
Για ποιόν προορίζεται αυτό το εγχειρίδιο;

Αυτό το εγχειρίδιο µε τίτλο Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη εκθέτει µια µεθοδολογία προώθησης 
της εκµάθησης ξένων γλωσσών µε τη βοήθεια φωτογραφιών που απεικονίζουν σήµατα πόλεων. Θα 
σας ξεναγήσει σε ιδέες και εργαλεία που θα σας διευκολύνουν να κάνετε την πόλη σας και τη 
γλώσσα της ελκυστικές στους επισκέπτες. 

Το εγχειρίδιο προορίζεται κυρίως για τις τοπικές αρχές και τους ασχολούµενους µε την τουριστική 
προβολή µιας πόλης. Η ανάγνωσή του θα ωφελήσει κυρίως δηµοτικούς υπαλλήλους, τουριστικούς 
πράκτορες, υπαλλήλους της περιφέρειας ασχολούµενους µε τα πολιτιστικά θέµατα, ξεναγούς, καθώς 
και το προσωπικό των τοπικών εµπορικών επιµελητηρίων. Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο θα είναι 
εξίσου χρήσιµο σε εκπαιδευτικούς – καθηγητές, διδάσκοντες σε σχολές ξεναγών και 
πανεπιστηµιακούς µε αντικείµενο µελέτης τον πολιτισµό και τον τουρισµό – όπως επίσης και σε 
µέλη φιλανθρωπικών οργανώσεων που υποστηρίζουν  την πολιτιστική ανάπτυξη µιας πόλης.
Όλες οι δραστηριότητες και οι µέθοδοι που περιγράφονται στο εγχειρίδιο πραγµατοποιήθηκαν χάρη 
στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2005-2010.

Προώθηση γλώσσας και προώθηση πόλης

Τα δηµοτικά συµβούλια εκµεταλλεύονται κάθε ευκαιρία, για να δείξουν στους επισκέπτες αυτό που 
κάνει την πόλη τους τόσο ξεχωριστή. Οι ιδέες ποικίλλουν: από την προβολή των διάσηµων 
προσωπικοτήτων µιας πόλης, της ιστορίας της, της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του φυσικού 
περιβάλλοντός της ως την προβολή του τοπικού λαϊκού πολιτισµού, της τοπικής κουζίνας και των 
τρόπων διασκέδασης. Οι πληροφορίες δίνονται  σε µεγάλο βαθµό µέσα από διαφηµιστικά φυλλάδια 
και εγχειρίδια ή µέσα από τα τοπικά γραφεία τουρισµού και τους τοπικούς ξεναγούς. 

Είναι αρκετά σπάνιο ένα δηµοτικό συµβούλιο να προβάλλει τη γλώσσα στον ίδιο βαθµό που 
προβάλλει τα κτήρια, τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες. Οι επισκέπτες που θα ήθελαν να 
γνωρίσουν την τοπική γλώσσα και να έχουν µια ευκαιρία να µιλήσουν µε τους ντόπιους είτε θα 
πρέπει να αγοράσουν ένα βιβλίο µε περιεχόµενο τη συγκεκριµένη γλώσσα είτε να περιορισθούν στε 
µερικά «Γειά!» και «Ευχαριστώ!» που περιλαµβάνονται στο τουριστικό φυλλάδιο πόλης.

Όλοι αγαπούµε τις πόλεις µας και θέλουµε να µιλήσουµε στον κόσµο γι΄ αυτές. Ας τους µιλήσουµε 
στη γλώσσα µας.

Αυτό που λείπει από τις στρατηγικές προβολής των περισσότερων δηµοτικών συµβουλίων είναι µια 
εισαγωγή στην γλώσσα παράλληλα µε την παρουσίαση του παρελθόντος, του παρόντος και του 
µέλλοντος της πόλης. Να γιατί το εγχειρίδιο αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο.

Το εγχειρίδιο Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη προσφέρει ένα τρόπο προβολής της γλώσσας µέσα από 
την κουλτούρα µιας πόλης. Η ιδέα βασίζεται στη χρήση φωτογραφιών των σηµάτων µιας πόλης, 
µέσω των οποίων θα µπορούσε κανείς να γνωρίσει τη γλώσσα της. Τα σήµατα µιας πόλης µπορούν 
να ποικίλλουν από τα ονόµατα οδών και καταστηµάτων µέχρι τις πινακίδες στις προσόψεις κτηρίων, 
τους καταλόγους των εστιατορίων, τις πινακίδες του σιδηροδροµικού σταθµού ή και τα γκράφιτι.

Ο πραγµατικός στόχος του εγχειριδίου είναι να πείσει εσάς, που ασχολείσθε µε την προβολή της 
πόλης σας, ότι µπορείτε να προκαλέσετε εντονότερο ενδιαφέρον γι'αυτή παρουσιάζοντας τη γλώσσα 
της µέσα από τα σήµατά της. 

Πώς εξελίχθηκε η ιδέα αυτή : τέχνη, εκπαίδευση και ταξίδι

Σκεφθήτε κάποιον που έρχεται στην πόλη σας για πρώτη φορά. Ή µάλλον, φαντασθήτε τον εαυτό 
σας να επισκέπτεται µια πόλη για πρώτη φορά. Εάν είστε οπτικός τύπος, θα κοιτάζετε τις επιγραφές 
στα κτήρια και τις πινακίδες των δρόµων, που θα είναι γραµµένες σε µια άγνωστη γλώσσα (και 
µερικές φορές ακόµη και µε παράξενο αλφάβητο). Εάν είστε ακουστικός τύπος,  θα ακούτε τους 
ντόπιους να µιλούν µια άγνωστη και παράξενη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε ένα πράγµα 
µόνο στο νου σας: πώς θα µάθετε κάτι γι'αυτή τη γλώσσα, για να µπορέσετε να καταλάβετε και να 
επικοινωνήσετε. 

Είναι δεδοµένο το ενδιαφέρον του µέσου επισκέπτη για την πόλη σας. Θα ήταν χαµένη ευκαιρία εάν 
το δηµοτικό συµβούλιο δεν παρουσίαζε τη γλώσσα της πόλης µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο 
προβάλλει την ιστορία, την κληρονοµιά και τον πολιτισµό της. 

Η ιδέα του εγχειριδίου  Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη προέκυψε από την ανάγκη ενός επισκέπτη. 
Πριν από τέσσερα χρόνια, σε διακοπές στο Λονδίνο, ένας επισκέπτης που δεν µιλούσε καθόλου 
αγγλικά άρχισε να κοιτάζει προσεκτικά όλα εκείνα τα σήµατα της πόλης που ήταν µέρος της 
κουλτούρας της. Είτε ήταν το «Προσέξτε το κενό», που ήταν γραµµένο στο δάπεδο ενός σταθµού του 
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µετρό του Λονδίνου, ή το «Κοιτάξτε αριστερά» στους φωτεινούς σηµατοδότες, ο επισκέπτης άρχισε 
να αναρωτιέται για τον ρόλο που έπαιζε αυτή η χρήση της γλώσσας στην κουλτούρα της και µάλιστα 
στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον της. Όλες οι επιγραφές, που ήταν διάσπαρτες στην πόλη, 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, που θέλησε να ανακαλύψει τη γλωσσική και πολιτιστική 
συνεισφορά κάθε σήµατος στη διαµόρφωση της ταυτότητας της πόλης. Ο επισκέπτης µας 
φωτογράφησε µε εξερευνητική διάθεση αρκετά σήµατα του Λονδίνου και αναζήτησε µια καινούρια 
ιδέα.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, εταίροι πέντε ευρωπαϊκών πόλεων (Alcala de Henares στην Ισπανία, 
Birgu στη Μάλτα, Dobrich στη Βουλγαρία, Gdansk στην Πολωνία και Ναύπλιο στην Ελλάδα) πήραν 
µέρος στο πρόγραµµα µε την υποστήριξη των αντίστοιχων δήµων. Επιλέχτηκαν και 
φωτογραφήθηκαν σήµατα και δηµιουργήθηκαν πέντε οδηγοί πόλης και γλώσσας. Οι οδηγοί 
περιλάµβαναν φωτογραφίες σηµάτων µαζί µε πληροφορίες για τη γλώσσα, την ιστορία και την 
κουλτούρα της κάθε πόλης. Το πρόγραµµα είχε ολοκληρωθεί µε τη δηµιουργία ενός πρωτότυπου και 
ευφάνταστου εργαλείου για τη γνωριµία µε τη γλώσσα και την κουλτούρα µιας πόλης.

Πώς λειτουργεί το εγχειρίδιο (στόχοι και µέθοδοι)

Το εγχειρίδιο Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη προορίζεται για όσους επισκέπτονται µια πόλη για 
πρώτη φορά. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τη φωτογράφηση συγκεκριµένων σηµάτων, τη σύνταξη 
γλωσσικού οδηγού πόλης και την προβολή της ιδέας στο ευρύ κοινό µε ποικίλους τρόπους 
διαφήµισης και πληροφόρησης. 

Ο πραγµατικός στόχος του εγχειριδίου Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη είναι να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη γλώσσα, ώστε να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους για να την 
γνωρίσουν. Αφορµή θα µπορούσε να αποτελέσει ένας εικονογραφηµένος οδηγός µε φωτογραφίες της 
πόλης που δίνουν µια εικόνα της γλώσσας της. Αν δηµιουργήσετε ένα γλωσσικό οδηγό της πόλης και 
οργανώσετε εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που προβάλλουν την πόλη σας, θα έχετε επιτύχει 
τον στόχο σας.

Η οµάδα των ειδικών

Ο πρώτος στόχος σας είναι να συγκροτήσετε µια οµάδα ειδικών που θα αναλάβουν το έργο. Η οµάδα 
(που θα µπορούσε να περιλαµβάνει επαγγελµατίες αλλά και σπουδαστές και εθελοντές που θα 
προέρχονται από τους ενδιαφερόµενους µόνιµους κατοίκους αλλά και τους άνεργους και τους νέους 

σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν εµπειρία) πρέπει να έχει διάθεση για δράση και να αγαπά µε 
πάθος την πόλη.

Η οµάδα σας θα µπορούσε να αποτελείται από:
- Ένα φωτογράφο, ο οποίος θα ήταν ιδανικό αν είχε κάποια εµπειρία στην αστική ή την ταξιδιωτική 
φωτογραφία,
- Ένα κειµενογράφο, ο οποίος θα ήταν καλό να είναι καθηγητής που διδάσκει τη γλώσσα ή και 
γενικότερα εκπαιδευτικός, 
- Ένα διευθυντή προγράµµατος, ο οποίος να έχει εργαστεί σε έργα των τοπικών αρχών,
- Μια εταιρία παραγωγής που να περιλαµβάνει γραφίστα και προσωπικό εκτύπωσης

Ο ρόλος του διευθυντή προγράµµατος είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία αυτού του έργου. 
Χρειάζεστε ένα δυναµικό και δραστήριο άτοµο, που να συνδυάζει την οργανωτικότητα µε την άριστη 
επικοινωνία µε το κοινό. Αυτός/αυτή πιθανότατα θα επιλέξει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και θα 
αποφασίσει σχετικά µε τα χρονικά πλαίσια, τους πόρους και τις στρατηγικές διαφήµισης Το ιδανικό 
θα ήταν το άτοµο αυτό να έχει εµπειρία διεύθυνσης προγράµµατος σχετικού την έκδοση ταξιδιωτικού 
οδηγού.

Επιλογή χώρων

Μόλις συγκροτηθεί η οµάδα σας, το πρώτο βήµα της θα πρέπει να είναι ο προσδιορισµός των χώρων 
που σας ενδιαφέρουν και η επιλογή αυτών που θα φωτογραφηθούν.  Πολλά είναι τα σήµατα που 
µπορείτε να φωτογραφήσετε και τα οποία θα έχουν πολλά να σας πουν για τη γλώσσα της πόλης. Θα 
έχετε να επιλέξετε από σήµατα µεταφορών (σταθµοί τρένου, τιµοκατάλογοι εισιτηρίων, πίνακες 
δροµολογίων κ.λπ.) µέχρι και χώρους λατρείας (µια πινακίδα έξω από ένα ναό ή ένα µουσουλµανικό 
τέµενος, άνθρωποι που προσεύχονται). 

Καλό θα ήταν να εξετάσετε την περίπτωση φωτογράφησης σηµάτων καθηµερινών δραστηριοτήτων 
(όπως η µετάβαση στην τράπεζα, τα ψώνια σε µια τοπική αγορά, η αγορά γραµµατοσήµων από το 
ταχυδροµείο) αλλά και εορταστικών εκδηλώσεων όπως τα τοπικά φεστιβάλ και οι διάφορες γιορτές.

Θα εκπλαγήτε από το πλήθος των σηµάτων που ήδη υπάρχουν στην πόλη σας και που µπορούν να 
σας πουν πολλά για τη γλώσσα σας. Θέλετε να διδάξετε στους επισκέπτες λέξεις όπως το «καλώς 
ήλθατε» και το «ευχαριστώ»; Αναζητήστε τις σχετικές πινακίδες σε µια τράπεζα ή σ' ένα κατάστηµα. 
Θα θέλατε να είναι σε θέση να παραγγείλουν σε ένα εστιατόριο, να φωτογραφήστε  ένα 
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τιµοκατάλογο στο εστιατόριο ή κάποια σήµατα έξω από ένα τοπικό καφενείο; Θέλετε να µάθουν 
κάποια στοιχεία από την ιστορία του τόπου σας; Φωτογραφήστε τα µουσεία, τα διατηρητέα κτήρια 
και τις τοπικές οµορφιές. Και µην ξεχάστε να είστε καινοτόµοι και να αναζητάτε τα γκράφιτι, την 
τέχνη των δρόµων, τα σήµατα στις µπλούζες των ανθρώπων ή τις τιµές της ντοµάτας στην τοπική 
αγορά. Όσο πιο πρωτότυπη είναι η προσέγγισή σας, τόσο µεγαλύτερο ενδιαφέρον θα προκαλέσετε.

Ο ιστοχώρος Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη περιλαµβάνει έναν ενδεικτικό (αλλά όχι εξαντλητικό) 
κατάλογο των χώρων που θεωρείτε κατάλληλους για να τους προσθέσετε στη λίστα σας. 

Η φωτογράφηση

Το ιδανικό θα ήταν  να προσλάβετε ένα επαγγελµατία φωτογράφο γι'αυτή την εργασία. Η ικανότητά 
του/της να παρατηρεί τη λεπτοµέρεια και να χρησιµοποιεί τη φαντασία και την εµπειρία θα 
συντελέσει στο να γίνει η εργασία σας ευχάριστη και δηµιουργική

Η καλύτερη περίπτωση είναι πιθανώς ένας φωτογράφος που δεν γνωρίζει την πόλη. Θα είναι 
αντικειµενικότερος και θα έχει την οπτική του επισκέπτη, πράγµα που χρειάζεται αυτό το 
πρόγραµµα. Οι φωτογραφίες σε όλα τα βιβλία µας είναι δηµιούργηµα ενός φωτογράφου που 
επισκέφτηκε τις πόλεις για πρώτη φορά και εργάσθηκε µε την υποστήριξη µιας τοπικής οµάδας. Η 
επίσκεψη διαρκεί περίπου 5-7 ηµέρες και πρέπει να υπολογίζετε σε 800-1000 φωτογραφίες των 
σηµάτων της πόλης. 

Βεβαιωθήτε ότι ο φωτογράφος σας µπορεί να φωτογραφίζει µέρα και νύχτα. Ιδανικός είναι ο 
ψηφιακός εξοπλισµός, δεδοµένου ότι θα χρειαστήτε τις φωτογραφίες για το βιβλίο αλλά και για άλλο 
ενηµερωτικό υλικό ( φυλλάδια, ιστότοπο). Αν σχεδιάζετε να οργανώσετε µετά την ολοκλήρωση του 
έργου µια έκθεση των φωτογραφιών, θα πρέπει να συνυπολογίσετε για την εκτύπωσή τους και τις 
διαστάσεις τους, καθώς και την υψηλή ανάλυση της εκτύπωσής τους.  

Σύνταξη του οδηγού

Ως εταίροι του προγράµµατος Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη,  καταλήξαµε σε συγκεκριµένα 
κεφάλαια που θα περιλαµβάνει ο γλωσσικός οδηγός  πόλης. Αυτά είναι τα εξής:

Κοινωνικές σχέσεις
Σήµατα στην κυκλοφορία

Σήµατα στην αγορά
Σήµατα στην ιστορία
Σήµατα στις καθηµερινές δραστηριότητες

Ας τα δούµε ένα - ένα

Οι κοινωνικές σχέσεις χρησιµοποιούν φωτογραφίες των σηµάτων της πόλης, για να διδάξουν στους 
επισκέπτες λέξεις και φράσεις σχετικές µε την οικογένεια, τα ονόµατα και τα επώνυµα, τους 
χαιρετισµούς, τις ηµέρες της εβδοµάδας και τις εποχές του χρόνου. 

Τα σήµατα στην κυκλοφορία παρουσιάζουν τις φωτογραφίες των σηµάτων της πόλης που έχουν σχέση 
µε την κίνηση στην πόλη, τις µεταφορές, τις πινακίδες οδών. 

Τα σήµατα στην αγορά αναφέρονται στις υπηρεσίες (τράπεζες, ταχυδροµεία, νοσοκοµεία, κ.λπ.), τα 
καταστήµατα και τα εστιατόρια.

Τα σήµατα στην ιστορία έχουν σχέση µε διατηρητέα και ιστορικά κτήρια, ανδριάντες διάσηµων 
ανδρών, µουσεία και εκθεσιακούς χώρους, τόπους λατρείας, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα. 

Τα σήµατα στις καθηµερινές δραστηριότητες δίνουν την αίσθηση που αποπνέει η πόλη. Τα σήµατα 
µπορούν να κυµανθούν από τα νυχτερινά φεστιβάλ ως τους ανθρώπους που παίζουν ένα τοπικό 
µουσικό όργανο ή ασχολούνται µε ένα τοπικό άθληµα. Αυτό το τµήµα θα µπορούσε να περιλάβει τις 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τα χόµπι ή οτιδήποτε είναι µοναδικό για τη συγκεκριµένη 
πόλη. 

Όλα τα κεφάλαια θα πρέπει να περιελαµβάνουν πολλές φωτογραφίες. Έχουµε υπολογίσει περίπου 60-
80 ανά βιβλίο. Οι φωτογραφίες θα συνοδεύονται από λέξεις και φράσεις της τοπικής γλώσσας, συχνά 
µε απόδοση της προφοράς µέσω CD ή γραπτού κειµένου. Οι λέξεις της τοπικής γλώσσας θα είναι 
µεταφρασµένες στα Αγγλικά, Γαλλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα γνωστή στους επισκέπτες. 
Τέλος, θα περιλαµβάνονται σύντοµες και κατανοητές πολιτιστικές πληροφορίες για την πόλη, που δεν 
θα είναι λεπτοµερείς ή κουραστικές. Θυµηθήτε ότι ο οδηγός έχει σχέση µε τη γλώσσα της πόλης σας 
και δεν είναι µια εγκυκλοπαίδεια της ιστορίας και του παρελθόντος της.

Καλό θα ήταν να συµπεριλάβετε µια σύντοµη εισαγωγή σχετική µε τη γλώσσα και το αλφάβητό της, 
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όπως επίσης και ένα µήνυµα σχετικό µε την πόλη. Ιδανικό θα ήταν ένα καλωσόρισµα από τον 
∆ήµαρχο.

Τέλος, το ύφος του κειµένου θα πρέπει να είναι ανάλαφρο, αστείο και χιουµοριστικό. Όσο πιό 
φιλικός είναι ο τρόπος προσέγγισης , τόσο περισσότερο ενδιαφέρον θα προκαλέσει. Απευθύνεσθε 
κυρίως σε τουρίστες που εξερευνούν την πόλη σας.  Αυτοί χρειάζονται κάτι που να διαβάζεται 
εύκολα και να είναι ελκυστικό στην εµφάνιση, ώστε να το κρατήσουν ως αναµνηστικό.

Ο ιστοχώρος Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη σας προσφέρει ένα κατάλογο των ήδη υπαρχόντων 
γλωσσικών οδηγών που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ως πρότυπο.

Προβολή και χρηµατοδότηση

Σας παρουσιάζοµε ορισµένες από τις προωθητικές ενέργειες που κάναµε, όπως: 

?   παραγωγή διαφηµιστικών, ενός παιχνιδιού στον υπολογιστή και µιας ταινίας µικρού µήκους για 
     την πόλη; 
?παρουσίαση των γλωσσικών οδηγών σε εκθέσεις βιβλίου, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές.
?οργάνωση εκθέσεων φωτογραφιών όπου παρουσιάστηκαν τα βιβλία και έγιναν σύντοµα 
     µαθήµατα γλώσσας
?παραγωγή ενός διαδραστικού ιστοχώρου 
?παραγωγή µιας ταινίας µε θέµα την ιστορία του έργου
?οµιλία στα Μ.Μ.Ε. µε στόχο τη δηµοσίευση άρθρων σχετικών µε τη δουλειά µας

Εξετάζουµε τώρα τις περαιτέρω ευκαιρίες προώθησης του προγράµµατος που περιλαµβάνουν:

?επικοινωνία µε εκδότες για τη διερεύνηση της δυνατότητας προώθησης του οδηγού
?συζήτηση µε τις τοπικές αρχές προκειµένου να γίνει γνωστός ο οδηγός σε περισσότερες 
      πόλεις
?εκπαίδευση των τοπικών ξεναγών ή εθελοντών, ώστε να γίνουν γλωσσικοί ξεναγοί της 
      πόλης τους

Η χρηµατοδότηση µη κερδοσκοπικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι πάντα 
µια δύσκολη υπόθεση. Εκτός από την υποστήριξη της ΕΕ και των τοπικών αρχών (που ήταν η 
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περίπτωσή µας), ίσως θελήσετε να εξετάσετε την περίπτωση των ιδιωτών χορηγών (όπως ενός 
ταξιδιωτικού πρακτορείου,  ενός διεθνούς εκδοτικού οίκου ή ενός µεγάλου φροντιστηρίου ξένων 
γλωσσών) ή την εθνική χρηµατοδότηση από τα Υπουργεία Πολιτισµού και Τουρισµού. Σίγουρα 
υπάρχει µια αγορά για κάθε καινοτόµο πρόγραµµα και το πρόγραµµα Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη 
έχει αναµφίβολα σχέση µε την καινοτοµία

Καλή τύχη στο γλωσσικό ταξίδι σας,

Οι εταίροι του προγράµµατος Πέρα από τα Σήµατα στην Πόλη
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