αργότερα, όµως, στρέφεται ενάντια 

του ρεύµατος και εγκαταλείπει κάθε αισιόδοξη σκέψη για τον µοντερνισµό και τον 

µεταµοντερνισµό.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 
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Στην εικόνα (Εικ.58) απεικονίζονται µερικοί/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι παρακολου-

θούν µια διάλεξη στο πανεπιστήµιο. Ο καθηγητής τους τους αναλύει το ρεύµα του 

µοντερνισµού και αναφέρει ότι ο µαρξισµός είναι µοντέρνος. Ο µοντερνισµός είναι 

καταπιεστικός. Εποµένως, οφείλουν να εγκαταλείψουν τον µαρξισµό και τον µοντερ-

νισµό.  

Από την άλλη πλευρά, ο Μαρξ αρχικά έχει µια αισιόδοξη στάση απέναντι στο ρεύµα 

του µοντερνισµού, καθώς θεωρεί ότι η ελευθερία, η χειραφέτηση και η λογική είναι 

χαρακτηριστικά του ρεύµατος. Στη συνέχεια, αναγνωρίζει ότι ο µοντερνισµός κατα-

λήγει να καταπιέζει και να ελέγχει τους πολίτες, µε αποτέλεσµα να στρέφεται εναντί-

ον του. Άρα, ο Μαρξ στρέφεται ενάντια στον µοντερνισµό και ασκεί έντονη κριτική.  

Εποµένως, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ VS Μοντερνισµός 

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 59)   

Πίνακας 59– Κεφάλαιο 55 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Νο.58 «Ο µοντερνι-
σµός είναι 
καταπιεστι-
κός. Ο µαρξι-
σµός είναι 
µοντέρνος. Ας 
εγκαταλεί-
ψουµε λοιπόν 
τον Μαρξ 
µαζί µε τον 
µοντερνισµό» 
«Ο µοντερνι-
σµός είναι 
αντιφατικός. 
Υπόσχεται 
ελευθερία, 
χειραφέτηση 
και λογική, 
αλλά καταλή-
γει να κατα-
πιέζει και να 
ελέγχει εµάς 
τους ίδιους. 
Εµείς κριτι-
κάρουµε ταυ-
τόχρονα τον 
µοντερνισµό 
και τον µετα-
µοντερνισµό» 

α) ο 

καθηγητή

ς 

πανεπιστ

ηµίου 

β) οι 

φοιτητές/

τριες  

γ) ο 

Μαρξ

Κριτική 

στο ρεύµα 

του 

µοντερνισµ

ού

Αρχικά, ο 

Μαρξ έχει 

µια 

αισιόδοξη 

στάση 

απέναντι 

στον 

µοντερνισµ

ό, καθώς 

κύρια 

χαρακτηρι

στικά του 

είναι η 

χειραφέτησ

η, η λογική 

και η 

ελευθερία. 

Ο Μαρξ ασκεί 

κριτική στον 

µοντερνισµό, 

καθώς θεωρεί ότι 

κύρια 

χαρακτηριστικά 

του 

συγκεκριµένου 

ρεύµατος είναι η 

ελευθερία, η 

χειραφέτηση  και 

η λογική. 

Εντούτοις, 

καταλήγει να 

καταπιέζει και να 

ελέγχει τους 

πολίτες. Αρχικά, ο 

Μαρξ είχε µια 

αισιόδοξη στάση 

απέναντι στον 

µοντερνισµό. 

Αργότερα, όµως, 

στρέφεται ενάντια 

του ρεύµατος και 

εγκαταλείπει κάθε 

αισιόδοξη σκέψη 

για το ρεύµα του 

µοντερνισµού και 

του 

µεταµοντερνισµού

. 

E181



Κεφάλαιο 56. Παγκόσµιος πολιτισµός και µέσα επικοινωνίας  

Εικόνα 59.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Παγκόσµιος πολιτισµός και µέσα επικοινωνίας το θέµα που 

πραγµατεύεται είναι η έννοια της παγκοσµιοποίησης και η καλλιέργεια των µέσων 

επικοινωνίας.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ένας άντρας πίνει αναψυκτικό, φορώντας µπλούζα µε επιγραφή LEVI’S (ενδυµα-

τολογικός κώδικας/µπλούζα) 

β) ο Μαρξ είναι οδηγός ενός αεροπλάνου και φέρει το γλωσσικό µήνυµα: «Η καπιτα-

λιστική παγκοσµιοποίηση επιβάλλει την κουλτούρα του αµερικάνικου τρόπου ζωής. 

Εµείς µε τη σειρά µας πρέπει να παγκοσµιοποιήσουµε την κουλτούρα της αντίστα-

σης»  (κοινωνικός κώδικας/παγκοσµιοποίηση, πολιτισµικός κώδικας/αµερικάνικος 

τρόπος ζωής, κώδικας αµφισβήτησης/κουλτούρα της αντίστασης) 

γ) ο Γκράµσι, ο οποίος κάθεται στο αεροπλάνο πίσω από τον Μαρξ  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Η καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση επιβάλλει την κουλτούρα του αµερικάνικου τρό-

που ζωής. Εµείς µε τη σειρά µας πρέπει να παγκοσµιοποιήσουµε την κουλτούρα της 

αντίστασης»  (κοινωνικός κώδικας/παγκοσµιοποίηση, πολιτισµικός κώδικας/αµερικά-

νικος τρόπος ζωής, κώδικας αµφισβήτησης/κουλτούρα της αντίστασης) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ θεωρεί ότι οι αµερικανοί επιχειρούν να µεταδώσουν την κουλτούρα και τον 

τρόπο ζωής τους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από την άλλη, ο ίδιος επιδιώκει να ενω-
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θούν όλοι οι εργάτες προκειµένου να γίνει παγκόσµια η αντίσταση ενάντια στον κα-

πιταλισµό.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.59) απεικονίζεται ένας άντρας, ο οποίος πίνει αναψυκτικό, φορώ-

ντας µπλούζα µε επιγραφή LEVI’S. Στο φόντο της εικόνας υπάρχουν διάφορες αφίσες 

µε γνωστά προιόντα όπως Camel, United Colors of Benetton, Marlboro, MacDonalds. 

Στο δεξί µέρος της εικόνας απεικονίζεται ο Μαρξ και ο Γκράµσι, οι οποίοι οδηγούν 

ένα αεροπλάνο. Ο Μαρξ αναφέρει ότι η καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση επιβάλλει 

την κουλτούρα του αµερικάνικου τρόπου ζωής. Εντούτοις, οι ίδιοι έχουν καθήκον να 

µεταδώσουν σε παγκόσµιο επίπεδο την κουλτούρα της αντίστασης.  

Η εικόνα συνδηλώνει την µεγάλη επιρροή που ασκεί η αµερικάνικη κουλτούρα σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Γνωστές αµερικάνικες εταιρίες βρίσκονται πλέον σε πολλές χώ-

ρες. Ωστόσο, ο Μαρξ θεωρεί ότι οφείλουν να προβάλλουν µέσω της παγκοσµιοποίη-

σης µια κουλτούρα της αντίστασης ενάντια στον καπιταλισµό και τον αµερικάνικο 

τρόπο ζωής. Η κουλτούρα της αντίστασης µπορεί να επιτευχθεί µέσω των µέσων επι-

κοινωνίας. Εξαιτίας της καλλιέργειας των µέσων επιτυγχάνεται η ενότητα των εργα-

τών.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Αµερικάνοι = διαδίδουν παγκόσµια την κουλτούρα τους 

2. Μαρξ VS αµερικάνικη κουλτούρα  

3. Μαρξ = υπερ της κουλτούρας της αντίστασης 

4. Μαρξ = υπερ των µέσων επικοινωνίας, αφού επιτυγχάνεται η ενότητα των εργατών  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 60)   

Πίνακας 60– Κεφάλαιο 56 
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Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)

Νο.59 «Η 

καπιταλιστικ

ή 

παγκοσµιοπ

οίηση 

επιβάλλει 

την 

κουλτούρα 

του 

αµερικάνικο

υ τρόπου 

ζωής. Εµείς 

µε τη σειρά 

µας πρέπει 

να 

παγκοσµιοπ

οιήσουµε 

την 

κουλτούρα 

της 

αντίστασης»  

α) ένας 

άντρας 

β) ο 

Μαρξ  

γ) ο 

Γκράµσι

Η 

αµερικάνικ

η 

κουλτούρα 

συναντάται 

σε 

παγκόσµιο 

επίπεδο 

Τα µέσα 

επικοινωνί

ας 

βοηθούν 

στην 

διάδοση 

της 

κουλτούρα

ς της 

αντίστασης 

σε 

παγκόσµιο 

επίπεδο 

 Ο Μαρξ θεωρεί 

ότι οι αµερικανοί 

επιχειρούν να 

µεταδώσουν την 

κουλτούρα και τον 

τρόπο ζωής τους 

σε όλο τον 

πλανήτη. Από την 

άλλη, ο ίδιος 

επιδιώκει να 

ενωθούν όλοι οι 

εργάτες 

προκειµένου να 

γίνει παγκόσµια η 

αντίσταση ενάντια 

στον καπιταλισµό. 
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Κεφάλαιο 57. Η παγκοσµιοποίηση  

Εικόνα 60.   

Στο κεφάλαιο µε τίτλο Η παγκοσµιοποίηση το θέµα που πραγµατεύεται είναι η έννοια 

της παγκοσµιοποίησης στο καπιταλιστικό οικονοµικό σύστηµα παραγωγής.  

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο εικονογραµµάτων –δήλωση 

α) ο Μαρξ, ο οποίος κάθεται επάνω σε µια υδρόγειο σφαίρα, η οποία φέρει την επι-

γραφή Παγκοσµιοποίηση 

β) δυο αγόρια, τα οποία κάθονται µπροστά από έναν υπολογιστή και συζητούν ανα-

φορικά µε την παγκοσµιοποίηση. Ταυτόχρονα, φέρουν το παρακάτω γλωσσικό µήνυ-

µα: «Το κοµµουνιστικό µανιφέστο αναλύει την παγκοσµιοποίηση στον καπιταλισµό. 

Γι΄αυτό και είναι τόσο σύγχρονο!»  (κοινωνικός κώδικας/παγκοσµιοποίηση, πολιτικός 

κώδικας/καπιταλισµός)  

Γλωσσικό µήνυµα 

«Το κοµµουνιστικό µανιφέστο αναλύει την παγκοσµιοποίηση στον καπιταλισµό. 

Γι΄αυτό και είναι τόσο σύγχρονο!»  (κοινωνικός κώδικας/παγκοσµιοποίηση, πολιτικός 

κώδικας/καπιταλισµός) 

Μαρξ 

  Ο Μαρξ αναφέρεται στην έννοια της παγκοσµιοποίησης στον καπιταλισµό.  

Συνδηλώσεις-Σηµειωτικοί µηχανισµοί-Σχόλια 

Στην εικόνα (Εικ.60) απεικονίζεται ο Μαρξ, ο οποίος κάθεται σε µια υδρόγειο σφαί-

ρα, η οποία έχει την επιγραφή Παγκοσµιοποίηση. Δίπλα του βρίσκονται δυο αγόρια 

νεαρής ηλικίας, τα οποία κάθονται µπροστά από έναν υπολογιστή και συζητούν ανα-

φορικά µε την παγκοσµιοποίηση στον καπιταλισµό. Ο ένας από τους δυο κάνει ένα 

σχόλιο αναφορικά µε την παγκοσµιοποίηση. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι το κοµµου-

νιστικό µανιφέστο αναλύει την παγκοσµιοποίηση στον καπιταλισµό και για αυτόν τον 

λόγο είναι πάντα επίκαιρο.  
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Στο κοµµουνιστικό µανιφέστο, ο Μαρξ αναφέρεται στην έννοια της παγκοσµιοποίη-

σης στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η παγκοσµιοποίηση αποτε-

λεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλισµού. Ο καπιταλισµός συναντά-

ται από τότε µέχρι και σήµερα και τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν υποστεί σηµα-

ντικές αλλαγές. Εποµένως, για αυτόν τον λόγο οι θεωρίες του Μαρξ είναι πάντοτε 

επίκαιρες.  

Άρα, ο σηµειωτικός µηχανισµός παρατηρούµε ότι είναι:   

1. Μαρξ = εισάγει την έννοια της παγκοσµιοποίησης 

2. Παγκοσµιοποίηση = χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήµατος  

 Η παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται µε µορφή πίνακα (πίνακας 61)   

Πίνακας 61 – Κεφάλαιο 57 

Α/Α 
Εικό-
νας

Γλωσσικό 
µήνυµα εικό-
νας

Δήλωση Συνδήλωση Αγκύρωση 
τίτλου, 
γλωσσικού 
µηνύµατος 
και εικόνας

Πως εµφανίζεται ο 
Μαρξ 
(περιγραφή)
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Γ΄ ΜΈΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, 

ακολουθεί ένας πίνακας µε όλους τους κώδικες που εµφανίζονται τόσο στο γλωσσικό 

µήνυµα όσο και στις εικόνες. Έπειτα, ακολουθούν αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν από την ανάλυση των εικόνων.  

Πίνακας 62- Πίνακας κωδίκων  

Νο.60 «Το 

κοµµουνιστι

κό 

µανιφέστο 

αναλύει την 

παγκοσµιοπ

οίηση στον 

καπιταλισµό

. Γι΄αυτό και 

είναι τόσο 

σύγχρονο!»  

α) ο 

Μαρξ  

β) δυο 

αγόρια 

Ο Μαρξ 

αναφέρεται 

στην 

έννοια της 

παγκοσµιο

ποίησης 

στο 

καπιταλιστ

ικό 

σύστηµα 

παραγωγής

. 

Η 

παγκοσµιο

ποίηση 

αποτελεί 

ένα από τα 

βασικά 

χαρακτηρι

στικά του 

καπιταλισµ

ού. 

Ο Μαρξ 

αναφέρεται στην 

έννοια της 

παγκοσµιοποίησης

. 

Κώδικες γλωσσικού µηνύµατος Κώδικες εικόνων

πολιτικός κώδικας κώδικας φυλής

κώδικας αλλαγής ενδυµατολογικός κώδικας

κοινωνικός κώδικας κώδικας επαγγέλµατος

οικογενειακός κώδικας ηλικιακός κώδικας

ιδεολογικός κώδικας µουσικός κώδικας
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πολιτισµικός κώδικας κώδικας τέχνης

κώδικας εξουσίας µνηµειακός κώδικας

ονοµατικός κώδικας κώδικας αγάπης

ταξικός κώδικας κώδικας ψυχαγωγίας

χωρικός κώδικας οικονοµικός κώδικας

κώδικας επαγγέλµατος

µνηµειακός κώδικας

θρησκευτικός κώδικας

κώδικας εθνικότητας

ηθικός κώδικας

ψυχολογικός κώδικας

συναισθηµατικός κώδικας

χρονολογικός κώδικας

κώδικας ταυτότητας

κώδικας φιλοσοφίας

κώδικας φύλου

κώδικας αγάπης

κώδικας φιλίας

κώδικας εκπαίδευσης

κώδικας αµφισβήτησης

ιστορικός κώδικας

κώδικας ισότητας

κώδικας ελευθερίας

κώδικας επιστήµης

κώδικας τέχνης

Κώδικες γλωσσικού µηνύµατος Κώδικες εικόνων
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου αποτύπωσης της θεω-

ρίας του Μαρξ σε κόµικς. Είναι κοινός τόπος ότι η θεωρία παρουσιάζει δυσκολίες 

αναφορικά µε την κατανόησή της. Εποµένως, η αποτύπωση της θεωρίας σε ένα κό-

µικς καθίσταται ευκολότερη για το αναγνωστικό κοινό και κυρίως για τα άτοµα χα-

µηλού µορφωτικού επιπέδου. Με αυτόν τον τρόπο όλοι/ες έχουν τη δυνατότητα να 

εισαχθούν στις βασικές έννοιες της θεωρίας του Μαρξ, καθώς τα κόµικς αποτελούν 

ένα ευχάριστο και αγαπητό ανάγνωσµα ανεξαρτήτως ηλικίας και µορφωτικού επιπέ-

δου.  

Η αποτύπωση της θεωρίας επιτυγχάνεται µε τη χρήση απλού και κατάλληλου λεξιλο-

γίου, εικόνων και κωδίκων, τα οποία καθίσταται ικανά να µεταδώσουν νοήµατα στο 

αναγνωστικό κοινό. 

Μελετώντας εις βάθος τις εικόνες, προκύπτει ένα κυρίαρχο δίπολο, το οποίο είναι 

καπιταλιστές - εργατική τάξη.  Πιο αναλυτικά, ο ενδυµατολογικός κώδικας µαρτυρά 

τους εκπροσώπους του καπιταλισµού, καθώς όλοι φορούν κοστούµι µε γραβάτα και 

καπέλο. Από την µία πλευρά αναπαρίστανται οι καπιταλιστές, οι οποίοι εκµεταλλεύ-

ονται τους εργάτες, ζουν εις βάρος των άλλων, είναι αδηφάγοι και άπληστοι και µο-

ναδικός σκοπός τους είναι το κέρδος (οικονοµικός κώδικας). 

 Επιθυµούν να παρουσιάζουν προς τα έξω το πρότυπο ενός ηθικού (ηθικός κώδικας) 

και θρησκευόµενου ατόµου (θρησκευτικός κώδικας), καθώς υποστηρίζουν ότι η ηθι-

κή, η παράδοση και η οικογένεια είναι αξίες που οφείλουν να σέβονται τα άτοµα. 

Από την άλλη, το διαζύγιο, η έκτρωση και η σεξουαλική διαπαιδαγωγήση δεν γίνο-

νται αποδεκτά. Εντούτοις οι πράξεις τους είναι εκ διαµέτρου αντίθετες, µε αποτέλε-

σµα να νοµιµοποιείται η εκµετάλλευση των δικαιωµάτων των εργατών. Εποµένως, 

βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλισµού είναι η ανηθικότητα και ο παραλογισµός.  

Εν αντιθέσει µε την αστική τάξη, ο ενδυµατολογικός κώδικας για την εργατική τάξη 

είναι µια απλή στολή εργασίας. Η συγκεκριµένη κοινωνική τάξη (ταξικός κώδικας) 

παρουσιάζεται πάντοτε κατώτερη, εργάζεται για να κερδίζουν όλο και περισσότερα οι 

καπιταλιστές και ζουν στο όριο της φτώχειας (οικονοµικός κώδικας). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η εικόνα, στην οποία ο αστός απολαµβάνει ένα πλουσιοπάροχο 

γεύµα, ενώ οι εργάτες ζητιανεύουν τα ψίχουλα του αστού. 
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Στο καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής κάθε αντικείµενο έχει ανταλλακτική αξία. Η 

διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι θύµατα αυτής της λογικής είναι η τέ-

χνη και η κουλτούρα (κώδικας τέχνης, πολιτισµικός κώδικας), οι οποίες µετατρέπο-

νται σε εµπορεύµατα. Το χρήµα κυριαρχεί στον κόσµο και τα άτοµα υποτάσσονται σε 

αυτό (οικονοµικός κώδικας).  

Η αλλοτρίωση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του καπιταλισµού. Το αντικείµε-

νο που παράγεται ανεξαρτητοποιείται, αποκτά υπόσταση και γίνεται ξένο από τον/η 

δηµιουργό του/της.  

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο του καπιταλισµού είναι η παγκοσµιοποίηση και η διάδοση 

της κουλτούρας και του τρόπου ζωής των αµερικανών σε παγκόσµιο επίπεδο (κοινω-

νικός κώδικας). Όλα τα προιόντα της Αµερικής διανέµονται σε όλες τις χώρες µε 

αποτέλεσµα να γίνονται συνήθεια των ατόµων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η ενδυµασία των πολιτών µε ξενόφερτες µάρκες (ενδυµατολογικός κώδικας). 

Οι αµερικανοί και οι ευρωπαίοι θεωρούν τους άλλους λαούς κατώτερους και βάρβα-

ρους. Για αυτόν τον λόγο δηµιουργούν αποικίες και µεταδίδουν τις ιδέες και την 

κουλτούρα τους (πολιτισµικός κώδικας).  

Στο δείγµα των εικόνων που εξετάζονται, ένα ακόµη δίπολο που αξίζει να καταγραφεί 

είναι κυβέρνηση-εξουσία. Η ανάληψη κυβέρνησης δεν σηµατοδοτεί και την ανάληψη 

εξουσίας. Η εξουσία ασκείται από τους καταπιεστικούς θεσµούς που υπάρχουν σε 

κάθε κοινωνία ανεξάρτητα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Η αστυνοµία και 

ο στρατός (επαγγελµατικός κώδικας) είναι δυο από τους βασικούς καταπιεστικούς 

θεσµούς που ασκούν εξουσία και παραµένουν αµετάβλητοι ακόµη και αν αλλάζει η 

κυβέρνηση. Επιπροσθέτως, διαδραµατίζουν τον ρόλο των εκτελεστικών οργάνων των 

καπιταλιστών.  

Σηµαντικός είναι ο αριθµός των εικόνων που συναντάται ο κώδικας αλλαγής και 

αφορά στην αλλαγή που επιθυµούν η εργατική τάξη και ο Μαρξ να επέλθει στην κοι-

νωνία. Ο Μαρξ υποστηρίζει ακράδαντα την άποψη ότι η ριζική κοινωνική αλλαγή θα 

έρθει στο προσκήνιο µόνο µε επανάσταση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται στα γλωσ-

σικά κείµενα τα παρακάτω: δηµιουργία νέου τύπου ανθρώπου, επανάσταση, άλλος 

κόσµος, οι απλοί άνθρωποι µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο.  
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Ένας ακόµη κώδικας που εµφανίζεται συχνά στην ανάλυση των εικόνων είναι ο ταξι-

κός. Δυο τάξεις κυριαρχούν στο κόµικ, οι αστοί και οι εργάτες. Οι αστοί έχουν τον 

ρόλο της εξουσίας, καταπατούν τα δικαιώµατα των άλλων και έχουν σκοπό το κέρ-

δος. Στην απέναντι πλευρά, βρίσκονται οι εργάτες, οι οποίοι εργάζονται για τους 

αστούς, είναι κατώτερη κοινωνική τάξη και ζουν στο όριο της φτώχειας.  

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει ο πολιτικός κώδικας, ο οποίος απαντάται σε µεγάλο ποσο-

στό στην έρευνα. Ο φασισµός έχει πια πεθάνει και στο προσκήνιο βρίσκεται ο καπι-

ταλισµός. Ο µαρξισµός είναι ένα νέο κίνηµα, το οποίο θα φέρει τη ριζική αλλαγή 

στην κοινωνία.  

Παράλληλα, ο κώδικας φυλής παρουσιάζεται µε το δίπολο λευκή-κίτρινη. Η λευκή 

φυλή παρουσιάζεται ως ανώτερη, ενώ η κίτρινη ως κατώτερη. Οι λευκοί προσπαθούν 

να µεταδώσουν την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής τους στους άλλους. 

Ο ονοµατικός κώδικας εµφανίζεται συχνά στις εικόνες και τα ονόµατα που αναφέρο-

νται είναι τα εξής: ο Μαρξ, ο Μπάουερ, ο Επίκουρος, ο Δηµόκριτος, ο Νεύτων, ο 

Αινστάιν, ο Χέγκελ, ο Κάντ, ο Ένγκελς, ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Μολώχ, ο Μαµµώνας, ο 

Ντιντερό, ο Χόµπς, ο Φόιερµπαχ, ο Ροβινσώνας Κρούσος, ο Τσε Γκεβάρα, ο Πρου-

ντόν, ο Μπρέχτ, ο Σαίξπηρ και ο Αλιέντε.   

Ο κώδικας εθνικότητας απαντάται συχνά τόσο στις εικόνες όσο και στα γλωσσικά 

µηνύµατα και περιλµβάνει τις εξής αναφορές: Άραβες, Βολιβιανοί, Παραγουανοί, 

Μεξικανοί, Λατινοαµερικάνοι, Γερµανοί, αγγλική εργατική τάξη και ιρλανδοί έποι-

κοι.  

Στον κώδικα επαγγέλµατος, ο οποίος απαντάται συχνά στις εικόνες, καταγράφονται 

τα παρακάτω: αστυνοµικός, στρατιωτικός, σερβιτόρος, εργάτης, κοινωνιολόγος, δι-

καστής.   

Λίγες είναι οι εικόνες που παρατηρείται ο θρησκευτικός κώδικας. Ωστόσο, αξίζει να 

σηµειωθεί, καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκπρόσωποι της εκκλησίας 

όπως ο ιερέας και η µοναχή είναι υπέρ του µαρξισµού και της αλλαγής της κοινωνίας.  

Στον οικονοµικό κώδικα ανήκουν οι αναφορές στο κέρδος των καπιταλιστών, στον 

πλούτο, στο πλουσιοπάροχο τραπέζι µε εδέσµατα. Εντούτοις, σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκει και η φτώχεια, οι φτωχογειτονιές και τα ψίχουλα που περιµένει η εργατική 

τάξη.  
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Σχετικά µε τον κώδικα της φιλοσοφίας γίνονται οι παρακάτω αναφορές: ιδεαλισµός, 

υλισµός και γερµανική κλασική φιλοσοφία. Αναφορικά µε τον κώδικα τέχνης κατα-

γράφονται ένας πίνακας ζωγραφικής, η ποίηση και το Σαιξπηρικό θέατρο.   

Λίγες αναφορές γίνονται στους κώδικες της αµφισβήτησης, της ταυτότητας, του χρο-

νολογικού, του µουσικού, του συναισθηµατικού, του ψυχολογικού και του ιστορικού. 

Ο κώδικας αµφισβήτης παρουσιάζεται σε δυο γλωσσικά µηνύµατα, τα οποία είναι τα 

εξής: χµµ… δεν είµαι τόσο σίγουρος!, κουλτούρα της αντίστασης.  

Μια φορά απαντάται ο κώδικας της ταυτότητας, καθώς ένα αγόρι νεαρό σε ηλικία 

θέτει το ερώτηµα στον εαυτό του: Ποιος είµαι; Επιπλέον, γίνεται µια αναφορά σε 

ηµεροµηνία, 1844 (χρονολογικός κώδικας). Ο µουσικός κώδικας συναντάται στις ει-

κόνες, καθώς µια γυναίκα παίζει ένα µουσικό όργανο. Ο συναισθηµατικός κώδικας 

απαντάται µια φορά στο γλωσσικό κείµενο, καθώς αναφέρεται στην καρδιά των ερ-

γατικών µαζών. Ένας ακόµη κώδικας που συναντάται είναι ο ψυχολογικός, αφού ο 

Μαρξ και ο Φρόυντ συζητούν αναφορικά µε το ασυνείδητο των ατόµων. Γίνεται µια 

αναφορά στην επανάσταση του 1789 (ιστορικός κώδικας).  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο  Μαρξ παρουσιάζεται στην πλειονότητα των εικόνων, κρί-

νεται σκόπιµο να αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο αναπαρίσταται στο κόµικς. Αναµ-

φισβήτητα, ο Μαρξ έχει επηρεάσει µε τις ιδέες του µεγάλη µερίδα ατόµων µε αποτέ-

λεσµα να θεωρείται ως ο µεγαλύτερος εγκέφαλος της χιλιετίας.  

Είναι υπέρµαχος µιας ριζικής αλλαγής της κοινωνίας, η οποία θα επέλθει µέσω της 

επανάστασης και θα έχει ως απόρροια τη δηµιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου. 

Εποµένως, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μαρξ είναι ο επαναστατικός του 

χαρακτήρας. Προκειµένου να δοθεί έµφαση στο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό γίνε-

ται ένας παραλληλισµός µε τον Τσε Γκεβάρα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εµφάνιση του Μαρξ µετά την πτώση του Βερολίνου. Ο 

απεικονιζόµενος σηκώνεται από τα συντρίµµια του τείχους γεγονός που σηµατοδοτεί 

το τέλος του φασισµού και την έναρξη µιας νέας περιόδου (κώδικας αλλαγής).  

Όσον αφορά στον οικογενειακό κώδικα, παρουσιάζονται µερικά στοιχεία της βιογρα-

φίας του και της οικογένειάς του. Ο Μαρξ ανήκει σε µια εβραική οικογένεια, από την 

οποία δέχεται µεγάλη επιρροή.  
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Αναφορικά µε τον κώδικα της εκπαίδευσης καταγράφονται βασικά στοιχεία για τα 

µαθητικά και φοιτητικά του χρόνια. Ο Μαρξ φοιτά στη νοµική σχολή εξαιτίας της 

επιθυµίας του πατέρα του. Ωστόσο, κρυφός πόθος του είναι η ενασχόληση µε την φι-

λοσοφία.  

Ο κώδικας της αγάπης εµφανίζεται στο κόµικ, καθώς ο Μαρξ τρέφει ερωτικά αισθή-

µατα για την Τζένη, η οποία θα είναι η µέλλουσα συζυγός του. Μάλιστα, της απαγ-

γέλλει ερωτικά ποιήµατα και φανερώνεται µε αυτόν τον τρόπο η ροµαντική πλευρά 

του.   

Ένας ακόµη κώδικας που συναντάται είναι της φιλίας. Είναι ευρέως γνωστή η φιλία 

του Μαρξ µε τον Ένγκελς. Αυτοί οι δυο συνεργάζονται, είναι ενεργά µέλη της λίγκας 

των κοµµουνιστών, υπέρµαχοι των δικαιωµάτων της εργατικής τάξης και θα χαρά-

ξουν κοινή πορεία στον αγώνα ενάντια των καπιταλιστών. 

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο Μαρξ είναι υποστηρι-

κτής της εργατικής τάξης, καθώς θεωρεί ότι οι καπιταλιστές την εκµεταλλεύονται 

γεγονός που καθίσταται αντιληπτό από την απεικόνιση του ως εργάτη σε τυπογρα-

φείο (κώδικας επαγγέλµατος).  

Ο Μαρξ θεωρεί πως η δικαιοσύνη και το κράτος δεν λειτουργούν µε τον κατάλληλο 

τρόπο και τους ασκεί έντονη κριτική. Από την άλλη πλευρά, είναι υπέρµαχος της κοι-

νωνίας.  

Οι επιρροές που έχει δεχθεί ο Μαρξ είναι πολλές και προέρχονται από φιλοσόφους, 

λογοτέχνες και επανάστατες της εποχής του, οι οποίοι είναι οι εξής: ο Κάντ, ο Χέ-

γκελ, ο Φόιερµπαχ, ο Σαιξπηρ, η γερµανική κλασική φιλοσοφία, η γερµανική ροµα-

ντική λογοτεχνία, η αγγλική πολιτική οικονοµία και η γαλλική ιστοριογραφία και ο 

σοσιαλισµός.  

Κατά την άποψή του, η θρησκεία έχει διττό ρόλο. Πρώτον, µπορεί να λειτουργεί ως 

όπιο αποκοιµίζοντας τον λαό και συµβάλλοντας στην πραγµατική εξαθλίωση. Δεύτε-

ρον, ως κίνητρο για αφύπνιση των πολιτών, προκειµένου να εκφραστεί η εξαθλίωση 

και η προσµονή των καταπιεσµένων για ισότητα (θρησκευτικός κώδικας).  

Ο Μαρξ παρά τη µεγάλη απήχηση που είχε στην εργατική τάξη, είχε αποκτήσει πολ-

λούς εχθρούς, ανάµεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι αστοί, ο στρατός και  η 

αστυνοµία.  
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Ο Μαρξ προστάζει τους πολίτες όλων των λαών να ενωθούν προκειµένου να νική-

σουν τον καπιταλισµό. Έτσι, δηµιουργούνται οι εργατικές πολιτιστικές ενώσεις, εκ 

των οποίων ενεργά µέλη αποτελούν και οι γυναίκες, προκειµένου να ενωθούν και να 

παλέψουν ενάντια στο καθεστώς του καπιταλισµού. Επιπλέον, ο Μαρξ είναι κατά της 

παγκοσµιοποίησης της αµερικάνικης κουλτούρας, αλλά υπερ µιας κουλτούρας της 

αντίστασης. 

Οι παραπάνω κώδικες συντελούν στη διατύπωση της θεωρίας του Μαρξ µε αποτέλε-

σµα να καθίσταται εύκολα κατανοητή από το ευρύ κοινό. Η ιδιαιτερότητα που πα-

ρουσιάζουν τα κόµικς ως κειµενικό είδος µε τη χρήση εικόνων και του κατάλληλου 

λεξιλογίου έχει ως απόρροια την κατανόηση βασικών θέσεων της θεωρίας. Συµπερα-

σµατικά, η ανάγνωση του συγκεκριµένου κόµικς οδηγεί στην µελέτη της θεωρίας του 

µαρξισµού µε ευχάριστο τρόπο.  

Η θεωρία του Μαρξ παρουσιάζεται σε εκλαικευµένη µορφή κόµικς προκειµένου να 

γίνει κατανοητή από µεγάλη µερίδα ατόµων.  Περιλαµβάνει δυσνόητες έννοιες, οι 

οποίες γίνονται εύκολα κατανοητές µέσω της χρήσης των κατάλληλων εικόνων και 

γλωσσικών µηνυµάτων. Έννοιες όπως κεφάλαιο, αξία, υπεραξία, συσσώρευση παρα-

τίθενται στο κόµικς σε απλή µορφή προκειµένου να εισαχθεί ο/η αναγνώστης/στρια 

σε αυτές. Επιπρόσθετα, η θεωρία περιλαµβάνει την ανάλυση του καπιταλιστικού συ-

στήµατος, τις αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία και την ανάδειξη του σοσιαλισµού 

για την βελτίωση της πολιτικής κατάστασης. Ο καπιταλισµός και ο σοσιαλισµός είναι 

τα δυο πολιτικά συστήµατα που αναφέρονται συχνά στο κόµικ µε τη χρήση συγκε-

κριµένων χαρακτηριστικών προκειµένου να γίνονται κατανοητά από τον δέκτη.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Μαρξ, οι καπιταλιστές είναι κάτοχοι του χρήµατος, αγο-

ράζουν τα µέσα παραγωγής  και την εργατική δύναµη που καταναλώνονται παραγω-

γικά για να δηµιουργήσουν ένα προϊόν (Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 2005). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ενδυµατολογικός κώδικας στο δίπολο καπι-

ταλιστές-εργατική τάξη. Οι καπιταλιστές αναπαρίστανται φορώντας κοστούµι µε 

γραβάτα και καπέλο, εν αντιθέσει µε τους εργάτες, οι οποίοι φορούν στολή εργασίας. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της άρχουσας τάξης και συγκεκρι-

µένα των καπιταλιστών (Μήλιος, Δηµούλης & Οικονοµάκης, 2005). Η συγκεκριµένη 
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άποψη συναντάται στο κόµικ εφόσον οι καπιταλιστές προβάλλουν την ηθική, την πα-

ράδοση, την οικογένεια προκειµένου να καλύπτουν τις δικές τους αµαρτίες.  

Όπως αναφέρουν οι Μήλιος, Δηµούλης και Οικονοµάκης (2005), ο καπιταλιστικός 

τρόπος παραγωγής καταγγέλλεται για την εµπορευµατοποίηση, την εκµετάλλευση 

των εργαζοµένων, τον ανταγωνισµό και την ιδιοτέλεια, γεγονός που γίνεται εύκολα 

αντιληπτό από τους αναγνώστες του κόµικς, καθώς οι καπιταλιστές εκµεταλλεύονται 

την εργατική τάξη, αποκοµίζουν τα κέρδη και είναι τα αφεντικά. Αντίθετα, οι εργάτες 

παρουσιάζονται κατώτεροι και δουλεύουν για να κερδίζουν τα αφεντικά τους. 

Γενικές διαπιστώσεις 

Το κυριότερο συµπέρασµα που απορρέει από την παρούσα έρευνα είναι ότι η αποτύ-

πωση της θεωρίας του Μαρξ σε κόµικ παρουσιάζεται σε εκλαικευµένη µορφή προ-

κειµένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών και να καταστεί κατανοη-

τή στο ευρύ κοινό. Σηµαντικές έννοιες θίγονται στο κόµικ Μαρξισµός για πάντα νέος 

όπως ο καπιταλισµός, η αξία, η υπεραξία, η αλλοτρίωση και ο σοσιαλισµός. 

Η αποτύπωση της θεωρίας επιτυγχάνεται µέσω των κωδίκων, των εικόνων και του 

λεξιλογίου. Παρουσιάζονται αρκετοί κώδικες γεγονός που διευκολύνει στην κατανό-

ηση του/της αναγνώστη/στριας.  

 Προτείνεται η διεξαγωγή µεγαλύτερης έρευνας αξιοποιώντας όλες τις εικόνες του 

κόµικ προκειµένου να εξαχθούν εγκυρότερα αποτελέσµατα, καθώς στην παρούσα 

έρευνα αναλύονται οι εξήντα πρώτες εικόνες του κόµικ µετά από τυχαία δειγµατολη-

ψία και εποµένως το δείγµα είναι περιορισµένο. 
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